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دمشق الشام ف )املسالك واملمالك(
لإلصطخري
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)1(  جامعة دمشق _ مدير تحرير مجلة األدب العلمي .
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ص البحث ملخَّ
كانــت دمشــق الشــام حمــطَّ رحــال معظــم الرحّالــة العــرب، فأقامــوا فيهــا طلبـًـا للعلــم واملعرفــة، أو للتجارة، 
ــم ومؤلفاهتــم  ــاء، فوصفوهــا يف مصنّفاهتــم وكتبه ــا الغنّ ــا هلــم، وســحرهتم طبيعته ــا متنزَّهً ــت غوطته وكان
وصــف احملبّــن ألرضهــا وهوائهــا وشــجرها وأهنارهــا وطبيعتهــا اجلميلــة، وحتدّثــوا عــن طيــب أهلهــا، ودوّنــوا 

مشــاهداهتم يف رحاهتــم.
ومــن هــؤالء الرحالــة الذيــن ُفتِنــوا جبمــال دمشــق الرحالتــان العامليــان اجلغرافيــان اإلصطخــري والبكــري 
األندلســي، اللذيــن صنَّــف كلٌّ منهمــا كتابـًـا حتــت عنــوان )املســالك واملمالــك(، قدّمــا فيهمــا نصوصـًـا حتكــي 

قصّــة عروبــة أرض الشــام، وعروبــة ملوكهــا، واألصــول الشــامية ألهــل األندلــس...
وحبثــا يف أســباب تســمية الشــام، وقدّمــا وصًفــا هلــا ولعمراهنــا وألهلهــا ولغوطتهــا وألهنارهــا وملســجدها 
األمــوي الكبــر. وحتدّثــا عــن حــدود دمشــق الشــام الواســعة طــواًل وعرًضــا، وعــن بلداهنــا وثغورهــا وُكوَِرهــا 
وأجنادهــا، مشــرين إىل أن أول أجنــاد الشــام فلســطن، ودمشــق هــي قصبــة أجنــاد الشــام. وعــدّدا بلــدان 

الشــام ومدهنــا وصفاهتــا وخصائصهــا ومســاحاهتا.
ــة  كمــا روى الرحالتــان بعــض القصــص الــي وردت عــن دمشــق الشــام يف )املســالك واملمالــك( مثــل قصّ
مقتــل هابيــل، وبنــاء إرم ذات العمــاد، ودار زبيــدة؛ دار الضيافــة الوحيــدة يف الشــام، وقصّــة مصاحلــة امللــك 

الكلدانــي »خبــت نصــر« ألهــل دمشــق.    
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مقدّمة:
أدب الرحــات هــو فــن أدبــي، ومنبــع ثــري ملختلــف العلــوم، ومنهــا األدب اجلغــرايف، فهــو متجــدّد املضمــون 
ومتنــوّع املوضوعــات، وينحصــر يف أســاليب ثاثــة: الســرد، والوصــف، واحلــوار. وقــد بــرز كثــر مــن الرحّالــة 
ــا  ــرًا مــن الكتــب واملصنّفــات واملخطوطــات، أرّخــوا فيهــا أحداًث ــة، وأّلفــوا كث العــرب، قامــوا برحــات طويل
ــا ومرافــق ومواقــع عمــران وقــرى وجبــااًل وصحــارى وأهنــارًا، إضافــة  وقعــت، ووصفــوا فيهــا أراضــي ومدًن
إىل وصــف الســكان وعاداهتــم وتقاليدهــم وســلوكياهتم وصنائعهــم، ودوّنــوا فيهــا مــا شــاهدوه يف رحاهتــم، 
وأدلــوا بآرائهــم، وعبّــروا عــن مشــاعرهم، وكانــت هــذه الكتــب واملخطوطــات واملصنّفــات وثائــق مهمّــة تُصــوِّر 

احليــاة يف تلــك األزمــان.
اشــتهر العــرب بــأدب الرحــات، ومنهــا رحــات اإلصطخــري والدينــوري واملســعودي، وابــن حوقــل 
واملقدســي، يف القرنــن الثالــث والرابــع للهجــرة، ورحــات أبــي عبيــد البكــري األندلســي يف القــرن اخلامــس 

للهجــرة، ورحــات اإلدريســي يف القــرن الســادس اهلجــري.
هنــا، إطالــة علــى كيفيــة تنــاول هــذا األدب لدمشــق الشــام يف مؤلَّفــن، اختــذا العنــوان نفســه )املســالك 
واملمالــك( لعاملــن جليلــن مهــا: اإلصطخــري مــن القــرن الرابــع اهلجــري = العاشــر امليــادي، والبكــري 

األندلســي مــن القــرن اخلامــس اهلجــري = احلــادي عشــر امليــادي. 

غاف خمطوط كتاب املسالك واملمالك لإلصطخري
مكان وجود املخطوط: ليدن – هولندا، رقم احلفظ 3101 – عدد الصفحات 60 صفحة
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أواًل – »املسالك واملمالك«:
»املســالك واملمالــك«، علــم نشــأ يف العصــر العبّاســي، علــى يــد عــدد مــن املصنّفــن واجلغرافيــن والرحّالة 
الذيــن توافــرت لديهــم معطيــات عــن الطــرق واملســالك واخلــراج والــواردات والنفقــات، وأمســاء املواضــع... 
وكان ابــن خرداذبّــة )قرابــة 205-280 هـــ = 820-893 م، ويقــال إنــه تــويف ســنة 300 هـــ( أوّل مــن افتتــح هــذا 
العلــم، يف كتابــه »املســالك واملمالــك« الــذي وضعــه ســنة )232 هـــ = 846 م(، ثــمّ تطــوّر هــذا العلــم بشــكل 
مّطــرد، إىل أن بلــغ ذروتــه يف القرنــن الرابــع واخلامــس اهلجريــن، وتبعــه تطــوّران آخــران، األول يف صــدر 
العصــر اململوكــي علــى يــد ابــن فضــل اهلل العمــري )ت: 749 هـــ = 1338 م(، صاحــب موســوعة »مســالك 
األبصــار يف ممالــك األمصــار«، والثانــي علــى يــد اخلليــل بــن شــاهن الظاهــري )ت: 873 هـــ = 1468 
م(، صاحــب كتــاب »زبــدة كشــف املمالــك يف بيــان الطــرق واملســالك«، الــذي يعــدّ آخــر املصنّفــات العربيــة 

اإلســامية يف هــذا العلــم.
ــارك  ــن املب ــن احلــارث ب ــا باالســم نفســه، ومنهــم: أمحــد ب وهنــاك جمموعــة مــن املصنّفــن وضعــوا كتبً
اخلــزاز )ت: يف ذي احلجــة 258 هـــ، وقيــل ســنة 256 هـــ(، ولــه مــن الكتــب املصنّفــة كتــاب »املســالك 
واملمالــك«)2(، وجعفــر بــن أمحــد املـَـروَذِيّ )ت: 274 هـــ(، ويكنّــى أبــا العبــاس، وهــو »أول مــن أّلــف يف املســالك 
ــي باألهــواز«)3(، وأبــو الفــرج أمحــد بــن الطيــب السرخســي )ت: 286 هـــ()4(،  واملمالــك كتابًــا ومل يتمّــه، وتوفِّ
وأبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد نصــر، املعــروف باجليهانــي )القــرن الثالــث اهلجــري(، »لــه مــن الكتــب كتــاب 

املســالك واملمالــك«)5(، واإلصطخــري )ت: 346 هـــ = 957 م(، املعــروف بإبراهيــم الفارســي الكرخــي)6(. 
وقــد ورد يف موجــز دائــرة املعــارف اإلســامية عــن املستشــرق »دي خويــه«)7( قولــه: إن »كتــاب اإلصطخري 
ــن ســني 318 و321 هـــ )930  ــت ب ــاب البلخــى، صُنع ــن كت ــرة م ــعة توســعة كب ــل نســخة أخــرى موسّ ميّث
- 933 م( يف حيــاة البلخــى )ت: 322 هـــ()8(، وأبــو القاســم حممــد بــن حوقــل )ت: 367 هـــ = 977 م(، 
لــه كتــاب بعنــوان: صــورة األرض، معــروف كذلــك باســم املســالك واملمالــك، وهــو كتــاب يف اجلغرافيــا 
ــه  ــب من ــذي طل ــرًا باإلصطخــري، ال ــه الــي انطلقــت ســنة 331 للهجــرة، متأّث ــر رحات والرحــات، أّلفــه إث
إمتــام كتــاب املســالك واملمالــك، وأبــو عبيــد البكــري األندلســي )ت: 487 هـــ = 1094 م()9(، »لــه كتــب 

)2( الفهرست: ابن النديم، ص134.

)3( الفهرست: ابن النديم، ص184.

)4( الفهرست: ابن النديم، ص183.

)5( الفهرست: ابن النديم، ص170.

)6( األعام: الزركلي، ج1، ص61.

)7( دي ُخويُّــْه )MICHAEL JAN DE GOEJE( )1836-1909 م( مستشــرق هولنــدي، مــن أرســخ المستشــرقين قدًمــا فــي الدراســات العربيــة، تعلـّـم فــي 

جامعتــي ليــدن وأكســفورد، ودّرس فــي األولــى، وكان مــن أعضــاء المجمــع الشــرقي فــي ليــدن ومجامــع أخــرى. ونشــر نفائــس مــن الكتــب العربيــة، منهــا )تاريــخ 
األمــم والملــوك( للطبــري، فــي 18 مجلــًدا، وكان )كوزيغارتــن( قــد ســبقه إلــى نشــر قســم منــه. وأنشــأ مكتبــة الجغرافييــن العــرب، ونشــر فيهــا )مســالك الممالــك( 
ــه، و)المســالك والممالــك( البــن حوقــل، و)التنبيــه واإلشــراف( للمســعودّي،  لإلصطخــري، و)أحســن التقاســيم( للمقدســي، و)المســالك والممالــك( البــن خرداذب
ــا، ونشــر )فتــوح البلــدان( للبــاذري، و)ديــوان مســلم بــن  و)مختصــر كتــاب البلــدان( للهمذانــي، و)األعــاق النفيســة( البــن رســتة، وجعــل لهــا فهرســا أبجديًّــا عامًّ

الوليــد( وغيــر ذلــك. وتوفِّــي فــي ليــدن )عــن األعــام للزركلــي، ج7، ص338(. 
)8( موجز دائرة المعارف اإلسامية، ج10، ص3082.

)9( أبــو عبيــد البكــري )000-487 هـــ = 000-1094 م( هــو: عبــد هللا بــن عبــد العزيــز بــن محّمــد البكــري األندلســي، مــؤّرخ جغرافــي، عّامــة بــاألدب، لــه 

معرفــة بالنبــات، ولــد فــي شــلطيش )Saltes غربــي إشــبيلية(، وانتقــل إلــى قرطبــة، ثــم صــار إلــى المريــة، فإلــى قرطبــة، وتوفــي بهــا عــن ســن عاليــة. مــن 
غيــر المعلــوم تاريــخ ميــاده، حيــث يذهــب بعضهــم إلــى أنــه ُولــد عــام 432هـــ/1040م، ولكــن األقــرب للصــواب أنــه ُولــد بيــن عــام 400هـــ/ 1010م وعــام 
410هـــ/1020م، وتوفِّــي فــي قرطبــة عــام 1094م، لــه كتــب جليلــة، منهــا »المســالك والممالــك« غيــر كامــل، ُطبــع جــزء منــه باســم »المغــرب فــي ذكــر إفريقية 

والمغــرب«، وقطــع خاصــة بالــروس والصقلــب، و»معجــم مــا اســتعجم« أربعــة أجــزاء... وغيرهــا )مــن كتــاب األعــام للزركلــي ج4 ص98(.
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جــزء  ُطبــع  كامــل،  غــر  واملمالــك«،  »املســالك  منهــا:  جليلــة، 
ــة واملغــرب«، وقطــع خاصــة  ــرب يف ذكــر إفريقي ــه باســم »املُغ من
بالــروس والصقلــب)10(، واإلدريســي )493-560 هـــ = 1100-
1165 م( الــذي لــه كتــاب بعنــوان »روض األنــس ونزهــة النفــس«، 
ويُعــرف بــــ »املســالك واملمالــك«، وهــو خمطــوط مفقــود، بقــي 
منــه خمتصــران، أحدمهــا يف إحــدى مكتبــات إســتانبول، واآلخــر 
يف دمشــق، حيمــان عنوانــي: »أُنــس املُهَــج وروض الفــرج«، أو 
ــج«... ومــن هــؤالء املؤلِّفــن املرّاكشــي  »روض الفــرج ونزهــة املُهَ
ــاه املســالك  ــا مسّ ــف كتابً الــذي ذكــر ابــن الــوردي احلفيــد أنــه ألَّ

واملمالــك)11(...
ــن  ــور صــاح الدي ــق الدكت ــر الباحــث الســوري احملّق ــد عث وق
ــد )1920-2010(، يف صيــف عــام 1957، علــى خمطوطــة  املنجّ
مــن كتــاب املهلّــي العزيــزي »املســالك واملمالــك« يف جمموعــة 
مــن خمطوطــات األمروزيانــا مبيانــو حتــت رقــم )G3(، وفيهــا 

وصــفٌ لبيــت املقــدس، وذكــرٌ لــوالة مصــر، وصفــة دمشــق، نشــرها يف جملــة املخطوطــات العربيــة عــام 
 Geographie 1958، يــرى أن علــم »املســالك واملمالــك« هــو: »أقــرب مــا يكــون للجغرافيــا الوصفيــة
Descriptive، ألنــه مل يقتصــر علــى ذكــر الطــرق واملســالك واملراحــل، بــل وصــف البلــدان واملــدن، إدارةً 

ــف«)12(. ــاف العصــر واملؤّل ــد باخت ــّل أو تزي ــا تق ــا واقتصــادًا، أوصاًف وتارخًي
ملــا كان هــذا البحــث يقتصــر علــى دمشــق الشــام يف املســالك واملمالــك لــدى اإلصطخــري والبكــري 
األندلســي، فــإن الغــرض يف كتــاب اإلصطخــري)13( املســالك واملمالــك، تصويــر أقاليــم األرض الــي مل 
يذكرهــا أحــد، متجــاوًزا ذكــر املســافات، ومكتفيـًـا ببيــان موقــع كّل إقليــم ليُعــرف مكانــه، ومُفــِردًا لــكّل إقليــم 
ــن فيهــا شــكل ذلــك اإلقليــم، ومــا يقــع فيــه مــن املــدن، مــع ذكــر  مــن بــاد اإلســام صــورة علــى حــدة، يُبيِّ

ــم. ــا وحِرَفه ــا وصناعــة أهله جتاراهتــا ومزارعه
ــرًا بأســتاذه البلخــي)14(، وابتــدأ بوصــف  ــا، متأّث ــمَ اإلصطخــري العــامل اإلســامي إىل عشــرين إقليمً قسّ

)10( األعام: الزركلي، ج4، ص98.

)11( خريدة العجائب وفريدة الغرائب: ابن الوردي، ص23.

)12( الكتاب العزيزي أو المسالك والممالك: الحسن بن أحمد المهلبي العزيزي )ص6(. 

)13( اإلصطخــري )000-346 هـــ = 000-957 م( هــو: إبراهيــم بــن محمــد الفارســّي، أبــو إســحاق اإلصطخــري، ويقــال لــه الكرخــي: جغرافــي، رّحالــة، 

مــن العلمــاء، مــن أهــل إصطخــر )بإيــران(، قــام بســياحة طــاف بهــا بــاد العــرب وبعــض بــاد الهنــد، وبلــغ األوقيانــوس األتانتيكــي، واســتعان بكتــاب )صــور 
األقاليــم( ألبــي زيــد البلخــي، ولــم تكــن مصــادر علــم البلــدان متوفِّــرة فــي عصــره، فألــف كتابيــه )صــور األقاليــم( علــى اســم كتــاب البلخــي، و)مســالك الممالــك(، 
ــا بتســميته فــي مقّدمــة  ونقــل ياقــوت الحمــوي عنهمــا أو عــن أحدهمــا فــي معجــم البلــدان، وأغفــل ترجمتــه أو اإلشــارة إليــه فــي كامــه علــى إصطخــر، مكتفيً
المعجــم أبــا إســحاق اإلصطخــري )عــن األعــام للزركلــي، ج1 ص61(. وورد فــي نســخة دار صــادر مــن كتــاب المســالك والممالــك لإلصطخــري، أنــه خلَّــف 
كتابيــن همــا »صــور األقاليــم« و»المســالك والممالــك«. والظاهــر أنــه ألّــف األول ثــم شــرحه وفّصلــه وســّماه بالمســالك والممالــك. يظهــر مــن كتــب المســالك 

والممالــك أن هــذه السلســلة مــن الكتــب الجغرافيــة بــدأت بكتــاب أبــي زيــد البلخــي واســتمّرت بتأليــف اإلصطخــري وتّمــت بكتــاب ابــن حوقــل. 
)14( البلخــي )235-322 هـــ = 849-934 م( هــو: أحمــد بــن ســهل، أبــو زيــد البلخــي، أحــد الكبــار األفــذاذ مــن علمــاء اإلســام، جمــع بيــن الشــريعة والفلســفة 

واألدب والفنــون. ُولــد فــي إحــدى قــرى بلــخ، وســاح ســياحة طويلــة، ثــم عــاد وقــد علــت شــهرته )...( ســبق علمــاء البلــدان فــي اإلســام كافــة إلــى اســتعمال رســم 
األرض فــي كتابــه: صــور األقاليــم اإلســامية )األعــام للزركلــي، ج1 ص134(. 
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ديــار العــرب، ثــمّ أتبعهــا ببحــر فــارس واحمليــط اهلنــدي، ثــمّ املغــرب مــع األندلــس حّتــى انتهــى إىل مصــر، 
والشــام، وحبــر الــروم، واجلزيــرة، والعــراق، وإيــران واهلنــد، ثــمّ أرمينيــا وأذربيجــان ومــا يّتصــل هبــا، وحبــر 

اخلــزر، ثــمّ بــاد مــا وراء النهــر)15(.

أمّا كتاب »املسالك واملمالك« للبكري األندلسي )404-487 هـ = 1014-1094 م(، فكان سببًا يف شهرته، 
وهــو كتــاب تتــواىل فيــه املســالك ووصــف البلــدان واألقاليــم والشــعوب واملــدن، واألهنــار والبحــار واألراضــي، 
ومتتــزج باالســتطرادات التارخييــة، إذ يقــدّم معلومــات جغرافيــة وتارخييــة وإثنوغرافيــة واقتصاديــة، إاّل أن 
منهجــه كان يعتمــد غالبـًـا علــى كتــب ومصنّفــات مــن ســبقوه أمثــال: ابــن حوقــل، واملســعودي، واإلصطخــري، 

وابــن رســته وابــن خرداذبــة... وغرهــم مــن جغرافيــن أو مؤرّخــن.
ثانيًا - يف تسمية الشام ووصفها وعمراهنا:

ــورد أن تســمية الشــام  ــل البكــري األندلســي تســمية اليمــن والشــام، فمــرّة ي ــوك اليمــن، يعلّ يف ذكــره ملل
ألهنــا مشــال الكعبــة، ومــرّة يــورد أهنــا لشــؤمها، وأخــرى لشــامات يف أرضهــا... وغــر ذلــك، فيقــول: »تنــازع 
ــه حاجــز  ــه مشاهلــا، واحلجــاز ألّن ــام ألّن ــة، والشّ ــه عــن ميــن الكعب ــي، فقيــل ألّن النــاس يف اليمــن مبــا مسّ
بينهمــا، والعــراق ملصــبّ األهنــار إليــه دجلــة والفــرات وغرمهــا«)16(. كمــا ينقــل أن اليمــن مسّــي اليمــن: »ليُمنــه 
والشـّـام لشـُـؤمه«، وينقــل عــن الكلــي قولــه إن الشــام مسّيــت شــامًا لــــ »شــامات يف أرضــه بيــض وســود، وذلــك 
يف الــرتاب والبقــاع«، وقــال الشــرقي: مسّــي بــــ »ســام بــن نــوح« ألّنــه أوّل مــن نزلــه، فلمـّـا نزلتــه العــرب تطيـّـرت 
مــن أن تقــول ســام - والســام هــو املــوت- فقالــت شــام«)17(، وقيــل إنّ أوّل مــن ســكنها مــن اخللفــاء مسّاهــا 

هبــذا االســم، وإّنهــا ســرور ملــن رآهــا«)18(. 
يُشــر اإلصطخــري يف مقدّمــة كتابــه )املســالك واملمالــك( إىل البــاد العامــرة، أي تلــك الــي تضــجُّ 
بالعمــران، والعمــران عكــس اخلــراب والقفــر، فيذكــر الشــام مــن ضمــن تلــك البلــدان العامــرة، إذ يقــول: »مــن 
ــة، فــكان مــا بــن أقصــى األرض مــن املغــرب إىل  ــة ومثانــن مرحل مصــر إىل أقصــى املغــرب حنــو مــن مائ
أقصاهــا مــن املشــرق حنــوًا مــن أربعمائــة مرحلــة، وأمـّـا عرضهــا مــن أقصاهــا يف حــدّ الشــمال إىل أقصاهــا 

)15( المسالك والممالك: أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي اإلصطخري، )ص ص3 4-(.

)16( المسالك والممالك: أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن محّمد البكري األندلسي، )ج1 ص344(.

)17( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص344(. 

)18( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص460(.
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يف حــدّ اجلنــوب فإّنــك تأخــذ مــن ســاحل البحــر احمليــط حّتــى تنتهــى إىل أرض ياجــوج وماجــوج، ثــمّ متــرّ 
ــى  ــروم إىل الشــام، حّت ــد ال ــة والصقالبــة، ومتضــي يف بل ــة، وتقطــع أرض بلغــار الداخل ــى ظهــر الصقالب عل
ختــرج يف الشــام وأرض مصــر والنوبــة، ثــمّ متتــدّ يف برّيّــة بــن بــاد الســودان وبــاد الزنــج، حّتــى تنتهــى إىل 

البحــر احمليــط، وهــذا خــّط مــا بــن جنوبــي األرض ومشاليّهــا«.
ويُقــدِّر اإلصطخــري املســافة بــن أرض الصقالبــة والشــام بضعــف املســافة بــن الشــام ومصــر، إذ يقــول: 
»ومــن أرض الصقالبــة يف بلــد الــروم إىل الشــام حنــوٌ مــن ســّتن مرحلــة، ومــن أرض الشــام إىل أرض مصــر 

حنــوٌ مــن ثاثــن مرحلــة«.
وحــن جيمــع هــذه املراحــل جنــد اإلصطخــري يصفهــا بالعمــران فيقــول: »فذلــك مائتــان وعشــر مراحــل 
كلّهــا عامــرة«، علــى عكــس تلــك األرض القفــراء الــي ال عمــران فيهــا بــن: »ياجــوج وماجــوج والبحــر احمليــط 
يف الشــمال، ومــا بــن بــراريّ الســودان والبحــر احمليــط يف اجلنــوب فقفــر خــراب«، ويعلـّـل ذلــك القفــر بفــرط 
الــرد الــذي مينــع العمــارة واحليــاة فيهمــا، إذ يقــول: »إنّ ســلوكهما غــر ممكــن لفــرط الــرد الــذي مينــع مــن 
ــا مــا بــن الصــن  العمــارة واحليــاة يف الشــمال، وفــرط احلــرّ املانــع مــن احليــاة والعمــارة يف اجلنــوب، وأمّ

واملغــرب فمعمــور كلـّـه«)19(.

صفحتان من خمطوط املسالك واملمالك لإلصطخري، ويف إحدامها عنوان دمشق وحبر الروم

ــاد  ــاردة جــدًّا، وال هــي بالب ــاألرض الب ــا هــي ب ــس أرض الشــام، ف ــة علــى اعتــدال طق ــك دالل ويف ذل
احلــارة جــدًّا، وهاتــان احلالتــان مهــا اللتــان تَحُــوال دون عمــارة األرض يف الشــمال أو يف اجلنــوب.  

حــن يتحــدّث اإلصطخــري عــن ديــار العــرب، ويقــول: »ابتــدأتُ بديــار العــرب ألنّ القبلــة هبــا، ومّكــة فيهــا، 
وهــي أمّ القــرى، وبلــد العــرب وأوطاهنــم الــي مل يشــركهم يف ســكناها غرهــم«...)20(، إمنــا يشــر إىل الشــام 
وباديتهــا فيقــول: »ديــار العــرب هــي احلجــاز الــذي يشــتمل علــى مّكــة واملدينــة واليمامــة وخماليفهــا، وجْنــد 

)19( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص8(.

)20( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص12(.
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احلجــاز املّتصــل بــأرض البحريــن، وباديــة العــراق، وباديــة اجلزيــرة، وباديــة الشــام، واليمــن املشــتملة علــى 
هتامــة، وجْنــد اليمــن وعُمــان ومهــرة وحضــر مــوت وبــاد صنعــاء وعــدن وســائر خماليــف اليمــن...إخل«)21(.

واإلصطخــري يذكــر مــا كانــت تزخــر بــه قــرى الشــام مــن مــاء وشــجر بــدءًا مــن ديــار ســبأ يف أرض اليمــن 
ــرَى  ــنَ ٱلُْق ــمْ وَبَيْ ــا بَيْنَهُ وحتــى بيــت املقــدس، مستشــهدًا بآيتــن مــن ســورة ســبأ يف القــرآن الكريــم: )وَجَعَلْنَ
ــدْ  ــا بَاعِ ــا ءَامِنِــنَ* َفَقالُــوا رَبَّنَ ــىَ وَأَيَّامً ــا لَيَالِ ــرُواْ فِيهَ ــيْرَ سِ ــا ٱلسَّ ــا فِيهَ ِهــرَةً وََقدَّرْنَ ــا ُقــرًى َظٰ ــا فِيهَ ــى بَٰرَْكنَ تِ ٱلَّ
ــاٍر  ــُكلِّ صَبَّ ــاتٍ لِ ــكَ آليَ ــي َذلِ ــزَّقٍ إِنَّ فِ ــمْ ُكلَّ مُمَ ــَث وَمَزَّْقنَاهُ ــمْ أَحَادِي ــهُمْ َفجَعَلْنَاهُ ــوا أَنُْفسَ ــَفاِرنَا وََظلَمُ ــنَ أَسْ بَيْ

ــُكوٍر()22(.  شَ
أي إن اهلل جعــل بــن أهــل »ســبأ«، وهــم يف اليمــن، والقــرى الــي باركنــا فيهــا، وهــي بيــت املقــدس يف بــاد 
الشــام، مُدًنــا متصلــة يُــرى بعضهــا مــن بعــض، وجعــل الســر فيهــا ســرًا مقــدَّرًا مــن منــزل إىل منــزل ال مشــّقة 
ــك القــرى يف أيِّ وقــت شــئتم مــن ليــل أو هنــار، آمنــن ال ختافــون عــدوًّا وال  ــه، وقــال هلــم: ســروا يف تل في
ــا... والُقــرى الظاهِــرة هــي: القــرى املتقاربــة املتواصلــة، وجعــل اهلل زمــن الســر مــن قريــة  ــا وال عطشً جوعً

إىل أخــرى مقــدّرًا حمــدّدًا، حبيــث ال يتجــاوز مــدّة معينــة، قــد تكــون نصــف يــوم أو أقــل.
ــر هلــم ســبل الســفر إىل القــرى املباركــة،  واآليــة الكرميــة تــروي مــا كان ألهــل ســبأ مــن نعمــة حــن يسّ
بأمــان وســام، واطمئنــان، طاملــا أن تلــك الطريــق إىل قــرى الشــام الظاهــرة كانــت تزخــر باملــاء والشــجر، 
ومل يكونــوا يتحمّلــون عنــاء الســفر يف أرض قفــراء، ال كأل فيهــا وال مــاء، بــل كانــوا يســتطيعون الســر مــن 
الفجــر وحتــى املغيــب، ويتيسّــر هلــم املبيــت يف القريــة املتصلــة بتلــك الــي قبلهــا... فهــي قــرى مّتصلــة وقريبــة 
ــث خرجــوا  ــن حي ــم م ــة معه ــن ســبأ إىل الشــام... دون أن يضطــرّوا إىل محــل مؤون ــض، م ــا مــن بع بعضه
حتــى يصلــوا إىل الشــام، ويف ذلــك داللــة علــى جــود وكــرم أهــل الشــام الذيــن كانــوا يُقدِّمــون الــزاد والطعــام 
للمســافرين حتــى وصوهلــم إىل بيــت املقــدس... إضافــة إىل أن يف ذلــك داللــة علــى العمــران يف تلــك البــاد.. 

قبــل قرابــة عشــرة قــرون، إذ كان ســد مــأرب يعــود إىل األلــف الثامنــة قبــل امليــاد.    

صفحتا املقدّمة واحملتوى يف خمطوط اإلصطخري ص2 و3 ويُاحظ يف الصفحة الثانية العناوين الي تناوهلا إذ يقول: 
)ذكرتُ الشام* ثم ذكرتُ حبر الروم* ثم ذكرتُ اجلزيرة....(  

)21( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص14(.

)22( )سورة سبأ، 18، 19(.
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يقــول ابــن عاشــور)23( يف تفســره هلاتــن اآليتــن يف التحريــر والتنويــر: »املـُـراد بالقــرى الــي بوركــت قــرى 
بــاد الشــام، فكانــوا إذا خرجــوا مــن مــأرب إىل البــاد الشــامية قوافــل للتجــارة وبيــع الطعــام ســلكوا طريــق 
هتامــة ثــمّ احلجــاز ثــم مشــارف الشــام ثــم بــاد الشــام، فكانــوا كلّمــا ســاروا مرحلــة وجــدوا قريــة أو بلــدًا أو 
دارًا لاســرتاحة، فاســرتاحوا وتــزوّدوا. فكانــوا مــن أجــل ذلــك ال حيملــون معهــم أزوادًا إذا خرجــوا مــن مــْأرب. 
وهــذه القــرى الظاهــرة يُحتمَــل أهنــا تكوّنــت مــن عمــل النــاس القاطنــن حَفــايف الطريــق الســابلة بــن مــأرب 
وِجلـّـق)24(، قصــدَ اســتجاب االنتفــاع بنــزول القوافــل بينهــم، وابتيــاع األزواد منهــم، وإيصــال مــا حتتاجــه تلــك 

القــرى مــن الســلع والثمــار، وهــذه طبيعــة العمــران«)25(.
ويف وصــف أهــل الشــام وتأثــر اهلــواء والــرتاب يف طبائعهــم، وضمــن بــاب مجلــة مــن القــول يف األمصــار 
ومســاحات املمالــك، ينقــل البكــري األندلســي يف كتابــه )املســالك واملمالــك( مــا كتبــه بعــض حكمــاء العصــر 
لعمــر بــن اخلطــاب ملّــا افتتــح البــاد مــن العــراق والشــام ومصــر، بعــد ســؤاهلم عــن البــاد وتأثــر أهويتهــا 
وتربتهــا يف ســكاهنا، فيقــول: »أمّــا الشــام فتحــتَ رُكام وثَــجِّ غمــام، تصّفــي األلــوان وترّطــب األجســام وتبلّــد 
األفهــام«)26(. ونقــل البكــري عــن ســليمان بــن موســى قولــه: »إذا كان الرجــل علمــه حجــازي وســخاؤه عراقــي 

واســتقامته شــامية فقــد كمــل«)27(. 
كمــا ينقــل البكــري أيًضــا عــن بعــض احلكمــاء قوهلــم يف أهــل الشــام: إذ يشــر إىل أن اخلليفــة عمــر بــن 
اخلطــاب رضــي اهلل عنــه، عندمــا أراد النهــوض إىل العــراق ســأل كعــب األحبــار عنهــا فقــال: »يــا أمــر 
املؤمنــن، ملـّـا خلــق اهلل األشــياء حلــق كّل شــيء بشــيء، فقــال العقــل: إنــي الحــق بالعــراق. فقــال العلــم: وأنــا 
معــك. فقــال املــال: فإنــي الحــق بالشــام«)28(... ويُنقــل عــن احلجّــاج قولــه: »ملــا تبــوّأت األمــور منازلَهــا قالــت 

الطاعــة: أنــزُل الشــام«)29(.
ثالًثا - يف وصف غوطة دمشق واملسجد األموي:

يصــف اإلصطخــري جــال مدينــة دمشــق وغوطتهــا ونبــع الفيجــة وهنــر بــردى يف كتابــه املســالك واملمالــك 
ــا، وهــي يف أرض  ــة بالشــام كلّه ــة دمشــق، وهــي أجــّل مدين ــا مدين ــد دمشــق فــإنّ قصبته ــا جن فيقــول: »أمّ
واســعة بــن جبــال، حتيــط هبــا ميــاه كثــرة وأشــجار وزروع مّتصلــة، وتســمّى تلــك البقعــة الغوطــة، عرضهــا 
مرحلــة يف مرحلتــن، ليــس باملغــرب مــكان أنــزه منــه، وخمــرج مائهــا مــن حتــت كنيســة يُقــال هلا الفيجــة)30(... 
ويصــف قــوّة املــاء الــي تنبــع مــن نبــع الفيجــة ومســارها وتفرّعهــا إىل أهنــار عــدّة فيقــول: »أوّل مــا خيــرج 
مقــداره ارتفــاع ذراع يف عــرض بــاع، ثــمّ جيــري يف شُــعب تتفجـّـر فيهــا العيــون؛ فيأخــذ منــه هنــر عظيــم أجــراه 
)23( ابــن عاُشــور )1296-1393 هـــ = 1879-1973 م(، هــو محّمــد الطاهــر بــن عاشــور: رئيــس المفتيــن بتونــس وشــيخ جامــع الزيتونــة. ُولــد وعــاش فــي 

ــه مصنفــات مطبوعــة، مــن أشــهرها: )مقاصــد الشــريعة اإلســامية(، أصــول النظــام  ــن العربييــن فــي دمشــق والقاهــرة. ل تونــس، وهــو مــن أعضــاء المجمعَي
االجتماعــي فــي اإلســام، )التحريــر والتنويــر( فــي تفســير القــرآن، )الوقــف وآثــاره فــي اإلســام(، )أصــول اإلنشــاء والخطابــة(، )موجــز الباغــة( )عــن األعــام، 

للزركلــي ج6 ص175-174(.
ّيٍ: ِجلََّق اْسُم ِدَمْشَق; قَاَْل َحسَّاُن ْبُن ثَابٍِت:  )24( ورد في لسان العرب البن منظور أن: ِجلَّق –بِالتَّْشِديِد َوَكْسِر اْلِجيِم– َمْوِضٌع بِالشَّاِم َمْعُروٌف، قَاَْل اْبُن بَّرِ

ِل  َماِن اأْلَوَّ ِ َدرُّ ِعَصابٍَة نَاَدْمتُُهْم     يَْوًما بِِجلََّق فِي الزَّ ِلَّ
)لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين بن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى، ج10 ص36(.

)25( التحرير والتنوير: ابن عاشور، )ج-22 ص174(.

)26( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص492(.

)27( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص492(.

)28( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص493(.

)29( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص494(.

)30( ورد ذكر الكنيسة )الفيجة( لدى البلخي وابن حوقل وابن الراعي.
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يزيــد بــن معاويــة، يعــرض يف كثــر، ثــمّ يســتنبط منــه هنــر املــزّة وهنــر القنــوات، ويظهــر عنــد اخلــروج مــن 
الشُّــعب مبوضــع يُقــال لــه النّــرب«. ويــرى أن النــرب مــكان ورد ذكــره يف القــرآن الكريــم، فيذكــر أنــه »املــكان 
ــه  ــردى الدمشــقي وغزارت ــوة ذات قــرار ومعــن(، ويُشــر إىل هنــر ب ــه: )وآوينامهــا إىل رب ــذي قــال اهلل في اّل
واخرتاقــه ألراضــي غوطــة دمشــق، فيقــول: »ثــمّ يبقــى مــن هــذا املــاء عمــود النهــر فيســمّى بــردى، وعليــه 
قنطــرة يف وســط مدينــة دمشــق، ال يعــره الراكــب غــزارة وكثــرة! فيُفضــي إىل قــرى الغوطــة«)31(... ثــم يصــف 
ــة  ــردى، واخرتاقــه دور أهــل دمشــق ومســاكنهم، فيقــول: »وجيــرى املــاء يف عامّ اإلصطخــري جمــرى مــاء ب
دورهــم وســككهم ومّحاماهتــم«... ويأتــي البكــري األندلســي أيًضــا علــى ذكــر هنــر بــردى الدمشــقي ومنبعــه 
وأمهيتــه يف ســقاية غوطــة دمشــق يف كتابــه املســالك واملمالــك، فيقــول: »هنــر بــردى، هنــر دمشــق، ينبعــث مــن 

جباهلــا فيجتازهــا فيســقيها ويســقي غوطــة دمشــق، وينصــبّ يف حبــرة دمشــق«)32(.
حتــت عنــوان مــا وراء النهــر، وحــن يتحــدّث اإلصطخــري عــن خبــارى، يصــف غوطــة دمشــق بأهنــا واحــدة 
مــن متنزّهــات األرض، ويقــارن بينهــا وبــن متنزّهــات أخــرى فيقــول: »ليــس مبــا وراء النهــر وخراســان بلــد 
ــا بالعمــارة علــى ضياعهــم مــن أهــل خبــارى، وال أكثــر عــددًا علــى قدرهــا يف املســاحة منهــم،  أحســن قيامً
وذلــك خمصــوص هبــذه البلــدة، ألنّ املوصــوف مــن متنزّهــات األرض ســغد مسرقنــد، وهنــر األبلّــة، وغوطــة 
دمشــق، علــى أنّ ســابور وجــور مــن فــارس ال تقصــران عــن غوطــة دمشــق وهنــر األبلّــة، ولكــنّ الذكــر هلــذه 
ــا عــن  ــك إذا كنــت بدمشــق تــرى بعينيــك علــى فرســخ وأقــّل جبــااًل قرعً ــا غوطــة دمشــق فإّن األماكــن، فأمّ
النبــات والشــجر، وأمكنــة خاليــة عــن العمــارة واخلضــرة، وأكمــل النزهــة مــا مــأل البصــر وســدّ األفــق«)33(. 

وصف غوطة دمشق حتت عنوان )ما وراء النهر( يف خمطوط اإلصطخري

)31( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص59(.

)32( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص237(.

)33( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص293(.
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ــاب  ــه، وعــن ب ــه وبُنات ــا عــن تارخيــه وأصل ــه اإلصطخــري متحدًّث ــا املســجد األمــوي بدمشــق، فيصف أم
جــرون، ومقتــل النــي حييــى عليــه الســام، ونصــب رأســه عليــه، فيقــول: »... وهبــا مســجد ليــس يف اإلســام 
ــاء  ــد املقصــورة، فمــن بن ــة الــي فــوق احملــراب عن ــا اجلــدار والقبّ ــه، وأمّ ــر نفقــة من مســجد أحســن وال أكث
ــن، فكانــوا يعّظمــون فيــه دينهــم، ثــمّ صــار لليهــود،  الصابئــن، وكان مصّاهــم، ثــمّ صــار يف أيــدي اليونانيّ
وملــوك مــن عبــدة األوثــان، فُقتــل يف ذلــك الزمــان حييــى بــن زكريــا عليهمــا الســام، ونُصــب رأســه علــى بــاب 

هــذا املســجد ببــاب يســمّى بــاب جــرون«... 
ويتابــع ســرده عــن تاريــخ املســجد األمــوي فيذكــر: »ثــمّ تغلَّــب عليــه النصــارى، فصــار يف أيديهــم كنيســة 
يعّظمــون فيهــا دينهــم، حّتــى جــاء اإلســام، فصــار للمســلمن، واّتخــذوه مســجدًا«. ثــم يشــر إىل إعمــاره علــى 
يــد الوليــد بــن عبــد امللــك، ومــا أنفقــه مــن خــراج الشــام عليــه، واصًفــا جدرانــه وحماريبــه وترابيعــه وأســقفه 
ــا  ــا، وأســاطينها رخامً ــا جمزّعً ــا، وجعــل وجــه جدرانــه رخامً ــا مفروشً ورقعتــه فيقــول: »فجعــل أرضــه رخامً
بـًـا،  موشًّــى، ومعاقــد رؤوس أســاطينه ذهبـًـا، وحمرابــه ذهبـًـا مرصّعـًـا باجلواهــر، ودور الســقف كلـّـه ذهبـًـا مكتَّ
كمــا تطــوف ترابيــع جــدار املســجد، يُقــال إّنــه أنفــق فيــه وحــده خــراج الشــام)34(، وســطحه رصــاص، وســقفه 

خشــب مذهـّـب، يــدور املــاء علــى رقعــة املســجد حّتــى إذا فجـّـر منــه انبســط علــى مجيــع األركان ســواء«)35(.
ــر  وينقــل البكــري األندلســي مــا قيــل عــن جــرون)36(، فيقــول: »إنّ جــرون بــن ســعد حــّل دمشــق، فمصّ
مصرهــا و)مجــع عمــد( الرخــام واملرمــر إليهــا، وشــيّد بنياهنــا، ومسّاهــا إرم ذات العمــاد، وبقيــة هــذا البنيــان 

يف هــذا الوقــت بدمشــق يُعــرف ببــاب جــرون وهــو بنــاء عظيــم«)37(.
ــال  ــب مــن األعم ــه غرائ ــل، وأن في ــوي( باملســجد اجللي ــري مســجد دمشــق )املســجد األم ويصــف البك
ــروش  ــة مف ــن، وهــو داخــل املدين ــك ســنة مثــان ومثان ــد املل ــن عب ــد ب ــاه الولي ــول: »بن ــا، فيق يطــول وصفه
بالرخــام األبيــض خمّتــم بــاألزرق، وحيطانــه منجّــدة بالفسيفســاء، وســقفه ال خشــب فيــه، وهــو مُذهَّــب كلـّـه. 
ولــه ثاثــة منــاور: املنــار الواحــد يف مؤخـّـر املســجد مُذهَّــب كلـّـه مــن أعــاه إىل أســفله )ذهبـًـا وفسيفســاء()38(.

)34( ورد فــي لســان العــرب البــن منظــور أن الَخــراُج، اإِلتـَـاَوةُ، ويُجمــع علــى أَْخــراجٍ وأََخاِريــَج وأَْخِرَجــٍة.. وفــي التنزيــل: )أَْم تَْســأَلُُهْم َخْرًجــا فََخــَراُج َربِّــَك َخْيــٌر(. 

قــال: الزّجــاج: الَخــَراُج الفـَـْيُء، والَخــْرُج الضَّريبـَـةُ والجزيــة؛ وقـُـرئ: )أم تســأَلهم َخَراًجــا(. وقــال الفــراء. معنــاه: أَْم تســأَلهم أَجــًرا علــى مــا جئــت بــه، فأَجــر ربــك 
ــَواِد  وثوابــه خيــٌر. وأَمــا الَخــَراُج الــذي وظفــه عمــُر بــن الخطــاب، رضــي هللا عنــه، علــى الســواد وأَرِض الفَــْيء فــإِن معنــاه الغلــة أَيًضــا، ألَنــه أَمــر بَِمَســاَحِة السَّ
ودفعهــا إِلــى الفاحيــن الذيــن كانــوا فيــه علــى غلـّـة يؤّدونهــا كل ســنة، ولذلــك ســّمي َخراًجــا، ثــم قيــل بعــد ذلــك للبــاد التــي افتتحــت ُصْلًحــا ووظــف مــا صولحــوا 
عليــه علــى أَراضيهــم: خراجيــة، ألَن تلــك الوظيفــة أَشــبهت الخــراج الــذي أُلــزم بــه الفاَّحــون، وهــو الغلــة، ألَن جملــة معنــى الخــراج الغلــة؛ وقيــل للجزيــة التــي 
ــة: خــراج، ألَنــه كالغلــة الواجبــة عليهــم. ابــن األَعرابــي: الَخــْرُج علــى الــرؤوس، والَخــَراُج علــى األَرضيــن. وفــي حديــث أَبــي  مَّ ُضربــت علــى رقــاب أَهــل الذِّ

ــِة َطيِّــٌب ِريُحهــا، َطيِّــٌب َخَراُجهــا أَي َطْعــُم ثمرهــا، تشــبيًها بالَخــَراجِ الــذي يقــع علــى األَرضيــن وغيرهــا. موســى: مثــُل األُتُْرجَّ
)35( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص60(.

)36( يُقــال: »إن جيــرون بــن ســعد بــن عــاد بــن عــوض نــزل دمشــق وبنــى مدينتهــا، وســّماها جيــرون، وهــي إرم ذات العمــاد، وليــس أعمــدة الحجــارة فــي موضــع 

أكثــر منهــا بدمشــق. ويقــول الحافــظ: وجــدت فــي بعــض الكتــب أن جيــرون وبريــد كانــا أخويــن، وهمــا ابنــا ســعد بــن لقمــان بــن عــاد، وهمــا اللــذان يُعــرف بــاب 
جيــرون وبــاب البريــد بدمشــق بهمــا...« )مســالك األبصــار فــي ممالــك األمصــار: ابــن فضــل هللا العمــري، ج3، ص509(.   

)37( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص92(.

)38( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص463(.
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اجلامع األموي بدمشق

رابعًا – يف عروبة أرض الشام: 
للداللــة علــى عروبــة بــاد الشــام يُــورد اإلصطخــري أمســاء قبائــل باديــة الشــام فيقــول: »ال أعلــم فيمــا 
بــن العــراق واليمــن والشــام مكاًنــا إاّل وهــو يف ديــار طائفــة مــن العــرب، ينتجعونــه يف مراعيهــم ومياههــم، 
ــًة خاليــة عــن اآلبــار والســّكان  إاّل أن يكــون بــن اليمامــة والبحريــن وبــن عمــان، مــن وراء عبــد القيــس، برّيّ
واملراعــي قفــرة ال تُســلَك وال تُســكن... وأمـّـا باديــة الشــام فإّنهــا ديــار لــــ فــزارة، وخلــم، وجــذام، وبلــى، وقبائل 

خمتلطــة مــن اليمــن وربيعــة ومضــر... وأكثرهــا ميــن«)39(. 
ويتحــدّث اإلصطخــري عــن ديــار املغــرب واصًفــا إياهــا بأهنــا: »نصفــان ميتــدّان علــى حبــر الــروم، نصــف 
ــة وتاهــرت وطنجــة والســوس وزويلــة  ــا الشــرقىّ فهــو برقــة وإفريقيّ ــه، فأمّ مــن شــرقيّه، ونصــف مــن غربيّ

ومــا يف أضعــاف هــذه األقاليــم، وأمّــا الغربــي فهــو األندلــس«... 
ــا أنّ طائفــة خبرشــنة مــن  ــم مــن الشــام، كم ــول: »أصله ــس، فيق ــد األصــول الشــامية ألهــل األندل ويُؤّك
أرض الــروم، يرجعــون إىل ســواد شــعر وعيــون، يزعمــون أّنهــم مــن العــرب مــن غسّــان وقعــوا إليهــا مــع جبلــة 
ــا هــذا،  ــاس هبــا إىل يومن ــي العبّ ــا خطــب لب ــة، م ــو أميّ ــس بن ــوك األندل ــف: ».. ومل ــم...«، ويُضي ــن األيه ب
وخيطبــون ألنفســهم، وهــم مــن أوالد هشــام بــن عبــد امللــك، وصاحبهــم يف وقــت تصنيــف هــذا الكتــاب هــو 
عبــد الرمحــن بــن حممّــد بــن عبــد اهلل بــن حممّــد بــن عبــد الرمحــن بــن احلكــم بــن هشــام بــن عبــد الرمحــن 
بــن معاويــة بــن هشــام بــن عبــد امللــك بــن مــروان بــن احلكــم«، ويُشــر إىل أن أوّل مــن عــر منهــم إىل األندلــس 
ــاس،  هــو »عبــد الرمحــن بــن معاويــة بــن هشــام بــن عبــد امللــك بــن مــروان«، وذلــك يف »أوّل واليــة بــي العبّ

فتغلّــب عليهــا، وبقيــت اإلمــارة يف أوالده إىل وقــت تصنيفنــا هــذا«)40(. 
)39( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص ص 23-22(.

)40( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص45(.
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صفحة من خمطوط اإلصطخري وفيها حديث عن ديار املغرب 

لكن مَنْ هم ملوك الشام وأين تقع ديارهم؟ 
يذكــر البكــري يف كتابــه »املســالك واملمالــك« ملــوك الشــام، فيقــول: »أمـّـا ملــوك غسّــان بالشـّـام فقــد أوتــي 
علــى ذكرهــم: وكانــت ديــار ممالكهــم الرمــوك واجلــوالن مــن غوطــة دمشــق، ومنهــم مــن نــزل األردنّ. وأمّــا 
ديــار ملــوك الشـّـام قبــل ســيل العــرم فإّنهــا كانــت بــاد مــأرب مــن أرض البلقــاء، وعــدّد مَــن ملــك الشـّـام مــن 

غسّــان أحــد عشــر ملــًكا«)41(. 
خامسًا- يف حدود دمشق الشام وبلداهنا:

حتــت عنــوان أرض الشــام، يذكــر اإلصطخــري حدودهــا ومــا حييــط هبــا، فيقــول: »أمّــا الشــام فــإنّ 
غربيّهــا حبــر الــروم، وشــرقيّها الباديــة مــن إيلــة إىل الفــرات، ثــمّ مــن الفــرات إىل حــدّ الــروم، ومشاليّهــا بــاد 

الــروم، وجنوبيّهــا حــدّ مصــر...«.
أمــا آخــر حدودهــا فيذكــر أهنــا: »ممّــا يلــى مصــر رفــح، وممّــا يلــى الــروم الثغــور، وهــي ملطيــة واحلــدث 

ومرعــش واهلارونيّــة والكنيســة وعــن زربــة واملصّيصــة وأذنــة وطرســوس..«)42(.
ــا البثنيــة واجلابيــة يف الشــام، فيُشــر البكــري األندلســي إىل أهنمــا كانتــا أليّــوب عليــه السّــام، الــذي  أمّ
عاصــر النــي يعقــوب عليــه الســام، فيقــول: »كان أيـّـوب كثــر املــال، كانــت البثنيّــة واجلابيــة مــن الشــام كلّهــا 
لــه، فيهــا مــا ال يُحصــى مــن العبيــد والغنــم والــدّواب. وابتــاه اهلل يف مالــه وولــده فصــر، ثــم ابتــاه اهلل يف 
جســمه، وبقــي مطروحًــا يف كناســة ســبع ســنن وشــهرًا فصــر«، ويُضيــف أن مســجده والعــن الــي اغتســل 
فيهــا يقعــان بــن دمشــق وطريــة، فيقــول: »ومســجده والعــن الــي اغتســل فيهــا مشــهوران إىل وقتنــا هــذا 

)41( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص361(.

)42( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص55(.
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فيمــا بــن دمشــق وطريــة علــى ثاثــة أميــال مــن مدينــة نــوى)43(، وعُمِّــر ثاًثــا وســبعن ســنة«)44(. إاّل أن ذا 
ــوب ذا الكفــل  الكفــل عليــه الســام قــد أقــام يف الشــام حتــى وفاتــه، فيقــول: »وبعــث اهلل بعــده بشــر بــن أيّ

عليــه الســام، وأقــام بالشــام حّتــى مــات، وعُمِّــر مخسًــا وســبعن ســنة«)45(.  

بعلبك من مدن الشام 

ــة  ــكّ، وهــي مدين ــد دمشــق بعلب ــول: »ومــن جن ــك، وهــي مــن مــدن الشــام، فيق ويشــر اإلصطخــري إىل بعلب
ــة، أبنيتهــا مــن حجــارة، وهبــا قصــور مــن حجــارة قــد بُنيــت علــى أســاطن شــاهقة، ليــس بــأرض  علــى جبــل عامّ
الشــام أبنيــة حجــارة أعجــب وال أكــر منهــا، وأطرابلــس مدينــة علــى حبــر الــروم، عامــرة ذات خنــل وقصــب ســّكر 

وخصــب«)46(.
وبعلبــك أيًضــا مــن أرض الشــام – وفــق البكــري األندلســي- إذ ينقــل عمّــن كان مــن املســلمن هنــاك قــرب ســور 
ــام،  ــه كان يتغــدّى ببعلبــكّ مــن أرض الشّ عظيــم ممتنــع مــن احلجــر قوهلــم: »إنّ ســليمان حبــس الرّيــح فيــه، وأّن
ــام  ــن أرض الشّ ــا وب ــراق ودمشــق، وبينه ــن الع ــة ب ــا، وهــي يف الرّي ــة تدمــر يف امللعــب املّتخــذ فيه ــل مبدين ويقيّ
ســّتة أيّــام«)47(، ويعيــد أهــَل تدمــر إىل قحطــان فيقــول: »بتدمــر خَلـْـقٌ مــن العــرب مــن قحطــان، ومبدينــة جــور الــي 
يضــاف إليهــا املــاء ورد بيــت للنّــار بنــاه أردشــر لــه يــوم عيــد، وهــو علــى عــن هنــاك عجيبــة وإليــه متنزّهاهتــم«)48(.

ويصــف اإلصطخــري محــص بأهنــا مــن أصــح بلــدان الشــام تربــًة، وفيهــا أعظــم كنائــس الشــام، فيقــول: »أمّــا 
جنــد محــص فــإنّ مدينتهــا محــص، وهــي مدينــة يف مســتو خصبــة جــدًّا، مــن أصــحّ بلــدان الشــام تربــة، يف أهلهــا 
مجــال مفــرط، وليــس هبــا عقــارب، وال حيّــات، وهلــا ميــاه وأشــجار وزروع كثــرة، وأكثــر زروع رســاتيقها أعــذاء، 
ــة طريــق محــص  وهبــا كنيســة بعضهــا مســجد جامــع وبعضهــا كنيســة، وهــي مــن أعظــم كنائــس الشــام، وعامّ
مفروشــة باحلجــارة، وأمّــا أنطرطــوس فهــو حصــن علــى حبــر الــروم ثغــر ألهــل محــص، وبــه كان مصحــف عثمــان 
بــن عّفــان، وأمّــا ســلمية فهــي مدينــة، الغالــب علــى ســّكاهنا بنــو هاشــم، علــى طــرف الباديــة خصبــة، وأمّــا شــيزر 

)43( المقصود مدينة نوى في درعا.

)44( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص112(.

)45( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص112(.

)46( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص61(.

)47( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص177(.

)48( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص177(.
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ومحــاة فإّنهمــا مدينتــان صغرتــان نزهتــان كثرتــا املــاء والشــجر والــزرع«)49(.
ــا العواصــم فاســم  ــول: »أمّ ــد بالشــام، فيق ــزه بل ــه أن ــا امســه العواصــم بأن ــا يصــف اإلصطخــري موضعً كم
الناحيــة، وليــس موضــعٌ بعينــه يســمّى العواصــم، وقصبتهــا أنطاكيــة وهــي بعــد دمشــق، أنــزه بلــد بالشــام، عليهــا 
ســور مــن صخــر حييــط هبــا وجببــل مشــرف عليهــا فيــه مــزارع وأرحيــة ومــراع وأشــجار ومــا يســتقّل بــه أهلهــا 

مــن مرافقهــا«)50(.
ويُشــر إىل مدينــة تُدعــى بالــس علــى شــط هنــر الفــرات، ويصفهــا بأهنــا فرضــة الفــرات ألهــل الشــام، وأول 
مــدن الشــام مــن جهــة العــراق، إذ يقــول عــن بالــس)51(: »هــي مدينــة علــى شــّط الفــرات صغــرة، وهــي أوّل مــدن 

الشــام مــن العــراق، والطريــق إليهــا عامــر، وهــي فرضــة الفــرات ألهــل الشــام«)52(.
أمّــا البكــري األندلســي فيذكــر عــددًا مــن مــدن دمشــق الشــام يف كثــر مــن املواضــع يف كتابــه املســالك 
البلــدان ومســاحاهتا،  مُعــدِّدًا  الرئيســة، وعــن خصائصهــا،  إذ يتحــدّث عــن رحلتــه يف مدهنــا  واملمالــك)53(، 
ــم  ــخ القدي ــا التاري ــا إياهــا مــرّة بإفاضــة، ومــرّة باختصــار، ومُعطيً ــا، واصًف ــا وتارخيه ومســتعرًضا املناطــق كلّه
والعجائــب القيمــة الكــرى، ويقــدّم معلومــات عــن مســالكها، وبعــض التحليــات التارخييــة، واالستشــهادات 
املأخــوذة مــن مصــادره: الســمهودي)54(، وصبــح األعشــى للقلقشــندي)55(، وخطــط املقريــزي)56(، والــروض املعطــار 

يف أخبــار األقطــار للحمــري)57(، واقتباســات مســتمدة مــن ابــن جبــر)58( وغــره...    
لكــن ال بــدّ مــن اإلشــارة إىل أنَّ استشــهادات املســالك يف خمطوطــات الــروض املعطــار -وفــق احملّقــق- هــي 
ــا، خاصــة يف وصــف بعــض أجــزاء الشــام، ومنهــا دمشــق،  أصــوب وأمشــل مــن نــص البكــري الــذي يعــدُّ منقوصً

فالوصــف مســتفيض يف نــص احلمــري وأمشــل.

)49( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص61(.

)50( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص62(.

)51( هي قلعة ومدينة أثرية تقع بين مسكنة والطبقة عند انعطاف نهر الفرات إلى الشرق. ذكرها أبو العاء المعّري في ديوان اللزوميات بقوله: 

َوباِلَس أَغناها الفُراُت َعِن الَحفِر  أَرى َكفَرطاٍب أَعَجَز الماُء َحفَرها   
)ديوان اللزوميات ألبي العاء المعّري ص405(. 

)52( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص62(.

)53( أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن محّمد البكري األندلسي: المسالك والممالك، دار الغرب اإلسامي 1992م، جزآن. )لم يذكر من حققه وقدم له أدريان 

فان ليوفن وأندري فيري(.
)54( السمهودي )844-911 هـ = 1440-1506 م( هو: علي بن عبد هللا بن أحمد الحسني الشافعي، نور الدين أبو الحسن: مؤّرخ المدينة المنورة ومفتيها. 

ولد في سمهود )بصعيد مصر(، ونشأ في القاهرة. واستوطن المدينة سنة 873 هـ، وتوفِّي بها. من كتبه »وفاء ألوفا بأخبار دار المصطفى« في مجلدين، 
و«خاصة ألوفا« اختصر به األول، و«جواهر العقدين« في فضل العلم والنسب... )من األعام، للزركلي- ج4 ص307(.

ــد فــي  ــم القاهــري: المــؤّرخ األديــب البّحاثــة. ُول )55( القلقشــندي )756-821 هـــ = 1355-1418 م( هــو: أحمــد بــن علــي بــن أحمــد الفــزاري القلقشــندي ث

قلقشــندة )مــن قــرى القليوبيــة، قــرب القاهــرة، ســّماها ياقــوت الحمــوي قرقشــندة(، نشــأ ونــاب فــي الحكــم وتوفِّــي فــي القاهــرة. وهــو مــن دار علــم، وفــي أبنائــه 
ــًدا، فــي فنــون كثيــرة مــن التاريــخ واألدب ووصــف البلــدان  وأجــداده علمــاء أجــّاء. أفضــل تصانيفــه )صبــح األعشــى فــي صناعــة اإلنشــا( أربعــة عشــر مجلّ

والممالــك، مختصــر صبــح األعشــى، و)نهايــة األرب فــي معرفــة أنســاب العــرب(. )مــن األعــام، للزركلــي- ج1 ص177(.
)56( المقريــزي )766-845 هـــ = 1365-1441 م( هــو أحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر، أبــو العبــاس الحســيني العبيــدي، تقــي الديــن المقريــزي: مــؤّرخ الديــار 

ــة  ــي فيهــا الحســبة والخطاب ــي القاهــرة، وول ــد ونشــأ ومــات ف ــي أيامــه(، ُول ــك ف ــارزة )مــن حــارات بعلب ــى حــارة المق ــك، ونســبته إل ــه مــن بعلب ــة. أصل المصري
واإلمامــة مــّرات، واتصــل بالملــك الظاهــر برقــوق، فدخــل دمشــق مــع ولــده الناصــر ســنة 810هـــ، ُوعــرض عليــه قضاؤهــا فأبــى، وعــاد إلــى مصــر، مــن مؤلفاتــه: 
المواعــظ واالعتبــار بذكــر الخطــط واآلثــار، ويُعــرف بخطــط المقريــزي، ولــه أيًضــا: الســلوك فــي معرفــة دول الملــوك. )مــن األعــام، للزركلــي، ج1 ص177(.
)57( ابــن عبــد المنعــم )000 - 900 هـــ = 0000-1495 م( هــو: محمــد بــن محمــد بــن عبــد هللا بــن عبــد المنعــم بــن عبــد النــور، أبــو عبــد هللا الحميــري: عالــم 

بالبلــدان والســير واألخبــار، أندلســي، مــن أهــل ســبتة، لــه )الــروض المعطــار فــي أخبــار األقطــار( مجلــدان، أنجــز تأليفــه فــي )جــّدة( ثغــر الحجــاز، ســنة 866 
هـــ، واختيــر منــه مــا يختــص باألندلــس فــي كتــاب ســّمي )صفــة جزيــرة األندلــس(. )مــن األعــام، للزركلــي ج7 ص53(.

)58( ابــن جبيــر )540-614 هـــ = 1145-1217 م( هــو: محمــد بــن أحمــد بــن جبيــر الكنانــي األندلســي، أبــو الحســين: رحالــة أديــب، ُولــد فــي بلنســية ونــزل 

بشــاطبة، وبــرع فــي األدب، ونظــم الشــعر الرقيــق، أُولــع بالترّحــل والتنقّــل، فــزار المشــرق ثــاث مــّرات إحداهــا ســنة 578-581 هـــ، وهــي التــي ألــف فيهــا 
كتابــه »رحلــة ابــن جبيــر«، مــات باإلســكندرية فــي رحلتــه الثالثــة. )مــن األعــام، للزركلــي ج5 ص320-319(.
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غاف خمطوط كتاب البكري

ــام،  ــا مــن الشّ ــن وتبــوك ودومــة اجلنــدل والبلقــاء وتيمــاء ومــأرب، كلّه ويُشــر البكــري إىل أن أرض مدي
فيقــول: »أقبــل النيــل يف غربــي هــذا العنــق مــن أعلــى بــاد الســودان مســتطياً معارًضــا للبحــر حّتــى وقــع 
يف حبــر مصــر والشـّـام، ثــمّ أقبــل ذلــك البحــر مــن مصــر حّتــى بلــغ بــاد فلســطن، فمــرّ بعســقان وســواحلها 
وأتــى علــى صــور ســاحل األردنّ وبــروت وذواهتــا مــن ســاحل دمشــق، ثــم نفــذ إىل ســاحل محــص وســواحل 

قنّســرين واجلزيــرة إىل ســواد العــراق«)59(.
وينقــل البكــري عــن أبــي النصــر ســعيد بــن غالــب اجليهانــي مــا يؤّكــد ذلــك فيقــول: »حــدّ جزيــرة العــرب 
ممـّـا يلــي الشــمال يف اخلــّط الــذي خيــرج مــن ســاحل أيلــة، فيمــرّ مســتقبل الشّــرق يف أرض مديــن إىل تبــوك 
ودومــة اجلنــدل إىل البلقــاء وتيمــاء ومــأرب، وهــي كلّهــا مــن الشّــام، وميضــي يف وادي شــيبان وبكــر وتغلــب، 

ويصــل بالكوفــة والنجــف والقادســية واحلــرة وجنــران السّــواد، وهــي علــى يســار الكوفــة«)60(. 
وحــن يتحــدّث البكــري عــن اإلقليــم الرابــع يُشــر إىل مــا يقــع مشــايل الشــام مــن مــدن، فيقــول: »يبتــدئ 
مــن املشــرق فيمــرّ ببــاد الّتبــت إىل خراســان، فيكــون فيــه مــن املــدن فرغانــة وخجنــدة وأشروســنّة ومسرقند 
وخبــارى وبلــخ وآمــد وهــراة ومــرو الــروذ وســرخس وطــوس ونيســابور وجرجــان والــرّي وأصبهــان وهناونــد 
ــوان وشــهرزور وســرّ مــن رأى واملوصــل ونصيبــن وآمــد ورأس العــن وقــاىل قــا ومششــاط  والدّينــور وحل
وحــرّان والرّقــة وقرقيســيا، وميــرّ علــى مشــال الشـّـام وفيــه مــن املــدن هنــاك بالــس ومنبــج وملطيــة وزبطــرة 
ــوداء وأذنــه وطرســوس وعموريــة  ــام واملصيصــة والكنيســة السّ وحلــب وقنّســرين وأنطاكيــة وأطرابلــس الشّ
ــام علــى جزيــرة قــرس ورودس، ثــمّ ميــرّ يف أرض املغــرب علــى بــاد طنجــة  والّاذقيــة، وميــرّ يف حبــر الشّ

)59( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص145(.

)60( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص145(.
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وينتهــي إىل حبــر املغــرب، ويف هــذا اإلقليــم تقــع قرطبــة ومــا يليهــا«)61(.
كمــا يعــدّد البكــري األندلســي مــدن بــاد الشــام، فيقــول: »مــن مدهنــا قنّســرين وحلــب ومنبــج ودلــوك 
ورعبــان وقــورس وتيزيــن ومعــرّة النصريــن، ونصريــن جبــل مطــّل عليهــا، ومعــرّة النعمــان وكفــر طــاب 
واحلربيــة وخناصــرة ونقابلــس ورصافــة هشــام واجلرثوميــة علــى جبــل آكام واإلســكندرية وأنطاكيــة وبطنــان 
حبيــب، وهــي كلّهــا مدائــن جليلــة«)62(، ويقــدّم شــرحًا عــن أســباب تســمية كل مدينــة، لكــن ال جمــال للخــوض 

فيهــا يف هــذا املوضــع.
سادسًا – ثغورُ الشام وُكوَرُها وأجنادُها:

يشــر اإلصطخــري إىل ثغــور الشــام فيقــول: »بعــض الثغــور تُعــرف بثغــور الشــام، وبعضهــا تُعــرف بثغــور 
اجلزيــرة، وكامهــا مــن الشــام، وذلــك أنّ كّل مــا وراء الفــرات مــن الشــام، وإّنمــا مسّــي مــن ملطيــة إىل مرعــش 
ثغــور اجلزيــرة، ألنّ أهــل اجلزيــرة هبــا يرابطــون وهبــا يغــزون ال ألّنهــا مــن اجلزيــرة«)63(... ويُضيــف يف موضــع 
آخــر: »بــن ثغــور الشــام وثغــور اجلزيــرة جبــل اللّــكام، وهــو الفاصــل بــن الثغريــن، وجبــل اللــكام هــو جبــل 
داخــل يف بلــد الــروم، ويُقــال إّنــه ينتهــى يف بلــد الــروم إىل حنــو مــن مائــي فرســخ، ويظهــر يف بلــد اإلســام 
بــن مرعــش واهلارونيّــة وعــن زربــة، فيســمّى اللــكام إىل أن جيــاوز الاذقيّــة، ثــمّ يســمّى جبــل هبــرآء وتنــوخ 

إىل محــص، ثــمّ يســمّى جبــل لبنــان، ثــمّ ميتــدّ علــى الشــام حّتــى ينتهــى إىل حبــر القلــزم )األمحــر(«)64(.

خارطة تظهر فيها الثغور الشامية وأجناد الشام
)61( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص184(.

)62( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص459(.

)63( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص55(.

)64( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص56(.
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ــوَرُ الشــام)65(، فهــي وفــق اإلصطخــري جمموعــة أجنــاد)66(: »جنــد فلســطن، وجنــد األردنّ، وجنــد  أمــا ُك
محــص، وجُنــد دمشــق، وجنــد قنّســرين، والعواصــم والثغــور«)67(... ويضيــف: »أمّــا جنــد فلســطن، وهــو أوّل 
أجنــاد الشــام ممّــا يلــى املغــرب، فإّنــه تكــون مســافته للراكــب طــول يومــن مــن رفــح إىل حــدّ اللّجّــون، وعرضــه 
ــا زغــر وديــار قــوم لــوط واجلبــال والشــراة فمضمومــة إليهــا، وهــي منهــا يف  مــن يافــا إىل رحيــا يومــن، وأمّ
العمــل إىل إيلــة، وديــار قــوم لــوط والبحــرة املنتنــة وزغــر إىل بيســان وطريّــة تســمّى الغــور! ألّنهــا بــن جبلــن، 

وســائر بــاد الشــام مرتفــع عليهــا، وبعضهــا مــن األردنّ، وبعضهــا مــن فلســطن يف العمــل«)68(.
ــاد الشــام، واألردن أصغرهــا،  ــك أن فلســطن أول أجن ــه املســالك واملمال كمــا يذكــر اإلصطخــري يف كتاب
ــا يلــى املغــرب،  وأن دمشــق هــي قصبــة أجنــاد الشــام، فيقــول: »نبــدأ بفلســطن، وهــي أوّل أجنــاد الشــام ممّ
ــة، فهــي: »أصغــر أجنــاد الشــام وأقصرهــا  ــا األردنّ الــي يذكــر أن قصبتهــا طريّ وقصبتهــا الرملــة...«)69(، أمّ
مســافًة، وأمّــا جنــد دمشــق فــإنّ قصبتهــا دمشــق، ومنهــا إىل بعلبــكّ يومــان، وإىل أطرابلــس يومــان، وإىل 
بــروت يومــان، وإىل صيــدا يومــان، وإىل أذرعــات )70( أربعــة أيّــام، وإىل أقصــى الغوطــة يــوم، وإىل حــوران 

والبثنيّــة)71( يومــان...«)72(. 
ــت املقــدّس  ــة، وبي ــا العظيمــة الرّمل ــدان الشــام، ومدينته ويصــف اإلصطخــري فلســطن بأهنــا »أزكــى بل
يليهــا يف الكــر، وبيــت املقــدّس مدينــة مرتفعــة علــى جبــال يُصعــد إليهــا مــن كّل مــكان ُقصــد مــن فلســطن، 
وهبــا مســجد ليــس يف اإلســام مســجد أكــر منــه«)73(... ويضيــف يف وصــف فلســطن بــأن فيهــا: »حنــوًا مــن 

عشــرين منــرًا علــى صغــر رقعتهــا، وهــي مــن أخصــب بــاد الشــام«)74(.
ومــن ثغــور الشــام اخلامســة وفــق البكــري األندلســي: »املصيصــة وطرســوس وهنــر جيحــان، ومــن مــدن 
الشــام محــص. ويقــال إنّ أوّل مــن ابتــدع احلســاب يف ســالف األزمــان أهــل محــص، ألّنهــم كانــوا جّتــارًا 

)65( هي البُقع التي تحيط بالشام من قرى ومدن ومحال ومساكن.

)66( أجنــاد الشــام: جمــع جنــد، وهــي خمســة: جنــد فلســطين، وجنــد األردّن، وجنــد دمشــق، وجنــد حمــص، وجنــد قنّســرين، وكلهــا بالشــام، يقــول أحمــد بــن يحيــى بــن 

جابــر: اختلفــوا فــي األجنــاد، فقيــل ســّمى المســلمون فلســطين جنــًدا، ألنــه جمــع كــورا، والتجنـّـد: التجّمــع، وجنـّـدت جنــًدا أي جمعــت جمعـًـا، وكذلــك بقيــة األجنــاد. وقيــل: 
ســّميت كل ناحيــة بجنــد كانــوا يقبضــون أعطياتهــم فيــه... وذكــروا أن الجزيــرة كانــت مــع قنّســرين جنــًدا واحــًدا، فأفردهــا عبــد الملــك بــن مــروان وجعلهــا جنــًدا برأســه، 
ولــم تــزل قنّســرين وكورهــا مضمومــة إلــى حمــص حتــى كان ليزيــد بــن معاويــة، فجعــل قنســرين وأنطاكيــة ومنبــج جنــًدا برأســه، فلمــا اســتخلف الرشــيد، أفــرد قنســرين 
ــن منظــور:  ــي لســان العــرب الب ــوت الحمــوي، ج1، ص38 و103(، وف ــدان: ياق ــي العواصــم )معجــم البل ــرد العواصــم، كمــا نذكــره ف ــًدا، وأف بكورهــا، فجعلهــا جن
ــي  ــِن. َوفِ ــٌد بِاْليََم ــِك، بَلَ ــد، بِالتَّْحِري َحــاحِ: وَجنَ ــي الّصِ ــا، َوفِ ــَي أَجــود ُكَوِرَه ــِن، َوِه ــد: َمْوِضــٌع بِاْليََم ــَن. والَجنَ ي ــبِهُ الّطِ ــاَرةٌ تُْش ــَي ِحَج ــَل: ِه ــد: األَرض اْلغَِليَظــةُ، َوقِي »الَجنَ
. وُجْنَدْيســابُوُر:  اْلَحِديــِث ِذْكــُر الَجنَــد، بِفَتْــحِ الجيــم والنــون، أَحــد َمخاليــف اْليََمــِن؛ َوقِيــَل: ِهــَي َمِدينَــةٌ َمْعُروفَــةٌ بَِهــا. وُجنَْيــد وَجنَّــاد وُجنــادة: أَســماء. وُجنــادة أَيًضــا: َحــيٌّ
ْفــعِ؛ قـَـاَل اْبــُن ِســيَدْه: وأُرى اْلبِنـَـاَء قـَـْد ُحِكــَي فِيَهــا. َويـَـْوُم أَجناَدْيــِن:  بـَـةٌ بِالرَّ ْفــعِ َوالنَّْصــِب َســَواٌء ِلعُْجَمتـِـِه. وأَجنــاداُن وأَجناَدْيــُن: َمْوِضــٌع، النــوُن ُمعَرَّ َمْوِضــٌع، َولَْفُظــهُ فِــي الرَّ
وِم فِيــِه« )ج3، ص ص 133-132(.  ــاِم أَيــام ُعَمــَر، َوُهــَو َمْوِضــٌع َمْشــُهوٌر ِمــْن نََواِحــي ِدَمْشــَق، َوَكانـَـِت اْلَوْقعـَـةُ اْلعَِظيَمــةُ بَْيــَن اْلُمْســِلِميَن َوالــرُّ يـَـْوٌم َمْعــُروٌف َكاَن بِالشَّ

)67( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص56(.

)68( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص56(.

)69( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص66(.

ــي  ــك، وه ــا« كذل ــن الحاضــر بـــ »درعــة« و»درع ــي الزم ــرف ف ــة واإلســام. وتُع ــي الجاهلي ــرب ف ــد الع ــي »أذرعــات« المشــهورة عن )Adra« )70«، ه

»أذرعــى« »Edrei« فــي التــوراة، بمعنــى قــوة أو حصــن. وهــي مــن مــدن »باشــان« العظيمــة. وقــد اشــتهرت »أدرعــات« بخمرهــا عنــد العــرب، وقــال عنهــا 
ن القســم الجنوبــي مــن وادي »حــوران«، وعلــى مســافة ســتة أميــال إلــى  علمــاء اللغــة إنهــا موضــع بالشــام تنســب إليــه الخمــور... تقــع »أذرعــات« فــي واد يكــّوِ
الشــرق مــن طريــق الحــج، وفيهــا كهــوف عديــدة وصهاريــج كبيــرة، وبهــا خرائــب وآثــار يقــرب محيطهــا مــن ميليــن، يظهــر أنهــا مــن عهــد الرومــان. )المفصــل 

فــي تاريــخ العــرب قبــل اإلســام: علــي جــواد، ج5، ص ص 60-59(.
)71( ورد في مختار الصحاح أن )البثنية(: حنطة منسوبة إلى موضع بالشام، وينقل عن قول أبي الغوث: كل حنطة تنبت في األرض السهلة فهي بثنية خاف 

الجبلية، وهو في حديث خالد رضي هللا عنه. )مختار الصحاح، ص29(.
)72( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص67(.

)73( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص56(.

)74( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص58(.
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حيتاجــون إىل احلســاب يف أرباحهــم. وال يدخــل مدينــة محــص حيّــة وال عقــرب. وليــس هلــا ســور، ويف 
وســطها حصــن مســتدير«)75(.

ويعــدّد البكــري ُكــورَ الشــام ومدهنــا فيقــول: »إن هلــا ُكــورًا جليلــة منهــا: جــردان، والســمة«، أمــا مدهنــا فهــي: 
ــان وجبــال وشــراط ومــأرب وتنوفــة والغــور وبعلبــكّ وبــروت، وهــي  »بصــرى وأذرعــات والبلقــاء وذمــار وعمّ

قريــة األوزاعــي، وأطرابلــس ووجــه احلجــر وأجناديــن والرمــوك ومــرج الصفــر واجلابيــة ومــرج راهــط«)76(.
ــة وشــيزر  ــب وقنّســرين وأنطاكي ــور الشــام فيقــول هــي: »حل ــاب أقســام إيرانشــهر يعــدّد البكــري ُك ويف ب
ومحــاة ومحــص وفاميــة وبعلبــك والطريــة، وهــي األردنّ، والرملــة، وهــي فلســطن وإيليــة«)77(. أمّــا كــور الشــام 
ــة  ــة واهلامشي ــة واملصّيصــة وطرســوس وعــن زرب ــي: »أذن ــور الشــامية فيذكرهــا وفــق اآلت ــي تســمّى الثغ اّل

والكنيســة الســوداء والعواصــم وأنطاكيــة وتــرا وقــورش ومنبــج ودلــوك وعمــان«)78(.
وأشــار البكــري األندلســي إىل أن األوائــل قسّــموا الشــام إىل مخســة أقســام هــي: »الشــام األوّل فلســطن، 
ــة  ــة فلســطن. والشــام الثاني ــة رمل ــمّ الرمل ــا غــزّة، ث ــمّ يليه ــق مصــر أمــج، ث وأوّل حــدود فلســطن مــن طري
مدينتهــا العظمــى الطريــة، والغــور والرمــوك وبيســان فيمــا بــن فلســطن واألردنّ. والشــام الثالثــة الغوطــة 
ومدينتهــا العظمــى دمشــق ومــن ســواحلها أطرابلــس. والشــام الرابعــة أرض محــص. والشــام اخلامســة 

ــى ســاحل البحــر«. ــة عظيمــة عل ــب، وســاحلها أنطاكيــة مدين قنّســرين ومدينتهــا العظمــى حل
ونقــل أن »كّل شــيء عنــد العــرب مــن قبــل الشــام فهــو أنطاكيــة، ويقــال: ليــس يف أرض اإلســام وال أرض 

الــروم مثلهــا«)79(.
وورد لــدى البكــري أن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه جنَّــد الشــام أربعــة أجنــاد متفرّقــة يف أيــدي عمّاله 
وهــم: »خالــد بــن الوليــد، وأبــو عبيــدة بــن اجلــرّاح، ويزيــد بــن أبــي ســفيان، وعمــرو بــن العــاص، وبقيــت علــى 

هــذا التجنيــد حّتــى زاد فيهــا يزيــد بــن معاويــة قنّســرين، وكانــت يف أرض اجلزيــرة«)80(.
سابعًا – من قصص دمشق الشام يف املسالك واملمالك:

ــل يف إحــدى  ــه قابي ــد أخي ــى ي ــل عل ــل هابي ــة مقت ــورد البكــري األندلســي قصّ ــل: ي ــل هابي ــة مقت 1- قصّ
بــراري دمشــق، ومــا تعــرّض لــه مــن حــرة بعــد قتلــه ألخيــه، ومــن ثــم مشــاهدة طائــر الغــراب الــذي أرشــده إىل 
طريقــة دفــن أخيــه ومــواراة ســوءته، فيقــول حتــت عنــوان )القــول يف ولــد آدم عليــه السّــام(: »أبــى قابيــل أن 
يتــزوّج أخــت هابيــل ألنّ أختــه كانــت أمجــل مــن أخــت هابيــل، وقــال: أنــا أحــقّ هبــا. فقرّبــا قرباًنــا إىل اهلل عــزّ 
وجــّل أيّهمــا أحــقّ باجلاريــة. فقــرّب هابيــل شــاة مسينــة، وكان صاحــب ماشــية، وقــرّب قابيــل حزمــة ســنبل 
وكان صاحــب زرع، فوجــد فيهــا ســنبلة عظيمــة، ففرَكهــا وأكلهــا، فنزلــت النــار فأكلــت قربــان هابيــل. فغضــب 
ــك. فــكان مــن أمرمهــا مــا ورد يف القــرآن الكريــم، فاغتالــه قايــن )قابيــل( يف  قايــن )قابيــل( وقــال: ألقتلنّ

بريّــة بــاد دمشــق مــن أرض الشــام وقتلــه شــدخًا حبجــر... وكان مــن أمــر الغــراب يف املــواراة مــا كان«)81(.
)75( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص461(.

)76( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص464(.

)77( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص498(.

)78( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص498(.

)79( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص461(.

)80( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص498(.

)81( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص66(.
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2- أمــا قصّــة إرم: فيقــول البكــري األندلســي عــن الشــام: »إّنهــا إرم ذات العمــاد«، وينقــل مــا ذكــر عنهــا يف 
أهنــا: »كانــت دار نــوح عليــه السـّـام«، وينقــل عــن قتــادة تفســره لقولــه تعــاىل: )والّتــن والزّيتــون( بــأن: »الّتــن 
اجلبــل الــذي عليــه دمشــق، والزيتــون اجلبــل الــذي عليــه بيــت املقــدس«، و«التــن مســجد دمشــق والزيتــون 

بيــت املقــدس«، كمــا ينقــل عــن الضحـّـاك قولــه: »التــن والزيتــون مســجدان بالشــام«)82(. 
ــارًا يعبــد القمــر،  ــة بنــاء إرم، علــى يــد شــدّاد بــن عــاد، فيقــول: »كان عــاد رجــاً جبّ ويــروي البكــري قصّ
وتــزوّج ألــف امــرأة، ورأى مــن صلبــه أربعــة آالف ولــد، وعــاش ألًفــا ومائــي ســنة. ثــمّ ملــك بعــده ولــده شــداد 
بــن عــاد، وهــو الــذي بنــى مدينــة إرم ذات العمــاد، وهــذه عــاد الثانيــة«)83(، مستشــهدًا بقــول اهلل تعــاىل: )أَلـَـمْ 

تـَـرَ َكيْــفَ َفعَــَل رَبُّــكَ ِبعــادٍ * إِرَمَ ذاتِ الْعِمــادِ * الَّتِــي لـَـمْ يُْخلـَـقْ مِثْلُهَــا فِــي الِْبــاَدِ()84(. 
3- دار زبيــدة: ينــوّه اإلصطخــري إىل ســّكان مدينــة معــان األردنيــة مــن بــي أميــة، فيقــول: »معــان مدينــة 
صغــرة ســّكاهنا بنــو أميّــة ومواليهــم، وهــو حصــن مــن الشـّـراة«)85(... أمــا حــوران والبثنيّــة فيصفهمــا بأهنمــا: 
»رســتاقان)86( عظيمــان مــن جُنــد دمشــق، مزارعهمــا مباخــس)87(«)88(... كمــا يشــر إىل دار ضيافــة وحيــدة 
يف الشــام كانــت لزبيــدة بنــت جعفــر بــن املنصــور زوجــة هــارون الرشــيد الــي رحلــت ســنة 216 للهجــرة، 
ــه مــا  ــان اّلــي جــاء يف اخلــر يف ذكــر احلــوض أّن 831 للميــاد، فيقــول: »هنــاك بصــرى وعنــد البلقــاء عمّ
ــدة، وليــس بالشــام دار ضيافــة  ــة لزبي ــور، وهبــا دار ضياف ــق الثغ ــى طري ــراس عل ــان وبصــرى، وبغ ــن عمّ ب
ــق  ــى طري ــر عل ــه من ــراس حصــن كان في ــه )صــورة األرض(: »بغ ــل يف كتاب ــن حوق ــول اب ــا«)89(... ويق غره

الثغــور، وكانــت فيــه دار ضيافــة لزبيــدة، ومل يكــن للمســلمن بالشــام دار ضيافــة غرهــا«)90(.

مصادر البحث ومراجعه
1- املســالك واملمالــك: أبــو اســحاق إبراهيــم بــن حممــد الفارســي اإلصطخــري، املعــروف بالَكرَخــي 

)املتــويف: 346 هــــ(، دار صــادر، بــروت 2004 م. 
ــد البكــري األندلســي، ج 1، دار  ــن حممّ ــز ب ــد العزي ــن عب ــد اهلل ب ــد عب ــو عبي ــك: أب 2- املســالك واملمال

الغــرب اإلســامي، بــروت 1992م. 
3- خريــدة العجائــب وفريــدة الغرائــب: ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن املظفــر بــن الــوردي، البكــري 
ــوردي  ــن ال ــن عمــر ب ــن الدي ــى: 852هـــ( املنســوب خطــأ: للقاضــي زي ــي )املتوّف ــم احلل ــرّي ث القرشــي، املع
البكــري القرشــي، احملّقــق: أنــور حممــود زناتي-كليــة الرتبيــة، جامعــة عــن مشــس، الناشــر: مكتبــة الثقافــة 

)82( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص463(.

)83( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص92(.

)84( )سورة الفجر 8-6(.

)85( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص65(.

)86( مفردها رستاق، وهي المواضع التي فيها زرع وقرى أو بيوت مجتمعة.

روع: ما يسقيه المطر وال يُسقَى، والجمع بُُخوس. )87( البَْخس من الزُّ

)88( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص65(.

)89( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص65(.

)90( صورة األرض: محّمد بن حوقل البغدادي الموصلي، )ص184(. 
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اإلســامية، القاهــرة، طبعــة أوىل 1428 هـــ - 2008 م.
4- الكتــاب العزيــزي أو املســالك واملمالــك: احلســن بــن أمحــد املهلــي العزيــزي )ت: 380 هـــ(، مجعــه 

ــع، ط1 عــام 2006م.  ــن للطباعــة والنشــر والتوزي ــف، التكوي ــه ووضــع حواشــيه: تيســر خل ــق علي وعلّ
5- التحريــر والتنويــر »حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســر الكتــاب اجمليــد«: حممّــد 
الطاهــر بــن حممّــد بــن حممّــد الطاهــر بــن عاشــور التونســي، ج 22، الــدار التونســية للنشــر- تونــس 1984 

عــدد األجــزاء: 30 جــزءًا.
6- لســان العــرب: حممّــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري الرويفعى 

اإلفريقى )املتوّفى: 711هـ(، ج3 - ج 10، دار صادر – بروت، ط3 عام 1414 هـ.
7- الفهرســت: أبــو الفــرج حممــد بــن إســحاق بــن حممــد الــوراق البغــدادي املعــروف بابــن النديــم )ت: 
438 هـــ(، احملّقــق: إبراهيــم رمضــان، الناشــر: دار املعرفــة، بــروت، طبعــة ثانيــة )1417 هـــ = 1997 مـــ(.

8- كتــاب األعــام: خــر الديــن بــن حممــود بــن حممّــد بــن علــي بــن فــارس، الزركلــي الدمشــقي )املتوّفــى: 
1396هـــ(، األجــزاء: )1-4-5-6-7(، دار العلــم للمايــن، طبعة 15، ســنة 2002م.

ــور عمــر  ــه الدكت ــى حواشــيه وقــدّمَ ل ــق عل ــو العــاء املعــرّي، حّققــه وعلّ ــزم: أب ــزوم مــا ال يل ــوان ل 9- دي
الطبّــاع، جملــد أول، دار األرقــم – بــروت 2000م.

ــد، ر.باســيت، ر.هارمتــان،  ــر: م.ت.هوتســما، ت.و.أرنول ــارف اإلســامية: حتري ــرة املع 10- موجــز دائ
ــس  ــد احلميــد يون ــي خورشــيد، أمحــد الشــنتناوي، عب ــم زك ــر/ إبراهي األجــزاء )أ( إىل )ع(: إعــداد وحتري
ــة املراجعــة واإلشــراف  ــة والعربي ــة مــن أســاتذة اجلامعــات املصري األجــزاء مــن )ع( إىل )ي(: ترمجــة: خنب
العلمــي: أ.د.حســن حبشــي، أ.د.عبــد الرمحــن عبــد اهلل الشــيخ، أ.د.حممــد عنانــي ج 10، مركــز الشــارقة 

ــة أوىل، 1418 هـــ - 1998 م.  ــداع الفكــري، طبع لإلب
11- صــورة األرض: حممّــد بــن حوقــل البغــدادي املوصلــي، أبــو القاســم )ت: بعــد ســنة 367 هـــ(، اجلــزء 

األول، دار صــادر، أفســت ليــدن، بــروت، 1938م.
ــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر احلنفــي الــرازي  12- خمتــار الصحــاح: زيــن الديــن أبــو عبــد اهلل حممّ
)املتوّفــى: 666هـــ( احملّقــق: يوســف الشــيخ حممــد، املكتبــة العصريــة، الــدار النموذجيــة، بــروت – صيــدا، 

طبعــة خامســة 1999.
13- مســالك األبصــار يف ممالــك األمصــار: أمحــد بــن حييــى بــن فضــل اهلل القرشــي العــدوي العمــري، 

شــهاب الديــن )املتوّفــى: 749هـــ(، اجملمــع الثقــايف، أبــو ظــي، طبعــة أوىل، 1423 هـــ، اجلــزء الثالــث.
14- املفصّــل يف تاريــخ العــرب قبــل اإلســام: علــي جــواد )املتوفــى: 1408هـــ(، ج5، دار الســاقي، طبعــة 

رابعــة 1422هـــ/ 2001م. 


