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 الممخز

لمسجن العخاقية أىسية تاريخية كبيخة لسا لعبتو ىحه السجن مغ دور عمى مخ العرػر،        
مة عمى الجية ومجيشة السػصل احجى ىحه السجن السيسة نطخًا لسا مثمتو مغ واجية حزارية مص

 الذسالية مغ العخاق.

ىا الدياسي واالقترادي وال يخفى ان الكتابات تشاولت ىحه السجيشة بالذيء الكثيخ لجور  
اال ان بحثشا ىحا اقترخ عمى الحياة االجتساعية والعسخانية ليحه السجيشة مغ وجية والتاريخي، 

افد الكبيخ الحي دفعشا لعسل نطخ الخحالة والبمجانييغ، فكانت كتاباتيع عشيا فييا شيء مغ الح
لسا حػتو السجيشة مغ معالع عسخانية ميسة، فزاًل عغ العادات والتقاليج التي امتازت بيا ذلظ، و 

 دون غيخىا مغ السجن األخخى بدبب اتراليا مع ثقافات مختمفة.
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Abstract      

     The Iraqi cities have great historical importance because of the role 
these cities have played throughout the ages, and the city of Mosul is 
one of these important cities due to its civilized facade overlooking the 
northern side of Iraq. 

     However, our research was limited to the social and urban life of this 
city from the point of view of travelers and countrymen. Their writings 
about it were something of a great incentive that prompted us to do so. 
The city contained important urban landmarks, as well as the customs 
and traditions that distinguished it from other cities due to its contact 
with different cultures. 
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 المقجمة

كانت وال زالت مجيشة السػصل مغ السجن التي تعصي صػرة ثقافية واجتساعية وسياسية     
عسيقة؛ نزخًا لمعسق التاريخي الحي تزسو ىحه السجيشة، فزاًل عغ تأثيخىا االستخاتيجي كػنيا 
غ واجية العخاق الخئيدة وبػابتو الذسالية، ولكػنيا تقصشيا شخائح مختمفة وما تحػيو ىحه السجيشة م

لحلظ كان ليا الشريب يخ والحزارة العادات االجتساعية والسباني العسخانية السػغمة في التار 
 .الػافخ في كتب البمجانيات والخحالت

، أعيشيعوقعت عميو ما او  ،ما شاىجوه دونػا قج سؤرخيغ والخحالةنالحظ ان الومسا سبق     
فزاًل عغ ، ع وبمجانيع التي يشتسػن الييائجىوعقا أديانيعخحالة في اختمف ىؤالء السؤرخػن والو 

او اجتساعية،  ،او ديشية ،او اقترادية ،نجج ىشاك دوافع ليحه الخحالت مشيا ما تكػن سياسية ذلظ
تبايغ واضح في الػصف بدبب  خاحل ومجد مختمفة؛ لحلظ سشججالسجيشة عبخ م قامػا بػصفف

ت عمى السجيشة خالل الفتخات والسجد التغيخات الدياسية واالقترادية واالجتساعية التي شخأ
 :تزسغ ثالثة مباحثيتكػن البحث مغ س الح السحكػرة.

 ومػقعيا الجغخافي ،التعخيف المغػي لمخحمة، وتدسية مجيشة السػصل األول:السبحث 

 جتساعيةالحياة االتشاول  :السبحث الثاني

  عسخانيةالحياة ال تصخق الى :السبحث الثالث

 التعخيف المغهي لمخحمة:األول: المبحث 

الخحمة: مغ التخحل، ويعشي: األنتقال، وقيل ايزًا أن الخحمة تعشي: األرتحال، والخحمة       
 قال:فيوالخحمة أسع لالرتحال والسديخ  (1)الػجو الحي تأخح فيو وتخيجه، وقيل الخحمة الدفخة الػاحجة

، وألن السجلػل ليحه الكمسة يعشي التخحال واألرتحال ُأشمق إسع (2)رحمتشا، ورحل فالن وارتحلدنت 
( الخحمة في القخآن الكخيع عمى الخحالة  الذخز الحي ُيكثخ التخحال، وقج ذكخ هللا )عدَّ وجلَّ
ْيِف﴾بقػلو: َتاِء َوالرَّ ، إشارة لمخحالت التجارية الذييخة التي كان يقػم بيا العخب (3)﴿ِرْحَمَة الذِّ

مغ م، وقج ُعخ  عغ العخب حبيع لنأنتقال والتخحل؛ بدبب اشتغاليع بالتجارة التي ُتعج قبل اإلسال
 اإلسالمبعج  االرتحالرغبة العخب في  ازدادتواألسفار، وقج  لالرتحالاألسباب التي دفعتيع 
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سا أدى إلى م ،الستالحقة التي كانت سببًا في فتح كثيخ مغ البمجان االنتراراتخرػصًا بعج 
 واالشالعبجافع التعخ   لالرتحالرقعة الجولة اإلسالمية، وكان ىحا عاماًل آخخ دفع العخب زيادة 

عمى البالد الججيجة التي دخمت بعج فتحيا في حػزتيع، تمظ البالد التي امتجت مغ اليشج وحجود 
دان وجبال البخانذ غخبًا، ومغ القػقاز وآسيا الرغخى شسااًل إلى الدػ  إسبانياالريغ شخقًا إلى 

جشػبًا، لتربح دولة واحجة تذتخك في الجيغ والثقافة، وقج شجع ذلظ جسيع السدمسيغ عمى الخحمة 
ولع يقترخ األمخ عمى العخب فقط؛ إذ كانت الحاجة الجيشية التي تتسثل في إداء فخيزة الحج 

 . (4)مغ أبخز وأىع دوافع الخحمة آنحاك

اول ىحا الشذاط كانت جسيع شعػب العالع تد  لع تكغ الخحمة حكخًا عمى العخب وحجىع؛ بل     
 ُشغف بِو الغخب؛ إذ شا  الخحالة األوربيػن في أرجاء آسيا وأفخيقيا في أزمشة مختمفة.قج و 

 :ومهقعيا مجينة المهصلتدمية 

أنيا وقيل  ،(5)صل بيغ الفخات ودجمةػ ت سسيت بحلظ النياالسيسة العخاق  نمجمغ  السػصل     
 نذائياالسمظ الحي أ ىشاك رأي اخخ يحكخ انو ، (6)الفخاتية تخبط العخاق بالجديخة ألنياسسيت بحلظ 

، وربسا بالشطخ لسػقع السجيشة الحي يعج بػابة العخاق الذسالية ووقػعيا عمى (7)كان يدسى السػصل
مفتخق الصخق السؤدية لسجن العخاق األخخى سسيت بيحه التدسية النيا تػصل جسيع السارة لسجن 

 ق األخخى.العخا

رخيح اللع تحكخ باالسع وىشاك إشارات لسجيشة السػصل او نيشػى في القخأن الكخيع رغع انيا      
، (8)﴿َفَمْهاَل َكاَنْت َقْخَيٌة آَمَنْت َفَنَفَعَيا ِإيَماُنَيا ِإالَّ َقْهَم ُيهُنَذ﴾ ، كقػلو سبحانو:كخ اىمياولكغ ذُ 

 .(9)ِمَئِة َأْلٍف َأْو َيِديُجوَن﴾﴿َوَأْرَسْمَناُه ِإَلى  وقػلو تعالى:

وكحا جاء ذكخ السجيشة عمى لدان نبيشا االكخم دمحم )صل هللا عميو والو وسمع( عشجما التقى     
قخية الخجل الرالح يػنذ بغ متي )عميو  اره لو انو مغالصائف واخب في (10)بعجاس الشرخاني

 .(11)الدالم(
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قابميا مغ الجانب الذخقي نيشػى، تشخ  دجمة و  عمى اسيي مجيشة قجيسة األسوعغ مػقعيا ف     
ثسان  مغ ، وتتألف مجيشة السػصل(12)الشبي يػنذ )عميو الدالم(سجيشة قبخ ىحه الفي وسط يقع و 

 .(13)عذخة كػرة

غخبي دجمة صحيحة  ىوالسػصل مجيشة كبيخة عمعشيا: " (14)ويشقل لشا الذخيف االدريدي     
وفييا نيخ يقصعيا في وسصيا وبيغ مائو ووجو  ،التخبة معتجلة اليػاء وشخب أىميا مغ ماء دجمة

وأبشيتيا بالجز  ،وضياعيا ومدارعيا مستجة ،وبداتيشيا قميمة ،األرض نحػ مغ ستيغ ذراعا
أزلية بيا آثار  مشيا رستاق نيشػا وىي مجيشة قجيسة ،وليا رساتيق عطيسة وكػر كثيخة ،والحجارة

بيشة وىي البمجة التي بعث إلييا يػنذ بغ متا كسا ذكخ في الكتب وىي مغ شخقي دجمة تجاه 
 (.15")السػصل

 الحياة االجتماعيةثاني: المبحث ال

شخز ما قج رحل الى السػصل وذكخ شبائعيا سػاء كانت أي عشجما نجج رحالة او        
فاإلندان لو شبائع متغيخة بذكل  ،سجيشة بأكسمياأىل الشبائع جيجة او سيئة فيي ال تعبخ عغ 

ابغ جبيخ قج وصف اىل السػصل بأصحاب االخالق الحسيجة وحدغ معاممتيع  لحلظ نجج ،عام
واىل ىحه البمجة عمى شخيقة حدشة، يدتعسمػن أعسال البّخ، فال تمقى مشيع اال ذا "لمغخباء فقال: 

ء واقبال عمييع، وعشجىع اعتجال في جسيع وجو شمق وكمسة ليشة، وليع كخامة لمغخبا
 .(16)"معامالتيع

ورصج ابغ جبيخ حاالت اجتساعية لع يألفيا في السغخب االسالمي اال وىي الدسات       
الخمقية التي يتستع بيا اىل ىحه البالد حيث انو شاىج اعسال البخ حتى قبل وصػلو الى السػصل 

الستػجية مغ مكة السكخمة الى السػصل فخأى بام عيشو سقيا الساء عشجما كان في القافمة العخاقية 
، واكثخ ما وصف (17)لمدبيل، وتحزيخ الصعام والكدػة في شخيق مكة لمسحتاجيغ والفقخاء

السػصل ىػ الذاعخ الدخي الخفاه الحي وصف حياتيا االجتساعية فقال عغ وسائل التخ  
 السػجػدة الحي تغشى باألقسذة وجػدتيا فقال:

 (18)صشعت فػقيا التساثيل أيج ** عاجدات عغ صشعة الخالق
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، (19)اما القدويشي قج وصفيع باىل الخيخ والسخوءة والصباع المصيفة في السعاشخة والطخافة       
وذكخ بان اىميع مغ صشاع الفزة، ومسا يالحظ عمى مجيشة السػصل انيا خميط مغ عجة اجشاس 

ديان فييا، ومسا جعل السػصل تكػن مجيشة ميسة اجتساعيا وحتى في ديشيا ىشاك خميط يجسع اال
الن مغ يتجو الى الذخق او الغخب يجب ان يسخ بيا وىي ستكػن ىشا محصة لمتعخ  عمى 

 .(20)الشاس والتعار  بيشيع سػاء مغ الخحالة او غيخىع القاصجيغ لمتجارة او غيخىع

ػن الميل في الخباط السجاور ولع يقترخ عمى ىحا الػصف ان اىل السػصل كانػا يقز     
وقج وصفيا ياقػت  (21)لسذيج الشبي يػنذ ثع يعػدون الى السػصل بعج ان يكسمػا صالة الجسعة

اي انو يرفيا بانيا صاحبة ىػاء نقي  (22)"صحة ىػاء السػصل وعحوبة مائيا"الحسػي بانيا: 
 وماء عحب .

ستخفة شبابا وممكا فيقػل انيا استقمت ابغ جبيخ واصفا امخأة وىي خاتػن السدعػدية ال يحكخو     
في ىػدج مػضػع عمى خذبتيغ معتخضتيغ بيغ مصيتيغ الػاحجة إمام األخخى وعمييسا الجالل 
السحهبة وىسا تديخان بيا سيخ الشديع سخعة وليشا وقج فتح ليا إمام اليػدج وخمفو بابان وىي 

    (23)مغ جشجىا ضاىخة في وسصو متشقبة وعرابة ذىب عمى رأسيا وأماميا رعيل

لع يألفو عشج السدمسيغ بان ماوقج انجىر ابغ جبيخ عشج رؤيتو لمخػاتيغ وىحا االنجىاش      
شاىجناه يػم األربعاء ثاني  ماومغ أحفل السذاىج الجنيػية السخيبة "ن بسػاكب جخارة فيقػل: ػ يخخج

األميخ مدعػد الستقجم يغ أم معد الجيغ صاحب السػصل وبشت تيػم وصػلشا السػصل لمخاتػن
قج اجتسع مشيغ عدكخ جخار فخخج الشاس عغ بكخة أبييع ركبانا ومذاة والشداء كحلظ قج ف ،ذكخىا

فجخل الحاج السػاصمة صحبة خاتػنيع عمى  ،وخخج أميخ البمج لمقاء والجتو مع زعساء دولتو
سدوقة. ودخمت خاتػن احتفال وأبية قج جممػا اعشاق ابميع بالحخيخ السمػن وقمجوىا القالئج ال

السدعػدية تقػد عدكخ جػارييا وأماميا عدكخ رجاليا يصػفػن بيا وقج جممت قبتيا كميا سبائظ 
ذىب مرػغة اىمة ودنانيخ سعة االكف وسالسل وتساثيل بجيعة الرفات فال تكاد تبيغ مغ القبة 

جممة األعشاق مػضعا ومصيتاىا تدحفان بيا زحفا وصخب ذلظ الحمى يدج السدامع ومصاياىا م
بالحىب ومخاكب جػارييا كحلظ مجسػع ذلظ الحىب ال يحرى تقجيخه وكان مذيجا ابيت األبرار 

 .(24)"وأحجث االعتبار وكل ممظ بفشى إال ممظ ألػاح د القيار ال شخيظ لو
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 األبيةويتبيغ مغ خالل تعميق ابغ جبيخ عمى ما شاىجه انو كان غيخ راضي عغ مطاىخ      
وىػ ايزا يرف مطاىخ التخ   ،كانت متػاججة لجى حكام السػصل التيفة والكبيخة والديشة السكم

والفخامة في السجتسع السػصمي، ولكغ ىشا قام ابغ جبيخ بػصف ىحه الشداء بانيغ فاعالت 
 .لمخيخ

ونأتي البغ حػقل فقج تكمع بذكل كبيخ عغ السػصل وما ليا مغ اىسية تاريخية كسجيشة فييا     
وكانت بيا بيػت فاخخة وقػم أىل مخوءة "ومغ الشاحية االجتساعية يقػل ابغ حػقل: مغ الثخوات 

ضاىخة ليع مغ التشاية يدار وبأمالكيع ويدارىع عمى األّيام استصالة واقتجار كبشى فيج وبشى 
عسخان مغ وجػه األزد وأشخا  اليسغ وبشى شخاج وبشى اود وبشى زبيج وبشى الجارود وبشى أبى 

، وقج كان تخكيد ابغ حػقل عمى الشاحية (25)"مّييغ والعسخّييغ وبشى ىاشع وغيخ ذلظخجاش والرجا
االقترادية ال الشاحية االجتساعية في ذكخه لسجيشة السػصل ونعدو ىحا الدبب لكثخة العػامل 

ويحكخ لشا ان جحب الدكان لسجيشة السػصل ىػ كثخة السحال والحسامات  ،الشذصة زراعيا
 .(26)ت والداحات والعسارا

مغ وجية  اما السقجسي فقج اعصانا صػرة واضحة عغ الحياة االجتساعية في مجيشة السػصل     
نطخه فييا اسػاق جيجة وفشادق وحسامات متسيدة ويقػل عغ انتذار ىحه االبشية انيا ضاىخة 
حزارية لكػن السػصل تقع عشج ممتقى الصخق التجارية فسغ الصبيعي يجب اقامة اماكغ ليدكغ 

، ويقػل عغ السػصل ان فييا مغ السذايخ وعمساء الحجيث والفقو عجد (27)ؤالء التجار فيياى
ثع  ا،القػافل وذلظ لجػدة السشتػج وثسارى ع مغالسسػل الخئيذ لسيخة بغجاد التي تأتيي ياكبيخ، وان

 . (28)لمتشده فييا لسشاخيا الجسيل

ويقػل السقجسي ان ىشاك سػقا يدسى سػق االربعاء في وسصو ساحو كبيخة شبو محرشة       
 ، وىحه اشارة الى شبيعة الشاس واعساليع(29)يتجسع فييا العسال ويقع ىحا الدػق عمى نيخ زبيجة 

 يعسمػن كعسال في البشاء او غيخه .  ىشاك فئة مغ الشاسكانت  في السجيشة حيث

ت السػصل باألعياد التي الااحتف عغ (30)ذخق الخحالة دي سانتانا الكخمميومسا يشقمو السدت      
خاصة في  اتالصخق وتدييغ، في المياليبإضاءة السذاعل يقػمػن فييا ديشة" أيام اليدسػنيا "
 . (31)األسػاق



 الرحالة والبلداىينياحلياة االجتناعية والعنراىية يف مديية املوصل مً خالل كتب 

 و.و. عباس قاسه عطية                                 و.و. حمند جهاد عبد                   

 

   و(3233حزيراٌ  – 23العدد ملحق ) لة دااسا  ااايخيةجم 
424 

 

424 

( 32)جػن فيميب نيػمانوعغ كخم وسخاء أىالي ىحه السجيشة يدخد لشا السدتذخق الخحالة         
نالػه مغ كخم الزيافة في احجى البيػتات السػصمية فيرف لشا بذغف ىحا الكخم والدخاء اذ ما 
غيخ  أناقتيايػازي  وقج أقسشا في ىحا القرخ بيشاء عمى مجى أسبػع مدتستعيغ بزيافة ال" يقػل

وكانػا  لخاحة ضيػفو وسعادتيع بسثل ما رأيشا في أسخة رسام.. يييئوفختيا .. فميذ ثسة مزيف 
شييتشا التي لع تتػاىغ لحطة  الختبارجمػن لشا في كل يػم شبقا ]أكمة[ ججيجة خاصة بالذخق يق

وكان اكثخ شبق يتخدد ىػ كخيع حميب الجامػس ]القيسخ[ الحي يؤكل مع العدل الدػري  واحجة..
 (.33")الرمب

امااا عااغ أزياااء أىااالي السػصاال فيبااجو انيااع تسياادوا بشااػع مااغ األزياااء التااي ربسااا تختمااف عااغ        
أزيااء ماجن العااخاق األخاخى نطاخًا لتااأثخىع بالثقافاات العثسانياة مااغ جاناب، والداػرية مااغ جاناب اخااخ، 

صاع ماغ الق انجاانرداء مخباع محذاػ باأعمى وساادة مداتجيخة بداسظ ": لمشداء ىاي فيشقل عغ أزياءىع
، وىااي مااغ العسامااةذااكل نااػع فتمحهبااة تػضااع عمااى الااخأس والخقبااة مااع عااجة أوشااحة  صااحيفةتحتااو 

ذات عرااابات رأس  غمخررااة لمذااابات السخصااعات بااالجػاىخ واألحجااار الكخيسااة األخااخى، ولياا
كال ىاحا يثياخ إعجااب الجاشذ   ،زوايا ذىبية وقالئج وأقخاط وخالخيل وأساور مرشػعة بذكل جسيل

لكااغ كاال ىااحه الديشااة محفػضااة فااي السشاادل،   ،ط ىشااا ولكااغ فااي جسيااع أنحاااء العااالعلاايذ فقاا مصياافال
السخباااااع السراااااشػع ماااااغ شاااااعخ  خسااااااردون الغصااااااء األزرق متعاااااجد األلاااااػان وال خاااااخجألن الساااااخأة ال ت

 (.34")الػجو ءالحران ، الحي يذج فػق الخأس ويتجلى حتى سقف الحمق، ويغصي جسيع أجدا

قخًشااا ذىبًيااا فااي أذن واحااجة ، بيشسااا تختااجي الفتيااات زخخفااة تذاابو  ون يختااج غالًبااا ماااامااا األوالد "     
اشابو ماا  ون يختاج، اماا الخجاال معمقة بيا ثقب في األناف جالدر مخصعة بأحجار صغيخة مغ الفيخوز 

سااػريا  التااي تكااػن مذااابية لسااا يماابذ فاايالعسااائع والصخبااػش العااالي  مااا عااجاالدي التخكااي يكااػن باا
 (.35")السالبذ القصشيةعغ  مرشػعة مغ قساش صػفي جسيل بجلتكػن  العميا، والبشصمػنات

وعمى الشقيس مغ ذلظ يشقل لشا الخحالة الستأخخيغ ما تعخضػا لو اثشاء مخورىع بسجيشة        
السػصل فيحكخ كان يدكغ في مجخل السػصل شخز كخدي يدتػفي مغ السدافخيغ ضخيبة عمى 

(، ومسا 36وامخ الباب العالي بل يتبع أوامخ باشا بغجاد)البزائع، ويػصف بأنو وقح ال يعتخ  بأ
يذار اليو أيزا انو اثشاء مخور قػارب التجار والسدافخيغ يقف عجد كبيخ مغ األىالي يشذجون 
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مغ التجار والسدافخيغ ان يعصػىع مسا لجييع، فكانػا يعصػىع تجشبًا مغ اشالق العيارات الشارية 
السػصل قج أىسمت في الحقب الدمشية وفي عيج الجولة (، فشالحظ ىشا ان مجيشة 37عمييع)

العثسانية بالتحجيج، وىحا ولج ضيػر قصاع الصخق واخح األمػال دون وجية حق، فزاًل عغ 
 مجاعة الشاس التي اضصختيع لمصمب او الشيب مغ السدافخيغ.

 : الحياة العمخانية لثالمبحث الثا

فالخحالة لع يتخكػا ىحا الجانب بل دونػا ما شاىجوه او قيل كل بمج لو مغ العسخان الكثيخ،       
ليع عغ العسخان في مجيشة السػصل فسغ ناحية االسػار قج اشاد ابغ بصػشة بأسػر الحجباء 

ثع يقػل ابغ جبيخ ان لمسجيشة ربس  (،38)سػر محكع البشاء مذيج البخوج ووبخوجيا فقال عشو ان
اق وفيو جامع عمى شط دجمة فيو مغ الديشة والشقر كبيخ فيو مداجج وحسامات وخانات واسػ 

، اما شبابيكو (39)الحي في االجخ ويرف مقاصيخه اي مقرػرات ىحا الجامع بسقاصيخ الجشة
انذأ الحي فيي تذخ  عمى دجمة مباشخة، وتكمع ابغ جبيخ عغ بشاء سػق قيدارية  يةالحجيج
بعزيا أىالي السػصل بيػت يخة، اما كثفييا دكاكيغ  ،حجيجمحالو بالتغمق أبػاب حيث لمتجار 

ابغ جبيخ ان لمسجيشة مجارس عجدىا ستة او  يشقل، ايزا (40)عمى بعس كل ىحا ببشاء مدخخ 
 وفييا تخبة مقجسة فييا مذيج جخجيذ وبشى فيو مدججه وقبخه يكػن في زاوية ،تديج عغ ىحا العجد

)باب الصػب( اي ىػ السػضع . ونجج ربس السػصل يقع اسفل السجيشة التي تدسى االن (41مشو)
ندلو ابغ جبيخ وقج وججه ربزا كبيخا يحتػي عمى السداجج والحسامات والخانات  حيال

 (.42واألسػاق)

ما أرى وضع جامع أحفل مشو بشاء يقرخ الػصف بقػلو: "الجامع ابغ جبيخ كسا يرف      
بسقاصيخ الجشة،  وأما مقرػرتو فتحكخ ،عشو وعغ تدييشو وتختيبو، وكل ذلظ نقر في اآلجخ

ويصيف بو شبابيظ حجيج، تترل بيا مراشب تذخ  عمى دجمة ال مقعج أشخ  مشيا وال أحدغ، 
ووصفو يصػل، وانسا وقع اإللساع بالبعس جخيا الى االخترار، وأمامو مارستان حفيل مغ بشاء 

 .(43)"مجاىج الجيغ



 الرحالة والبلداىينياحلياة االجتناعية والعنراىية يف مديية املوصل مً خالل كتب 

 و.و. عباس قاسه عطية                                 و.و. حمند جهاد عبد                   

 

   و(3233حزيراٌ  – 23العدد ملحق ) لة دااسا  ااايخيةجم 
426 

 

426 

و جامع في صحشو قبة ابغ جبيخ بػصف الجامع الكبيخ والحي قال عشو بانقام ايزا       
داخميا سارية رخام قائسة قج خمخل جيجىا بخسذ خالخل مفتػلة فتل الدػار مغ جخم 

 .(44)رخاميا

ومغ السطاىخ التي رآىا ابغ جبيخ في السػصل ىي السجارس العمسية والتي قال عشيا في        
ولع يحكخ  (45)سذخفةالسجيشة مجارس لمعمع نحػ الدت او ازيج عمى دجمة فتمػح كأنيا القرػر ال

السجارس االخخى وذلظ لقرخ مكػثو فييا، وقج ابجى اعجابو بقيدارية لمتجار بشاىا مجاىج الجيغ 
وفي سػقو قيدارية لمتجار كانيا الخان "قايساز واشاد بحدغ بشائيا وزخخفتيا وانتطاميا فقال 

بعس قج جمي ذلظ كمو العطيع تشغمق عمييا ابػاب حجيج وتصيف بيا دكاكيغ وبيػت بعزيا عمى 
 . (46)"في اعطع صػرة مغ البشاء السدخخ  الحي ال مثيل لو فسا ارى في البالد قيدارية تعجليا

قال ابغ "وقج كان في السػصل سجغ يدجغ بو السخالفيغ وعغ ىحا الدجغ يقػل العسخي:        
جوي، كان حبدو السدتػفي: وحجثشي أبػ السيّشج سيف بغ دمحم الديمعي قال: ندل بي إندان ب

أتابظ، أبػ الحخث لّسا أسخه مع مغ أسخ مغ العخب في وقعة كانت لو عمييع. قال: رأيت في 
محبذ السػصل رجال فاضال شاعخا، فدألتو عغ سبب حبدو، فحكخ أنو حبذ ليجػ بمغ عشو 

 األتابظ. قال:  ووهللا ما ىجػتو؛ وإنسا قمت قريجة مشيا: 

 إني زىيخ ولكن ليذ لي ىخمأعيح مججك من قجم أقهل لو ... 

 .(47)"فحبدشي كسا تخى 

كشت آوي أّيام "حيث قال: عغ وجػد ىحا الدجغ نرا ندتصيع ان نفيع مغ خاللو  ويزيف     
سجشي بقمعة السػصل، وإذا بحسامة تيتف في أعمى ذلظ السػضع، فعخض لي شخب حدن، 

 .(48)"وججت مشو راحة بالبكاء

 جامعان احجىسا قجيع واالخخ حجيث فقال عشيا ابغ بصػشة:وكان في داخل السجيشة      
لمسػصل ربس كبيخ فيو السداجج والحّسامات والفشادق واالسػاق، وبو مدجج جامع عمى شّط "

الججمة تجور بو شبابيظ حجيج وتّترل بو مراشب تذخ  عمى دجمة، في نياية مغ الحدغ 
أحجىسا قجيع واآلخخ حجيث ، وفي صحغ واالتقان، وأمامو مارستان وبجاخل السجيشة جامعان 
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الحجيث مشيسا قبة داخميا خّرة رخام مثّسشة مختفعة عمى سارية رخام يخخج مشيا الساء بقّػة 
 .(49)"واندعاج، فيختفع مقجار القامة ثع يشعكذ فيكػن لو مخأى حدغ

خ ويعدوا اما ياقػت الحسػي فقج وصف السػصل بان ابشيتيع حدشة جيج ووثيقة بيية السشط      
الدبب ألنيا مبشية بالشػرة والخخام، اما مشازليع فيي سخاديب مبشية وال يدتعسمػن الخذب في بشاء 

ا بشاه نػر الجيغ محسػد ويقع في وسط الدػق وتقام سسقػفيع واما سػرىا فيذسل جامعيغ احجى
 . (50)فييسا صالة الجسعة

يشة دليي في اليشج ويقػل يػجج رباط اما ابغ بصػشة فيػ يقارن اسػار السػصل بدػر مج      
فيو بيػت كثيخة ومقاصخ ومصاىخ وسقايات ويقػل ابغ بصػشة ان في وسط ىحا الخباط بيت عميو 

 .(51)ستخ حخيخ مخصع وقيل انو السكان الحي وقف عميو يػنذ عميو الدالم 

البشيان تاخست  اما بشياميغ التصيمي والحي وصف مجيشة السػصل بانيا واسعة االرجاء قجيسة     
بالد العجع، وقال ان فييا كشيدة عػبجية مغ بشاء الشبي يػنة بغ امتاي، وكشيدة ناحػم 

، ويبعج عغ السػصل بثالثة ايام تقخب مغ السػصل بمجة تدسى الخحبة، ويقػل عشيا (52)االلقػشي
حي ذكخه ، ولكغ ىحا العجد ال(53)بشياميغ انيا ذكخت في التػراة ويػجج فييا نحػ الفي ييػدي

بشياميغ غيخ دقيق! فيل مغ السعقػل في ذلظ الػقت مجيشة ليدت كبيخة بعجد سكانيا يكػن فييا 
بيشسا األب الجومشيكي الندا وصف في محكخاتو عغ السػصل التي سكشيا سشيغ ( ييػدي، 2000)

لمييػد بيحا العجد جاء  بشياميغ ووصف( 54)( ييػدي400عجة ان عجد الييػد فييا ال يتجاوز )
 !ائلمغ ندعتو العشرخية لمييػد فاراد ان يعصي صفة الػجػد في السجيشة وانيع مغ سكشتيا االو 

ويدتجيخ بالسجيشة سػر وىي "عشيا  فيقػل بشياميغ التصيمي بالحجيث عغ السػصليزيف و      
  (55)"اتيغواسعة األرجاء ، جسيمة الخواء ، محكسة البشيان ، حػليا الخياض والبد

بان ىشاك " في حيغ ان الخحالة الييػدي االلساني بتاحيا الخاتدبػني يرف السػصل بقػلو:       
نيخ يتجفق قبل ان يرل الى السػصل وعمى الجية السقابمة لمشيخ تجػل الخبي مجة ثالثة ايام 

واصابيا باتجاىات مختمفة نحػ السػصل القجيسة وىي مجيشة ميجػرة وارضيا سػداء كالقار 
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السجيشة الججيجة فتقع عمى  اام ،الجمار كالحي اصاب قػم سجوم بحيث ال يػجج فييا عذب او زرع
 .(56)"الجية االخخى مغ الشيخ ويقيع في السجيشة شائفة مغ الييػد

وىشا يتبيغ مغ الشز الدابق لبتاحيا الخاتدبػني ان زيارتو لمسػصل كانت في فرل الخبيع        
في المغة العخبية ىػ جخيان الساء مغ مكان عال فكيف ان ال يكػن ىشاك زرع او  الن تجفق الساء

ونجج ان الخحالة بتاحيا عشج تجػالو في نيشػى لسجة ثالثة ايام والتي اشمق عمييا السػصل  عذب،
القجيسة يتبيغ لشا انو كان يبحث عغ اسالفو الييػد في ارض السػصل، حيث نجج ان مػضع تل 

دة لمييػد في ىحا السػضع والحي اشار اليو بشياميغ التصيمي شيه مقجس لػجػد كالتػبة في نطخ 
والحي اسساه )كشيدة مغ بشاء الشبي يػنة بغ امتاي( وىػ الشبي يػنذ عشجنا نحغ السدمسيغ، ومغ 
السسكغ ان يكػن بتاحيا يخيج االشارة الى مػضع تل التػبة الحي يقع عميو مدجج ثع جامع الشبي 

 .والسعخو  في السػصل حاليا (الدالم عميو)يػنذ 

اما كارستغ نيبػر وىػ رحالة الساني كان عالسا في الجراسات الجغخافية والفمكية والحي يقػل      
وىحا يؤكج لشا التشاقس بيغ االعجاد  (57)ان في مجيشة السػصل مائة وخسديغ بيتا يقصشيا الييػد

ان والية "التي ذكخىا بشياميغ التصيمي التي ذكخناىا سابقا، ويرف نيبػر مجيشة السػصل بانيا: 
السػصل صغيخة، تستج عمى جانب دجمة الذخقي بسديخة تدع ساعات جشػبا حتى الشيخ 

حيط بالسجيشة وقجر عجد فقج وصف دور ومداكغ السػصل بانيا ممترقة بالدػر الس (58)الكبيخ(
، ومغ ناحية عمسية فيحا العجد (59)( الف بيت24( الف بيت الى )20البيػت في السػصل بيغ )

لكغ التفديخ االدق ليحا العجد ىػ ان البيػت  ،وفي ذلظ الػقت مغ السسكغ ان يكػن غيخ دقيق
اتكاء الجور  تمترق بعزيا ببعس فتذكل قدسا مغ الدػر فأتى ترػر ىحا العجد لػجػد خاصية

عمى بعزيا البعس فتطيخ لمشاضخ انيا كثيخة، حتى ان السؤلف يقػل عغ ىحه االعجاد التي 
 . (60)"غيخ انشي اعتقج ان ىحا التقجيخ كثيخ ججا"ذكخىا: 

عسارية مالزمة ألسػار السجيشة فشججه يقجم في رحمتو موقج وصف االبػاب التي تسثل صفة       
وابػاب السػصل ومبانييا البارزة يججىا القارئ مؤشخة باألرقام "فيقػل: عخضا الىع ابػاب السجيشة 

، ثع يكسل كالمو عغ بقية االبػاب (61)"عمى مخصط السجيشة فالخقع واحج يذيخ الى باب العسادية
والخقع اربعة يذيخ  ،والخقع ثالثة يذيخ الى باب البيس ،ويقػل والخقع اثشان يذيخ الى باب سشجار
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كسا يحكخ الخحالة نيبػر بان شػراع  ،وىكحا بقية االبػاب والتي عجدىا ثسانية ،جالى باب الججي
وقال ان بيػت  ،(62)وازقة السػصل ضيقة وغيخ مشتطسة كسا ىي الحال في بقية بالد السذخق 

السجيشة مبشية بالجز والحجخ واكثخىا مقببة ويذتج البخد في الذتاء لجرجة كبيخة بحيث يجسج ماء 
وىحه القمعة تقع عمى "ووصف نيبػر القمعة التي في السجيشة فقال عشيا:  األحيان،الشيخ في اغمب 

والعتاد وعشج زيارتي جديخة صغيخة مدتصيمة الذكل في نيخ دجمة وتتخح االن مدتػدعا لمحخيخة 
اما ذكخه  ،(63)"ليا لع اجج فييا احجا ما عجا البػاب الحي وججتو جالدا عشج مجخميا يجخغ الغميػن 

لقرخ الباشا او مبشى الدخاي فيقػل عشو يتألف مغ عجة مباني قجيسة لكشو لع يفرل ما يػجج في 
الحي يقػم عميو تخصيط السجن  ىحه السباني، ثع يقػم بػصف السباني الجيشية والتي تعتبخ االساس

والي يتسثل بالسدجج ودار االمارة ولعل ابخز ما شاىجه نيبػر وذكخه في رحمتو ىػ زيارتو لمجامع 
فمفت انتباىو ان فيو محخاب مشحػت مغ السخمخ االزرق والحي يديغ بالدخار  والشقػش الستسثمة 

وايزا ذكخ جامع الشبي جخجيذ بػرق العشب وقػامو عسػدان يعمػىا عقج نرف دائخي مجبب ، 
وىشاك جامع ميع يجعى جامع الشبي جخجيذ ومغ عجائبو ان فيو صشجوقا مسمػئا "فقال عشو: 

ويقػل ان ىحا  ،(64)"بالساء وقج وضع عمى سصحو وذلظ لجحب شائخ الدسخمخ او اكل الجخاد
مجفػن في ىحا الجامع فيسا مزى كان كشيدة تابعة لمشرارى الحيغ يعتقجون بان القجيذ جػرج 

 ؛ليذ دقيقا في مدالة ان الجامع كان كشيدة تابعة لمشرارى ىحا كالم الخحالة نيبػر (، 65)السكان
الن االرض السستجة مغ الشبي جخجيذ الى الجامع الشػري كانت مقابخ خارج سػر مجيشة 

الحخ بغ  السػصل في العيج االمػي والسعخوفة بسقابخ قخير السقابمة لجار السشقػشة التي بشاىا
 يػسف االمػي.

اما السدتخ جػن اشخ فقج وصف مجيشة السػصل بانيا كانت في الدابق اكبخ واوسع        
بكثيخ مسا كانت عميو سابقا فقج شاىج داخل اسػارىا بقعا مغ االرض الفديحة وان اسػارىا عالية 

ػن واالبخاج وكانت ومشيعة النيا مبشية بقصع كبيخة مغ الحجخ ومجيدة بعجد غيخ يديخ مغ الحر
بحالة جيجة تدتصيع السجيشة مغ خالليا ان ترسج لمحرار الحي يفخض مغ القػات التي تقجم 

اشخ عجدا كبيخا مغ السداجج والجػامع والتي  ن عمى فخض حرار عمييا، وقج شاىج السدتخ جػ 
اما الذػارع  ،وشاىج عجدا مغ كشائذ الكمجان واالرمغ (66)ال يدسح لغيخ السدمسيغ بالجخػل الييا

اما في وصفو ألصحاب الجكاكيغ  ،واالزقة فقج وججىا انطف واحدغ مسا تػصف بو في الخارج
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في االسػاق فيقػل انيع مديحيػن في الغالب ومعطسيع مغ االرمغ الحيغ يبجون مقجرتيع في 
 أصحابوىشا لع يػفق الخحالة جػن اشخ بػصفو ان معطع ، (67)الديصخة عمى امػر التجارة
 ا.يشتسي لي لتيا يوفق مشطػره الجيشي او الصائفربسا الن رأيو فقط االسػاق ىع مغ السديحيػن 

 واالىاليمبشّية بالحجارة،  في السػصل بقػتيا؛ كػنياالبيػت الخحالة دومشيكػ الندا رف يو        
، ةسشتػجات الدراعيسخداب لحفظ العمى ت ػ بيتحػي الاألسصح، و عمى ريف في فرل اليشامػن 
حجيقة صغيخة فييا  لمصخاز األشػري، تخاثي مقاربشخاز  جسيمة ذاتباحات  تحػي البيػت وىحه 

 تكػن  مخبعةو خفة كبيخة غغخفة يجعػنيا الّجيػان )وفي الجارجة العخاقية الجيػانية( وتزع في الباحة 
 (.68الزيػ ) في الّصابق األرضّي، يجتسعػن فييا لمحجيث واستقبال

ومااغ بشايااات ىااحه السجيشااة الخاصااة نااػع آخااخ مااغ البشايااات تحاات االرض ويزاايف أيزااا "        
كاايذ  (۰۱۱) یالا (۰۱۱)الكبياخة مشياا متػسااصة الحجاع: ويداع الراغيخ مشياا مشياا  لحفاظ الحشصاة
وىي عسيقاة بذاكل ناافػس تحايط بياا جاجران قػياة مصمياة بالدفات  (400)والكبيخ الى  ،مغ الحشصة

باىتسام واحيانا يدج فع الحفخة الاى عساق ذراع تحات  وتدج ،التي يحتاج الييا االىمػن لحفظ الحشصة 
وىكاااحا كاااانػا يحاااافطػن عماااى ساااالمة  ،االرض بحيااث ال يذاااظ احاااج بػجاااػد شااايء فاااي ذلاااظ السحااال

 محفػضاااة عشاااجىع ىػصااامييغ تبقاااسصاااة عشاااج الحشلاااحلظ فاااان ال ؛الحشصاااة لساااجة عذاااخيغ ساااشة أو أكثاااخ
شااؤوا الكاخاد الجباال واعاخاب الراحخاء، عاجا التاي يبعثاػن بياا الاى بغاجاد  بكسيات كبيخة لبيعيا متاى

 (.69")عغ شخيق الشيخ

 

 الخاتمة

لقج كانت كتابات الخحالة شاممة لجسيع الجػانب سػاء االجتساعية او العسخانية او        
 االقترادية او الدياسية ، وتبيغ لشا 

غ حيث الػصف والتجويغ لكشيع يختمفػن ان الخحالة في كتاباتيع تكاد تكػن متذابية م -
في التفاصيل الجقيقة وىحا ما رأيشاه عشجما وججنا ابغ جبيخ وبقية الخحالة ومشيع بشياميغ 
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التصيمي يرفػنيا باألرض الجيجة لمدراعة ويرفيا البعس االخخ مثل بتاحيا الخاتدبػني 
 .بانيا ارض قار سػداء ميجمة ال ترمح لذيء

انب ػ الج فييااة االجتساعية والعسخانية في السػصل قج اثخت وما ذكخناه عغ الحي -
ة، وكان ذلظ جمي في كتاباتيع فشجج الحياة في السػصل ابان والدياسي ةاالقترادي

العرػر اإلسالمية تستاز بالخخي والخفاه في كل الجػانب، بيشسا نججىا في كتابات 
 العير واإلىسال الكبيخ. الخحالة في فتخات االحتالل العثساني تفتقخ لكل مقػمات

نالحظ ايزًا مغ خالل ما ذكخه الخحالة ان الجولة العثسانية أىسمت اغمب السجن العخاقية  -
في فتخة سيصختيا، وضيػر قصاع الصخق واخح األمػال دون وجية حق، فزاًل عغ 

 مجاعة الشاس التي اضصختيع لمصمب او الشيب مغ السدافخيغ.
بسجيشة السػصل اكثخ مغ غيخىا مغ السجن وربسا يعػد نجج اىتسام الخحالة األجانب  -

الدبب لػجػد اعجاد كبيخة مسغ ىع شخكائيع في الجيغ والسعتقج وىحا ما وججناه مغ قيام 
 الخحالة األجانب بديارة االديخة والكشائذ اكثخ مغ األماكغ السقجسة العائجة لمسدمسيغ.

زائع السختمفة مغ السجن والبمجان أوضح البحث كان لمسجيشة اسػاق عجة تعخض فييا الب -
 السجاورة، فزاًل عغ ترجيخ السجيشة ىحه البزائع لمسجن العخاقية األخخى.

أعصانا الخحالة والبمجانييغ وصف دقيق لالزياء التي كان يختجييا أىالي السػصل رغع  -
 اختالفيا مغ عرخ الخخ بدبب التأثيخات الثقافية التي مخت عمى السجيشة.

الشاس في السػصل ببعزيع وبالغخباء الحيغ يأتػن مغ باقي البمجان وشيب عالقة بيشت  -
مة، بل عمى نػاياىع عكذ ما قيل بحق السػصل مغ ان اىميا يعتمييع البخل وسػء السعام

 العكذ بيشت مجى كخم أىالي السجيشة وسخائيع.
 
 اليهامر

                                                             
ىا(، السحكع والسحيط األعطع، تح: عبج الحسيج 458ابغ سيجه، أبػ الحدغ عمي بغ إسساعيل، )الستػفى: (1)

 .302, ص 2م(، ج2000ىا/ 1421، دار الكتب العمسية، )بيخوت، 1ىشجاوي، ط
، دار صادر، )بيخوت، 3ىا(، لدان العخب، ط711ابغ مشطػر، ابػ الفزل دمحم بغ مكخم بغ عمي، )ت:  (2)

 .279, ص 11ج (،ىا1414
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 (2سػرة قخير، آية: ) (3)
 .45، دار السخيخ، )ال.مظ، ال.ت(، ص4دمحميغ: دمحم محسػد، السجخل إلى عمع الجغخافيا والبيئة، ط (4)
ىا( , معجع ما استعجع مغ أسساء البالد والسػاضع 487تالبكخي: أبػ عبيج عبج هللا بغ عبج العديد بغ دمحم ) (5) 

 1278, ص  4بيخوت , ج, عالع الكتب،  3, ط
ىا( , الجبال  538تجار هللا أبػ القاسع محسػد بغ عسخو بغ أحسج، الدمخذخي جار هللا ) :الدمخذخي  (6)

 321القاىخة , ص –واألمكشة والسياه , تحقيق: أحسج عبج التػاب , دار الفزيمة لمشذخ والتػزيع 
، دار احياء التخاث العخبي، بيخوت 2معجع البمجان، طىا(، 626تياقػت الحسػي: شياب الجيغ أبػ عبج هللا )( 7)
 .223، ص5م، ج1979-ه1399لبشان،  -
  98( سػرة يػنذ: اية 8)
 147سػرة الرافات: اية  (9)
عجاس الشرخاني: نرخاني مغ مجيشة نيشػى كان يعسل في بدتان يعػد لعتبة وشيبة ابشي ربيعة في الصائف،  (10)

معخكة بجر.  مغ اىل الصائف، قيل انو اسمع وقيل انو مات قبل لنأذىوكان لو حجيث مع رسػل هللا حيشسا تعخض 
لبشان، -الحمبية، )دار السعخفة، بيخوتم(، الديخة 1634 -ىا 1044يشطخ الحمبي: عمي بغ إبخاهيع بغ احسج )ت

 .2/53ىا(، 1400
راجعو وصححو وضبصو نخبو مغ  ،تاريخ األمع والسمػك، ه(310)ت ( الصبخي: ابي جعفخ دمحم بغ جخيخ11)

 .81، ص2، جلبشان –بيخوت  ،مشذػرات مؤسدة األعمسي لمسصبػعات ،العمساء االجالء
 .223، ص5احياء التخاث العخبي، ج، دار 2ياقػت الحسػي : معجع البمجان، ط( 12)
 1278, ص 4: معجع ما استعجع , ج بكخي ال (13)
( الذخيف االدريدي: دمحم بغ دمحم بغ عبج هللا بغ ادريذ ، ولج في مجيشة سبتة في السغخب االقرى عام 14)
انتقل الى مجيشة ه( ونطخًا الرتباط ندبو بالشبي دمحم )ص( لقب بالذخيف، درس وتعمع في مجيشة قخشبة ثع 499)

العجيج مغ السؤلفات ابخزىا كتابو ندىة السذتاق، تػفي  يبالخمػ االيصالية حيث احتزشو ممكيا روجخ، ولالدريد
، عيغ لمجراسات والبحػث االندانية 1يشطخ مؤنذ: دمحم، الجغخافيػن والخحالة السدمسػن، ط ه(.560عام )

 .18م، ص1995واالجتساعية، 
ندىة السذتاق في اختخاق ه(، 650أبػ عبجهللا دمحم بغ دمحم ابغ عبج هللا بغ إدريذ الرقمي )تالذخيف االدريدي:  (15)

 .659، ص2م، ج1989 - 1409، عالع الكتب، بيخوت، 1االفاق، ط

 190ص، 1ج, جبيخ, رحمة ابغ  :ابغ جبيخ (16)
 145، ص1ج رحمة ابغ جبيخ، ابغ جبيخ : 17))
، دار 1ه(، ديػان الدخي الخفاء، تقجيع كخم البدتاني، ط362الدخي بغ احسج الكشجي ابػ الحدغ )ت: ءالخفا 18))

 .338، ص1996لبشان،  –صادر، بيخوت 
، بيخوت –ىا( , آثار البالد وأخبار العباد , دار صادر 682القدويشي: زكخيا بغ دمحم بغ محسػد )الستػفى:  (19)

 462ص
 223, ص 5البمجان , ج: معجع ياقػت الحسػي  (20)
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 109، 1جرحمة ابغ جبيخ، ابغ جبيخ:  21))
 ،, دار صادر / بيخوت 2ىا( , معجع البمجان , ط626: شياب الجيغ أبػ عبج هللا )الستػفى: ياقػت الحسػي  (22)

 224ص ، 5ج، 1995
 .185ص، 1، جرحمة ابغ جبيخ :ابغ جبيخ( 23)
 190ص، 1رحمة ابغ جبيخ، ج: بغ جبيخا (24)
ىا( , صػرة االرض , دار صادر، أفدت 367تحػقل : دمحم بغ حػقل البغجادي السػصمي أبػ القاسع ) ابغ (25)

  216-215, ص 1م , ج1983ليجن، بيخوت , 
 215, ص 1جصػرة األرض، : بغ حػقلا (26)
 157-156, ص 1967تاريخ السػصل , تحقيق : عمي حبيبة , القاىخة ,  ،االزدي : ابػ زكخيا بغ دمحم (27)
السقجسي : أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج السقجسي البذاري , أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليع , دار صادر،  (28)

 138بيخوت , ص
 27-26االزدي : تاريخ السػصل , ص (29)
في بمجة كابخاروال في إيصاليا انخخط في سمظ  1623الكخممي: ىػ االب جػزيبو دي سانتا ماريا ولج عام ( 30)

وانتجب لديارة عجة بمجان لالشالع عمى أحػال الشرارى مشيا العخاق، لو العجيج مغ السؤلفات مشيا رحمتو الخىبشة، 
وغيخىا. 1659ووصف لحالة السديحييغ في السمبار  1657لمعخاق وأخخى لع تخى الشػر مثل تعميسات السؤمشيغ 

 .14-13ص الكخممي: رحمة سبدتياني الى العخاق،يشطخ  .1689تػفي عام 
 .89الكخممي: رحمة سبدتياني الى العخاق، ص (31)
وكان جػن فيميب نيػمان مػلعا  1848العسل الكشدي عام  دخل 1826( مدتذخق ورحالة امخيكي ولج عام 32)

بالدفخ الى الخارج ومسارسة نذاشو التبذيخي فأرتحل الى اوربا وزار بمجانيا، ثع الذخق فدار مرخ وجديخة العخب 
         : خرتو تمظ عغ كتاب عشػانو )مغ دان الى بيخشيبا(. يشطوفمدصيغ وتسخزت زيا

                                                           https://www.iicss.iq/?id=14&sid=284      
(33)https://www.baytalmosul.com/157516041571158715781575158415891604157
51581-1587160416101605-159316041610/category/a027cde244  
 

 

م، تخجسة وتعميق: بصخس حجاد، 1666الكخممي: االب جػزيبو دي سانتا ماريا، رحمة سبدتياني الى العخاق  (36)
 .24م، ص1426 -ه2006بيخوت،  –، الجار العخبية لمسػسػعات، لبشان 1ط
(

37
 .25الكخممي: رحمة سبدتياني الى العخاق، ص (

ىا( , رحمة ابغ بصػشة , أكاديسية السسمكة 779ت)دمحم بغ عبج هللا بغ دمحم بغ إبخاهيع المػاتي  ابغ بصػشة: (38)
 81ص ،2ا ج،ه1417السغخبية، الخباط , 

دار  ىا( , رحمة ابغ جبيخ ,614ابغ جبيخ، دمحم بغ أحسج بغ جبيخ الكشاني األنجلدي أبػ الحديغ )الستػفى:  39))
 .188، ص1ج ،ومكتبة اليالل، بيخوت

 189ص، 1ج،  رحمة ابغ جبيخابغ جبيخ:  40))

https://www.iicss.iq/?id=14&sid=284
https://www.baytalmosul.com/15751604157115871578157515841589160415751581-1587160416101605-159316041610/category/a027cde244
https://www.baytalmosul.com/15751604157115871578157515841589160415751581-1587160416101605-159316041610/category/a027cde244
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 189ص، 1جرحمة ابغ جبيخ،  ابغ جبيخ: 41))
 188، ص1جرحمة ابغ جبيخ،  ابغ جبيخ: 42))
 188ص، 1جابغ جبيخ : رحمة ابغ جبيخ ,  (43)
 189، ص1( ابغ جبيخ: رحمة ابغ جبيخ، ج44)
 189صج، : رحمة ابغ جبيخ, بغ جبيخا (45)
 189ص، 1ج: رحمة ابغ جبيخ, بغ جبيخا (46)
ىا( , مدالظ األبرار في مسالظ األمرار, 749تزل هللا القخشي العجوي )العسخي : أحسج بغ يحيى بغ ف (47)
  171, ص 7ىا , ج 1423, السجسع الثقافي، أبػ ضبي ,  1ط
 175, ص 7العسخي : مدالظ االبرار في مسالظ االمرار , ج (48)
 81, ص 2بصػشة, جابغ بصػشة : رحمة ابغ  (49)
  224, ص 5ج ، دار صادر،ياقػت الحسػي: معجع البمجان (50)
 180ص، 2جابغ بصػشة : رحمة ابغ بصػشة ,  (51)
, السجسع  1ىا( , رحمة بشياميغ التصيمي , ط569تالشباري اإلسباني الييػدي ) الخابي يػنةبشياميغ التصيمي:  (52)

 289, ص 2002الثقافي، أبػ ضبي , 
 289التصيمي: رحمة بشياميغ التصيمي، ص 53))
، السصبعة الذخقية 2الندا: دوميشيكػ، محكخات دوميشيكػ الندا، عخبيا عغ اإليصالية القذ روفائيل بيجاويج، ط (54)

  .14م، ص1953الحجيثة، السػصل، 
 289التصيمي , رحمة بشياميغ التصيمي , ص (55)
 75الخاتدبػني , ص رحمة الخبي بتاحيابتاحيا، الخاتدبػني :  (56)
نيبػر : رحمة نيبػر الى العخاق في القخن الثامغ عذخ , تخجسة عغ االلسانية : محسػد حديغ اميغ , سمدمة  (57)

 113الكتب الستخجسة , وزارة الثقافة واالرشاد , ص
 113: رحمة نيبػر الى العخاق , ص نيبػر (58)
  107: رحمة نيبػر الى العخاق ص نيبػر (59)
 107: رحمة نيبػر الى العخاق ص نيبػر (60)
 107: رحمة نيبػر الى العخاق ص نيبػر (61)
 107: رحمة نيبػر الى العخاق ص نيبػر (62)
 108نيبػر : رحمة نيبػر الى العخاق , ص (63)
 109: رحمة نيبػر الى العخاق ص نيبػر (64)
 109: رحمة نيبػر الى العخاق صنيبػر65) )
/ لشجن  2007, دار الػراق لمشذخ السحجودة /  1تخجسة وتعميق: بصخس حجاد , طرحالة اوربيػن في العخاق:  (66)

 130-129, ص
 .131-130ص حالة اوربيػن في العخاق:ر  (67)
  .10ػ الندا، صمحكخات دوميشيك الندا:( 68)



 الرحالة والبلداىينياحلياة االجتناعية والعنراىية يف مديية املوصل مً خالل كتب 

 و.و. عباس قاسه عطية                                 و.و. حمند جهاد عبد                   

 

   و(3233حزيراٌ  – 23العدد ملحق ) لة دااسا  ااايخيةجم 
435 

 

435 

                                                                                                                                                                              

  .11-10الندا: محكخات دوميشيكػ الندا، ص (69)
 

 المرادر والمخاجع 
 القخان الكخيم 
 المرادر 
  : ه(334ابػ زكخيا بغ دمحم )تاالزدي 
 .1967تاريخ السػصل , تحقيق : عمي حبيبة , القاىخة ,  -
 :ىا(779تدمحم بغ عبج هللا بغ دمحم بغ إبخاهيع المػاتي ) ابغ بصػشة 
 .ه1417أكاديسية السسمكة السغخبية، الخباط ,  ،رحمة ابغ بصػشة -
 ( 487تالبكخي: أبػ عبيج عبج هللا بغ عبج العديد بغ دمحم)ىا 
 .عالع الكتب، بيخوت , 3معجع ما استعجع مغ أسساء البالد والسػاضع , ط -
  :ىا(569تبشياميغ الخابي يػنة الشباري اإلسباني الييػدي )التصيمي 
 .2002ع الثقافي، أبػ ضبي , السجس ،1رحمة بشياميغ التصيمي , ط -
  ىا(614 تالحديغ )ابغ جبيخ، دمحم بغ أحسج بغ جبيخ الكشاني األنجلدي، أبػ 
 دار ومكتبة اليالل، بيخوت ،رحمة ابغ جبيخ -
 م(1634 -ىا 1044خاهيع بغ احسج )تالحمبي: عمي بغ إب 
 .ىا(1400لبشان، -عخفة، بيخوتالديخة الحمبية، )دار الس -
 ( 367تابغ حػقل : دمحم بغ حػقل البغجادي السػصمي أبػ القاسع)ىا 
 .م1983، بيخوت , صػرة االرض , دار صادر، أفدت ليجن -
 ه(362احسج الكشجي ابػ الحدغ )ت الدخي بغ: ءالخفا 
 .1996لبشان،  –، دار صادر، بيخوت 1ديػان الدخي الخفاء، تقجيع كخم البدتاني، ط -
  ىا( 538ت)عسخو بغ أحسججار هللا أبػ القاسع محسػد بغ  :الدمخذخي  
 –لمشذخ والتػزيع  الجبال واألمكشة والسياه , تحقيق: أحسج عبج التػاب , دار الفزيمة -

 .القاىخة
 :ىا(، 458ابغ سيجه، أبػ الحدغ عمي بغ إسساعيل، )الستػفى 
يخوت، ، دار الكتب العمسية، )ب1السحكع والسحيط األعطع، تح: عبج الحسيج ىشجاوي، ط -

 .م(2000ىا/ 1421
  :ه(، 650أبػ عبجهللا دمحم بغ دمحم ابغ عبج هللا بغ إدريذ الرقمي )تالذخيف االدريدي 
 .م1989 - 1409ب، بيخوت، ، عالع الكت1دىة السذتاق في اختخاق االفاق، طن -
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 ه(310)ت الصبخي: ابي جعفخ دمحم بغ جخيخ 
مشذػرات  ،راجعو وصححو وضبصو نخبو مغ العمساء االجالء ،تاريخ األمع والسمػك  -

 .نلبشا –بيخوت  ،مؤسدة األعمسي لمسصبػعات
 ىا(682تا بغ دمحم بغ محسػد )القدويشي: زكخي 
 .بيخوت –آثار البالد وأخبار العباد , دار صادر  -
 ( 749تالعسخي : أحسج بغ يحيى بغ فزل هللا القخشي العجوي)ىا 
 .ىا1423، أبػ ضبي , السجسع الثقافي ،1ظ األبرار في مسالظ األمرار, طمدال -
 ه(380)ت : أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج السقجسي البذاري السقجسي 
 .ألقاليع , دار صادر، بيخوتمعخفة اأحدغ التقاسيع في  -
  :ىا(، 711ابغ مشطػر، ابػ الفزل دمحم بغ مكخم بغ عمي، )ت 
 .ىا(1414، دار صادر، )بيخوت، 3، طلدان العخب -
 ( 626تياقػت الحسػي: شياب الجيغ أبػ عبج هللا)ىا 
 .م1979-ه1399لبشان،  - ، دار احياء التخاث العخبي، بيخوت2معجع البمجان، ط -

  .1995 ،دار صادر / بيخوت ،2ط ،البمجانمعجع 
 المخاجع 

 الخاتدبػني : بتاحيا 
 .2011رحمة الخبي بتاحيا الخاتدبػني، دار الكتاب الثقافي لمشذخ والتػزيع،  -
 دار الػراق لمشذخ  1رحالة اوربيػن في العخاق: تخجسة وتعميق: بصخس حجاد , ط ,

 ./ لشجن 2007السحجودة / 
 قاشا: سييل 
 .سحجودة، دار الػراق لمشذخ ال1محكخات الخحالة االجانب، طالسػصل في  -
 الكخممي: االب جػزيبو دي سانتا ماريا 
، الجار العخبية  1م، تخجسة وتعميق: بصخس حجاد، ط1666رحمة سبدتياني الى العخاق  -

 م.1426 -ه2006بيخوت،  –لمسػسػعات، لبشان 
  الندا: دوميشيكػ 
 ، السصبعة 2اإليصالية القذ روفائيل بيجاويج، طمحكخات دوميشيكػ الندا، عخبيا عغ  -
  م.1953الذخقية الحجيثة، السػصل،         
 مؤنذ: دمحم 
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   ، عيغ لمجراسات والبحػث االندانية واالجتساعية، 1الجغخافيػن والخحالة السدمسػن، ط -
 م.1995        
 دمحميغ: دمحم محسػد 
 دار السخيخ، )ال.مظ، ال.ت( ،4السجخل إلى عمع الجغخافيا والبيئة، ط -
  :كارستغنيبػر 
رحمة نيبػر الى العخاق في القخن الثامغ عذخ , تخجسة عغ االلسانية : محسػد حديغ  -

 .اميغ , سمدمة الكتب الستخجسة , وزارة الثقافة واالرشاد
 االنتخنت 

- https://www.iicss.iq/?id=14&sid=284 
- https://www.baytalmosul.com/1575160415711587157815751584

1589160415751581-1587160416101605-
159316041610/category/a027cde244 
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