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كتاب تلخيص اآلثار وعجائب امللك القهار عبد الرشيد صاحل بن نوري 
 دراسة حتليليه ملنهج الكتاب م(1430ـ  1425هـ/ 834ـ 829الباكوي )ت 

 
 علياء يوسف يعقوب الزويني الباحث

 توفيق دواي احلجاج الدكتورستاذ األ
  البصرة /جامعةاآلداب /كليةالتاريخ قسم
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.االثار،القهار،عبدالرشيد صالح،الباكوريكلمات مفتاحية:  

 

 11/01/2021تاريخ القبول:                          27/10/2021 تاريخ االستالم:

 

التحقيق من أهم وأدق العلوم في التراث العربي واإلسالمي ، وقد ترك لنا العلماء  ديع

ا كبيًرا
ً
وكنوًزا ثمينة في مختلف أنواع املعرفة ، وال يوجد علم للعلوم وتنوع تكوينها  تراث

فيه ، التحقيق وعلى الرغم من متاعبه عمل يساعد الباحث على تنمية قدراته 

العلمية وتكييف أقوال العلماء وفهم أساليبهم. نوري البقوي هو من علماء الهجرة في 

امليالدي ، إلبرازها كسائر املخطوطات التي  القرن الثامن عشر ، القرن الخامس عشر 

وطة تم إنجازها بأهميتها ، ومن حبنا واهتمامنا باملخطوطات خلق رغبة في دراسة مخط

أنها من أولى األعمال التي تزود علماء صقلية الجغرافية  إذجغرافية في أدب الرحالت ، 

أهم األشياء التي بمعلومات جغرافية وتاريخية مفصلة عن البلدان واملدن ، ومن 

الحظتها أنها تختلف املعلومات التي يقدمونها على الرغم من أنهم متخصصون في 

موضوع الجغرافيا التاريخية والدول ويتحدثون عن مواقع املدن والبحار واألنهار 

والجبال ، إال أنها توفر لنا معلومات إدارية واقتصادية وتاريخية واجتماعية وكذلك 

 .مهمة مشهورة في هذه املدنترجمات لشخصيات 
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The investigation is one of the most important and accurate sciences 

in the Arab and Islamic heritage. Scientists have left us with a great 

heritage and treasure in various types of knowledge. There is no 

science and diversity of composition. Nori Al-Buqoui is an 18th-

century, 15th-century immigration scholar, highlighting all the 

manuscripts that have been done with their significance. Our love and 

interest in manuscripts have created a desire to study a geographical 

manuscript in the literature of journeys. It is one of the first works to 

provide Sicilian geographic scientists with detailed geographical and 

historical information about countries and cities. Also, one of the most 

important things I have noticed is that they vary the information they 

provide, even though they specialize in the subject of historical 

geography and States and talk about the location of cities, seas, rivers 

and mountains, they provide us with administrative, economic, 

historical and social information as well as translations of famous 

dignitaries in these cities. 
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 -املقدمة:
الحمد هللا الذي بفضل هدايته يحقق اإليمان وبواسع رحمته ينشر العدل واإلحسان وان في ايات     

 لكل عبد يبتغي الرضا والخوف من الرحمن الرحيم .
ً
 الكتاب املبين هداية

 علم التحقيق من أهم العلوم وأدقها في التراث العربي واإلسالمي ، وقد ترك لنا العلماء تراث   
ً
 عظيما

ً
ا

 ثمينة في شتى أنواع املعارف ، فال يوجد علم من العلوم ال وتنوعت تأليفهم فيه ، ان التحقيق
ً
وعلى  وكنوزا

الرغم ما فيه من عناء فهو عمل متقن يساعد املحقق على تنمية قدراته العلمية وعلى ضبط عبارات 

لثمين على تحقيق مخطوطة " تلخيص العلماء وفهم مناهجهم  وقد وقع اختيارنا من بين هذا التراث ا

اآلثار وعجائب امللك القهار " للبحر الهمام عبد الرشيد بن صالح بن نوري الباكوي من علماء القرن الثامن 

للهجرة الخامس عشر امليالدي، إلخراجها إلى النور شأنها شأن كل املخطوطات التي أنجزت بأهميتها ، ومن 

رغبة لدرسة  مخطوطة جغرافية  في أدب الرحالت حيث تعد   من  حبنا واهتمامنا باملخطوطات خلقت

أول املصنفات التي تمد دارس ي الجغرافية بمعلومات جغرافية وتاريخية تفصيلية عن البلدان ومدنها ، 

ومن أهم األمور التي الحظتها أنها تتنوع فيها املعلومات التي تقدمها على الرغم من أنها تختص في موضوع 

التاريخية والبلدان وتتحدث عن مواقع املدن والبحار واألنهار والجبال  أال أنها تقدم لنا  الجغرافية

 عن تراجم لشخصيات مهمة 
ً
اشتهرت في تلك معلومات إدارية واقتصادية وتاريخية واجتماعية هذا فضال

 ً إلى رحالته  قسمنا البحث إلى ما يلي : املبحث األول :ترجمة حياة املؤلف، ومن ثم قدمنا عر املدن .
ً
ضا

واملبحث الثاني قدمنا فيه دراسة موجزة عن املخطوطة وعن تقسيم املؤلف لألقاليم الجغرافية وما 

 تضمنته من معلومات عن الصناعات وأسماء أإلعالم والنباتات والروايات الواردة فيه .

 املبحث األول : حياة الباكوي 

 : اسمه ونسبه  .
ً

 اوال

الباكوي نسبة إلى مدينة باكو مسقط رأس والده إذ  أشار أملؤلف ( 1) الح بن نوريهو عبد الرشيد بن ص  

واحد ( 2)"  وهي مولد والدي األمام العالم صالح بن نوري كان مجمع الفضائلإلى ذلك في كتابه بقوله : "

 من أوائل الجغرافيين الرحالة األذربيجانيين .

فقد ورد في توطئة كتاب تلخيص اآلثار أن املعلومات حول عبد لم يذكر معلومات عن سيرته الذاتية ,       

 عن حاله (3)الرشيد بن صالح بن نوري على العموم شحيحة بل معدومة 
ً
، وكذلك هو نفسه ال يذكر شيئا

، وقد اجتهدت الباحثة بمراجعة أملصادر واملراجع  ولم تعثر عن معلومات سوى ما ذكر من أسمه وأسم 

 كتابه 

 
ً

 لده ووفاتهمو  :ثانيا

لم يتم تحديد تاريخ والدته  ووفاته  ، ذكر الباكوي في كتابه ؛ إن باكو مسقط رأس إمامي صالح بن     

  1404ـ 1403هـ /  806نوري الذي توفي )
ً
، (4)م (، وكان والده يبلغ من العمر إن ذاك سبع وسبعون عاما

 ، وعليه من املمكن احتساب تاريخ  ومن املرجح أن يبلغ املؤلف من عام وفاة والده ، خمس وأربع
ً
ين عاما
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هـ  834م ( أو )  1425هـ /  829م (  في باكو ، أما وفاته )  1360هـ /  761م ( أو)1355هـ /  756والدته ) 

 (5)م ( في القاهرة  1430/ 

 
ً

 رحالته . :ثالثا

 ا جرى لهيعد أدب الرحالت أحد أالنماط األدبية املتميزة والذي يصور فيه الكاتب م    

من أحداث وما يصادفه من أمور أثناء رحلته التي قام بها ألحد البلدان ، وتعد كتب الرحالت من أهم 

املصادر الجغرافية والتاريخية واالجتماعية، ألن الكاتب يستقي املعلومات والحقائق من املشاهدة الحية 

 والتصوير املباشر، مما يجعل قراءتها غنية ، 

ن املمكن إن تندرج مشاهده وما سمعه من الروايات والقصص الكثيرة بصورة أو وممتعة ومسلية وم

،  (6)بأخرى تحت مسمى أدب ألرحالت ، وهذا املسمى من ألسعة قادر على استيعاب أعمال كأبن بطوطة

ية وغيره رغم التباين الكبير فيما بينهم ، لكن الفكرة التي تجمعهم هي فكرة الرحلة نفسها ؛ الرحلة الرمان

 . ( 7)أو املكانية أو النفسية والتي تعتمد على الوصف 

وعند تصفحنا أثناء مراجعتنا للمصادر واملراجع اطالعنا على نموذج حٍي ألحدى الرحالت الوصفية  التي   

أو الرحلة  (8)ارتبطت بأدب الرحلة ولكنها تميزت عن نظيراتها كونها ال تدخل في باب الرحلة في طلب العلم 

 ة بل أنها تعد من الرحالت الوصفية بعد أشهر الرحالت العظام كرحلة ابن بطوطة .العلمي

تميزت رحلة الباكوي بطابعين مهمين ؛ األول هو اعتماده املشاهدة العينية للمدن والقرى واملواضع ،      

وثقه في وهذا ينم عن واقع حي وحقيقي مبني على املشاهدة واملعاينة الشخصية وجاءت أوصافة للمدن م

كتابه ، أما الطابع الثاني فأنه اعتمد على بعض الكتب التي نقلت أخبار عن بعض القصص والحكايات 

العجيبة الخارقة للعادة السيما ذكر الجزر البحرية وما فيها من العجائب والغرائب رغم عدم وجود ما يؤيد 

وتقاليد مأخوذة عن األسالف واألجداد ، هذه اإلخبار كواقع حقيقي معاش إال أنه كان يمثل تراثآ ومعتقدآ 

وبعض هذه األخبار يحمل طابعآ اسطوريآ نجد مايشابهها في رحالت السندباد البحري الذي تحمل أو نصور 

 قصصه اخبارآ مشابهة لها .

 مميزا لها من التأليف وطلب الناس لها من باب االستمتاع بسماع األخبار     
ً
لكنها في املجمل أخذت مكانا

غريبة وحكايات املالحين وأخبار الجزر العجيبة واملخلوقات األسطورية التي ورد ذكرها في هذه القصص ال

واألخبار .ألجل ذلك جمعت هذه الرحلة بين هذين الطابعين ، وهذان ألطابعان هما ماميزا هذِه ألرحلة 

 وجعلها  ثرية باألخبار والنصوص في مجمل النواحي .

معلومات عن سيرته الذاتية ، ولم يذكر عن وقت رحالته وال في أي سنة زار مدينة لم يترك الباكوي أي    

معينة ، كل ذلك يجعل من الصعب تعيين رحالته , مع ذلك قد يتبادر إلى ألذهن سؤال :  ما هو الطريق 

 الذي من املمكن إن يستخدمه الباكوي للسفر )من باكو إلى القاهرة ( ؟   

مكن االنتقال من باكو إلى مصر في تلك األيام عن طريقين ؛ األول برآ , و الثاني عن والجواب كان من امل    

طريق البحر , وبطبيعة الحال الطريق الثاني هو أكثر مالئمة وسهولة لرحلته من باكو إلى مصر ، مع ذلك لم 

 يكن باستطاعة الباكوي استخدامه .
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كان يستخدم في ذلك الوقت كمسرح للعمليات وذلك الن جزء من األرض الذي يقع عليه هذا الطريق 

العسكرية بين األتراك وبيزنطة ، وبالتالي اختار الباكوي الطريق األول حيث اتخذ خط سيرا ابتداء من 

الشرقية ،  (13)، في بالد فارس ثم تركستان (12)ثم زنجان (11)ثم تبريز (10)ثم اردبيل (9)مدينة باكو إلى نقجوان

ومنها إلى بغداد ومن هناك عبر إلى الضفة اليمنى لنهر الفرات متوجها عبر الصحراء  ، (14)ثم مدينة كرمنشاه 

 إلى مدينة اإلسماعيلية ثم إلى 
ً
 موصال

ً
إلى دمشق ، ثم إلى نابلس فمدينة القدس في بالد الشام وأتخذ طريقا

تأخر بعض  القاهرة في مصر، وأن وصف الباكوي للقدس وبعض مناطق بالد الشام يبرر االعتقاد بأنه

الش يء هنا ، ولكن هل توجه مباشرة من القدس وبالد الشام إلى القاهرة ثم انتقل جنوبأ إلى املدينة املنورة 

 ومكة ؟

من املمكن أن احد أسباب تأخره هنا كان ألستعداده لرحلة طويلة وصعبة إلى مكة ، وتجدر اإلشارة      

إلى زيارة هذه املدن املقدسة ، وبذلك يفترض انه  هنا بأن أي مسافر، بل وأي شخص البد من إن ينتقل

قرر زيارة املدن املقدسة للمسلمين ، ومن هناك البحث عن طريق إلى القاهرة ، ومن خالل الوصف 

التفصيلي ملكة واملدينة يمكن الحكم على بقاء الباكوي ،والذي اليمكن األ لشاهد عيان القيام به وكان من 

ثم  (15)ه من القدس إلى مكة إن يسلك طريق التالي : عمان  ثم قلعة الشرفاملمكن للباكوي في انتقال

 ثم املدينة املنورة ثم الطائف ثم مكة . مدائن صالح

 في مكة , وفي طريقه إلى القاهرة ، انضم إلى مجموعة من الحجاج من شمال   
ً
لم يمكث الباكوي طويال

مالئمة إلى القاهرة هو طريق مكة ـــ جدة  ثم املسير على إفريقيا العائدين إلى ديارهم ، وان الطريق األكثر 

طول ساحل البحر األحمر إلى ميناء ينبع ومنه على البحر أألحمر إلى ميناء القصير الذي يقع على الساحل 

الغربي للبحر،ومن ثم عبر الصحراء العربية  التي تشغل الروافد السفلى للنيل والنصف الشمالي من البحر 

، وهو ميناء على الضفة اليمنى للنهر ،بعدها ابحر على متن (16)ها توجه الباكوي إلى مدينة قنا األحمر بعد

 مركب شراعي على طول نهر النيل ، حتى وصل إلى القاهرة . 

 دراسة تحليليه لألقاليم التي ذكرها في كتابه

 اروعجائب امللك القه اآلثار تلخيص 

لعلوم ، ومع ذلك لم يصل إلينا سوى كتاب واحد توجد منه يعد الباكوي من املؤلفين في مختلف ا    

م ،  تم نسخها في 1683(، حيث في العام  889نسخه مخطوطة في أملكتبة ألوطنية  بباريس تحت رقم )

 مدينة الالذقية  في سوريا .

في النص ووفقا لبونياتوف يتم تحديد وقت كتابة هذا العمل بموعدين : احدهما تاريخ وفاة األب املذكور  

هـ ( ، وبهذا يكون  816هـ (، واألخر وهو تاريخ واحدة من نسخ عمله ، التي أقدم عليها عام  ) 806وهو )

هـ ( أو بعد فترة وجيزة من هذا العام ولكن في موعد اليتجاوز عشر 806كتابة هذا العمل أما في عام )

" اثأر  يختصرة من أعمال القز وين، ويشير بنياتوف إن عمل الباكوي هو نسخة م ( 17)هـ (816سنوات )

ولكن تجدر اإلشارة هنا إلى إن محتوى وميزات العرض ( 18)هـ ( 674" املؤلف في سنة )البالد وإخبار العباد 

التقديمي يلقي بعض الضوء على شخصية املؤلف ، فقد توصلنا إلى إن الباكوي يقدم الكثير من 
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فة إلى عناصر التجارة واملعادن ، هذه التفاصيل نالحظها التفاصيل حول منتجات مختلف البلدان ، باألضا

مفقودة في إعمال أخرى ، وفي الواقع قام الباكوي في رحلته بجمع مواد واقعية جديدة ، والتي تعد 

 بشكل كبير للمعلومات التي ذكرها القز وين
َ
في كتابه اثأر البالد ، فقد حدد عبد الرشيد خطوط  ياستكماال

 يعديد من املدن واملستوطنات األخرى وقدم وصفا اكثردقة وشمولية لم يوردها القز وينالطول والعرض لل

 في كتابه .

"جميع مخلوقات هللا سبحانه وتعالى وعجائب حكمته  يبدأ الباكوي كتابه بمقدمة يذكر فيها إن      

لشمس ، وهطول األمطار املوجودة في البالد الواقعة على أرضه والتي تشبه بعضها بعض تظهر بسبب تـأثير ا

 في سياق حديثه عن املدن فلم يكن ذلك من قبيل املصادفة ، وأكد على تكوينها ، 
ً
والرياح ..."، وذكر أيضا

وكذلك ذكر معلومات عن اختيار املنطقة األفضل  في البالد وأنها في أماكن محمية عن الرياح الشمالية ، 

بوابات عديدة حتى اليحتشد الناس عند الدخول والخروج ، وان البناء بأسوار قوية محصنة وفي األسوار 

إما عن التقسيمات التي تظهر عند أنشاء املدينة فلم يغفل عنها ،فقد تم تخصيص أفضل األماكن 

 (19)لحكامها وللمساجد واألسواق والحمام وخصصت بقية املساحة الحرة ملساكن املواطنين 

ن فرعيين ؛ فقد ذكر في العنوان أألول : ) فصل التكاثر( ، وفي هذا وأختار ألباكوي ملقدمة كتابه عنواني    

ألفصل يؤكد على مكان تشكيل بعض املعادن ، ونمو بعض النباتات وتعايش بعض الحيوانات ، فأن 

جميع املعلومات التي يتناولها في هذا ألفصل تم جمعها من مصادر مكتوبة ، أو التي تم تلقيها من 

( وذكر فيه : " اعلم إن دائرة ، إما العنوان الثاني : ) فصل املناخ  ( 20)وه إثناء ترحاله األشخاص الذين قابل

دائرة تمر على قطبي  النهار تقطع كرة األرض بنصفين يسمى احدهما جنوبا واألخر شماال وإذا فرضنا معدل

 . (21)املعدل ..."

هذِه أملقدمة تحدث فيها عن املوقع الجغرافي ذكر ألباكوي مقدمة موجزة عن اإلقليم األول و  اإلقليم األول   

للمنطقة وسعتها ، وذكر إن حدود اإلقليم " تبدأ بالحدود القصوى للشرق من بلد الصين ، وتمر عبر 

األماكن املتاخمة لجنوب سيناء عبر جزيرة سرنديب والساحل البحري في الجنوب وتعبر عند البحر )املحيط 

رة العربية  عبر بحر القلزم إلى بالد الحبشة  وتعبر نهر النيل وارض اليمن الهندي (  متجهة نحو شبه الجزي

 نحو بحر املغرب ، وكذلك في وسط أرض اليمن وصنعاء وحضرموت والجزء الجنوبي في أرض 
ً
 متجهة

ً
أيضا

عدن ، والجزء املجاور لشمال تهامة ألتي قريبة من مكة ، وهو يشمل املنطقة الواقعة بين خط االستواء 

درجة ، إما  20درجة وفي أفريقيا ألي  18ـ 16درجة مئوية ، وفي بعض املناطق ترتفع املنطقة إلى  12ـ  10

أطوال اليوم ـ حوالي اثنتي عشرة ساعة ونصف ـ ويبدأ في منتصفه ـ ثالثة عشر ساعة وربع ،  وينهي 

فسوف نخبرها بالترتيب األبجدي  أما بالنسبة للبلدان التي توجد فيها :الباكوي مقدمة اإلقليم األول بقوله 

 ،  وهذا ينطبق على جميع األقاليم .  (22)" 

( وحدة  جغرافية ، من بلدان ومدن وجزر وما ألي ذلك ، وهذِه أملناطق  49ويشمل اإلقليم األول على )   

مساحة ( وحدة جغرافيه ، وفي هذا اإلقليم أعطى الباكوي 12)ب يألتي يذكرها هي أقل مما ذكرها القز وين
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منطقة أو مدينة ( توجد )  49كبيرة ملناطق ومدن شبه الجزيرة العربية ، أذ زارها وأكد عليها ، ومن بين ال)

 ( منها ) حضرموت ، صنعاء ، عمان ، عدن ...الخ ( . 18

وقد ذكر عن اليمن إذ قال : "هي بلدة شاسعة تقع بين وعمان ونجران ، ويطلق عليها اسم األخضر       

،  (23)فرة األشجار واملحاصيل ألتي يزرعونها أربع مرات في السنة ويتم حصادها  بعد ستين يوما ..."بسبب و 

وذكر صنعاء وهي عاصمة اليمن قال : هي أكثر مدنها راحة وأفضلها تربة وأصحها هواًء وهي قليلة اآلفات 

 أن فيها في كل سنة ص    والعلل ، شبهت
ً
يفان وشتاءان وهي قريبة من بدمشق لكثرة بساتينها ،وذكر أيضا

.ويذكر الباكوي ايضأ وصفا للعديد من املناطق واملدن اليمنية األخرى ومنها : مدينة  (24)خط االستواء ... 

مربطا وسبأ وقلعة الشرف املحصنة املوجودة في األراض ي اليمنية والتي اليمكن االستيالء عليها بالقوة ، 

وليست اليمن فقط (  25)وسط الجبال في ممر يبلغ عرضة شخص واحد واليمكن االقتراب منها ألنها تقع في

 عن عمان ومناطق أخرى في جنوب الجزيرة العربية ، وتوقف كذلك 
ً
تم ذكرها بالتفصيل فقد تحدث أيضا

 عند بلدان القارة اإلفريقية ومنها :  النوبة ووتكرور ومدن غانا وغدامس .

رق ويمر عبر بلدان الصين والهند والسند ، ويعبر شبه الجزيرة يبدأ من الش ذكر أنه  اإلقليم الثاني   

العربية عبر أراض ي نجد وتهامة والبحرين ، ثم يعبر بحر القلزم ونيل مصر ويتبع أرض املغرب العربي ، وأشار 

 وصف لهذا  13الباكوي ألي أطوال فترة ساعات النهار في هذه املنطقة وهي 
ً
ساعة ونصف , وأورد أيضا

( مسما 42مثل جميع األقاليم األخرى ، وحسب حروف ألهجاء  ، وذكر الباكوي في اإلقليم الثاني ) اإلقليم

( منها من بين مدن شب الجزيرة العربية  17( مسمى  ، ) 14ب ) يجغرافي وهو بذلك قد خالف القز وين

لق وهي قلعة مبنية من وفلسطين واألردن والعراق وسوريا ، وباقي أملدن هي باألصل في الهند ، يبدأ باألب

 لجبال أجا وسلمى 
ً
األحجار البيضاء والحمراء ، ألتي التزال أثارها باقية على أراض ي األردن . ويلي ذلك وصفا

أما مكة فقد أولى  (26)الحجاز وقال عن الحجاز هي منطقة صخرية بين اليمن والشام بطول رحلة شهر  في 

" : 
ً
 خاصا إذ ذكر عنها قائال

ً
هي مدينة في الوادي مبنية من الحجر االسود األملس والحجر لها اهتماما

األبيض ، ويكون الجو فيها حارا جدأ في الصيف ، ال توجد فيها أبار أو انهار ، لها املاء من السماء ، وإذا 

 ،  (27)تجاوزت األراض ي املقدسة فهناك ينابيع وأبار ومحاصيل " 

 
ً
ات صخرية فهي املدينة املنورة : أنها تقع في منطقة مستنقعأما املدينة املقدسة فقد تحدث عنها قائال

ويبلغ حجمها نصف مكة  ، لها رائحة ممتازة ، ويوجد فيها جوز الطيب ، واملدينة محاطة بجدار ، وفي 

وسطها مسجد النبي)صلى هللا عليه واله ( ، وذكر الباكوي  البحرين التي تقع ضمن أسيا الوسطى 

زراعة  الرمان والتين والليمون والقطن ، وفي مياهها هناك أماكن لصيد اللؤلؤ وعاصمتها هاجر، تمتاز ب

 إن قوافل سنوية بها أصداف تأتي من أماكن بالقرب من 
ً
ألذي يعد من أفضل األصناف ، ثم ذكر أيضا

امللوك مصدر دخل  التقاء نهري دجلة والفرات إلى الخليج الفارس ي لتوصل قوافل من اللؤلؤ وليس ألحد

، أما املساحة الكبيرة في هذا اإلقليم فيخصصها الباكوي للهند وجزر املحيط الهندي ، ولم يكن  (28)ذا كه

 الباكوي قد ارتحل إلى هذه األماكن اوأنه كان 
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 ما مطلقأ وبالتالي أنه اعتمد على املصادر ألتي حصل عليها وجمع معلوماته منها  ، وهذه 
ً
موجود فيها يوما

 ذه الحقائق املذهلة ها ممكن إن تكون إما دقيقة بدرجة كافية أو تكون مشبعة بهاملعلومات ألتي ذكر 

وبدء الباكوي حديثة  عن الهند بقوله : بلد شاسع فيه الكثير من العجائب ، يبلغ طوله ثالثة أشهر     

لحيوانات ، وعرضه شهرين ، ويعد هو األغنى في الجبال واألنهار ، ويتميُز بالنباتات القيمة والعديد من ا

وتؤخذ جميع أنواع النوادر منه إلى بلدان أخرى ، ومع ذلك يأتي التجار فقط إلى ضواحيها ، ويالحظ فيه 

العديد من املعتقدات الدينية ومن ضمنها الدين اإلسالمي ، وفي أقص ى مكان في الهند توجد أرض تختلط 

العمالق الذي يعمل أسرع من الكالب ؟ رمالها بالذهب , باإلضافة إلى وجود مجموعة متنوعة من النمل 

 . (29)وتمتاز هذه املنطقة كونها ساخنة جدا وبمجرد شروق الشمس عليها ، يندفع النمل إلى املمرات تحت األرض 

 لبعض مناطقها ومدنها بشكل منفصل في 
ً
  وصفا

ً
باإلضافة إلى هذه ألتفاصيل عن الهند نفسها ، ذكر أيضا

 ، تحد كشمير منطقة  األتراك هذا اإلقليم ، وتجدر اإلشار 
ً
ة إلى أن قمار وكشمير مناطق شاسعة أيضا

وبالتالي فان األتراك يختلطون هنا مع الهنود ، وهم أجمل الناس ونسائهم أجمل النساء ، إما عن طريقها 

 فيصفه بالجبال العالية التي ال يستطيع البشر وال الحيوان الوصول إليها ، كما ذكر تفاصيل عن الثروة

الطبيعية ، وذكر أن جزيرة سيالن جزيرة عظيمة في الهند وتحتوي على العديد من املدن والقرى ، ويجلب 

 التجار منها  الصندل والقرنفل والسنبل . 

 
ً
أما جزيرة سالمط فقد ذكر أنه عن  طريقها يتم نقل الخشب والكافور ، ومن أملعلومات ألتي ذكرها أيضا

ر أنه توجد أشجار في البحر أملجاور وهذٍه ألجزيرة عندما تنضج ألثمار فيها وهي متداولة على ألسن ألتجا

  (30)تأتي أسماك ميزتها أنها تتسلق األشجار وتمتص عصير هذِه الثمار ، ثم تسقط ، ويأتي الناس فيأخذوها 

مراكش فاس و  :يتابع الباكوي في تقسيمه ويقدم معلومات عن ثالث مدن أفريقية ضمن هذا اإلقليم وهي   

، وتقعان في الجزء الغربي من شمال إفريقيا، وزويل ، تقع في السودان  ، ويبدأ حديث عن فاس ويصفها 

بأنها مدينة كبيرة في بالد البربر في املغرب العربي ، في منطقة تزخر بالينابيع ، وهي من بين اغنى  مدن 

 فيذكر بأنها واحدة من اكبر مدن املغرب ( مطحنة عليها ، أما عن مراكش 600املغرب العربي وقد تم بناء)

العربي الكبير ، والتي تقع في سهول واسعة في وسط البالد البربرية ، بينها وبين البحر عشرة أيام تحتوي على 

العديد من الحدائق ،ونقل الباكوي معلومات عن شخص من سكان زويلة قوله : أن ما يميزألسكان فيها 

 . (31)ألقدام ، حيث يحددون اثر قدم الغريب والبلدي والرجل واملرأة واللص والعبد خاصية في التعرف على اثأر ا

يبدأ من الشرق ، ويمر عبر شمال البالد مثل الصين ، ثم الهند ، ثم السند عبر كابول ،  اإلقليم الثالث  

ريقيا  وينتهي أف، وكرمان ثم سجستان ، وفارس ، واألهواز )خوزستان ( ، ثم الشام ، ومصر واإلسكندرية 

( مسما 138عند البحر املحيط ، ويقدر اإلقليم الثالث أكثر شموال من األولين ، ذكر الباكوي وصفا ل )

( بالجزء  35( منها بالعراق والشام و )59( مسما ، يتعلق )58بذلك بك )  يجغرافيا ، ويختلف عن القزوين

العربي واملناطق املجاور لهم .ومن املناطق  (بمصر والباقي عن دول املغرب 23الجنوبي من إيران ، و )

اإليرانية ألتي ذكرها ، فارس وهي األكثر شهرة على نطاق واسع ، ويالحظ فيها التناقضات املناخية ، 

ويالحظ هناك أماكن ال تنمو فيها األشجار أملثمرة بسبب البرد الشديد وكذلك هناك أماكن ال تعيش فيها 
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ة ، ويوجد داخل بالد فارس أن غالبية أسماء أملدن التي ذكرها الباكوي هي الطيور بسبب الحرارة الشديد

فيما يتعلق بالنصف الجنوبي من إيران ، من بينها مدن ال تزال موجودة على الخارطة الجغرافية إليران  ، 

 ومدن أخرى اختفت  لسبب أو ألخر .

 شيراز بقوله : حيث تعد واحدة من املراكز اإلدار   
ً
ية والثقافية القديمة في إيران ، وأنها مدينة وذكر أيضا

ذات مناخ صحي ومياه عذبة وهي غنية باملحاصيل ، وتعد املدينة الرئيسية في فارس ،وذكر إن من بين 

 (32)سكانها حرفيون ماهرون في صناعة األقمشة الحريرية وصناعة السكاكين واألقفال 

 مدينة سيراف ، التي نشأت عل
ً
ى أكثر املناطق متعة ، وتعد حدائقها ذات وفرة بسبب  وذكر الباكوي أيضا

ومن املناطق  (33)الينابيع التي تتدفق من الجبال ألتي تحيط  بها وبسبب الزلزال دمرت في القرن ألعاشر

األقرب الى فارس التي تقع إلى الغرب منها ، مدينة خوزستان , إذ يصفها بقوله : فيها العديد من الحقول 

  ، وفي الوقت نفسه يصفها في الصيف ، أن املزروعة مع األ 
ً
رز وقصب السكر ، وهناك البساتين أيضا

 . (34)هناك حرارة جهنم يطلق عليها األهواز 

أما بالنسبة إلى العراق فيتميز حسب وصف الباكوي بقوله: بمناخ معتدل وتربه خصبة ومياه عذبة ، 

 م أنهموسكانها يتمتعون بصحة جيدة في الجسم وعقل ذكي ،ووصفه

ماهرون في أي حرفة كانت ، ويتحدث عن األنهار ألتي تروي بالد مابين النهرين ، بدًء من أصول نهر دجلة 

 للمناطق واملستنقعات التي تتدفق عبرها ، 
ً
 والفرات ، وصوال

ويبدأ بالحديث عن بغداد  مدينة السالم ، ووصف مناخها ألذي يعد أكثرا اعتداال  من أي مناخ ، وتربتها 

أفضل من أية تربة ، وماؤها أعذب من أي ماء ، وذكر أن أملالحظ فيها أنها تتكون من جزأين غربي واألخر 

شرقي  ، وتم بنائهما في أوقات مختلفة ، وهي مدينة كبيرة ، ويسمي الباكوي املباني البارزة فيها القصور ، 

 وعند ذكره للمساجد واملدارس الدينية .

 لعظ       
ً
.أما البصرة  (35)متها وجمالها  وذكر بعض ممن أنتسب أليها من أهل العلم يكون مندهشا

فذكرها بقولة : تقع بالقرب من التقاء نهري دجلة والفرات قرب البحر، وذكر أنها تشتمل على االنحناءات 

ط مياه والتدفقات ،وهي ملحة التربة ، الن املد يأتي من البحر ويمش ي فوقها على مسافة ثالثة أيام  ،فتختل

دجلة والفرات بماء البحر فتصبح مالحة ، وذكر من عجائبها املد والجزر وذلك إن دجلة والفرات يجتمعان 

 يجري من ناحية الشمال إلى الجنوب ، فيسمى جزر ، ثم يرجع من 
ً
 عظيما

ً
قرب البصرة ويصيران نهرا

 ، ويحدث ذلك في كل يوم وليلة مرتين 
ً
 . (36)الجنوب إلى الشمال ويسمى مدا

ويذكر أن في الجزء العلوي من نهر دجلة بين بغداد وتكريت هناك بلدة تسمى سامراء ، التي كانت عاصمة  

الخالفة العباسية ، وهي مدينة ضخمة ، يروي الباكوي قصة بناء املدينة واملسجد ، كان سطح جميع 

 املنارة الفريدة ، ال
ً
تي كانت واحدة من عجائب املدينة جدرانه مغطى باملينا ، وذكر في سياق حديثة  أيضا

ثم تحدث عن مناطق غرب العراق ، في لعصور الوسطى ألتي تمتد إلى بالد الشام ، والتي أشار أليها   (37)

 للعديد من هذِه املناطق واملدن 
ً
باسم سوريا ، وهي تحتل ارض شاسعة ، وقدم الباكوي وصفا
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صية وليس من كتب قرأها ومعلومات سمعها من واملستوطنات ، ذكر هذِه املالحظات من مشاهدة ألشخ

 أشخاص مروا بها وهذه ِاملعلومات من ألدقة تعد ذات قيمة علمية مهمة  والتي تعطي هذه األوصاف قيمة خاصة .

وحينما ينتقل من العراق إلى بالد ألشام يبدأ بذكر معلومات حول خصائص البلد فيقول : الشام بلد        

ألي العريش ، وعرضه من جبلي أجا وسلمى )في الحجاز ( إلى بحر الروم ، مناخها  يمتد طوله من الفرات

لطيف ، واملياه عذبة والسكان أفضل الناس في املظهر والتصرف ، وتنمو فيها أنواع من الفواكه والحبوب 

م )دمشق ( ، يولي مسافرنا الباكوي الكثير من االهتمام إلى عاصمة الشا (38)ألتي ال تنمو في ي بلد أخر  

بجنة األرض ويرجع سبب لطبيعة أملمتازة التي تتكون منها أرضها .، وهوائها الصحي ، والكثير من  ويصفها

 بها تحصين على شكل أسوار وخنادق ، 
ً
املاء ، ونظارة خضارها من األشجار ، وتعد دمشق مدينة كبيرة جدا

من الجمال ، إذ األرض من الرخام ، وتقع  ووصف الباكوي إن زخرفة املدينة هي من معجزاتها وهو الكمال

 
ً
 رائعا

ً
 ألواحها في أفضل    مجموعة وترتيب وأن الحجارة ألتي تزينها صور الحيوانات والنباتات تعطيها مظهرا

 حمص ويتكلم عن مناخها ، باألضافه إلى ذلك أشار  إلى أن العقارب 
ً
وبكلمات مماثلة ،  وصف أيضا

 ها، وإذا تم غسل املالبس في مياهها التي      والثعابين ال تكاد تلدغ في

تنبض بالحياة ، فأن العقارب ال تزحف إلى أولئك الذين يلبسون مثل هذه املالبس حتى يتم غسلها في    

  (39)مياه أخرى 

ثم يفرد مادة خاصة بمدينة ألقدس ويتحدث عن ماضيها بقوله : وهي بيت املقدس  ، بناها داود )عليه   

وأنجزها سليمان )عليه السالم (، أرضها على الجبال العالية ، ال توجد أودية بالقرب منها ، أما  السالم (،

محاصيلها فتقع على سفوح ألجبال، أما املدينة نفسها فتقع في مكان مفتوح في وسط الجبال ، التربة كلها 

فيه صهريج ، ولم يتجاهل صخرية ، وسكانها يشربون مياه األمطار ، ال يوجد منزل واحد فيها ال يكون 

 الباكوي املعالم الدينية في املدينة ، فأنه تحدث بالتفصيل عن املسجد األقص ى ، وعن حجمه الهائل 

 من الرخام وهي بألوان مختلفة ، مغطاة بالفسيفساء ، 684وعن األعمدة املدهشة وعددها ) 
ً
( عمودا

م ، توجد في وسطها قبة مثمنة كبيرة على ويوجد في فناء املسجد شرفة ، حيث يؤدي أليها عدة سالل

أعمدة رخامية خارجها قبة أخرى ، وتقع بالقرب منها صخرة بشكل مائل أسفل منها قبة كبيرة ، وتقع تحت 

 (40)( شخص ، وفيها كنيسة ضخمة تقع في وسط القدس 600أسفلها كهف يتسع ألكثر من )

ه ملصر ، وهو موضوع املقال األكثر شمولية في ويورد الباكوي  وصف مثير لالهتمام في كتابة عند ذكر 

( ليلة ، وهو نفس الطول من العريش إلى  40الكتاب بأكمله ، يبدأ بالحدود وسعة األرض، طول األرض )

أسوان ، في اتساع من برقة إلى مدينة على البحر األحمر حيث يصل الحجاج من مصر وسوريا ويتجهون إلى 

لخصوبة ، واألقل إهماال منذ إن ظهر اإلنسان على األرض؛ من عجائبها مكة  ، وهي أفضل ارض من حيث ا

، وفقآ للباكوي  لال يوجد مطر وأن هطل  املطر فأن الغالة تقل فيها ، ويولي الكثير من االهتمام إلى نهر الني

هر لـ أرض عبر مصر ملدة أشهر، شهرين ألي النوبة ، وأربعة أش ، فأن نهر لنيل أطول  نهر على األرض  يتدفق

صحراوية تصل إلى بلد القمر ، لقد فوجئ بالنظام الغير عادي للنهر ، حيث انسكاب النيل يستمر ملدة 

 ، ثم بعد ذلك يبدأ املاء بالتراجع ، وفي الوقت نفسه لوحظ انعكاس معين .
ً
 أربعين يوما
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ملياه ، عالوة على ذلك فأن في ارتفاع املياه في النيل يحدث في الصيف أي خالل االنخفاض املعتاد لجميع ا

مياه النيل تروي أرض مصر بأكملها  ، وفي وصفه ملا يحدث للنهر يتحدث الباكوي بتفاصيل خاصة عنة 

الذي يضرب أكثر من أي ش يء مخيلته مع اختالفه عن كل ما رأيناه من قبل ...ويعد نهر النيل من بين 

 ألعجائب األخرى  

التي تقع مقابل الفسطاط ) الفسطاط والقاهرة مرتبطان بسور واحد  يشير الباكوي إلى أن األهرامات   

 عن 
ً
وفي القرن السادس عشر اندمجا في مدينة واحدة (، ويعرف القارئ بالشكل والطول ، وذكر وصفا

 تمثال أبو الهول الضخم الذي تم تنفيذه 

لعامة تقول عنه أنه تعويذة ، وذكر  إن ا لبمهارة والذي يحتوي على صورة رجل ، معظمه مغطى بالرم    

 . (41)ضد الرمل  

وعلى الرغم من إن الباكوي عاش في القاهرة لبعض الوقت ، إال انه كتب بضعة اسطر عنها  أشار فيها       

كلمات  د: ألي أنها كانت مدينة ضخمة ورائعة ، وهي عاصمة الدولة ، وأن هناك قصران  كبيران ، وال توج

  (42)كافية لوصفها 

صص الباكوي العديد من املقاالت في اإلقليم الثالث ملناطق في شمال إفريقيا ، لقد كانت هناك وخ  

العديد من املدن في أفريقيا وهي عامرة واآلن صحراء املغرب العربي ، وتعيش فيها القبائل البربرية  ، وهذه 

بوصف  ةرصاص ، وبدأ الباكويالبالد غنية باملعادن ، وتوجد فيها مناجم من الفضة والحديد والنحاس وال

تونس بقوله  ، هي عاصمة إفريقيا وأشار ألي أنها تتمتع بأجواء مناخية معتدلة  وأكثر املياه العذبة فيها بين 

جميع مدن املغرب العربي ، وأن الفواكه تنمو فيها وال توجد في مدن أخرى عالوة على ذلك ، فأن االسوق 

 . (43)اسعة من األصناف األخرى . مع مجموعات و  كفيها غنية  باألسما

 للغاية ، وذكر أن في الجزيرة هناك العديد من 
ً
 ودقيقا

ً
 لها  كان غنيا

ً
 موجزا

ً
أما عن صقلية فقد قدم وصفا

املدن والقرى ، وهذه الجزيرة غنية جدأ باملاشية )الخيول والبغال والحمير واألبقار والكباش ( وفيها مناجم 

يتم أنتاج املحاصيل في الصيف والشتاء ، ويوجد فيها بركان كبير ، وال يوجد الذهب والفضة والزئبق ، و 

بركان مشابه له في املظهر والحركة في جميع إنحاء العالم ، وبمجرد أن تهب الرياح يسمع منه صفير مشابه 

 . (44)للرعد يبرز الكبريت املمتاز من هذا البركان 

التبت ، والختن ، ويمتد على طول جبال كشمير ، ألي بلور ، ثم يبدأ من أرض الصين ، و  :اإلقليم الرابع   

بدخشان ، وكابل ، وخراسان ، وقومس ، وجرجان ، وطبرستان ، ثم قوهستان ، وأذربيجان ، ونواحي 

 إلى البحر املحيط ، أما اليوم في هذا اإلقليم  يستمر من 
ً
ساعة  14العراق ، والجزيرة واألندلس وصوال

 ،  119دقيقة  ، في هذا اإلقليم يذكر الباكوي وصف إل  45ساعة و 14دقيقة ألي  15و
ً
مسما جغرافيا

مسما ،  وتتعلق جميعها ببعض املناطق واملدن واملستوطنات األخرى ، في  43بـ يفهوا يختلف عن القز وين

مقالة  13إيران والعراق وأفغانستان وأسيا الوسطى وتركيا وبلدان الشام وفلسطين وغيرها .وقد أدرج 

 تتعلق بأذربيجان ، وباإلضافة إلى ذلك هناك مقاالت عديدة في اإلقليم الخامسة مخصصة ألذربيجان .
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كما هو الحال في األقاليم األولى ، وصف ألباكوي بعض املناطق ، ويبدأ بإيران ،ومناطقها الواسعة ،     

بحقها إذ يقول : هي واحدة من أحسن   واحدة منها خراسان ، إذ يدون الباكوي العديد من الكلمات الرائعة

 في العقل ، ورغبتهم في الدين والعلم ، 
ً
 واكتماال

ً
البلدان املزدهرة والخصبة ، سكانها هم األكثر جماال

ويتحدث عن طبيعتها الخالبة  وذكر جبل كلستان املوجود على أراضيها ، وقال : هي بلد معروف يحدها من 

 . (45)ا قهستان ... شرقها ما وراء النهر، ومن غربه

ويكتب الباكوي عن هبرت كمدينة ضخمة ومزدهرة ومحصنة وفيها طواحين مبنية تحركها الريح وتديرها    

كما يديرها املاء والهواء ، ومنها يتم نقل األوعية النحاسية املغطاة بالفضة ألي بلدان مختلفة ، وأشار ألي 

 (46)جنكيز خان أليها، ودمروها كما فعلوا باملدن األخرى أن هبرت كانت أفضل مدن هللا ، حتى أتت جحافل 

، وذكر املنطقة التاريخية في شمال إيران ، يطلق عليها جيالن ، يقال أن املنازل بنيت هناك من الخشب 

وأن النساء هناك جميالت ، وال يستترن من ألرجال ، كما أشار إلى أنه في جيالن توجد الخيول الجميلة ، 

 . (47)في تربية الديدان الحريرية وصنع الحرير  وسكانها مهرة

ويتضح من دراسة وكتابة الباكوي في وصفة  ،لإلقليم الرابع ، أن معظم ما ذاكره من مقاالت كانت       

تخص إيران ، وهو بذلك يؤكد كما  في جميع ما ذكره من األوصاف األخرى ، يحاول  إبراز املميز املتأصل في 

 من مدن هذه أملدينة أو تلك
ً
 ، وذكر أيضا

 بالوصف )املوصل( إذ ذكر في وصفها أنها : مدينة مشهورة تحتل 
ً
العراق، والتي أعطاها مساحة كبيرة نسبيا

بنائها على نهر دجلة ، وذكر أن سكانها  مساحة شاسعة ، تحيط بها األسوار ، وفيها خندق عميق وقد تم

 فيها :ود مظاهر متقلبة للمناخ كانوا حرفيون ماهرون في الوقت نفسه ، ويالحظ وج
ً
وملا كان الربيع جميال

  (48)أالن مناخها  في الصيف يشبه الجحيم ، وإلى جانب ذلك فان املدينة مبنية من الحجر ... 

وأن ما يميز الباكوي أنه كان قد جمع معلومات مهمة عن أذربيجان ، وأستخدمها بأسلوبه البليغ في   

نطقة وبلدة وخصص لكل منها مقالة مستقلة ، ويالحظ في الوقت نفسه ( م30وصف حي ومفيد لحوالي )

 أنه تمت اإلشارة بدقة إلى خطوط الطول والعرض لهذِه  أملدن األذربيجانية .

ومما قاله عن أذربيجان : هي منطقة واسعة مأهولة بالسكان تقع بين قوهستان وأران وأرمينيا ،وفيها     

جبال ، وقد ذكر في وصف اإلقليم الرابع عبارات عامة عن السمات الطبيعية العديد من األنهار والقرى وال

 ألذربيجان ، ويتحدث عنها بمقاالت  

منفصلة ، كل منطقة على حدة ، مع التركيز على أهم املعالم الطبيعية واالقتصادية واإلنثوغرافيه ،    

 دون أن يغفل عن ذكر األعالم  املشهورة من مواطني كل منطقة أن 

 كانوا قد اشتهروا بالجانب السياس ي أو الديني وهو بذلك الينس ى العلماء والشعراء على حد سواء . 

ويبدأ الباكوي في سرد املقاالت املتعلقة بأذربيجان التي تقع ضمن اإلقليم الرابعة ، وكذلك األوصاف      

الظروف الطبيعية فيها من تربة  املتعلقة باألراض ي الجنوبية ، وقبل كل ش ي بدأ  بأردبيل حيث أشار إلى

 إلى أنه على الرغم من املناخ الرطب ووفرة األنهار ، فأنه ال 
ً
وماء ومناخ التي امتازت بها املدينة ، مشيرا

وذكر أكبر مدن أذربيجان اإليرانية وهي تبريز وقال عنها أنها تعد واحدة من  (49)توجد أشجار مثمرة فيها... 
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ً
تتميز بمناخ صحي وتريه ممتازة ومياه جيدة ، ولها أسوار قوية ومباني مذهلة ....وإن  أكبر املدن وأكثرها خلقا

 على ذلك فأن املدينة كانت ذات فوائد كثيرة ، وتوجد 
ً
هناك العديد من األنهار تجري في أرضها وعالوة

فيها  ،  بالقرب منها حمامات الكبريت ذات خصائص مذهلة ، وأبدى الباكوي أعجابه باملناظر ألخالبة

 وخاصة بناياتها املعمارية ، 

 املدارس واملباني  التي تكثر حوله وقال عنها 
ً
ومن بينها قوس املقبرة الذي أقامه السلطان غازان ، وذكر أيضا

 . (50)إال أنها ليس لها نفس الحجم 

لطريق من أسيا ومن املدن األخرى التي ذكرها الباكوي ، وقد أختصرها بذكر القليل عنها وهي ممتدة على ا 

الباكوي أن سكانها يشتهرون بذكائهم ، توجد الصغرى إلى خراسان حتى جنوب شرق تبريز ، زانجان ، يقول 

 فيها مناجم من الحديد في الجبال املحيطة بها ، وإذا حصل بها ش ي فادح فأنهم يشترون الخبز مقابل 

( مسمى للمنطقة الجغرافية وهو بذلك 71في هذا األقليم يتم تقديم وصف لـ) األقليم الخامس :     

( ضمن  أسيا الوسطى ، ويبدأ في  18( منها يتعلق بأذربيجان و)14( مسمى ، )27بـ) ييختلف عن القز وين

سرد املدن ونبدأ بـ تركستان ، حسب الباكوي هذا هو االسم الشائع لجميع الدول التركية ، وحدودها تبدأ 

، حتى اإلقليم السابع ، ويتألف معظم سكانها من البدو على الرغم من  في اإلقليم األول وتمتد إلى الشرق 

 ، مما يؤدي إلى نمط حياة مستقر لهم ، وأنهم يختلفون عن 
ً
أن من بين أولئك  يعيشون في القرى أيضا

جميع الدول في كثرة عددهم وشجاعتهم الكبيرة وقدرتهم على التحمل ، وصفة وجوههم عريضة وأنوفهم 

 ديهم ضخمة . مسطحة وأيا

 إلى حد ما ملناطق أسيا الوسطى التي تعود إلى القرون الوسطى ،      
ً
 ومفصال

ً
 كامال

ً
ويقدم الباكوي وصفا

، فأن خصائص السمات الطبيعية طاغية ، واملالحظات األنثوغرافية دقيقة ذكر عن 
ً
وكما هو الحال دائما

املدن والقرى ، ويتميز سكانها بقلوب شجاعة  خوارزم بقوله أنها منطقة شاسعة معروفة وبها العديد من

ويحبون الخير ويكرهون الشر ، وهم ودودون تجاه الغرباء ورحمتهم للضعفاء ، ويالحظ الباكوي طبيعة 

خوارزم فوصف مناخها وقال عنه صحي ، وان مياهها عذبة ، تشتهر املنطقة بالصقور ، وتمتاز بمجموعات 

األلوان ، كما يبين أن هناك أكبر نهر يجري في أراضيها ويروي  ةعددمتنوعة من األصواف واملالبس املت

  (51)خوارزم وهو نهر جيحون يخرج  من حدود بدخشان ... 

ويصف الباكوي عاصمة خوارزم مدينة جرجان إذ قال عنها: وهي مدينة كبيرة معروفة تقع على       

يشارك الرجال في الحرف اليدوية الدقيقة ضفاف نهر جيحون ، ويشتهر سكانها أنهم حرفيون مهرة ، حيث 

مثل الحدادة والنجارة وغيرها ، نساءهن يصنعن أشياء جميلة بأألبرة من الخياطة والتطريز ، ويعتبر 

الباكوي البطيخ الذي يزرع هنا على غرارهم ال يوجد مثله حلو املذاق وطعم طيب في البلدان األخرى ، 

ذات أشواك طويلة ....، ويذكر الباكوي من مدن خوارزم القديمة هزار  باألضافة إلى ما أشار إليه عن شجرة

  (52) بس
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هناك منطقة تاريخية أخرى في أسيا الوسطى شملها الباكوي في اإلقليم الخامس، وهي ماوراء النهر     

واملناخ وتعد واحدة من أكثر املناطق ازدهارا وخصوبة وال يوجد مكان واحد فيها ال تشغلة مدينة أو قرية ، 

 بخارى وسمرقند  
ً
 . (53)فيها هو األجمل ، ومن مدنها أيضا

ويتضح من كالم الباكوي في وصفه لإلقليم الخامس العثور على معلومات جديرة بأألهتمام حول أرمينيا 

وتفليس ودورقستان ، حسب قوله هي املنطقة بين أذربيجان والروم ، أذكر العديد من املدن والقرى 

، وذكر إن سكانها من املسيحيين ، وان جبل الحورث أو الحويرث يعد من ألجبال أملرتفعة والقالع فيها 

 وأن قمته ال يمكن ألحد ارتقائهما ، والسبب أن هناك شائعات تفيد بأن هذه الجبال هي بمثابة مقابر 
ً
جدا

 حتى 
ً
ال يستطيع أحد مللوك األرمن ، يخبئون بها أموالهم وخزائنهم ، وأن بليناس ألحكيم كتب طلسما

 لشفاء الجروح والقروح والدماميل 
ً
 عن عين بها تعد مصدرا

ً
 .  (54)الوصول إليها ، وذكر ألباكوي أيضا

ومن املدن التي ذكرها بتميز تفليس ي وذالك بقوله : أنها مدينة حصينة وهي عاصمة بالد الكر يمر بها           

انبي الكر يتم إعالن األذان ، وعلى الجانب األخر يتم نهر الكر ، وسكانها مسلمون ونصارى ، وعلى احد ج

املاء من  لضرب األجراس ، ومن بين عجائب تفليس ي ألتي ذكرها الباكوي حمام أليتم تسخينه وال يحم

 . (55)أجله ، ألنه مبني على عين حارة 

مدينة مذهلة  وهناك مقالة مفصلية في مخطوطة الباكوي وهي مكرسة لـ باب األبواب إذ يذكر فيها : هي

جدرانها ، طولها ثالثة فراسخ ،  لتقع على شاطئ بحر الخزر ، مبنية على ألصخور ، وأن مياه البحر تغس

لها بوابة حديدية وعلى سورها  العديد من األبراج ، و يوجد حارس يحرس املدينة من األعداء  تم بناء 

 بين سلسلة املدينة ، الذي يعزو أساسها إلى ملك الدولة الساسانية أنو 
ً
 رئيسيا

ً
شروان ، وهي تحتل موقعا

القوقاز وبحر قزوين ، ويتحدث الباكوي بالتفصيل عن كيفية بنائها ، لقد شيدت األسوار من الصخور 

 ويتم تثبيتها مع 50والرصاص ثم أوضحت أنها بنيت من الحجارة املحفورة ، التي يجر أصغرها)
ً
( شخصا

 أسطورة  يتداولها أبناء املدينة أن الرصاص واملسامير ، وعند وصف تحصين
ً
ات املدينة ، كان هناك أيضا

هناك صور وضعت في املمرات على الجدران وهي أسدين مثبتين على عمودين ، مما تساعد على صد غزو 

 . (56)األعداء 

ربا ، وفي اإلقليم الخامس وألول مرة يتم تقديم أوصاف للبلدان واملناطق واملدن الواقعة على أرض أو      

 لليونان ، ال يحتوي على وصف جغرافي للبلد ، حيث يسرد الباكوي 
ً
 مفصال

ً
حيث تم تخصيص مقاال

العلماء اليونانيين القدامى ، سقراط وأرسطو وإقليدس وأرخميدس وأبقراط وغيرهم ويذكر عن مساهمة 

 بها . االتي تخصصو  (57)كل منهم في العلوم 

فرة لديه عن لألندلس وذكر أنها تدعى يشبه الجزيرة اإليبرية " وقد خصص ألباكوي جل أملعلومات املتو 

وأن أراضيها تقع في اإلقليمين الرابع والخامس ، وأن فيها العديد من املدن والقرى واألنهار ،وهي غنية 

 ذكر 
ً
باملعادن كمعدن الذهب والفضة والحديد والزئبق والكبريت والزنك والشب والحجارة ....الخ ،  وأيضا

اء النباتات الطبية ، ويجدر اإلشارة إلى وجود دولتين احدهما إسالمية واألخرى نصرانية ، ويقال انه أسم
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.  ومن مدن شبه الجزيرة األيبيرية التي  (58)من الشمال والغرب يتم غمرها باملاء عن طريق البحر األسود ...

  (61)ناطة وغر ( 60)وأشبيلية ( 59)ذكرها الباكوي في اإلقليم الخامس هي لشبونة 

أما ما ذكره الباكوي في وصف اإلقليم الخامس عن أذربيجان فهو كان يشير إلى أراض ي أذربيجان     

 ، وإلى املناطق الواسعة املشمولة فيها ، وبالطبع فأن أكبر مقالة كانت عن باكو ، هذه 
ً
السوفيتية حاليا

 املدينة املبنية من الحجر على شواطئ الخزر ، تغسل 

مياه البحر ألتي أغرقت فيما بعد العديد من أبراج األسوار وحتى أنها اقتربت من املسجد ، هذه جدرانها ب

املعلومات ألتي استشهد بها الباكوي تعد ذات أهمية علمية كبيرة ، ألنها توفر أدلة إضافية على تقلبات 

فاصيل حول املدينة نفسها ، أملناخ القديمة وارتفاع نسبة مياه البحر بحر قزوين ، يتم أعطاء مزيد من الت

 حول تحصينات املدينة وقالعها ، 
ً
ومعاملها الطبيعية ، وأن معظم املعالم مبنية من الصخور ، وذكر أيضا

 ، وفي بعض األحيان تصبح رياح قوية يستحيل 
ً
 ونهارا

ً
وأكد    الباكوي على ذكر رياح باكو ، وإنها تهب ليال

يقال الكثير عن الرواسب ومصادر النفط ، والكثير من الرمان  على أي شخص أن يقف بوجهها ، وبالطبع

والتين والعنب وذكر أنه بالقرب من املدينة توجد جزيرة مأهولة يصطاد منها الكالب املائية ، حيث يمزقون 

 بها ألتي تستخدم كوقود للمصابيح الجلود ويستخدمونها في نقل النفط ، وذكر بخصوص الدهون بعد تذوي

ه ذكرا عن محيط باكو بقوله أن هناك العديد من القرى وكل قرية بها قلعة محصنة ذات جدران كما ان   

 .  ( 62)قوية ....... 

يبدأ ألباكوي بذكر مستوطنات األتراك الشرقيين من قاني وتون وخرخيز وكيماك اإلقليم السادس :   

الرومية ويمتد اإلقليم إلى الشمال من والتغزغز وأرض التركمان والخز والالن ، ويمتد إلى القسطنطينية و 

 ساعة ونصف .  15األندلس عند بحر املغرب ، طول اليوم في هذه املناطق حوالي 

( مسمى وان به جغرافيا يقع جزء منها في أسيا في اإلقليم ألذي  36ووصف الباكوي هذا اإلقليم )    

وربا الشرقية والغربية ، يبدأ ألباكوي تعيش فيه الشعوب التركية ويتعلق معظمها ببلدان ومدن شعوب أ

بذكر املدن ألشرقية وينتقل بعد ذلك إلى املدن الغربية من اإلقليم  ، ولكن يجب أن نوضح أنه في أوصاف 

( مسما منها لم يتم  16اإلقليم السادس هناك اختالف عن جميع األقاليم األخرى , حيث انه وصف)

خاص الذين يعيشون في هذه املنطقة أو تلك يبدأ ب كيماك ، إذ تسميته ملدينة أو منطقة ، بل كان لألش

 من السفر ، وأنهم يبنون 
ً
قال :أنهم يعيشون في منطقة شاسعة تمتد بالدهم ملسافة خمسة وثالثين يوما

بيوتهم من جلد الحيوانات ، وأن طعامهم الخضروات والبازالء ولحم األغنام واملاعز ، وأنهم ال يأكلون لحم 

 .  (63)منها  اإلناث 

ويتضح مما ذكره أن الباكوي يقدم معلومات عن بلد الخزر ، خلف باب األبواب ، شعب تركي ،      

يتكونون من مجموعتين بيضاء وذات بشرة داكنة ، أنهم مشهورون بتسامحهم ، من بينهم العديد من 

 مساكن من طين ، ه
ً
ناك عادة أخرى الحظها املسلمين والنصارى واليهود ، يعيشون في خيام ، وأيضا

 عندما يبلغ من العمر 
ً
 .  (64)سنة يسقطونه ويقتلونه  40الباكوي لديهم ملك عظيم يسمى مالكا
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يكتب الباكوي عن قبيلة أخرى من العصور الوسطى هي قبيلة الخرلج ألذي أسهب بالتحدث عن     

والظلم ، وأنهم كانوا يهاجمون بعضهم عاداتهم ، وركز على أملساوي ألتي يرتكبونها ومنها عالوة على العنف 

 ، ويرتكبون الزنا عالنية ، لديهم مقامر يمكن أن يخسر فيها الالعب زوجته أو أخته أو والدته أمام 
ُ
بعضا

 ، ونبيذهم من الدخن ... 
ً
  (65)العب أخر، نسائهم جميالت جدا

 عن رومية ،فقد أدرج م   
ً
علومات  في وصفها إال أن وكرس الباكوي حديثه وذكر اكبر مقالة تقريبا

أملعلومات التخص املدينة نفسها فقط بل تخص جميع املناطق املحيطة بها حتى ساحل البحر ، وفي 

وصفه يذكر معلومات فيها مبالغة واضحة عندما يتعلق األمر ببينات رقمية ، وحسب قوله أنها واحدة من 

 والكثير من الناس . أكثر األماكن املذهلة في العالم ، ومن حيث حجم مبانيها

نعرض بعض األمثلة بقوله أن جميع األسواق فيها مرصفة بالرخام األبيض ، وتقف على أعمدة         

  ستمائة وستون حمام وكذلك توجد  مؤسسات 
ً
نحاسية مغطاة بقطع من النحاس ويوجد فيها أيضا

يها عشرة األف من األديرة للرجال تعليمية إلى أولئك الذين يرغبون في دراسة العلوم والفلك ، ويوجد ف

 . (66)والنساء ... 

وعند وصفه للقسطنطينية فأنه يصفها من دون مبالغة ، وأما الروايات يتداولها اإلخباريون  ، ويذكر   

قصة من القصص بخصوص أحد  قصور املدينة ، ويذكر واحدة من عجائبها التي تسمى املنارة ، أنها 

 عن مثبتة بالرصاص والحديد امل
ً
 وغربا

ً
 وشرقا

ً
 وشماال

ً
ربع ، وحين تهب الريح ، فأن املنارة تميل جنوبا

.                             أما ما نقله  لنا عندما يتحدث عن مدينة النساء ، عن أنها (67)قاعدتها ألتي تدعمها 

لرجال  ليس لديهم مدينة كبيرة على جزيرة تقع في املحيط األطلس ي ، سكانها فقط من  ألنساء ،  وأن ا

 فيما بينهم ، ولديهم عبيد ، ويزور كل عبد عشيقته في 
ً
سلطة في ألجزيرة ، يركبون الخيل ويشنون حربا

 ، يقتلوه على الفور وأنهم 
ً
 ذكرا

ً
الليل ، ويبقى معها طوال الليل ويغادر سرا ، وإذا أنجبت أحداهن  طفال

 ( .68)كانوا  يتركون اإلناث فقط 

يبدأ ألباكوي في ذكر مناطق الشرق حيث الغابات والجبال ، التي تعيش فيها سابع : اإلقليم ال     

مجموعات معينة من الناس من األتراك ، وذكر عنهم أن خلقهم مماثلة للوحوش ،ويذكر حدود اإلقليم  

هذا  يمر عبر جبال باشغرت وحودو النجاكية ، وبلدتي سوار وبلغار وينتهي عند البحر املحيط ، وأن خارج

 اإلقليم هناك عدد قليل من الناس  وإنهم يعيشون هناك مثل ويسو وورنك ويورة .

وبعد أن يورد معلومات عن حدود اإلقليم يقول : هذه هي نهاية العالم املأهول بالسكان ، وما وراءه      

اية وغير لتوجد شعوب ، ويتضح من املعلومات ألتي يذكرها حول البلدان الشمالية أنها  محدودة للغ

من الخرافات ألتي تخص املناطق األخرى كما  دموثقة من املصادر التي أستخدمها ، ويقتصر على ذكر عد

 ( مسميات جغرافية  فقط .10وصف اإلقليم السابع على)  يأنه يقتصر ف

يبدأ الوصف بـ باشغرت ، أنهم شعب كبير ، والسكان يعيشون في خيام ، وليس لديهم قالع ،      

، وهناك أشارة ذكرها في اإلقليم السابع تخص بالد صقالب وتقع في غرب اإلقليم  (69)هم نصارى ومعظم
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السادس والسابع يحدها بالد الخزر ، وأن السكان هم ذوو شعر أحمر ووجه أحمر أيضا ، وهؤالء قبائل 

 ما تحدث حروب  
ً
 مختلفة وكثيرا

هم من املسيحيين اليعقوبيين ، والبعض األخر من بينهم ، وكل شعب لديه ملك ال يخضع لألخر ، وبعض    

 .  (70)النسطوريين ، والبعض األخر ألدين لهم ... 

وينهي ألباكوي وصف اإلقليم السابع بقصة متداولة تخص  بلد يورا ، وفي هذه القصة كما هو الحال في   

ك الحقيقة بشك خيالي ، العديد من القصص األخرى التي يرويها ألعامه من الناس وهي متداولة ، تتشاب

، ألتغيب الشمس عنهم أربعين يومأ ، 
ً
يورا بلد تقع بالقرب من بحر الظالم ، وأن يومهم الصيفي طويل جدا

وعندهم شجرة كبيرة على غرار الخيمة يوجد عليها وحش ، وهم كما يقولون اليزرعون وليس لديهم ماشية 

 إ
ً
لى يورا وأنهم يشترون هذه السيوف     ويرمونها في ، ويذكر أنه يقال إن سكان بولجا يجلبون سيوفا

مثل حجم جمل كبير وأن ألواحدة  االبحر ، وعندما يفعلون ذلك يرسل هللا لهم أسماكا من البحر حجمه

منها تطارد اسماك أخرى حتى تصل إلى مكان ال تستطيع الحركة فيه وأن ألسكان يجتمعون حولها 

السيوف في البحر ال تأتي السمكة لهم ويموتون من ألجوع، ألن  ويقطعون لحمها وعندما ال تكون هذه

 (71)قوتهم فقط من هذه السمكة ... 

وبوصف اإلقليم السابع ينهي الباكوي رحلته العلمية وهو بذالك يقدم معلومات مهمة جدا يمتاز بها عن    

 ؛ و  يإذ لم يذكرها القز وين يالقز وين
ً
ما امتاز به الباكوي أيضا انه في كتابه وهو ينقل عن خمسين مؤلفا

يذكر بعض املدن في الالقليم أملختلفة  ، أما بالتفاصيل التي يذكرها فيها مشاهداته وأما يختصرها أو 

 ينقلها كما وردت في محلها .  

 ) ألخاتمه (

 فق فيه .الحمد هلل رب العاملين ، وبفضله سبحانه وتعالى توصلنا إلى االستنتاجات بعد بذل جهد أرجو إن نو  

ـ تحمل مخطوطة " تلخيص اآلثار وعجائب امللك القهار " على معلومات في غاية األهمية عن تقسيم  1   

 على خطوط الطول والعرض لكل 
ً
األرض إلى سبعة أقاليم ، موزعة حسب قربها من خط االستواء مستندا

 إقليم وكل مسمى جغرافي داخل كل إقليم .

املسميات إلى كل إقليم على ذكر خطوط الطول والعرض لهذا اإلقليم مع ذكر ـ اعتمد الباكوي في عرضه  2 

 الترتيب األبجدي فيها .
ً
 الجغرافية التي تقع ضمن هذا إلقليم مراعيا

ـ  قدم الباكوي معلومات جغرافية طبيعية مثلت بقدرته لدراسة العديد من الظواهر الجغرافية  3 

 شار إلى العيون واملياه الجوفية ، وإلى مدى أهميتها واالنتفاع منها . الطبيعية  كدراسة للبحار واألنهار وأ

ـ يعطي لنا الباكوي الكثير من املعلومات حول مصنوعات مختلفة وللبضائع التجارية وغيرها من  4 

 املعلومات التي ال توجد في الكتب األخرى . 

اعية وعن اآلثار العمرانية ، ويخصص ـ ومن ضمن ما تميز به يتحدث عن الجوانب الطبيعية واالجتم 5 

مساحة كبيرة لألحداث  التاريخية  املتعلقة باملدينة ، باإلضافة إلى ما اشتمله على كثير من األخبار املتصلة 

 بتراجم الشخصيات إذ يذكر اسم العلم ولقبة ونسبة وتاريخ وفاته ووالدته ، وكذلك يشير إلى ما بلغ من 
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من  دمن أثار وعلوم ومعرفة باإلضافة إللى مكانته العلمية ، وإلى جانب مايو ر  العمر عند وفاته وما ترك

معلومات فأنه يستشهد ب ايات قرآنية وأحاديث نبوية وأبيات شعرية ، وال يخفى عليه أسماء النباتات 

 والحيوانات واألحجار الكريمة كال حسب املنطقة التي توجد فيها  .

ملخطوطة تبينت أنها تحتوي على بعض الخرافات واألساطير ، وهذا ليس ـ من خالل دراستنا لهذِه ا 6 

 بجديد على كتب الرحالت فكثير منها تحتوي على مثل هذِه الخرافات . 

ـ  هذا العمل الوحيد الذي بقى لدى صاحب املخطوطة  بعد ضياع مؤلفاته وعلى الرغم من ذلك فقد  7

ية جغرافية مميزة ، والذي يميز هذه ِ املخطوطة ويزيد من حدد مكانته في الجغرافية لكونها أكسبته هو 

 قيمتها أنها غير مكتشفة .
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ار علية والصين وبالد الترك ، ثم توجه إلى المغرب واتصل بالسلطان أبي عنان من ملوك بني مدين ، و أش
بأن يملى على محمد بن جزي الكلبي ما شاهدة في رحلته  من األمصار وما علق بحفظة من نوادر األخبار ، 

هـ .ينظر:  آليان سركيس  779من تصانيفة  تحفة األنظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار ، توفي سنة 
؛  48، ص  1هـ ( : ج 1410ـ قم ، ، يوسف بن آليان بن موسى ، معجم المطبوعات العربية ، ) بهمن 

السماللي ، العباس بن إبراهيم ، األعالم بمن حل بمراكش وأغمات من األعالم ، راجعة : عبد الوهاب بن 
، خير الدين ، األعالم ، )  ي؛ الزر كل 5، ص 5م ( : ج1999، المطبعة الملكية ـ الرباط ،  2منصور ، )ط

؛ الدفاع ، علي بن عبد هللا  ، رواد الجغرافيا  235، ص  6م ( : ج 1980، دار العلم للماليين ـ بيروت ،  5ط
 .   207م ( : ص  1993في الحضارة العربية واإلسالمية ، ) مكتبة التوبة ـ السعودية ، 

7))
 . ar. m  ينظر مادة ) أدب الرحالت ( في ويكابيديا ـ الموسوعة الحرة على الموقع االلكتروني . 

Wikipedia .  org    
8))

هـ ( الرحلة في طلب الحديث ، تحقيق : نور  463لخطيب البغدادي،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ، )ت ا 
 . 30،  29م (: ، ص 1975، دـم ،  1الدين عستر ،  )ط

9))
نقجوان : يطلق عليها نخجوان أيضا ً ، وهي بلدة من نواحي أران ، كانت قبل انفكاك االتحاد السوفياتي من  
مهوريات اإلسالمية ، إلى أن تنازعنها أرمينيا وأذربيجان بس موقعها فيما بينهما حيث يحدها من غربها الج

وشمالها أرمينيا وشرقها أذربيجان ، وفي الجنوب إيران  ، تخرج منها إعداد كبيرة من العلماء األمامية . ينظر 
لبلدان ، ) دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، هـ ( ، معجم ا626: الحموي ، شهاب الدين ، ابو عبد هللا ، )ت 

 . 298، ص 5م ( : ج  1979
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10))

أردبيل : مدينة حسنة ، قيل أن أول من أنشأ مدينة أردبيل فيروز الملك وأطلق عليها " بأذان فيروز " وقيل  
 ى الغرب من ، سميت عل أسم أردبيل بن أرميني بن لنطي بن يونان ، تقع شمال إيران قريبة من بحر قزوين إل

هاجمها التتار وأبادوا أهلها ولم بنجي أحد منها ال من كان بعيداً عنها وأخفى نفسه عنها ، فيها العديد من اآلثار 
؛ أمنه أبو الحجر ،موسوعة المدن اإلسالمية ، ) 145، ص 1اإلسالمية . ينظر : الحموي ، معجم البلدان ، ج 

؛ حسام الدين إبراهيم عثمان ، موسوعة مدن العالم ، ) دار العلوم  132م ( : ص  2009دار أسامة ـ عمان ، 
 .  13م ( : ص  2012ـ د م ، 

11))
تبريز : مدينة من أشهر مدن أذربيجان ، تقع في الشمال الغربي إليران وإلى الشرق من بحيرة أورمية  

ين محيطة بها ، فيها من ،وهي مدينة عامرة حسنة ذات أسوار محكمة ، وفي وسطها عدة أنهار جارية وبسات
هـ ( ،  481، )ت  االمعالم األثرية المسجد األزرق الذي يعود إلى القرن الخامس عشر . ينظر : ناصر خسرو

؛ الحموي  38م ( : ص  1983، دار الكتاب الجديد ـ بيروت ،  3سفر نامة ، تحقيق ر: يحيى الخشاب ، ) ط
 13، ص 2، معجم البلدان ، ج

12))
ن وكما يطلق عليها العجم زنكان ، وهي بلدة مشهورة من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينها زنجان : زنجا 

، وبينها وبين همذان ثالثة فراسخ ، أطلق عليها ذلك الن بها زعفران كثيراً يسافر به إلى البلدان . ينظر : 
هـ ( ،  900، )ت  ؛ الحميري ، محمد بن عبد المنعم الحميري 153، ص  3الحموي ، معجم البلدان ج

 الروض المطار في 
م  1980، مؤسسة ناصر للثقافة مطبعة دار السراج ـ بيروت ،  2خبر األقطار ، تحقيق : أحسان عباس ، ) ط

 .    294، ص  1( : ج
13))

تركستان : اسم جامع لجميع بالد الترك ، تتميز عن جميع األمم بكثرة العدد وزيادة الشجاعة . ينظر :  
 . 514، اثأر البالد ، ص  ي؛ القز وين 23، ص  2عجم البلدان ، جالحموي، م

14))
كرمنشاه : بلدة جليلة من كور الجبل ، أصال فارسي فعربت إل" قرميسين "  ، بينها وبين همذان ثالثون  

 فرسخاً، يشار ألي إن قباذ بن فيروز نظر في البالد فلم يجد أنزه وال أعذب ماء من قرميسين فأنشأ قرميسين
   . 456؛ الحميري ، الروض المعطار ، ص  330،ص  4وبني بها لنفسه بناء معتمد . ينظر : الحموي ، معجم البلدان ، ج

15))
قلعة حصينة باليمن ، تقع بين الجبال ال يمكن استخالصها قهراً وال يوصل إليها أحد ألنها قلعة الشرف  :  

، زكريا بن  يعض يوم ودونه غياض . ينظر : القز وينفي مضيق ال يسع ال رجل واحداً ومسيرتها يوم أو ب
 . 58محمد بن محمود ، أثار البالد وأخبار العباد ، )دار صادر ـ بيروت ، د ـ ت ( : ص 

16))
قنا : مدينة من مدن الصعيد ، أختلف اسمها على مر التاريخ فقد عرفت في العصر الفرعوني باسم " شابت  

ويوليس " ، أما في العصر الروماني فقد أطلقوا عليها " مكسيميات " وفي " ، وعرفت عند اإلغريق ب" كيني
العصر القبطي سميت " قونه " أو " كونة "  ، أما أسمها الحالي فقد اشتق من الكلمة المصرية " قنى" التي 

ن تعني " المحتضنة " أي التي تحتضن نهر النيل ، تقع مدينة قنا عاصمة المحافظة في الجزء الشمالي م
كلم تقريباً جنوب العاصمة القاهرة . ينظر : أبن جبير ، أبو الحسن محمد بن احمد  600محافظة قنا على بعد 

؛ الحموي ،  40م ( : ص  1964هـ ،( ، رحلة ابن جبير ، ) دار صادر ـ بيروت ،  614الكتاني ، ) ت 
  . 7،  6ية ، )د ـ م ، د ـ ت ( : ص ؛ محمد علي ، موسوعة أقاليم مصر الفرعون  399، ص  4معجم البلدان ، ج

17))
 . 6الباكوي ، تلخيص اآلثار ، ص 

18))
 . 7المصدر نفسه ، ص 

19))
 . 15، 14المصدر نفسة ، ص  

20))
 .  16المصدر نفسه ، ص  

21))
 .  17،  16المصدر نفسه ، ص  

22))
 .  18، 17المصدر ، نفسه ، ص  

23))
 .  30المصدر نفسة  ، ص 

24))
 .  26 المصدر نفسه  ، ص 

25))
 .  28ألمصدر نفسه ، ص  

26))
 . 32المصدر نفسة، ص  

27))
 . 37المصدر نفسه ، ص  
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28))

 . 31المصدر نفسه ص  
29))

 .  41، 40المصدر نفسه ، ص  
30))

 .  35،  32المصدر نفسة ، ص  
31))

 .  32،  37،  34المصدر نفسة ، ص  

32))
 . 60المصدر نفسة ، ص  

33))
 .  59المصدر نفسه  ، ص  

34))
 .  45المصدر نفسه ، ص  

35))
 .  50،  49المصدر نفسة ، ص  

36))
 . 48المصدر نفسه ، ص  

37))
 .  58المصدر نفسه ، ص  

38))
 .  60،  59المصدر نفسه ، ص 

39))
 .  53المصدر نفسة  ،  

40))
 .  47، 46المصدر نفسه ،  

41))
 .  75 74،  73،  72المصدر نفسة ، ص  

42))
 .  68،  67المصدر نفسه ، ص  

43))
 .  51المصدر نفسه ، ص  

44))
 .  61المصدر نفسه ، ص   

45))
 . 93المصدر نفسة ، ص  

46))
 . 113المصدر نفسه  ، ص  

47))
 .  92المصدر نفسه ، ص  

48))
 .  109، 108المصد نفسة ، ص  

49))
 .  82المصدر نفسه ، ص  

50))
 .  89المصدر نفسه ، ص  

51))
 . 126،  125المصدر نفسه  ، ص  

52))
 .  124مصدر نفسة ، ص ال 

53))
 .   135المصدر نفسه ، ص  

54))
 .  116المصدر نفسه، ص  

55))
 .  123المصدر نفسه، ص  

56))
 .  119المصدر نفسة، ص  

57))
 . 139، 138المصدر نفسه ، ص  

58))
 .  118، 117المصدر نفسه  ، ص  

59))
 .  135المصدر نفسه ، ص  

60))
 .  116المصدر نفسه ، ص  

61))
 .  132نفسه ، ص المصدر  

62))
 .  122، 121،  120المصدر نفسة ، ص  

63))
 .  145المصدرنفسة ، ص  

64))
 144المصدر نفسة، ص   

65))
 . 144، 143المصدر نفسة، ص  

66))
 .  148، 147، 146المصدر نفسه ، ص 

67))
 .   153، 152المصدر نفسه ، ص  

68))
 .  154المصدر نفسه ، ص  

69))
 . 155المصدر نفسة ، ص 

70))
 .  156المصدر نفسه ، ص  
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71))

 .  159المصدر نفسه ، ص  

 فهرس المصادر والمراجع
 .  أوال : المصادر

 .هـ ،(  614أبن جبير ، أبو الحسن محمد بن احمد الكناني ، ) ت  -

 .م (  1964رحلة ابن جبير ، ) دار صادر ـ بيروت ،  (1)

  . هـ ( 834 -829لباكوي ، عبد الرشيد بن صالح بن نوري ، )ت ا -

ضياء الدين بن موسى بونياتوف ، )  :وعجائب الملك القهار ، ترجمة  اآلثارتلخيص  (2)

 . م ( 1971دار نشر العلم ـ موسكو ، 

 .هـ (  626،  )ت  عبدا هلل أبوشهاب الدين   الحموي ، -

 .م ( 1979التراث ـ بيروت ،  إحياءمعجم البلدان ، ) دار  (3)

  .هـ (  900، )ت الحميري ، محمد بن عبد المنعم الحميري  -

، مؤسسة ناصر  2الروض المعطار في خبر األقطار ، تحقيق  أحسان عباس ، ) ط (4)

 .م (  1980للثقافة مطبعة دار السراج ـ بيروت ، 

 .هـ (  463أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ، )ت  ، لخطيب البغداديا -

 م 1975دـم ،  ، 1في طلب الحديث ، تحقيق : نور الدين عستر ،  )ط (الرحلة5)     

 هـ ( . 682ـ القزويني ، زكريا بن محمد بن محمود ،)ت    

 ( اثار البالد واخبار العباد ، ) دار صادر ـ بيروت ، د ـ ت ( 6)     

 .هـ (  481، )ت  اناصر خسرو -

 م( .1983 ، دار الكتاب الجديد ـ بيروت ، 3سفر نامة ، تحقيق ر: يحيى الخشاب ، ) ط(7)     

 المراجع .  ثانياً :
 . الحجر  أبوأمنه  -

 م( . 2009عمان ،  –(موسوعة المدن االسالميه ، ) دار اسامة 1)     

 . عثمان  إبراهيمحسام الدين  -

 م ( . 2012د م ،  –(موسوعة مدن العالم ، ) دار العلوم 2)

 .الدفاع ، علي بن عبد هللا   -

 م (  1993/السعوديه ، مكتبة التوبة ( رواد الجغرافيه في الحضاره العربيه واالسالميه ،)3)

 .، خير الدين  يالزر كل -

 م ( . 1980، دار العلم للماليين / بيروت ،  5(  االعالم ، ) ط4)

 . إبراهيمالسماللي ، العباس بن  -

 2( األعالم بمن حل بمراكش وأغمات األعالم ، راجعة : عبد الوهاب بن منصور ، ) ط5)

 م ( .  1999، ، المطبعة الملكية ـ الرباط 

 محمد علي  -

 (موسوعة أقاليم مصر ألفرعونية ، ) د ـ م ، د ـ ت ( . 6)     

  .بن موسى  آليانسركيس ، يوسف بن  آليان -

 هـ ( .141قم  –(معجم المطبوعات العربيه، ) بهمن 7)

 . ثالثاً : المصادر االنكليزية
 (1) HHHTM3 KAIXAP, BEIJIAHOIIIWECH КБРХДИ ЗИПЕБЕТО W   
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КПЕЙТЕБЕКОБОТО А3EPEABIAKA , W31aTeIbcTB0 "A3epaii Kah 

Баки – 1995".  

 موقع أنترنيت 

ينظر مادة ) أدب الرحالت ( في ويكابيديا ـ الموسوعة الحرة على الموقع 

 ar. m . Wikipedia .  org  . االلكتروني
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