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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

دخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع(  -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لى وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية ع /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في اجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملر 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  الب
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 حث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضً 
َ
ا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،لمات( ك3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك ت
َ
حديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 لتي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 َبأ

َ
ْضَعِفين

َ
ْست

ُ
تأريخ املن باإلمامة َعلى امل

ُهم الوَ 
َ
 َوَجَعل

ً
ِئَمة

َ
بي صاحب الصالة)تهللا أ
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ة ملعجم ة واجلغرافيَّربل من خالل املرويات التارخييََّأمدينة 

 م(1228هـ/626)ت البلدان لياقوت احلموّي

   محد َأقيس فتحي  و    كامران عبدالرزاق حممود   

15/2/2021 تأريخ القبول:       20/1/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ابع الهجري هم البلدانيين واكثرها شهرة في القرن السمن أياقوت الحموي  يعد         
، نظير ما حققه كتابه معجم  البلدان الذي ضم بين ثنياه ألوانًا /الثالث عشر الميالدي

له مختلفة من الفنون الجغرافية واألدبية والتاريخية واالقتصادية ، التي جمعها اثناء ترحا
 مر   وأ  وال العالم والبلدان التي زارها احواطالعه على الطويل في طول البالد وعرضها 
مامه آفاقًا واسعًا واعطاه دفعًا قويًا لتوسيع مداركه في أ  بها تلك المشاهدات التي فتح 

صقاع أ  لى إ  ن سافر أ  ، فكان لفة بعامة وميدان الجغرافي بخاصةميادين المعرفة المخت
شام ومصر و اذربيجان ، وخراسان كثيرة بًر وبحرًا ، مثل مناطق الخليج العربي وبالد ال

وخوارزم ، ومناطق كثيرة من العراق ومن بينها مدينة اربل، التي اقتصر الحديث عنها 
 ومدنها ووقراها .

 شيوخ.رحالت،  ،مشاهدات :مفتاحيةالكلمات ال    
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 المقدمة
ي واكثرهاااااا فاااااي القااااارن الساااااابع الهجااااار  البلااااادانيينمااااان أهااااام يعاااااد  يااااااقوت الحماااااوي        

البلاااادان بساااابب مااااا ضاااام بااااين  معجاااام نظياااار مااااا حققااااه كتابااااه /الثالااااث عشاااار الماااايالدي ، 
التااااي ألوانااااًا مختلفااااة ماااان الفنااااون الجغرافيااااة واألدبيااااة والتاريخيااااة واالقتصااااادية ، ثنياااااه ماااان 

جمعهااااا اثناااااء ترحالااااه الطوياااال فااااي طااااول الاااابالد وعرضااااها  وطالعااااه علااااى احااااوال العااااالم 
اعطاااااه دفعااااًا قويااااًا و  اً فااااتح امامااااه آفاقااااًا واسااااعوهااااذا مااااا  والبلاااادان التااااي شاااااهدها وماااار بهااااا

، مياااااادان الجغرافااااااي بخاصااااااة و  بعامااااااةلتوساااااايع مداركااااااه فااااااي ميااااااادين المعرفااااااة المختلفااااااة 
باااااالد فكاااااان ان ساااااافر الاااااى اصاااااقاع كثيااااارة باااااًر وبحااااارًا ، مثااااال منااااااطق الخلااااايج العرباااااي و 

راق ومااااان منااااااطق كثيااااارة مااااان العاااااو الشاااااام ومصااااار و اذربيجاااااان ، وخراساااااان وخاااااوارزم ، 
 بينها مدينة اربل.

ت جعلااااااكاااااال تلااااااك المشاااااااهدات والاااااارحالت ومااااااا سااااااجل خاللهااااااا ماااااان المشاااااااهدات        
مرجعاااااااًا لكثيااااااار مااااااان البااااااااحثين فاااااااي التاااااااراث ا ساااااااالمي، ( معجااااااام البلااااااادان)كتاباااااااه  مااااااان

مااااان لماااااا ضااااام نظااااارًا  ،فمجلداتاااااه المتعاااااددة تتساااااع لقياااااام العدياااااد مااااان الدراساااااات التاريخياااااة
فااااااي معجمااااااه، ت مختلااااااب جوانااااااب الحضااااااارة االنسااااااانية ي تناولااااااالتاااااا الغنيااااااة المعلومااااااات

حياااااث حصااااال يااااااقوت الحماااااوي علاااااى هاااااذه المعلوماااااات عااااان طرياااااق أسااااافاره ومشااااااهداته 
الشخصاااااية ، وقاااااد اخترناااااا جاناااااب ماااااا أورده مااااان المعلوماااااات عااااان مشااااااهداته عااااان مديناااااة 

ًا نجااااد اهتماماااا فأنناااااارباااال . وقااااد اقتصاااارنا الحااااديث عاااان مدينااااة اربياااال وماااادنها ووقراهااااا ، 
واضااااااحًا عاااااان هااااااذه المدينااااااة ، وقااااااد زار مدينااااااة ارباااااال وماااااار بكثياااااار ماااااان ماااااادنها وقراهااااااا 

 .ومواضعها ، وهيئت له ذلك التعرب على عدد من اعالم مدينة اربل 
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 الحموي ياقوت نبذة مختصرة عن حياة   : المبحث االول
   :اسمه ونشأته  -1

  (1) ي يكنااااااى بااااااأبي عباااااادا (هااااااو )ياااااااقوت باااااان عباااااادا  الرومااااااي الحمااااااوي البغااااااداد       

ولااااد ياااااقوت  . الحمااااوي . وقااااد عاااارب بنحااااو عااااام باساااام ياااااقوت(2)ويلقااااب بشااااهاب الاااادين 
م( أو 1178هااااا/574فيمااااا حكاااااه عاااان نفسااااه ساااانة أربااااع أو خماااا  وساااابعين وخمساااامائة )

. حياااااث أغسااااار صاااااغيرًا ومااااان ثااااام حمااااال الاااااى بغاااااداد  (3)م( بااااابالد الاااااروم 1179هاااااا/ 575)
النخاساااااة ثااااام بياااااع فاااااي أحاااااد أساااااواق  (5)  أو سااااات سااااانوات، وكاااااان عماااااره آناااااذاك خمااااا(4)

الاااااذي كاااااان تااااااجرًا علاااااى  عساااااكر بااااان إباااااراهيم بااااان أباااااي نصااااار حماااااوي اشاااااتراهببغاااااداد إذ 
تعلااااام فناااااون وشااااا ون حيااااث  (6)مهناااااة التجاااااارة  يعااااارب شاااايئًا  يااااار سااااعة مااااان العاااااي  ، ال

  (7)التجارة وأتقنها وهو ابن خم  عشرة سنة
                                                 

 البلاد نباهاة ،(م1239 هاا/637تابان المساتوفي ، شارب الادين أباو البركاات مباارك بان أحماد اللخماي) (1)
 وزارة  الصاقار، خماا  سايد بان يساام: تحقياق ،(إربال تااري )باا المعاروب ، األماثال مان ورده بمن الخامل
 عباد أباو الادين شاهاب؛ يااقوت الحماوي ،  1/319(، م1980:العراق) للنشر، الرشيد دار وا عالم، الثقافة
معجام البلادان، ) بياروت، دار إحيااء التاراث  ،(م1228/هاا626ت) الحماوي الروماي ا  عباد بان ياقوت ا 

 بان أحماد بان محماد ا  عباد أبو الدين شم  ، الذهبي؛  1/10ت( ،. د العربي ، م سسة التاري  العربي:
/ 22م( ، 2007سير أعالم النبالء ، )بيروت، المكتبة العصارية:، (م1347/ ها748 ت)ق اْيماز بن عثمان
312. 

باان خلكااان، أبااو العبااا  شاام  الاادين أحمااد باان أبااي بكاار ؛ ا 1/319،  إرباال تاااري   ،اباان المسااتوفي (2)
: إحساان عباا  ،)بياروت، دار صاادر:  تحقياقيات األعياان وأنبااء أبنااء الزماان، وف ،(م 1282 ه/608)
 .2/127ت (، . د
 ،(م1228/هاا626ت) الحماوي الروماي ا  عباد بان يااقوت ا  عباد أباو الادين شاهاب الحماوي، ياقوت (3)

منشورات وزارة ن  ، محمد أديب جمراتحقيق: يحيى زكريا عبادة و ، والديرة والدارات الدور بين والدأل الخزل
 .8/ 1م( ،  1988) دمشق : الثقافة ، 

 .6/127وفيات األعيان ، ،؛ إبن خلكان  1/319،  إربل تاري  ،ابن المستوفي( 4)
 .1/319،  إربل تاري   ،ابن المستوفي ( 5)
 .1/319، نفسه  ،ابن المستوفي ( 6)
 ،(م1228/هاا626ت) الحماوي الروماي ا  عباد بان يااقوت ا  عباد أبو الدين شهاب الحموي، ياقوت ( 7)

 .1/11، م(1993تحقيق :احسان عبا ،)بيروت، دار الكتب العلمية :  ،مقدمة معجم األدباء 
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  . طلبه للعلم -2
يظهاااااار ماااااان النصااااااو  وهااااااذا مااااااا لعلاااااام الحمااااااوي علااااااى طلااااااب اقوت ياااااااحاااااار          

قاااد بغناااي يااااقوت ثقافتاااه مااان التاااي تناولااات حياتاااه حياااث كاااان قاااد تلقاااى تعليماااه مناااذ صاااغره 
خاااالل الكتاااب أكثااار مماااا كانااات علاااى ياااد الشااايوخ ألناااه قاااد عاااا  حياتاااه متااانقاًل فاااي الحااال 

وقااااد الحظنااااا ماااان والترحااااال بااااين البلاااادان ولاااام يتفاااارو للجلااااو  الااااى الشاااايوخ وأخااااذ ماااانهم ، 
خااااالل اطالعنااااا علااااى كتبااااه أن ياااااقوت قااااد ذكاااار شاااايوخه فااااي كتبااااه والساااايما فااااي كتابيااااه 

وعلاااااى الااااار م مااااان انشاااااغال  )معجااااام البلااااادان ومعجااااام األدبااااااء( معترفاااااًا بفضااااالهم علياااااه ،
يااااااقوت بالتجاااااارة إال ان ذلاااااك لااااام يمنعاااااه مااااان مقابلاااااة العلمااااااء واألدبااااااء واالساااااتفادة مماااااا 

م( يساااااااارع 1158هااااااا/594ساااااانة  ) (1)الااااااى مدينااااااة آماااااااد لااااااديهم ، فهااااااا هااااااو فاااااااي رحلتااااااه
ويجالساااااه ليناقشااااااه  (2)لاللتقااااااء  باألديااااااب علاااااي باااااان الحساااااين المعااااااروب بشاااااميم الحلااااااي 

 . (3)في األدب  ويسأله عن بعض م لفاته األدبية 
 رحلته ووفاته: -3

نماااااا تنقااااال باااااين اكثااااار مااااان مديناااااة الحماااااوي  يااااااقوت لااااام يساااااتقر      فاااااي مكاااااان واحاااااد واك
تاااااه سلسااااالة متواصااااالة مااااان الااااارحالت التاااااي تنقااااال مااااان خاللهاااااا ياااااث كانااااات حياإساااااالمية ح

عاااااد الااااى ثااام  (4) أولاااى رحالتااااه الاااى )جزياااارة كااااي ( فاااي أرجاااااء العاااالم ا سااااالمي، فكاناااات

                                                 

مدينااة حصااينة ركااين  بنائهااا ماان الحجااارة السااود علااى مسااافة ماان  نهاار دجلااة  يحاايط بهااا  ماان اكثاار ماان :  آمااد ( 1)
/  هااا 380 )ت نحااوأبااو عبااد ا  محمااد باان أحمااد المقدسااي البشاااري جانااب، مسااتديرة بااه كااالهالل. ينظاار : المقدسااي، 

البغادادي ؛ 140م(،  1991ه/1411، مكتباة مادبولي،) القااهرة:3( ، أحسن التقاسيم في معرفاة األقااليم، طم 990
مراصاااد االطاااالع علاااى أساااماء األمكناااة  ،(م1338/هاااا739ت، عباااد المااا من بااان عباااد الحاااق، ابااان شااامائل القطيعاااي )

 .6/ 1ها(، 1412)بيروت: 1دار الجيل، ط  والبقاع،
ينظاار :  ،هااو علااي باان الحسااين باان عنتاار باان ثاباات المعااروب بشااميم الحلااي ، اللغااوي ، النحااوي شاايم الحلااي : ( 2)

 .4/1689معجم األدباء  ،ياقوت الحموي 
 .4/1286 ،معجم األدباء ،ياقوت الحموي  ( 3)
نااا عشاارة ماايال فااي عاارض اثنااي عشاارة ماايال وفيهااا مدينااة كااي  كااي  : جزياارة فااى بحاار عمااان، مربعااة طولهااا اث ( 4)

فوليهاا عاماال ماان الايمن فحصاانها وتساامى قاي  بهااا مدينااة جياادة ذات بسااتين وعمااارات ، وهااى مرفاأ مراكااب الهنااد وباار  
 ،(م1165 هاا/560)تفار ، وبها مغا  الل ل . ينظر: االدريسي، محمد بان محماد بان عباد ا  بان إدريا  الحساني
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مديناااة بغااااداد حياااث واصاااال عملااااه فاااي الجمااااع باااين التجااااارة ونساااا  الكتاااب وبيعهااااا ، وبااااين 
م( 1209هااااااااا/607ام )،  ثاااااااام توجااااااااه شااااااااطر بااااااااالد الشاااااااا (1)مجالسااااااااة العلماااااااااء واألدباااااااااء

والتقاااااى باااااالوزير جماااااال  (2)م( قصاااااد مديناااااة حلاااااب1211هاااااا/ 609للتجاااااارة ، وفاااااي سااااانة )
وماااااا أن وقاااااع نظاااااره علاااااى هاااااذه الكتاااااب فاشاااااتر  مناااااه جماااااال الااااادين (  3)الااااادين القفطاااااي 
وفااااااااي  (6)م( 1212هااااااااا/610ساااااااانة ) (5)ثاااااااام قصااااااااد مدينااااااااة تبريااااااااز ، (4)قفطااااااااي كتااااااااابين

ثااااام الاااااى مااااارو ( 7)ق ومنهاااااا الاااااى بغاااااداد م( رحااااال يااااااقوت الاااااى دمشااااا1214هاااااا/612سااااانة)
وقاااااااد اساااااااتفاد يااااااااقوت  (9)م( حياااااااث اساااااااتقربها ثاااااااالث سااااااانوات1217هاااااااا/ 614سااااااانة ) (8)

                                                                                                                         

/ 3البغاادادي، مراصااد االطااالع ، ؛156/ 1هااا(، 1409،عااالم الكتااب، )بيااروت:1شااتاق فااي اختااراق اطفاااق، طنزهااة الم
1139. 

يوسب بن عبدالعزيز بن محماد ، يااقوت الحماوي م رخاًا مان خاالل كتااب معجام البلادان،)  ،لحميديا ( 1)
 .58  ( ،1998الرياض :

لخياارات، طي بااة الهااواء، وبجانااب منهااا قلعااة كبياارة حلااب : مدينااة مشااهورة باابالد الشااام، واسااعة كثياارة ا( 2)
محكمااة، بهاااا جااامع وكنيساااتان، وميااادان ودور كثياارة، وبهاااا مقااام  باااراهيم الخليااال قياال: سااامي ت حلاااب، ألن 

الجمعات، ويتصد ق به فتقول الفقراء . ينظر: البغادادي،  فيإبراهيم عليه السالم كان نازال بها يحلب  نمه 
 .155  المقدسي، أحسن التقاسيم ،؛ 417/ 1مراصد االطالع ،

وهااو جمااال الاادين أبااو الحساان علااي باان يوسااب باان إبااراهيم باان عباادا لواحااد الشاايباني القفطااي ،اسااتوزره ( 3)
م(  صاااحب كتاااب انباااه الاارواة علااى أنباااه النحاااة ينظاار: اباان 1235هااا/623العزيااز صاااحب حلااب  ساانة ) 

 . 3/268خلكان، وفيات األعيان، 
 أنباه على الرواة ،إنباه(م1248 ه/ا646ت) القفطي يوسب بن علي الحسن أبو الدين لجما ،القفطي( 4)

 .4/81ه(،1424بيروت: العنصرية،) ، المكتبة1النحاة، ط
تبريز: أشهر مدن أذربيجان، مدينة عامرة حسناء ذات أسوار، وأهلها أيسر أهال الابالد وأكثارهم مااال،  ( 5)

 .252/ 1االطالع ، وهى مشهورة. ينظر: البغدادي، مراصد
 .1/116معجم البلدان ، ،ياقوت الحموي  ( 6)
 .1/153 نفسه، ( 7)
ماارو: مدينااة كبياارة كاناات مقاار والة خراسااان أول ماان نزلهااا المااأمون ثاام ماان ولااي خراسااان بعااده، أهلهااا  ( 8)

ي أشااراب ماان دهاااقين العجاام، وبهااا قااوم ماان العاارب ماان األزد وتماايم و ياارهم، وشاارب أهلهااا ماان عيااون تجاار 
 بعاااد تاااوفي) واضاااح بااان وهاااب بااان جعفااار بااان إساااحاق بااان أحماااد يعقاااوب أباااي اليعقاااوبي،وأودياااة. ينظااار: 

 .99، 98ها (،   1422، دار الكتب العلمية، )بيروت:1البلدان،  ط ،(م904/ها292
 .4/254،الرواة  القفطي، إنباه (9)
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أثنااااااء وجاااااوده فاااااي مااااارو مااااان الخااااازائن الكتاااااب التاااااي كانااااات موجاااااودة فيهاااااا يومئاااااذ  وكانااااات 
 نياااااة بالم لفاااااات المفيااااادة، التاااااي اعتماااااد عليهاااااا  بشاااااكل كبيااااار فاااااي تاااااأليب كتاباااااه معجااااام 

 .اته االخر البلدان وم لف
بعااااد ذلاااااك االساااااتقرار الااااذي لااااام يااااادم طااااويال ارتحااااال مااااارة ثانيااااة وكانااااات وجهتاااااه           

 (1)م(  ثااااام انتقااااال الاااااى مديناااااة موصااااال1219هاااااا/617سااااانة )مديناااااة اربااااال حياااااث دخلهاااااا 
عااااد يااااقوت مااارة اخااار  الاااى حلاااب وأقاااام بهاااا وهنااااك تمكااان وبعااادها  (2)فاااي السااانة ذاتهاااا 

ان ومعجاااام األدباااااء( فأهااااد  نسااااخة ماااان كتابااااه معجاااام ماااان أن يكماااال كتابيااااه )معجاااام البلااااد
وأقااااااااام يااااااااااقوت  ، (3)م( 1227هااااااااا/625البلاااااااادان الااااااااى جمااااااااال الاااااااادين القفطااااااااي ساااااااانة )

شااااديدًا ومااااات فيااااه فااااي العشاااارين ماااان  فااااي ظاااااهر مدينااااة حلااااب فماااارض مرضاااااً  (4)بالخااااان
 .(5))م( رحمه ا 1228ها/626شهر رمضان سنة )

 بااااااين لناااااااتالشااااااام ومصاااااار  لمشاااااارق والااااااى بااااااالدإن رحاااااالت ياااااااقوت الكثياااااارة الااااااى ا       
ماااااااد  حااااااار  يااااااااقوت وحباااااااه للااااااارحالت والاااااااتعلم وعزماااااااه وحزماااااااه وهمتاااااااه العالياااااااة فاااااااي 
التعاااارب علااااى البلاااادان بهمااااة عاليااااة حتااااى تاااارك لنااااا م لفااااات عاااادة أشااااهرها معجاااام البلاااادان 

 عن كتابه اطخر معجم األدباء. الذي نحن بصدد دراسته فضالً 

                                                 

عظماا، وكثارة خلاق، وساعة رقعاة، الموصل: مدينة كبير إحد  قواعد بالد ا سالم، قليلة النظير كبرا و ( 1)
باب العراق ومفتاا  خراساان، منهاا تقصاد أذربيجان.جيادة البنااء طي باة الهاواء صاحيح المااء حسانة األساواق 
والفنااادق ال تخلااو المدينااة مااان اسااناد عااال وفقياااه مااذكور منهااا ميااارة بغااداد واليااه قوافااال الر حاااب ولااه مناااازه 

بهي ة ولحوم جي دة وأماور جامعاة البلاد شابه طيلساان وسامي ت وخصائ  وثمار حسنة وحم امات سري ة ودور 
المقدسااي ،أحساان  ينظاار: الموصاال ألنهااا وصاالت بااين الجزياارة والعااراق وقياال وصاالت بااين دجلااة والفاارات.

 .1333/ 3البغدادي، مراصد االطالع ،؛ 138  التقاسيم ،
إبان خلكاان : وفياات ؛ 1/319، إبن المستوفي: تاري  إربل؛ 1/116ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ( 2)

 .128/ 6األعيان،
 .1/22معجم البلدان ، ،ياقوت الحموي  ( 3)
معجااام األدبااااء ،  ،يااااقوت الحماااوي ينظااار:  .الخاااان : محااال نااازول المساااافرين ماااع خااايلهم ومطايااااهم  ( 4)
1/46. 
 .80/ 4،  الرواة إنباه ،القفطي  ؛1/46معجم األدباء ،  ،ياقوت الحموي  (5)
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 :مؤلفاته -4

نافعاااااة فاااااي مجااااااالت عديااااادة، وكااااال كتااااااب منهاااااا  يااااااقوت الحماااااوي كتبااااااً تااااارك           
، واألدب  (1)يعتباااااار موسااااااوعة علميااااااة وماااااانهال عااااااذبًا ينهاااااال منهااااااا أهاااااال العلاااااام والمعرفااااااة 

أوزان االساااااااماع و كتااااااااب )فاااااااي اللغاااااااة  والتاااااااأري  واألنسااااااااب والبلااااااادان ، ومااااااان م لفاتاااااااه
مجماااااوع كاااااالم تااااااب )كو  (2)لااااام ياااااذكره ساااااو  القفطاااااي (األفعاااااال الحاصااااارة لكاااااالم العااااارب

، أمااااا م لفاتااااه فااااي األدب  (3)وقااااد تاااام ذكااااره عناااد عاااادد ماااان الماااا رخين (أباااي علااااي النحااااوي
  (5)فاااااااي الشاااااااعر وأخباااااااار الشاااااااعراءولاااااااه كتااااااااب ،  (4)(معجااااااام األدبااااااااءكتاباااااااه )والتاااااااراجم 

 .(7)، وكتاب ضرورة الشعر  (6)أخبار المتنبيكتاب و 
أخبااااااار  )و كتاااااااب (8)(أ والماااااا لالمبااااااد)كتاااااااب  وضااااااعأمااااااا م لفاتااااااه فااااااي التاااااااري          

مختصااااار )و كتااااااب  (9) (أهااااال الملااااال وقصااااا  أهااااال النحااااال فاااااي مقااااااالت أهااااال االساااااالم
(  11)، أمااااااا أشااااااهر كتبااااااه فااااااي الجغرافيااااااة هااااااو كتاااااااب المعجاااااام البلاااااادان (10)(تاااااااري  بغااااااداد

حياااااث يعتبااااار مااااان أشاااااهر كتاااااب يااااااقوت وأجلهاااااا ، وباااااه عااااارب وأشاااااتهر ، ويشاااااير يااااااقوت 

                                                 

 .1/26الخزل و الدال ،  ،وت الحموي ياق ( 1)
 . 4/81،  الرواة إنباه ، القفطي ( 2)
 .6/127وفيات األعيان ، ،بن خلكان ا ( 3)
 .4/154،  3/388، 261، 246/ 1معجم البلدان ، ،ياقوت الحموي  ( 4)
 .1/319، 2/422، 2/64 ، البلدان معجم ، الحموي ياقوت ( 5)
تحقيااق: بشااار عااواد معااروب  التكملااة لوفيااات النقلااة ،ظيم عبااد القااوي ، ، زكااي الاادين عباادالعالمنااذري  (6)

   .3/249م(،1968،)بغداد:
 .3/249التكملة لوفيات النقلة ، ، المنذري  ( 7)
 .6/128وفيات األعيان ، ،إبن خلكان  ( 8)
 .1/293معجم البلدان ،  ،( ياقوت الحموي 9)
 في الجمان ، قالئد(م1256/ه654ت)المبارك اتالبرك أبي الدين كمال، الموصلي الشعار ابن( 10)

، العلمية الكتب دار، 1ط، الجبوري سلمان كامل: تحقيق، الجمان بعقود المشهور، الزمان هذا شعراء فرائد
  .341/ 9(، م2005: بيروت)
  .1/17معجم البلدان ، ،ياقوت الحموي  ( 11)
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مقدمتااااه هااااذا الكتاااااب حيااااث يقااااول :   فهااااذا كتاااااب فيااااه  الااااى محتويااااات هااااذا الكتاااااب فااااي
أسااااااماء البلاااااادان، والجباااااااال واألوديااااااة والقيعااااااان، والقااااااار  والمحااااااال واألوطااااااان ، والبحاااااااار 

 .( 1) واألنهار والغدران ، واألصنام واالبداد واألوثان 
ماااااادة جغرافياااااة، يتاااااراو  حجااااام الماااااادة الواحااااادة (  15038 )يحتاااااوي المعجااااام علاااااى       
ن بضااااعة أسااااطر ومااااا يزيااااد علااااى عشاااارين صاااافحة، حسااااب أهميااااة المااااادة، ومااااا منهااااا بااااي

ااااام  يتاااااوفر لدياااااه مااااان معلوماااااات عنهاااااا، وهاااااي مرت باااااة علاااااى الحاااااروب الهجائياااااة، حياااااث قس 
 علاااااى باباااااًا، علاااااى عااااادد حاااااروب المعجااااام، وقسااااام كااااال كتااااااب (28)يااااااقوت المعجااااام إلاااااى 

خاااال كاااال ورتااااب مااااواد المعجاااام دا -علااااى عاااادد الحااااروب أيضااااا –باًبااااا  28)حاااارب( إلااااى 
باااااب ترتيًبااااا ألفبائيااااًا علااااى ترتيااااب حااااروب الكلمااااة الحاااارب األول ثاااام الااااذي يليااااه ثاااام الااااذي 

 .يليه...إل ، كما هو الحال في المعاجم الحديثة
رتاااااب يااااااقوت كتاباااااه معجااااام البلااااادان علاااااى الحاااااروب الهجائياااااة  ترتيباااااا دقيقاااااًا حياااااث      

ويصااااانب كااااال  ( قسااااامًا علاااااى عااااادد حاااااروب المعجااااام28منساااااقًا حياااااث قسااااام كتاباااااه إلاااااى )
، بحياااااث راعاااااى جمياااااع حاااااروب   قسااااام إلاااااى ثماااااان وعشااااارون باباااااًا للحااااارب التاااااالي األول

الكلماااااة ولاااااي  أول كلماااااة منهاااااا فقاااااط وذلاااااك لتساااااهيل المراجعاااااة واالساااااتفادة منهاااااا . وقاااااد 
أشاااااار يااااااقوت إلااااااى منهجيتاااااه فاااااي تااااااأليب كتاباااااه هااااااذا فاااااي مقدمتاااااه حيااااااث قاااااال  والتاااااازم 

لااااى أي  ايااااة بلاااا  ترتيااااب كاااال كلمااااة منااااه علااااى أول الحااااروب وثان يااااه وثالثااااه و رابعااااه واك
فأقاااادم مااااا يجااااب تقديمااااه بحكاااام ترتيااااب )ا ب ت ث ( علااااى صااااورته الموضااااوعة لااااه ماااان 
 ياااار نظاااار إلااااى أصااااول الكلمااااة وزوائاااادها  نجميااااع مااااا ياااارد إنمااااا هااااي أعااااالم لمسااااميات 
مفااااردة وأكثرهاااااا أعجمياااااة ومرتجلاااااة ال مسااااااو الشااااتقاق فيهاااااا والغااااارض مااااان هاااااذا الترتياااااب 

.    وتلااااااي المقدمااااااة خمسااااااة ( 2) فائاااااادة ماااااان  ياااااار مشااااااقة وا  المعااااااين تسااااااهيل طاااااارق ال
 (  .3)أبواب

                                                 

 .1/17المصدر نفسه  ، ( 1)
 1/23معجم البلدان ، ( 2)
 .29 – 1/23المصدر نفسه ،  ( 3)
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مقدماااااة تمهيدياااااة )ماااااوجزة( جعلهاااااا مااااادخاًل للتعرياااااب باااااالمعجم وبمنهجاااااه  ووضاااااع         
فياااااه، وذكااااار فيهاااااا دواعاااااي وبواعاااااث تأليفاااااه، وأخااااار  )مفصااااالة( تقاااااع فاااااي خمساااااة أباااااواب، 

ئتهااااااا وأقاليمهااااااا ومساااااااحتها...إل ، عااااارض فيهااااااا آراء وأقااااااوال المتقاااااادمين عااااان األرض: هي
وأورد بعاااااد ذلاااااك ثبتًاااااا بالمصاااااطلحات التاااااي يتكااااارر ذكرهاااااا فاااااي المعجااااام، كالمصاااااطلحات 
الخاصااااااة بالتقساااااايمات الجغرافيااااااة وا داريااااااة للبلاااااادان مثاااااال: )ا قلاااااايم والمخااااااالب والكااااااورة 
والرسااااااااااااتاق..(، وكاااااااااااااذلك المصااااااااااااطلحات الخاصاااااااااااااة بالمسااااااااااااافات كالفرسااااااااااااا  والبرياااااااااااااد 

 والميل..إل .
ضااااااام المعجااااااام باااااااين دفتياااااااه نحاااااااو خمساااااااة آالب شااااااااهد ومقطوعاااااااة شاااااااعرية، كماااااااا       

تتاااااراو  باااااين بيااااات واحاااااد أو قصااااايدة بكاملهاااااا، يزياااااد مجماااااوع أبياتهاااااا عااااان أربعاااااة عشااااار 
( 12وقاااااد تجاااااوز عااااادد األعااااالم )أسااااماء الرجاااااال والنساااااء( فاااااي المعجاااام الاااااا) ،ألااااب بياااات

ل م، ترجم لعدد كبير منهم.  ألب ع 
   :مدينة اربلل الحموي مشاهدات ياقوتت و رواياثاني : ال المبحث
 ماااان مهماااااً  مصااااادر البلاااادان معجاااام كتاااااب ضاااامها التااااي المعلومااااات شااااكلت لقااااد        
 بالمعلومااااات الباااااحثين شااااغب علميااااة مااااادة ماااان حوتااااه بمااااا أ ناااات التااااي المعرفااااة مصااااادر
 فاااااي فعااااااالً  إساااااهاماً  أساااااهمت فقاااااد مختلفاااااة، حضاااااارية جواناااااب مااااان ضااااامته لماااااا المفيااااادة
 اربااااال ، مديناااااة عااااان المهماااااة المعلوماااااات مااااان قدمتاااااه ماااااا خاااااالل مااااان العلااااام وةجاااااذ إذكااااااء

 فاااااي علياااااه كانااااات وماااااا العماااااران مااااان حوتاااااه وماااااا المديناااااة آثاااااار دقيقااااااً  وصااااافاً  فوصااااافت
 الطبيعياااااة المظااااااهر مااااان باااااه تميااااازت وماااااا ، والثقافياااااة واالقتصاااااادية االجتماعياااااة احوالهاااااا

 الساااااالكة والطااااارق لمااااادنا تلاااااك باااااين المساااااافات عااااان فضاااااال وودياااااان، وجباااااال أنهاااااار مااااان
 . المعلومات من و يرها إليها

ماااااان خااااااالل دراسااااااة كتاااااااب معجاااااام البلاااااادان لياااااااقوت الحمااااااوي ، ومتبعااااااة ويتضااااااح       
بلداتااااه التااااي اوردهااااا فااااي معجمااااه عاااان مدينااااة ارباااال ، عمااااق الصاااالة التااااي ربطتااااه بكثياااار 

اللقاااااء ماااان تلااااك البلاااادانيات ، وذلااااك ماااان خااااالل زيارتااااه لمديااااة ارباااال وريفهااااا ومااااروره بهااااا و 
جاااااااءت  كلااااااذل، بكبااااااار شخصااااااياتها و التعاااااارب علااااااى احوالهااااااا االقتصااااااادية واالجتماعيااااااة
واضااااحة عنااااد  مادتااااه عاااان ارباااال وريفهااااا ، جامعااااة بااااين مالحظاتااااه متنوعااااة فااااي معجمااااه

( 62ان جملااااة مااااا أفاااارده لبلدانيااااة ارباااال وريفهااااا ، يربااااوا علااااى )و  عاااان مدينااااة ارباااال هحديثاااا
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( ماااااارة بااااااين مدينااااااة وبلاااااادة 62فااااااي معجمااااااه )مااااااادة بلدانيااااااة متنوعااااااة ، ذكاااااار اساااااام ارباااااال 
وناحيااااة وقريااااة ودياااار وجباااال ونهاااار وعااااين ماااااء ،  ياااار ذلااااك  وهااااو ايااااراد كبياااار اذا علمنااااا 

هاااااذا العااااادد الكبيااااار مااااان هاااااذه الماااااواد   يقااااادمان  ياااااره مااااان البلااااادانيين  او المااااا رخين ، لااااام 
ذه المااااااواد هااااااوقااااااوب علااااااى . وماااااان خااااااالل تقصااااااينا ومراجعتنااااااا للمعجاااااام تمكنااااااا ماااااان ال(1)
 توزيعها على النحو االتي : ارتأينالدانية التي وردت فيه ، وقد الب
وهااااااي : مدينااااااة   بهااااااذا المعنااااااىثالثااااااة  الماااااادن والبلاااااادان : اورد ياااااااقوت فااااااي معجمااااااه -1

 . (4)، و هرور (3)و شهررزو  (2)اربل
، تااااال (6)، حاااازة (5)هااااي : خانيجاااااار صاااايغة بلياااادة لرباااااع ماااارات و  بلياااادة : كمااااا ذكااااار   -2

 . (8)، دةشت (7)هفتون 
 

                                                 

 تم حصر المواد البلدانية المذكورة اعاله والمتعلقة باربل من قبل الباحث. ( 1)
 .1/117معجم البلدان ،   ،( ياقوت الحموي2)
: هاي مديناة صاغيرة فاي الجباال باين إربال وهماذان، تحايط بهاا جباال  وشههرزوركلمة فارسية تعني مدينة ،  شهر (3)

هااا فضاا ء كبياار ال ياار  مناه جباال، يحاايط بهااا سااور يبلاا  سامكه ثمانيااة أذرع،  وأهاال هااذه النااواحي كلهاام ال يكااد يوجااد في
 فرقااد ْباان عتبااة القائااد يااد ،علااى(م642/ ھ22أكراد،وأكثاار أماارائهم ماانهم، ولهاام بااه ماازارع كثياارة، فتحاات شااهرزور ساانة )

اار)(، حيااث كتااب إ  ) الخطاااب باان عماار خالفااة فااي ،(م670/ ھ50 بحاادود ت) الساالمي (:) أنااي ق ااْد بلغاات ل ااى عغم 
ت اى فرقات فاي آخار خالفاة  هاارون  بفتوحي أذربيجان فواله إياه ( ولم تزل شهرزور، وأعمالها مضمومة إ ل ى الموصل ح 

 ،(م892/ ھ279) البغادادي يحياى بان احماد الابالذري،: ينظار.  مساتقلة والياة جعلات ،حيث(م808/ ھ193الرشيد)ت
 باان إبااراهيم اسااحاق أبااو ، ؛ االصااطخري325  ،(م1956:  القاااهرة) ، المنجااد الاادين  صااال: تحقيااق. البلاادان فتااو 
 ؛202  -200 ،  (م2004:بيااروت) صاادر، دار والممالاك، المساالك ،(م957/هااا346ت) الكرخاي الفارساي محماد
:  تحقياق ،  التااري فاي الكامال ،(م1232/ هاا630ت) الكريم عبد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبو االثير، ابن
 .  2/418، 333/ 2،1ط ،( ها1415:  بيروت)العلمية، الكتب دار القاضي، ا  عبد
معجاااام البلاااادان ،   ،اقااااوت الحمااااوي  . ينظاااار:الشاااامال  جهااااةهاااارور : حصاااان ماااان أعمااااال إرباااال فااااي جبالهااااا ماااان  (4)
 .2/182، البلدان معجم ، الحموي اقوت: ينظرخانيجار : بليدة قرب  أربل ، ( 5)
 .2/211، البلدان معجم ، الحموي اقوت: ينظر،  بليدة قرب إربلحزة   (6)
ذربيجاااان وهاااي فاااي وساااط الجباااال وفيهاااا ساااوق حسااانة وخيااارات واساااعة ،   ( 7)   تااال هفتاااون : ممااار القوافااال باااين إربااال واك

 . 2/146  ، البلدان معجم ، الحموي اقوت: ينظر
 ، الحمااوي اقااوت: . ينظاارامرة كثياارة الخياار أهلهااا كلهاام أكااراد دشاات : بلياادة فااي وسااط الجبااال بااين إرباال رأيتهااا عاا( 8)

   2/301 ، البلدان معجم
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القاااااار  : ذكااااااار ياااااااقوت الحماااااااوي اربعاااااااة بدانيااااااة بصااااااايغة ) قريااااااة كبيااااااارة ( وهاااااااي :    -3

  . (4)، زرفامية (3)، شاقرد (2)، شقالباذ  (1)ممدود آباذ 
، تاااال خوسااااا (5)وهااااي : كفاااار عاااازا  صاااايغة القريااااة سااااتة  قريااااة : كمااااا ذكاااار ياااااقوت   -4
 . (10)، باكلبا (9)، بالسكرد (8)، بيت انار(7)، ترجلة (6)
 (11)ر ياقوت ديرا واحدًا ضمن منطق اربل و هى :  دير الجبدير : ذك  -5
،  (12)القاااااالع والحصاااااون : ورد فاااااي معجااااام البلااااادان  ثاااااالث قاااااالع  وهاااااي : كااااارخين -6

 .(1)و طفر (15)و حصنان وهي : هرور (14)، تل هفتون  (13)خفتيان 

                                                 

 ، الحمااوي اقااوت: ينظاار . ممادوداباذ: قريااة كبياارة قاارب الاازاب األعلااى بااين إرباال والموصال وهااي ماان أعمااال إرباال ( 1)
 .   4/319  ، البلدان معجم

 اقاااوت: ينظاار .كيلاااومتر 51لااى إرباال) تبعاااد عاان ارباال قريااة كبيااارة مليحااة فااي لحاااب الجباال المطااال عشااقالباذ :  ( 2)
 . 3/150، البلدان معجم ، الحموي

ربل فيها قليع3)  .3/115 ، البلدان معجم ، الحموي اقوت: ينظر ة.( شاقرد : قر،ية كبيرة بين دقوقاء واك
 . 2/472، البلدان معجم ، الحموي اقوت: . ينظرزرفامية : قرية كبيرة وهىي ان خراب ( 4)
 معجام ، الحماوي اقاوت: ينظار .إليهاا قاضاي إربالكفر عزا: قرية من قر  إربل بينها وبين الزاب األسفل. ينساب   (5)

 . 4/145، البلدان
 . 1/452 ، البلدان معجم ، الحموي اقوت: ينظر .قرية مشهورة بين إربل والموصل :ترجلة(  6)
 . 1/437، البلدان معجم ، الحموي اقوت: ينظر. تل خوسا:. قرية قرب الزاب بين إربل والموصل   ( 7)
 ، الحماوي اقاوت: ينظار.  بيت النار: قرية كبيرة من قر  إربال مان جهاة الموصال بينهاا وباين إربال ثمانياة أمياال ( 8)

 1/411 ، البلدان معجم
  ، دانالبلااا معجااام ، الحماااوي اقاااوت: ينظاااربالساااكرد: ويااارو  باااالزاي مكاااان الساااين، قرياااة باااين أربااال وأذربيجاااان . ( 9)
1/357  
 . 1/262  ، البلدان معجم ، الحموي اقوت: ينظر. (  باكلبا قرية من قر  إربل10)
دياار الجااب: دياار فااي شاارقي الموصاال قاارب إرباال مشااهور يقصااده النااا  ألجاال الصاارع فيباارأ منااه بااذلك كثياار.  ( 11)

 . 2/337  ، البلدان معجم ، الحموي اقوت: ينظر
األرض حسانة حصاينة باين دقوقاا، واربال رأيتهاا، وهاي علاى تال عاال ، ولهاا  كرخيني: هاي قلعاة فاي وطااء مان ( 12)

 1/129  ، البلدان معجم ، الحموي اقوت: ينظرر. ربض صغي
 241 -2/240،   معجم البلدان ،ياقوت الحموي  ( 13)
 .1/455،   نفسه ( 14)
 . 4/476  ، نفسه ( 15)
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المواضااااع والجبااااال وأوديااااة واالنهااااار :  ذكاااار ياااااقوت موضااااع واحااااد ضاااامن مناااااطق   -7
فااااار  و أورد يااااااقوت ايضاااااا خمساااااة ماااااواد بلدانياااااة بصااااايغة  ) نهااااار(  هاااااي اربااااال وهاااااي : ط

 . (6)، تل هفتون(5)، بريشوا (4)، خازر  (3)، زاب  (2): زابيان 
 والفتح االسالمي: التسمية -1

)إرباااال(: بكساااار االلااااب وسااااكون الااااراء وكساااار الباااااء الموحاااادة وفااااي آخرهااااا الااااالم،        
اشاااااتقت الكلماااااة مااااان  (7)حلاااااة مااااان الموصااااالهاااااذه النسااااابة إلاااااى إربااااال وهاااااي قلعاااااة علاااااى مر 

ويقااااااال  (8)كلماااااة الربااااال، والرباااااال ضااااارب ماااااان الشاااااجر، ياااااورق أخضاااااار مااااان  ياااااار مطااااار
وقيااااال: الريباااااال النباااااات  (9)تربلااااات األرض : اخضااااارت بعاااااد الياااااب  فاااااي موسااااام الخرياااااب 

الكثيااااار الملتااااااب الطوياااااال، ولكثاااااارة وجااااااوده فااااااي ارباااااال، بساااااابب الخصااااااب المعروفااااااة بهااااااا، 
 (10)إلى تسميتها بذلك، أي اربل ولزمها ذلك االسموسعة النبات ما دعاهم 

وتشاااااااير المصاااااااادر التاريخياااااااة علاااااااى  أن اسااااااام إربااااااال يعاااااااود الاااااااى فتااااااارات زمنياااااااة        
فيعااااااود اقاااااادم ذكاااااار ، بعياااااادة، وسااااااتمرت تعاااااارب بااااااه عباااااار مراحلهااااااا التاريخيااااااة المتعاقبااااااة

                                                                                                                         

 3/362  ، نفسه ( 1)
 . 2/463  ، البلدان معجم ، الحموي اقوت: ينظرإربل الزابيان .  يقال للنهرين من قرب( زابيان : 2)
 .2/262  ، البلدان معجم ، الحموي اقوت: ينظراسم لنهر الذي بين الموصل وأربل . خازر :  ( 3)
ربال . ( 4)  ، الحماوي اقاوت: ينظارزاب: جمع زابان الزوابي وهي الزاب األعلاى واالسافل  باين الموصال واك

  . 1/322  ، البلدان معجم
  ، البلااادان معجااام ، الحماااوي اقاااوت: ينظااار.  اسااام لنهااار خاااازر الاااذي باااين الموصااال وأربااالبريشاااوا :  ( 5)
2/337  . 
 .1/455،   معجم البلدان ،ياقوت الحموي  ( 6)
م( ، األنسااب ، 1166هاا/562( السمعاني ، أبي ساعيد عباد الكاريم بان محماد ابان منصاور التميماي )ت7)

 .105/ 1م (، 1998ر البارودي، دار الفكر،) بيروت : تحقيق : عبد ا  عم
مو  المحاايط ، م سسااة الرسااالة ،) بيااروت القااا ،( م1414/ ھ817( الفيروزآبااادي ، محمااد باان يعقااوب)8)
 .137/ 1. ياقوت الحموي، معجم البلدان، 1296/ 1م(،1987:
 بياروت)  ، صاادر دار ، العرب لسان  ،(م1311/ ھ 711( ابن منظور، محمد بن مكرم المصري )ت9)
 .1،11/264 ط ،(م1989:
 . 137/ 1( ياقوت الحموي، معجم البلدان، 10)
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ق. م (، إذ ورد ذكااااار )ارباااااايلم( فاااااي ماااااادونات )ولكااااااي( 2000لمديناااااة ارباااااال إلاااااى  ساااااانة )
، كمااااااااا عرفاااااااات ارباااااااال فااااااااي النقااااااااو  ( 1)ق. م2000ملاااااااك سااااااااومر الااااااااذي عااااااااا  ساااااااانة 

وذكرتهاااااااا المصاااااااادر اليونانياااااااة  (2) الفارساااااااية المدوناااااااة باااااااالخط المساااااااماري باسااااااام )إربااااااارا(
، والتااااااااي تعنااااااااي االرض الواقعااااااااة بااااااااين الاااااااازابين الصااااااااغير  ) باااااااااربليت ( والرومانيااااااااة بااااااااا

افيين المساااااالمين فقااااااد كناااااات وكتااااااب الجغاااااار  ةوامااااااا فااااااي كتااااااب التاااااااري  االسااااااالمي  والكبياااااار
( م639/  ھ18والجااااااااادير بالاااااااااذكر ان فاااااااااي سااااااااانة )  (3)تعااااااااارب )ب)ربااااااااال( او )أربااااااااال ( 

 خطاااااااب باااااان عماااااار الخليفااااااة عهااااااد فااااااي االسااااااالمي الحكاااااام تحاااااات ارباااااال  مدينااااااة دخلاااااات
( علااااااى يااااااد القائااااااد عياااااااض باااااان  اااااانم)(4)  الااااااذي فااااااتح اقلاااااايم الجزياااااارة وبعااااااض قااااااالع

لااااازابين فيماااااا باااااين المشااااارق والجناااااوب علاااااى اماااااا موقاااااع المديناااااة فهاااااي باااااين ا(  5)الموصااااال
 .(6)مسيرة يومين من مدينة الموصل

 
                                                 

 -212  (،1966المرشاااد الاااى ماااواطن االثاااار والحضاااارة ، الرحلاااة الخامساااة ،)بغاااداد :، طاااه وفااا اد سااافر بااااقر،( 1)
214. 

 .58  (،1985الموصل :الحيدري ،عبدالباقي عبدالجبار امين :التجديد الحضري لقلعة اربيل ،)جامعة  (2)
ئااب الباار و عجا فااى الاادهر نخبااة ، ماام1327/ ھ727، شاام  الاادين أبااو عباادا  محمااد االنصاااري)( شااي  الربااوة 3)

 .190  م( ،1865البحر ، مطبعة االكاديمية االمبراطورية،)بطر  بورو: 
سالم قبال الحديبياة، وشاهد بان زهيار الفهاري، مان قاادة الفاتح ا ساالمي ، ومان شاجعان الصاحابة، أ عياض بن غنم(4)

(، وهاو أول مان اجتاااز الادرب إلااى بادًرا وأحاًدا والخناادق، ونازل الشاام وفااتح باالد الجزياارة فاي أياام عماار بان الخطاااب)
هاا / 20الروم  ازًيا. وكان يقال له زاد الركب لكرماه. تاوفي بالشاام أو بالمديناة وهاو فاي الساتين مان عماره وذلاك سانة )

م(، تحقياق: زيااد 844هاا/230أبو عبد ا  محمد بن سعد بان منياع الهاشامي  البغادادي )تم(. ينظر: ابن سعد، 641
أبااو  اباان حجاار العسااقالني ، ؛408،   2هااا(، ط  1405محمااد منصااور، مكتبااة العلااوم والحكاام ، )المدينااة المنااورة: 

ل أحماد عباد الموجاود ها (، ا صابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عااد852الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )
عااز الاادين أبااو الحساان  اباان االثياار، ؛1،4/630هااا(، ط1415وعلااى محمااد معااوض، دار الكتااب العلميااة ، ) بيااروت: 

م(، أساد الغاباة ، دار الفكار،) 1232هاا /630علي بان أباي الكارم محماد بان عباد الكاريم بان عباد الواحاد الشايباني  )ت
 .315/ 4م (،1989بيروت :

 .1/172البلدان،   فتو البالذري، ( 5)
هاا/ 821. القلقشاندي، أحماد بان علاي بان أحماد الفازاري )ت 138/ 1( ياقوت الحموي ، معجم البلادان ،6)

م(، صاااااابح األعشااااااى فااااااي صااااااناعة ا نشاااااااء، تحقيااااااق : د. يوسااااااب علااااااي طوياااااال، دار الفكاااااار ،) 1418
 .367/ 1،4م(، ط1987دمشق:
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 :جغرافيالموقع ال -2
وهااااي ، مدينااااة كبياااارة فااااي فضاااااء ماااان األرض واسااااعة تتبعهااااا عاااادة قااااالع وضااااياع       

تبعااااد عاااان بغااااداد مساااايرة ، و بااااين الاااازابين تعااااد ماااان أعمااااال الموصاااال بينهمااااا مساااايرة يااااومين
ت الحماااااوي جغرافياااااة اربااااال مااااان حياااااث الطاااااول والعااااارض كماااااا ويحااااادد يااااااقو ، سااااابعة اياااااام 

حيااااث قااااال:وطول إرباااال تسااااع وسااااتون درجااااة ونصااااب وعرضااااها خماااا  وثالثااااون درجاااااة 
 .(1) ونصب وثلث

 :وصف المدينة -3
اشااااار اليهااااا بمواقااااب عاااادة بأنهااااا  ياااار طيبااااة المسااااتقر وال نعلاااام ساااابب حكمااااه هااااذا       

رية لااااذلك الوصااااب ماااان ذلااااك علااااى مدينااااة ارباااال ، فنجااااد ياااااقوت اسااااتخدام الشااااواهد الشااااع
المعااااااروب بشاااااايطان العااااااراق الضاااااارير حياااااااث  مااااااا ذك ماااااان شااااااعر أنوشااااااروان البغااااااادادي
  يصب النزول بها بأنه زلة شيطان فقال :

 ألناه أنازلاناي إرباااال     تبا لشايطااناي وماا ساوال                                
 شككت أناي ناازل كارباال   نزلتها في يوم ناحا  فاماا                    
 ب)ربل إذ قاال بايت الاخاال          وقلت ما أخطا الاذي ماثاال             
 (2) عاينتهم عاينت أهال الاباال هذا وفاي الاباازار قاوم إذا                            

 
حياث قاال : ( 3) كما  ذكر ياقوت ابيات شعرية  باذلك المعناى عناد ذكاره بيات الناار        

 :أنشدني عبد الرحمن بن المستخب لنفسه فيها فقال
  إربل دار الفسق حقا فال                      يعتمد العاقل تعزيزهاا  
 (4)لو لم تكن دار فسوق لما                      أصبح بيت النار دهليزها  
 

                                                 

 .117-1/116،   معجم البلدان ،ياقوت الحموي( 1)
 . 1/117،   نفسه  (2)
 . 1/411،معجم البلدان ،ياقوت الحموي. ينظر: قرية كبيرة من قر  إربل من جهة الموصل بينها وبين إربل ثمانية أميال ( 3)
 . 1/411،  معجم البلدان ،ياقوت الحموي ( 4)
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 :قلعة اربل -4
رباااااال قلعااااااة حصااااااينة ومدينااااااة  :  لقلعااااااة ارباااااال فيقااااااو  ياااااااقوت الحمااااااوييصااااااب          واك

لقلعتهااااا خناااادق عميااااق وهااااى ماااان  كبياااارة علااااى تاااال عااااال ماااان التااااراب عظاااايم واسااااع الاااارأ 
طاااارفين المديناااااة وساااااور المدينااااة ينقطاااااع فاااااي نصاااافها وهاااااي شااااابيهة بقلعااااة حلاااااب إال أنهاااااا 

 (1)  وفااااااي هااااااذه القلعااااااة أسااااااواق ومنااااااازل للرعيااااااة وجااااااامع للصااااااالة ، أكباااااار وأوسااااااع رفعااااااة
ي : وفااااااي ربااااااض هااااااذه القعلااااااة فااااااي عصاااااارنا هااااااذا مدينااااااة كبياااااارة ياااااااقوت الحمااااااو  ويااااااذكر

عريضاااااااة طويلاااااااة قاااااااام بعمارتهاااااااا وبنااااااااء ساااااااورها وعماااااااارة أساااااااواقها وقيساااااااارياتها األميااااااار 
فأقااااام بهااااا وقاماااات بمقامااااه بهااااا  (2) مظفاااار الاااادين كااااوكبري باااان زياااان الاااادين كوجااااك علااااي

 .  (3)لها سوق 
 سكان المدينة واعالمها: -5

فبنيانهااااااااا وطباعهااااااااا  وطبااااااااائع أهلهااااااااا بقولااااااااه : ينااااااااة المدسااااااااكان يصااااااااب ياااااااااقوت        
بااااالقر  أشاااابه منهااااا بالماااادن وأكثاااار أهلهااااا أكااااراد قااااد اسااااتعربوا وجميااااع رساااااتيقها وفالحيهااااا 

                                                 
 117-1/116،  نفسه  ( 1)
 بان محماد التركمااني صااحب إربال، مظفر الدين أبو سعيد كوكبري بن علي بن بكتكاين الملك المعظم (2)

أخاه زين الادين يوساب توفي  والده وهو صغير السن فتولى امارة اربل  ،(م1154/ ھ549ولد ب)ربل سنة )
، تااولى رعايتااه أتابكااه مجاهااد الاادين قيماااز، الااذي كااان لااه دور كبياار فااي تنشاائته ، فتصاال بخدمااة الساالطان 

اظهار مظفار الادين شاجاعة كبيارة ياوم حطاين، وكاان أخاوه صال  الدين، و زا معه، وزوجه بأخته ربيعاة ،و 
صااحب إربال  قاد قاادم علاى صاال  الاادين للنجادة فأصاابه الماارض وماات ، فأصابح مظفاار الادين بادل عاان 
اخاه حاكمًا على  إربل وشهرزور، عرب عنه انه كان محبا للصادقة، بناى دارًا للنسااء، ودارا لايتاام، ودارا 

وكااان ياادور علااى مرضاى البيمارسااتان، ولااه دار ينزلهاا كاال وارد الااى ويعطااى  للقطااء، ورتااب بهااا المراضاع.
كل ماا ينبغاي لاه، وبناى مدرساة للشاافعية والحنفياة، وبناى للصاوفية ربااطين، وكاان يمناع دخاول الخمار الاى 
المدينة ،وكان في كال اسانة يفتاك أسار  مان العادو، ويخارل سابيال للحاج، ويبعاث للمجااورين بخمساة آالب 

 ،(م1232/ ھ630أجر  الماء إلى عرفات، كانات وفاتاه ليلاة الجمعاة، راباع عشار رمضاان، سانة )دينار، و 
 82لشاح الماااء ، فاادفن بالكوفاة عاان عماار الساانة تلاك رجعااوا الوفااد أن فااتفق ، مكااة إلااى الحجاال مااع وحمال
بان توماا  ابان العباري، أباو الفارل يوحناا بان هاارون .334/ 22الذهبي ، سير أعالم النابالء ، ينظر:  سنة.

دار ، 3طم(، تاااري  مختصاار الاادول ، تحقيااق: أنطااون صااالحاني اليسااوعي، 1286هااا/ 685الملطااي، )ت 
 .249/ 1م(، 1992الشرق، )بيروت: 

 117-1/116،   معجم البلدان ،ياقوت الحموي ( 3)



 م(1228هـ/626مدينة َأربل من خالل املرويات التارخييَّة واجلغرافية ملعجم البلدان لياقوت احلموّي )ت 

 قيس فتحي َأمحد و    كامران عبدالرزاق حممود                                                                                               

 536 

فاااااي بنااااااء األميااااار مظفااااار الااااادين كاااااوكبري وياااااتكلم عااااان دور  ، وماااااا ينضااااااب إليهاااااا أكاااااراد
واقها قاااااااااام بعمارتهاااااااااا وبنااااااااااء ساااااااااورها وعماااااااااارة أساااااااااالمديناااااااااة وازدهارهاااااااااا، فياااااااااذكر اناااااااااه  
ويصاااااب فاااااي معجمااااااه شاااااهامة وهيباااااة األمياااااار ه، وقيساااااارياتها فأقاااااام بهاااااا وقاماااااات بمقامااااا

مظفااااار الااااادين كاااااوكبري بااااان زيااااان الااااادين كوجاااااك علاااااي أميااااار اربااااال فيقاااااول : وصاااااار لاااااه 
هيبااااة وقاااااوم الملااااوك ونابااااذهم بشااااهامته وكثاااارة تجربتااااه حتااااى هااااابوه فااااانحفظ بااااذلك أطرافااااه 

، ت مصاااااارا كبياااااارا ماااااان األمصاااااااروقصاااااادها الغرباااااااء وقطنهااااااا كثياااااار ماااااانهم حتااااااى صااااااار 
وتبااااارز الدقاااااة والحيوياااااة فاااااي مشااااااهدات ووصاااااب يااااااقوت عنااااادما أبااااارز الجاناااااب السااااالبي 
وااليجاااااابي فاااااي حكااااام األميااااار مظفااااار الااااادين كاااااوكبري اميااااار اربااااال وهاااااذا مماااااا يمااااازه عااااان 
بعااااض البلاااادانين فااااي الحقااااب السااااابق عنمااااا أباااارزوا الجانااااب االيجااااابي فااااي حكمااااه فقااااط ، 

ألمياااار مختلفااااة متضااااادة ف)نااااه كثياااار الظلاااام عسااااوب بالرعيااااة حيااااث يقااااول : وطباااااع هااااذا ا
را ااااب فااااي أخااااذ األمااااوال ماااان  ياااار وجههااااا وهااااو مااااع ذلااااك مفضاااال علااااى الفقااااراء كثياااار 
الصاااادقات علااااى الغرباااااء يسااااير األمااااوال الجمااااة الااااوافرة يسااااتفك بهااااا األسااااار  ماااان أياااادي 

 .(1) الكفار
ا  الحسااااين باااان شاااارون وعنااااد اشااااارته الااااى قريااااة باكلبااااا ذكاااار الفقيااااه أبااااو عبااااد          

بااان أبااااي بشااار الجاللااااي الباااااكلبي  وهاااو شاااااب فاضااال مناااااظر والجاللااااي نسااابة إلااااى قبيلااااة 
 ير أباااااااي البركاااااااات ،ودخلتهاااااااا فلااااااام أر فيهاااااااا مااااااان ينساااااااب إلاااااااى فضااااااال (2)مااااااان األكاااااااراد 

وينقاااال ويمااااد  الاااارئي  مجااااد الاااادين داود باااان محمااااد  (3)المبااااارك باااان أحمااااد باااان المبااااارك 
 :عنه الشعر ومن ذلك 

 قد تاب شيطاني وقد قال لاي                     ال عدت أهجوا بعدها إرباال            
 صدرا رئيسا سيدا ماقاباال      كيب وقد عاينت في صدرها                            
 شرفاه الالاه وقاد خاوال        موالي مجد الدين يا مااجادا                           
 ما زال للطيبة مستاعاماال   شاعاره                     نوشروان في  عبدك            

                                                 

 .117-1/116، البلدان معجم الحموي، ياقوت ( 1)
 . 1/262 نفسه، ( 2)
 .117-1/116،  نفسه ( 3)
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 أشاعااره قاط وال عاول     إربال                     لوالك ما زارت رباا             
 تبا لشيطااناي وماا ساوال     يقال                       لام  باهاا ولوتلقااك            
 أبصرها  يري انثنى أحاوال    إذا                       هذا وفاي بايتاي سات          

(1) 
كماااااا قااااادم يااااااقوت اشاااااارات الاااااى مجموعاااااة مااااان علمااااااء اربااااال وريفهاااااا منهاااااا ابااااان          

مااااان اهااااال الفضااااال باربااااال أباااااي البركاااااات المباااااارك بااااان  رأياااااتحياااااث قاااااال :  (2)المساااااتوفي 
 الااااب يعاااارب بالمسااااتوفى ف)نااااه متحقااااق أحمااااد باااان المبااااارك باااان موهااااوب باااان  نيمااااة باااان 

بااااااااألدب محاااااااب ألهلاااااااه مفضااااااال علااااااايهم ولاااااااه ديااااااان واتصاااااااال بالسااااااالطان وخلاااااااة شااااااابيهة 
باااالوزارة وقاااد سااامع الحاااديث الكثيااار ممااان تااادل علااايهم إربااال وألاااب كتباااأ وقاااد أنشااادني مااان 

ارباااال  كمااااا و ذكاااار مجموعااااة اخاااار  ماااان العلماااااء ، شااااعره وكتااااب لااااي بخطااااه عاااادة قطااااع 
 (3)الشاااااهرزوري  المظفااااارمااااانهم أباااااو أحماااااد القاسااااام بااااان  مااااان أهااااال العلااااام والحاااااديث

  (4)الشيباني ا ربلي و يره 
 والزراعة: مياهمصادر ال -6

                                                 

 . 1/117،  نفسه ( 1)
  الاب بان  نيماة بان موهاوب بن المبارك بن أخمد الفتح أبي بن المبارك البركات أبو الدين شرب المستوفي ابن ( 2)

 واساع كاان ، مئاة وخما  وساتين أرباع سنة في ب)ربل ولد ا ربلي المستوفي بابن المعروب الدين شرب الملقب اللخمي
 منهاا فناون بعادة عارفاا كاان بحالاه يلياق ماا إلياه وحمال زيارتاه إلى وبادر إال ضالءالف من أحد إربل إلى يصل لم الكرم

 والقااوافي والعااروض واللغااة النحااو ماان األدب فنااون فااي ماااهرا وكااان ، يتعلااق مااا وجميااع رجالااه وأسااماء وعلومااه الحاديث
 عليااه احلات وقاد مجلادات أرباع يفاا تاريخاا  ربال وجماع وامثالهاا ووقائعهاا وايامهااا واخبارهاا العارب واشاعار البياان وعلام
 إثباات وكتااب مجلادات عشار فاي تمام وأبي المتنبي شعر شر  في النظام كتاب وله عديدة مواضع في الكتاب هذا في

 ولاه المفصال فاي الزمخشاري بهاا استشاهد التاي األبياات علاى فياه تكلام مجلادين فاي المفصال أبياات نسابة فاي المحصل
 ساابع سانة المحاارم خاام  فاي تااوفي و يرهاا وناوادر كثياارا أدباا فياه جمااع قماا  بااأ سااماه كتااب ولاه الصاانعة سار كتااب

 ،50 ،49/ 23 ، الناابالء أعااالم ساير ، الااذهبي.147/ 4،  األعياان وفيااات ، خلكااان ابان: ينظاار. مئاة وساات وثالثاين
52. 
 ةساااااان ولااااااد الموصاااااالي  الشااااااهرزوري علااااااي باااااان المظفاااااار باااااان القاساااااام أحمااااااد أبااااااو هااااااو:زوري الشااااااهر القاساااااام ( 3)
 الحااديث وساامع ، والفضاال العلاام أهاال ماان وكااان ، بهااا وحاادث ماارة  ياار بغااداد وزار ، إرباال سااكن ،(م1062/ه454)

 اباااان: ينظاااار.  بياااارز باااااب بمقباااارة ودفاااان ،(م1143/ه538) ساااانة ماااان اطخاااارة جماااااد  فااااي  ببغااااداد تااااوفي ، الكثياااار
 .201،202/ 1، اربل تاري  المستوفي،

 . 117 -1/116  ، معجم البلدان ،ياقوت الحموي  ( 4)
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 مصادر المياه: –أ       
يوجااااد بهااااا نهاااار جاااااري علااااى وجااااه األرض لااااذا يعتمااااد  يااااذكر ياااااقوت ان مدينااااة ارباااال ال 

بااااااارهم سااااااكنها علااااااى االبااااااار المنتشاااااارة كمصاااااادر لشاااااارب الماااااااء فيقااااااول : وشااااااربهم ماااااان ا
، العذبااااااة الطيبااااااة المريئااااااة التااااااي ال فاااااارق بااااااين مائهااااااا وماااااااء دجلااااااة فااااااي العذوبااااااة والخفااااااة

  (1)صفها ياقوت:  و مياهها و آبارها عذوبة 
كمااااااا يتحاااااادث فعاااااان نهاااااار الزابيااااااان و قوسااااااان ويقااااااال للنهاااااارين ماااااان قاااااارب إرباااااال        

وصااااافا  فيصاااااب الااااازاب االعلاااااى (2)الزابياااااان، وقاااااد ذكرهماااااا عبياااااد ا  بااااان قاااااي  الرقياااااات 
دقيقاااااًا بقولاااااه : ينحااااادر إلاااااى واد وهاااااو شاااااديد الحمااااارة ويجاااااري فاااااي جباااااال وأودياااااة وحزوناااااة 
وكلمااااا جاااار  صاااافا قلاااايال حتااااى يصااااير فااااي ضاااايعة كاناااات لزيااااد باااان عمااااران أخااااي خالااااد 

وصاااااب الااااازاب االسااااافل: وأماااااا الااااازاب األسااااافل فمخرجاااااه  وياااااذكر، بااااان عماااااران الموصااااالي
ربااال وبيناااه مااان جباااال السااالق ماااا باااين شاااهرزور وأذربيجاااان ثااام يمااار  إلاااى ماااا باااين دقوقاااا واك

 .(3)وبين الزاب األعلى مسيرة يومين أو ثالثة ثم. يمتد حتى يفيض في دجلة 
 في اربل: زراعةال -ب

يااااتكلم ياااااقوت الحمااااوي عاااان الزراعااااة فااااي مدينااااة ارباااال ويشااااير الااااى قلااااة الزراعااااة         
ر بهاااااااا فيقاااااااول: ولاااااااي  حولهاااااااا بساااااااتان وال فيهاااااااا نهااااااار جاااااااار علاااااااى وجاااااااه األرض وأكثااااااا

زروعهاااااا علاااااى القناااااى المساااااتنبطة تحاااااات األرض وفواكههاااااا تجلاااااب مااااان جباااااال تجاورهااااااا 
(4). 

 وقالعها: اعمال اربل -7
تبااااع مدينااااة ارباااال العديااااد ماااان النااااواحي والقاااار  ذكرهااااا ياااااقوت الحمااااوي وهااااي علااااى النحااااو 

 التالي:

                                                 

 117-1/116،   نفسه ( 1)
 . 2/463،  البلدان معجم الحموي، ياقوت (2)
 .262، 2/261،   نفسه ( 3)
 .117-1/116،نفسه  ( 4)
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لمان : بليدة مان ناواحي إربال تنزلهاا القوافال فاي الياوم الثااني مان إربال  قرية تل هفتون -1
لااى جانبهااا تاال  يريااد أذربيجااان وهااي فااي وسااط الجبااال وفيهااا سااوق حساانة وخياارات واسااعة واك
عال عليه أكثر بيوت أهلهاا يظان أناه قلعاة وباه نهار جاار وأهلاه كلهام أكاراد رأيتاه  يار مارة  

(1). 
وهاااااي ثيااااااب قطااااان :  قرياااااة حااااازة :بليااااادة قااااارب إربااااال. ينساااااب إليهاااااا النصاااااافي الحزياااااة -2

 . (2)كورة إربل قبل رديئة وهي كانت قصبة 
قريااااااة والدشاااااات أيضااااااا  بأنهااااااا بلياااااادة فااااااي وسااااااط الجبااااااال بااااااين إرباااااال وتبريااااااز رأيتهااااااا  -4

 .( 3)عامرة كثيرة الخير أهلها كلهم أكراد
كرخيناااااي: هاااااي قلعاااااة فاااااي وطااااااء مااااان األرض حسااااانة حصاااااينة باااااين دقوقاااااا، واربااااال  -5

 .( 4)رأيتها، وهي على تل عال ، ولها ربض صغير 
عظيمتاااان مااان أعماااال إربااال. إحاااداهما علاااى طرياااق مرا اااة يقاااال لهاااا  خقنياااان: قلعتاااان -6

خفتيااان الاازرزاري علااى رأ  جباال ماان تحتهااا نهاار عظاايم جااار وسااوق وواد عظاايم واألخاار  
ووصاب   فاي طرياق شاهرزور مان إربال وهاي أعظام مان تلاك وأفخام خفتيان سرخاب بن بدر

 ( 5)خقنيان و اسواقها بان من تحتها نهر عظيم جار وسوق  
رباااال فيهااااا قليعااااة وبهااااا تااااين ال يوجااااد   (6) شاااااقرد و تينهااااا: قريااااة كبياااارة بااااين دقوقاااااء -7 واك

 ( .7)مثله في  يره 
شااااااقالباذ ) شااااااقالوة حاليااااااا (: قريااااااة كبياااااارة مليحااااااة فااااااي لحااااااب الجباااااال المطاااااال علااااااى   -8

كثيااااارة وبسااااااتين وافااااارة ينقااااال عنبهاااااا إلاااااى إربااااال العاااااام بطولاااااه فيكفااااايهم  أربااااال ذات كاااااروم
 ( .8)بينها وبين إربل ثمانية فراس  

                                                 

 . 1/455، نفسه ( 1)
 . 2/146 ، نفسه ( 2)
   . 2/301، نفسه ( 3)
 .1157/ 3د االطالع، ابن عبد الحق البغدادي ، مراص ؛1/129،   معجم البلدان ،ياقوت الحموي   (4)

 . 2/241، نفسه ( 5)
 .530106/ 2مراصد االطالع ،  مدينة بين إربل وبغداد .ينظر: ابن عبد الحق البغدادي، : دقوقا( 6)

 .3/115،    معجم البلدان، ياقوت الحموي  (7)
 . 3/150، نفسه ( 8)
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 إرباال رأيتهاا عااامرة كثياارة الخيار أهلهااا كلهاام أكااراد قااربالدشات: بلياادة فااي وساط الجبااال  -9
(1) 

 (2) أهله كلهم أكراد رأيته  ير مرةقرية قرب اربل تل هفتون:   -10
يحماااال إلااااى جميااااع مااااا الااااذي  كمثاااار  ال يكثاااار بهااااا شااااجرذات بساااااتين دة بلاااا اشاااانة: -11

 (3)يجاورها من النواحي
بلياااادة ماااان نااااواحي إرباااال تنزلهااااا القوافاااال فااااي اليااااوم الثاااااني ماااان إرباااال  تاااال هفتااااون: -12  

لااااى  لماااان يريااااد أذربيجااااان وهااااي فااااي وسااااط الجبااااال وفيهااااا سااااوق حساااانة وخياااارات واسااااعة واك
هاااا يظااان أناااه قلعاااة وباااه نهااار جاااار... رأيتاااه  يااار جانبهاااا تااال عاااال علياااه أكثااار بياااوت أهل

 (4)مرة 
ينسااااب إليهاااا قاضااااي  ،كفااار عااازا:  قريااااة مااان قااار  إرباااال بينهاااا وبااااين الااازاب األسااافل -13
 (5)إربل

وقاااااال : منهاااااا صاااااديقنا الفقياااااه ، اشاااااار الاااااى احاااااد علمااااااءه قرياااااة قااااارب اربااااال باكلباااااا  -14
ي تفقااااه للشااااافعي وأعاااااد أباااو عبااااد ا  الحسااااين باااان شااارون باااان أبااااي بشاااار الجاللاااي الباااااكلب

فااااي عاااادة ماااادار  فااااي الموصاااال وحلااااب وساااامع الحااااديث ماااان جماعااااة وهااااو شاااااب فاضاااال 
 . ( 6)مناظر 
ن ضاااااخامة ماااااادة المعجااااام ، قاااااد جعلااااات بعاااااض اخيااااارًا الباااااد مااااان االشاااااارة الاااااى ا        

الوضاااااو  ، فضااااااًل عااااان ان  اتسااااام باالقتضااااااب وينقصاااااهتماااااواده البلدانياااااة المتعلقاااااة باربااااال 
فاااااي تحدياااااد  لمعجمياااااة لااااام تمنعاااااه مااااان الوقاااااوع فاااااي بعاااااض االخطااااااءدقتاااااه فاااااي مادتاااااه ا

بعاااااض البلاااااادايات : فعلاااااى ساااااابيل المثاااااال قااااااال : عاااااان كفااااار عاااااازا : ناحياااااة ماااااان اعمااااااال 

                                                 

 . 2/301، نفسه ( 1)
 .1/455، نفسه (2)
 .1/164 ، نفسه( 3)
 . 1/455، نفسه ( 4)
 . 4/145، نفسه (5)
 . 1/261، نفسه  (6)
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و قولاااااااه عااااااان حااااااازة : بليااااااادة قااااااارب اربااااااال مااااااان ارض الموصااااااال ، وهماااااااا  (1)الموصااااااال 
 . (2)موضع واحد كان تابعًا الربل في ايام ياقوت الحموي

 الخاتمة
  تناولاااات ماااان خااااالل معجمااااه مااااادة هامااااة عاااان مدياااادة ارباااال  الحمااااويياااااقوت حفااااظ لنااااا

 .جغرافية والتاريخية واالدبيةالعديد من الجوانب ال

 همعلوماتاااا ممااااا ميااااز المعلومااااات التااااي قاااادمها لنااااا ياااااقوت الحمااااوي عاااان مدينااااة ارباااال ان 
وشاااااهد قراهااااا  ووصااااب معالمهااااا هااااازار ماااان خااااالل المشاااااهدة الحيااااة للمدينااااة التااااي  جاااااءت

 .بالدقة والوضو  تتسمهذا ما جعل مادتها و  بلداتهاو 

  الكاااااااالم عااااااان مديناااااااة اربااااااال مااااااان حياااااااث متعاااااااددة ل بجواناااااااقااااااادم لناااااااا يااااااااقوت الحماااااااوي
 وأنهارهاااااا جبالهاااااا و المسااااافات الجغرافياااااة التاااااي تفصاااالها عااااان المااااادن المجاااااورة ومواضاااااعها

 و مالحظاتاااااااه و مشااااااااهداته باااااااين جامعاااااااة ، اربااااااال عااااااان مادتاااااااه جااااااااءت لاااااااذا أوديتهاااااااا و
   سماعاته.

  واالقتصااااااادية والدينيااااااة تاااااارك لنااااااا معلومااااااات مفياااااادة عاااااان طبيعااااااة الحياااااااة االجتماعيااااااة
 .علماءهاواعالمها و 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 4/145، نفسه ( 1)
 . 2/146، نفسه ( 2)
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The city of Arbil through the historical and geographical accounts of Al-

Baladl Dictionary by Yaqout Al-Hamwi (d.626 AH / 1228 AD) 

  Kamran Abdul Razzaq Mahmoud 

  Qais Fathi Ahmed 

Abstract 

         Yaqut al-Hamwi is one of the most important and most 

famous of the countrymen in the seventh century AH / thirteenth 

century AD, in contrast to what was achieved in his book The 

Dictionary of Countries, which included in between it different 

colors of geographical, literary, historical and economic arts, which 

he gathered during his long travels throughout the country and his 

knowledge of the conditions of the world and countries Which he 

visited or experienced by those sightings that opened wide horizons 

in front of him and gave him a strong impetus to expand his 

perceptions in the different fields of knowledge in general and the 

geographical field in particular, so he had traveled to many lands by 

land and sea, such as the Arab Gulf regions, the Levant, Egypt, 

Azerbaijan, Khorasan and Khwarazm, and many regions. From Iraq, 

including the city of Arbil, about which we have only talked about 

its cities and towns. 

         Keywords: views, travels, sheikhs. 
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