
االصطخري-املسالك واملمالك  1  

 

 

 

 

 

 املسالك واملمالك

 االصطخري
 

 

 

 

 

 

 

To PDF: www.al-mostafa.com 



االصطخري-املسالك واملمالك  2  

 

  أول الكتاب

احلمد هللا مبدئ النعم وويل احلمد، وصلى اهللا على حممد وعلى آل حممد، أما بعد فإين ذكرت يف كتايب 
هذا أقاليم األرض على املمالك، وقصدت منها بالد اإلسالم بتفصيل مدا، وتقسيم ما يعود باألعمال 

ا مفردة اموعة إليها، ومل أقصد األقاليم السبعة اليت عليها قسمة األرض، بل جعلت كل قطعة أفرد
مصورة، حتكي موقع ذلك اإلقليم، مث ذكرت ما حييط به من األماكن، وما يف أضعافه من املدن والبقاع 

ن غري أن استقصيت املشهورة والبحار واألار، وما حيتاج من جوامع ما يشتمل عليه ذلك اإلقليم، م
ذلك كراهة اإلطالة، اليت تؤدي إىل مالل من قرأه، وألن الغرض يف كتايب هذا تصوير هذه األقاليم، اليت 

مل يذكرها أحد علمته؛ أما ذكر مدا وجباهلا وأارها وحبارها واملسافات وسائر ما أنا ذاكره فقد يوجد 
 ذلك من أهل كل بلد، فلذلك جتوزنا يف ذكر يف األخبار، وال يتعذر على من أراد تقصي شيء من

املسافات واملدن وسائر ما نذكره، فاختذت جلميع األرض اليت يشتمل عليها البحر احمليط الذي ال يسلك 
صورة، إذا نظر إليها ناظر علم مكان كل إقليم مما ذكرناه، واتصال بعضه ببعض، ومقدار كل إقليم من 

 ذلك مفصال علم موقعه من هذه الصورة، اليت مجعت سائر األقاليم ملا األرض، حىت إذا رأى كل إقليم من
يستحقه كل إقليم يف صورته، من مقدار الطول والعرض واالستدارة والتربيع والتثليث، وسائر ما يكون 
عليه أشكال تلك الصورة، فاكتفيت ببيان موقع كل إقليم ليعرف مكانه، مث أفردت لكل إقليم من بالد 

ورة على حدة، بينت فيها شكل ذلك اإلقليم وما يقع فيه من املدن، وسائر ما حيتاج إليه اإلسالم ص
  .علمه، مما آيت على ذكره يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل

ففصلت بالد اإلسالم عشرين إقليما، وابتدأت بديار العرب فجعلتها إقليما، ألن فيها الكعبة ومكة أم 
 أتبعت ديار العرب ببحر فارس ألنه يكتنف أكثر ديار العرب، مث القرى وهي واسطة هذه األقاليم، مث

ذكرت املغرب حىت انتهيت إىل مصر فذكرا، مث ذكرت الشام مث حبر الروم مث اجلزيرة مث العراق مث 
خوزستان مث فارس مث كرمان مث املنصورة وما يتصل ا من بالد السند واهلند واإلسالم، مث أذر بيجان وما 

 ا، مث كور اجلبال مث الديلم مث حبر اخلزر مث املفازة اليت بني فارس وخراسان مث سجستان وما يتصل يتصل
  .ا مث خراسان مث ما وراء النهر

وعماد ممالك األرض أربعة، . فهذه صورة األرض عامرها واخلراب منها وهي مقسومة على املمالك
 وتقومي العمارات فيها مملكة إيرانشهر، وقصبتها فأعمرها وأكثرها خريا وأحسنها استقامة يف السياسة

إقليم بابل وهي مملكة فارس، وكان حد هذه اململكة يف أيام العجم معلوما، فلما جاء اإلسالم أخذ من 
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كل مملكة بنصيب، فأخذ من مملكة الروم الشام ومصر واملغرب واألندلس، وأخذ من مملكة اهلند ما اتصل 
ىل كابل وطرف أعلى طخارستان، وأخذ من مملكة الصني ما وراء النهر، بأرض املنصورة وامللتان إ

وانضاف إليه هذه املمالك العظيمة، فمملكة الروم تدخل فيها حدود الصقالبة ومن جاورهم من الروس 
والسرير والالن واألرمن ومن دان بالنصرانية، ومملكة الصني تدخل فيها سائر بلدان األتراك وبعض التبت 

 بدين أهل األوثان منهم، ومملكة اهلند تدخلفيها السند وقشمري وطرف من التبت ومن دان ومن دان
بدينهم، ومل نذكر بلد السودان يف املغرب والبجة والزنج ومن يف أعراضهم من األمم، ألن انتظام املمالك 

ه اخلصال، وال حظ بالديانات واآلداب واحلكم وتقومي العمارات بالسياسة املستقيمة، وهؤالء مهملون هلذ
هلم يف شيء من ذلك فيستحقون به إفراد ممالكهم مبا ذكرنا به سائر املمالك، غري أن بعض السودان 

املقاربني هلذه املمالك املعروفة يرجعون إىل ديانة ورياضة وحكم، ويقاربون أهل هذه املمالك مثل النوبة 
ا قبل اإلسالم يتصلون مبملكة الروم على واحلبشة، فإم نصارى يرتسمون مبذاهب الروم، وقد كانو

ااورة، ألن أرض النوبة متامخة ألرض مصر واحلبشة على حبر القلزم، وبينها وبني أرض مصر مفازة فيها 
معدن الذهب، ويتصلون مبصر والشام من طريق حبر القلزم، فهذه املمالك املعروفة، وقد زادت مملكة 

  . هذه املمالكاإلسالم مبا اجتمع إليها من أطراف

    

فإذا أخذت من املشرق من اخلليج الذي يأخذ من البحر احمليط : وقسمة األرض على اجلنوب والشمال
بأرض الصني، إىل اخلليج الذي يأخذ من هذا البحر احمليط من أرض املغرب بأرض األندلس، فقد قسمت 

ند ووسط مملكة اإلسالم، حىت األرض قسمني، وخط هذه القسمة يأخذ من حبر الصني حىت يقطع بلد اهل
ميتد إىل أرض مصر إىل املغرب، فما كان يف حد الشمال من هذين القسمني فأهله بيض، وكلما تباعدوا 

يف الشمال ازدادوا بياضا، وهي أقاليم باردة، وما كان مما يلي اجلنوب من هذين القسمني فإن أهله سود، 
عدل هذه األماكن ما كان يف اخلط املستقيم وما قاربه، وكلما تباعدوا يف اجلنوب ازدادوا سوادا، وأ

فأما مملكة اإلسالم فإن . وسنذكر كل إقليم من ذلك مبا يعرف قربه ومكانه من اإلقليم الذي يصاقبه
شرقيها أرض اهلند وحبر فارس، وغربيها مملكة الروم وما يتصل ا من األرمن والالن والران والسرير 

والصقالبة وطائفة من الترك، ومشاليها مملكة الصني وما اتصل ا من بالد األتراك، واخلزر والروس وبلغار 
وجنوبيها حبر فارس؛ وأما مملكة الروم فإن شرقيها بالد اإلسالم، وغربيها وجنوبيها البحر احمليط، ومشاليها 

 إىل بلد الروم، وأما حدود عمل الصني، ألننا ضممنا ما بني األتراك وبلد الروم من الصقالبة وسائر األمم
مملكة الصني فإن فإن شرقيها ومشاليها البحر احمليط، وأما جنوبيها فمملكة اإلسالم واهلند، وأما غربيها 

فهو البحر احمليط، إن جعلنا يأجوج ومأجوج وما ورائهم إىل البحر من هذه اململكة، وأما أرض اهلند فإن 
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سالم، ومشاليها مملكة الصني، فهذه حدود هذه املمالك اليت شرقيها حبر فارس، وغربيها وجنوبيها بالد اإل
وأما البحار فإن أعظمها حبر فارس وحبر الروم، ومها خليجان متقابالن يأخذان من البحر . ذكرناها

احمليط، وأعظمها طوال وعرضا حبر فارس، والذي ينتهي إليه حبر فارس من األرض من حد الصني إىل 
لقلزم إىل الصني على خط مستقيم كان مقداره مائيت مرحلة، وذلك أنك إذا القلزم، فإذا قطعت من ا

قطعت من القلزم إىل أرض العراق يف الربية كان حنوا من شهر، ومن العراق إىل ر بلخ حنوا من شهرين، 
ومن ر بلخ إىل آخر اإلسالم يف حد فرغانة نيفا وعشرين مرحلة، ومن هناك إىل أن تقطع أرض اخلزجلية 
كلها فتدخل يف عمل التغزغز نيف وثالثون مرحلة، ومن هذا املكان إىل البحر من آخر عمل الصني حنو 

من شهرين؛ فأما من أراد قطع هذه املسافة من القلزم إىل الصني يف البحر طالت املسافة عليه، لكثرة 
يط يف اخلليج الذي بني املعاطف والتواء الطرق يف هذا البحر، وأما حبر الروم فإنه يأخذ من البحر احمل

املغرب وأرض األندلس، حىت ينتهي إىل الثغور الشامية، ومقداره يف املسافة حنو من سبعة أشهر، وهو 
أحسن استقامة والتواء من حبر فارس، وذلك أنك إذا أخذت من فم هذا اخلليج أدتك ريح واحدة إىل 

وبني حبر الروم على مست الفرما أربع " سالذي هو لسان حبر فار"آخر هذا البحر، وبني حبر القلزم 
مراحل، غري أن حبر الروم جيوز الفرما إىل الثغور بنيف وعشرين مرحلة، وقد فصلنا يف مسافات املغرب ما 
يغين عن إعادته، فمن مصر إىل أقصى املغرب حنو من مائة ومثانني مرحلة، فكان ما بني أقصى األرض من 

و من أربعمائة مرحلة؛ وأما عرضها من أقصاها يف حد الشمال إىل املغرب إىل أقصاها من املشرق حن
أقصاها يف حد اجلنوب فإنك تأخذ من ساحل البحر احمليط حىت تنتهي إىل أرض يأجوج ومأجوج، مث متر 
على ظهر الصقالبة، وتقطع أرض بلغار الداخلة والصقالبة، ومتضي يف بلد الروم إىل الشام حىت خترج من 

صر والنوبة، مث متتد يف برية بني بالد السودان وبالد الزنج حىت تنتهي إىل البحر احمليط، الشام وأرض م
وهذا خط ما بني جنويب األرض ومشاليها؛ فأما الذي أعلمه من مسافة هذا اخلط فإن من ناحية يأجوج 

إىل الشام حنوا إىل ناحية بلغار وأرض الصقالبة حنو من أربعني مرحلة، ومن أرض الصقالبة من بلد الروم 
من ستني مرحلة، ومن أرض الشام إىل أرض مصر حنوا من ثالثني مرحلة، ومنها إىل أقصى النوبة حنوا من 

مثانني مرحلة حىت تنتهي إىل هذه الربية، فذلك مائتان وعشر مراحل كلها عامرة؛ وأما ما بني يأجوج 
لبحر احمليط يف اجلنوب فقفر خراب، ما ومأجوج والبحر احمليط يف الشمال، وما بني براري السودان وا

بلغنا أن فيه عمارة، وال أدري مسافة هاتني الربيتني إىل شط البحر احمليط كم هي، وذلك أن سلوكهما 
    غري ممكن لفرط الربد الذي مينع من العمارة واحلياة يف 

 واملغرب فمعمور كله، الشمال، وفرط احلر املانع من احلياة والعمارة يف اجلنوب؛ وأما ما بني الصني
واألرض كلها مستديرة والبحر احمليط حمتف ا كالطوق، ويأخذ حبر الروم وحبر فارس من هذا البحر؛ 
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فأما حبر اخلزر فليس يأخذ من هذا اخلليج وإمنا هو حبر لو أخذ السائر على ساحله من اخلزر على أرض 
ىل مكانه الذي سار منه، من غري أن مينعهخ الديلم وطربستان وجرجان واملفازة على سياه كوه لرجع إ

ويف أعراض بالد الزنج ومن وراء أرض الروم خلجان . مانع إال ر يقع فيه، وأما حبرية خوارزم فكذلك
وحبار، مل نذكرها لقصورها عن هذه البحار وكثرا، ويأخذ من البحر احمليط خليج حىت ينتهي يف ظهر 

لى القسطنطينية حىت يقع يف حبر الروم، وأرض الروم حدها من البحر بلد الصقالبة، ويقطع أرض الروم ع
احمليط على بالد اجلاللقة الفرجنة ورومية وأثيناس إىل القسطنطينية، مث إىل أرض الصقالبة، ويشبه أن يكون 

. حنوا من مائتني وسبعني مرحلة، وذاك أن من حد الثغور يف الشمال إىل أرض الصقالبة حنوا من شهرين

د بينا أن من الثغور إىل أقصى املغرب مائتني وعشر مراحل، والروم احملض من حد رومية إىل حد وق
الصقالبة، فأما ما ضممنا إىل بلد الروم من اإلفرجنة واجلاللقة وغريهم فإن لسام خمتلف، غري أن الدين 

كة الصني فإا حنو من أربعة وامللك واحد، كما أن يف مملكة اإلسالم ألسنة خمتلفة وامللك واحد؛ وأما ممل
أشهر يف ثالثة أشهر، فإذا أخذت من فم اخلليج حىت تنتهي إىل دار اإلسالم مما وراء النهر فهو حنو من 

ثالثة أشهر، وإذا أخذت من حد املشرق حىت تقطع إىل حد املغرب يف أرض التبت، ومتر يف أرض التغزغز 
وململكة الصني ألسنة خمتلفة، فأما األتراك . ن أربعة أشهروخرخيز وعلى ظهر كيماك إىل البحر فهو حنو م

كلها من التغزغز وخرخيز وكيماك والغزية واخلزجلية فألسنتهم واحدة، يفهم بعضهم عن بعض، فأما 
أرض الصني والتبت فلهم لسان خمالف هلذه األلسنة، واململكة كلها منسوبة إىل صاحب الصني املقيم 

روم منسوبة إىل امللك املقيم بالقسطنطينية، ومملكة اإلسالم منسوبة إىل أمري خبمدان، كما أن مملكة ال
وديار األتراك متميزة، فأما الغزية فإن حدود . املؤمنني ببغداد، ومملكة اهلند منسوبة إىل امللك املقيم بقنوج

 إىل فاراب ديارهم ما بني اخلزر وكيماك وأرض اخلزجلية وبلغار، وحدود دار اإلسالم ما بني جرجان
وأسبيجاب، وأما ديار الكيماكية فإم من وراء اخلزجلية من ناحية الشمال، وهم فيما بني الغزية وخزخيز 

وظهر الصقالبة، ويأجوج هم من ناحية الشمال، إذا قطعت ما بني الصقالبة والكيماكية، واهللا أعلم 
اك والبحر احمليط وأرض اخلزجلية؛ وأما مبكام وسائر بالدهم؛ وأما خزخيز فإم ما بني التغزغز وكيم

التغزغز فإم ما بني التبت وأرض اخلزجلية وخرخيز ومملكة الصني؛ وأما الصني فإم ما بني البحر 
والتغزغز والتبت، والصني نفسه هو هذا اإلقليم، وإمنا نسبنا سائر بالد األتراك إليها يف اململكة، كما نسبنا 

 وهو - رومية والقسطنطينية، وكما نسبنا سائر ممالك اإلسالم إىل إيرانشهرسائر مملكة الروم إىل أرض
وأرض الصقالبة عريضة طويلة حنو من شهرين يف مثلها، وبلغار اخلارجة هي مدينة صغرية . أرض بابل

ليس فيها أعمال كثرية، واشتهارها ألا فرضة هلذه املمالك، والروس قوم بناحية بلغار فيما بينها وبني 
لصقالبٍة، وقد انقطعت طائفة من األتراك عن بالدهم، فصاروا فيما بني اخلزر والروم يقال هلم البجناكية، ا
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وليس موضعهم بدار هلم على قدمي األيام، وإمنا انتابوها فغلبوا عليها؛ وأما اخلزر فإنه اسم هلذا اجلنس من 
 الذي الذي جيري عليه إىل حبر اخلزر، وليس الناس، وأما البلد فإنه مصر يسمى إتل، وإمنا مسي باسم النهر

هلذا املصر كثري رساتيق وال سعة ملك، وهو بلد بني حبر اخلزر والسرير والروس والغزية؛ وأما التبت فإا 
بني أرض الصني واهلند وأرض اخلزجلية والتغزغز وحبر فارس وبعضها يف مملكة اهلند، وبعضها يف مملكة 

وأما جنويب األرض من بالد السودان . فسه، يقال أن أصله من التبايعة واهللا أعلمالصني، وهلم ملك قائم بن
فإن بلد السودان الذي يف أقصى املغرب على البحر احمليط بلد مكنف، ليس بينه وبني شيء من املمالك 

اتصال، غري أن حدا له ينتهي إىل البحر احمليط، وحدا له إىل برية بينه وبني أرض مصر على ظهر 
     لواحات، وحدا له ينتهي إىل أن الربية اليت قلنا أنه ال يثبت فيها عمارة لشدة احلر؛ وبلغين أن طول ا

أرضهم حنو من سبعمائة فرسخ يف حنوها، غري أا من البحر إىل ظهر الواحات أطول من عرضها؛ وأما 
 بني أرض السودان ومصر، أرض النوبة فإن حدا هلا ينتهي إىل أرض مصر، وحدا هلا إىل هذه الربية اليت

وحدا هلا إىل أرض البجة، وبراري بينها وبني القلزم، وحدا إىل هذه الربية اليت ال تسلك؛ وأما أرض البجة 
فإن ديارهم صغرية، وهي ما بني احلبشة والنوبة، وهذه الربية اليت ال تسلك؛ وأما احلبشة فإا على حبر 

إىل بالد الزنج، وحد هلا إىل الربية اليت بني النوبة وحبر القلزم، وحد القلزم، وهو حبر فارس، فينتهي حد هلا 
هلا إىل البجة والربية اليت ال تسلك؛ وأما أرض الزنج فإا أطول من أرض السودان، وال تتصل مبملكة غري 

مل احلبشة، وهي حبذاء اليمن وفارس وكرمان إىل أن حتاذي أرض اهلند؛ وأما أرض اهلند فإن طوهلا من ع
مكران يف أرض املنصورة والبدهة وسائر بلد السند إىل أن تنتهي إىل قنوج، مث جتوزه إىل أرض التبت حنو 
من أربعة أشهر، وعرضها من حبر فارس على أرض قنوج حنو ثالثة أشهر؛ وأما مملكة اإلسالم فإن طوهلا 

ل اليمن حنو من مخسة أشهر، من حد فرغانة حىت تقطع خراسان واجلبال والعراق وديار العرب إىل سواح
وعرضها من بلد الروم حىت تقطع الشام واجلزيرة والعراق وفارس وكرمان إىل أرض املنصورة على شط 
حبر فارس حنو من أربعة أشهر، وإمنا تركنا أن نذكر يف طول اإلسالم حد املغرب إىل األندلس، ألا مثل 

يها إسالم، ألنك إذا جاوزت مصر يف أرض املغرب الكم يف الثوب، وليس يف شرقي املغرب وال يف غرب
كان جنويب املغرب بالد السودان، ومشال املغرب حبر الروم مث أرض الروم، ولو صلح أن جيعل طول 

اإلسالم من فرغانة إىل أرض األندلس لكان مسرية ثالمثائة وعشر مراحل ألن من أقصى فرغانة إىل وادي 
 بلخ إىل العراق حنو من ستني مرحلة، وقد بينا يف مسافات املغرب بلخ نيفا وعشرين مرحلة، ومن وادي

أن من مصر إىل أقصاه مائة ومثانني مرحلة، وقصدت يف كتايب هذا تفصيل بالد اإلسالم إقليما حىت يعرف 
موقع كل إقليم من مكانه، وما جياوره من سائر األقاليم، ومل تتسع هذه الصورة اليت مجعت سائر األقاليم 

يستحقه كل إقليم يف صورته، من مقدار الطول والعرض واالستدارة والتربيع والتثليث وما يكون عليها ملا 
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أشكاهلا، غري أنا بينا لكل إقليم مكانا يعرف به موضعه، وما جياوره من سائر األقاليم، مث أفردنا لكل إقليم 
ملدن، وسائر ما حيتاج إىل علمه، مما منها صورة على حدة، بينا فيها شكل ذلك اإلقليم، وما يقع فيه من ا

  .نأيت على ذكره يف موضعه إن شاء اهللا

    

  ديار العرب

وابتدأت بديار العرب ألن القبلة ا ومكة فيها وهي أم القرى، وبلد العرب وأوطام اليت مل يشركهم يف 
ر، فيمتد على سكناها غريهم، والذي حييط ا حبر فارس من عبادان، وهو مصب ماء دجلة يف البح

البحرين حىت ينتهي إىل عمان، مث يعطف على سواحل مهرة وحضرموت وعدن، حىت ينتهي إىل سواحل 
اليمن نعم إىل جدة مث ميتد على اجلار ومدين حىت ينتهي إىل أيلة، ومث قد انتهى حينئذ حد ديار العرب من 

 إىل تاران وجبيالت إىل القلزم فينقطع، هذا البحر، وهذا املكان من البحر لسان يعرف ببحر القلزم، ينتهي
فهذا هو شرقي ديار العرب وجنوبيها وشيء من غربيها، مث ميتد عليها من أيلة إىل مدينة قوم لوط 

والبحرية املنتنة اليت تعرف ببحرية زغر، إىل الشراة والبلقاء وهي من عمل فلسطني، وأذرعات وحوران 
ن عمل دمشق وتدمر وسليمة ومها من عمل محص، مث اخلناصرة والبثنية والغوطة ونواحي بعلبك وذلك م

وبالس ومها من عمل قنسرين، وقد انتهينا إىل الفرات، مث ميتد الفرات على ديار العرب حىت ينتهي إىل 
الرقة وقرقيسية والرحبة والدالية وعانة واحلديثة وهيت واألنبار إىل الكوفة ومستفرغ مياه الفرات إىل 

تد ديار العرب على نواحي الكوفة واحلرية على اخلورنق وعلى سواد الكوفة إىل حد واسط، البطائح، مث مت
فتصاقب ما قارب دجلة عند واسط مقدار مرحلة، مث متتد على سواد البصرة وبطائحها حىت تنتهي إىل 

على حنو عبادان، فهذا الذي حييط بديار العرب، فما كان من عبادان إىل أيلة فإنه حبر فارس، ويشتمل 
ثالثة أرباع ديار العرب، وهو احلد الشرقي واجلنويب وبعض الغريب، وما بقي من احلد الغريب من أيلة إىل 
بالس فمن الشام، وما كان من بالس إىل عبادان فهو احلد الشمايل، فمن بالس إىل أن جتاوز األنبار من 

رض العرب بناحية أيلة برية تعرف بتيه بين حد اجلزيرة، ومن األنبار إىل عبادان من حد العراق، ويتصل بأ
إسرائيل، وهي برية وإن كانت متصلة بديار العرب فليست من ديارهم، وإمنا هي برية بني أرض العمالقة 

واليونانية وأرض القبط، وليس للعرب ا ماء وال مرعى، فلذلك مل ندخلها يف ديارهم، وقد سكن 
 حىت صارت هلم ديارا ومراعي، فلم نذكر اجلزيرة يف ديار طوائف من العرب من ربيعة ومضر اجلزيرة

يف أضعاف قرى معمورة ومدن هلا أعمال عريضة، " وهي ديار فارس والروم"العرب، ألن نزوهلم ا 
فرتلوا على حكم فارس والروم، حىت أن بعضهم تنصر ودان بدين الروم مثل تغلب من ربيعة بأرض 
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  . اليمن بأرض الشاماجلزيرة ، وغسان وراء وتنوخ من

    

وديار العرب هي احلجاز، الذي يشتمل على مكة واملدينة واليمامة وخمالفيها وجند احلجاز، املتصل بأرض 
البحرين وبادية العراق وبادية اجلزيرة وبادية الشام، واليمن املشتملة على امة، وجند اليمن وعمان ومهرة 

اليمن، فما كان من حد السرين حىت ينتهي إىل ناحية وحضرموت وبالد صنعاء وعدن وسائر خماليف 
يلملم، مث على ظهر الطائف ممتدا على جند اليمن إىل حبر فارس مشرقا فمن اليمن، ويكون ذلك حنو 

الثلثني من ديار العرب، وما كان من حد السرين على حبر فارس إىل قرب مدين، راجعا يف حد املشرق 
 على ظهر اليمامة إىل حبر فارس فمن احلجاز، وما كان من حد اليمامة على احلجر إىل جبلي طيء، ممتدا

إىل قرب املدينة، راجعا على بادية البصرة حىت ميتد على البحرين إىل البحر فمن جند، وما كان من حد 
عبادان إىل األنبار مواجها لنجد واحلجاز، على أسد وطيء ومتيم وسائر قبائل مضر فمن بادية العراق، 

ان من حد األنبار إىل بالس مواجها لبادية الشام على أرض تيماء وبرية خساف إىل قرب وادي وما ك
القرى واحلجر فمن بادية اجلزيرة، وما كان من بالس إىل أيلة مواجها للحجاز على حبر فارس إىل ناحية 

تقسيم هذه مدين، معارضا ألرض تبوك حىت يتصل بديار طيء فمن بادية الشام، على أن من العلماء ب
الديار من زعم أن املدينة من جند لقرا منها، وأن مكة من امة اليمن لقرا منها، وأنا مبشيئة اهللا وعونه 

سأذكر ما انتهى إليه علمي، من مدا وما تشتمل عليه املدن مما حيتاج إىل علمه، واملشاهري من ديار 
سلوكة ا، وال نعلم بأرض العرب را وال حبرا حيمل العرب ا وجباهلا ورماهلا، وجوامع من املسافات امل

فليست منها، وجممع املاء الذي " وإن كانت مصابقة للبادية"سفينة، ألن البحرية املنتنة اليت تعرف بزغر 
بأرض اليمن يف ديار سبأ، إمنا كان موضع مسيل ماء بين يف وجهه سد، فكان جيتمع فيه مياه كثرية 

 قرى متصلة إىل الشام - واملزارع حىت كفروا بعد أن كان اهللا جعل هلم عماراتيستعملوا يف القرى
وجلنها بينهم وبني القرى ": فسلط اهللا عز وجل على ذلك املاء آفة فكان ال ميسك ماء، وهو قوله تعاىل

والعيون  فبطل ذلك املاء إىل يومنا هذا، وأما اجلداول "ومزقناهم كل ممزق":  إىل قوله"اليت باركنا فيها
  .والسواين واآلبار فإا كثرية

    

ونبتدأ من مدن ديار العرب مبكة شرفها اهللا، وهي مدينة فيما بني شعاب اجلبال، وطول مكة من العالة 
إىل املسفلة حنو ميلني، وهو من حد اجلنوب إىل الشمال، ومن أسفل جياد إىل ظهر قعيقعان حنو الثلثني 

سجد يف حنو الوسط منها، والكعبة يف وسط املسجد، وباب الكعبة مرتفع من هذا، وأبنيتها حجارة، وامل
عن األرض حنو قامة وهو مصراع واحد، وأرض البيت مرتفعة عن األرض مع الباب، والباب حبذاء قتبة 
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زمزم، واملقام بقري زمزم على خط حماذ للباب، وبني يدي الكعبة مما يلي املغرب حائط مبين مدور، وهو 
إال أنه مل يدخل فيه، وهو احلجر، والطواف حييط به وبالبيت، وينتهي إىل هذا احلجر من البيت من البيت 

ركنان، أحدمها يعرف بالركن العراقي واآلخر بالركن الشامي، والركنان اآلخران أحدمها عند الباب، 
تعرف بسقاية اليت "واحلجر األسود على أقل من قامة، والركن اآلخر يغرف باليماين، وسقاية احلاج 

على ظهر زمزم، وزمزم فيما بينها وبني البيت، ودار الندوة من املسجد احلرام يف غربية، وهي " العباس
خلف دار اإلمارة مشرعة إىل املسجد، وهو مسجد قد مجع إىل املسجد احلرام وكان يف اجلاهلية جمتمعا 

جد احلرام عرض الوادي الذي هو لقريش، والصفا مكان مرتفع من جبل أيب قبيس، وبينها وبني املس
طريق وسوق، ومن وقف على الصفا كان حبذاء احلجر األسود، واملسعى ما بني الصفا واملروة، واملروة 

حجر من جبل قعيقعان، ومن وقف عليها كان حبذاء الركن العراقي، إال أن األبنية قد سترت ذلك الركن 
عبة من شرقيها، وقعيقعان هو اجلبل الذي من غريب عن الرؤية، وأبو قبيس هو اجلبل املشرف على الك

الكعبة، وأبو قبيس أعلى وأكرب منه، ويقال أن حجارة البيت من قعيقعان، ومىن على طريق عرفة من 
مكة، وبينها وبني مكة ثالثة أميال، ومىن شعب طوله حنو ميلني وعرضه يسري، وا أبنية كثرية ألهل كل 

د اخليف يف أقل من الوسط مما يلي مكة، ومجرة العقبة يف آخر مىن مما يلي بلد من بلدان اإلسالم، ومسج
مكة، وليست العقبة اليت تنسب إليها اجلمرة من مىن، واجلمرة األوىل والوسطى مها مجيعا فوق مسجد 

اخليف إىل ما يلي مكة، واملزدلفة مبيت للحجاج وجممع للصالة إذا صدروا من عرفات، وهو مكان بني 
سر واملأزمني، وأما بطن حمسر فهو واد بني مىن واملزدلفة، وأما املأزمان فهو شعب بني جبلني بطن حم

يفضي آخره إىل بطن عرنة، وهو واد بني املأزمني وبني عرفة، وعرفة ما بني وادي عرنة إىل حائط بين 
ط بين عامر خنيل عامر إىل من أقبل على الصخرات، واليت يكون ا موقف اإلمام وعلى طريق عقبة، وحائ

عند عرفة، وبقربه املسجد الذي جيمع فيه اإلمام بني الصالتني الظهر والعصر، وهو حائط خنيل وبه عني، 
وينسب إىل عبد اهللا بن عامر بن ركيز، وليس عرفات من احلرم، وإمنا حد احلرم إىل املأزمني، فإذا جزما 

 وكذلك التنعيم الذي يعرف مبسجد عائشة ليس من إىل العلمني املضروبني فما وراء العلمني من احلل،
احلرم واحلرم دونه، وحد احلرم حنو عشرة أميال يف مسرية يوم، وعلى احلرم كله منار مضروب يتميز به 
من غريه، وليس مبكة ماء جار، إال شيء بلغين بعد خروجي عنها أنه أجري إليها، من عني كان عمل 

 املقتدر أمري املؤمنني، ومياههم من السماء وليست هلم آبار تشرب، فيها بعض الوالة، فاستتم يف أيام
شجر مثمر إال شجر " فيما علمته"وأطيبها بئر زمزم، وال ميكن اإلدمان على شربه، وليس جبميع مكة 

البادية، فإذا جزت احلرم فهناك عيون وآبار وحوائط كثرية وأودية ذات خضر ومزارع وخنيل، وأما احلرم 
 أمسع أن به شجرا مثمرا، إال خنيالت رأيتها بفخ وخنيالت يسرية متفرقة، وأما ثبري فهو جبل فلم أر ومل
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مشرف يرى من مىن واملزدلفة، وكانت اجلاهلية ال تدفع من املزدلفة إال بعد طلوع الشمس إذا أشرقت 
صبح، واحلديبية بعضها على ثبري، وباملزدلفة املشعر احلرام، وهو مصلى اإلمام يصلي به املغرب والعشاء وال

يف احلل وبعضها يف احلرم، وهو مكان صد فيه املشركون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املسجد 
احلرام، وهو أبعد احلل إىل البيت، وليس هو يف طول احلرم وال يف عرضه إال أنه يف مثل الزاوية للحرم 

  .فلذلك صار بينها وبني املسجد أكثر من يوم

    

دينة فهي أقل من نصف مكة، وهي يف حرة سبخة األرض، وهلا خنيل كثرية، ومياه خنيلهم وأما امل
وزروعهم من اآلبار، يستقون منها العبيد، وعليها سور، واملسجد يف حنو من وسطها، وقرب النيب صلى اهللا 

ت مرتفع ليس عليه وسلم من املسجد يف شرقيه قريبا من القبلة، وهو اجلدار الشرقي من املسجد، وهو بي
بينه وبني سقف املسجد إال فرجة، وهو مسدود ال باب له، ويف قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقرب 
أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما، واملنرب الذي كان خيطب عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غشي مبنرب 

 الذي كان يصلي فيه األعياد يف غريب املدينة آخر، والروضة أمام املنرب بينه وبني القرب، ومصلى رسول اهللا
داخل الباب، وبقيع الغرقد خارج باب البقيع يف شرقي املدينة؛ وقباء خارج املدينة على حنو من ميلني إىل 
ما يلي القبلة، وهو جممع بيوت لألنصار يشبه القرية؛ وأحد جبل يف مشال املدينة، وهو أقرب اجلبال إليها 

 وبقرا مزارع فيها ضياع ألهل املدينة توازي العقيق فيما بينها وبني الفرع، والفرع على بعد فرسخني،
من املدينة على أربعة أيام من جنوبيها، وا مسجد جامع، غري أن أكثر هذه الضياع خراب، وكذلك 

ل يف طريق حوايل املدينة ضياع كثرية وأكثرها خراب، والعقيق واد من املدينة يف قبليها على أربعة أميا
  .مكة، وأعذب مياه تلك الناحية آبار العقيق

وأما . وأما اليمامة فإن مدينتها دون مدينة الرسول، وهي أكثر مترا وخنال من املدينة ومن سائر احلجاز
البحرين فإا من ناحية جند، ومدينتها هجر وهي أكثر متورا، إال أا ليست من احلجاز، وهي على شط 

ار القرامطة، وهلا قرى كثرية وقبائل من مضر ذوو عدد قد احتفوها، وليس باحلجاز حبر فارس، وهي دي
مدينة بعد مكة واملدينة أكرب من اليمامة، ويليها يف الكرب وادي القرى، وهي ذات خنيل كثرية وعيون، 
واجلار فرضة املدينة وهي على ثالث مراحل من املدينة على شط البحر، وهي أصغر من جدة، وجدة 

رضة أهل مكة على مرحلتني منها على شط البحر، وهي عامرة كثرية التجارات واألموال، ليس باحلجاز ف
  .بعد مكة أكثر ماال وجتارة منها، وقوام جتارا بالفرس

والطائف مدينة صغرية حنو وادي القرى، إال أن مثارها الزبيب، وهي طيبة اهلواء وأكثر فواكه مكة منها، 
" فيما علمته"زوان، وبغزوان ديار بين سعد وسائر قبائل هذيل، وليس باحلجاز وهي على ظهر جبل غ
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مكان هو أبرد من رأس هذا اجلبل، ولذلك اعتدل هواء الطائف، وبلغين أنه رمبا مجد املاء يف ذروة هذا 
  .اجلبل، وليس باحلجاز مكان جيمد فيه املاء سوى هذا املوضع فيما علمته

السكان، وهي من وادي القرى على يوم بني جبال، وا كانت ديار مثود، واحلجر قرية صغرية قليلة 
:  ورأيت تلك اجلبال وحنتهم، الذين قال اهللا عنهم"ومثود الذين جابوا الصخر بالواد": الذين قال اهللا فيهم

، ورأيتها بيوتا مثل بيوتنا يف أضعاف جبال، وتسمى تلك اجلبال "وتنحتون من اجلبال بيوتا فارهني"
األثالب، وهي جبال يف العيان متصلة، حىت إذا توسطتها رأيت كل قطعة منها قائمة بنفسها، يطوف بكل 

قطعة منها الطائف، وحواليها رمل ال يكاد يرتقي إىل ذروة كل قطعة منها أحد إال مبشقة شديدة، وا 
  ."هلا شرب ولكم شرب يوم معلوم"بئر مثود اليت قال اهللا يف الناقة 

    

 بني احلجر وبني أول الشام على أربع مراحل حنو نصف طريق الشام، وهو حصن به عني وخنيل، وتبوك
وحائط ينسب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويقال أن أصحاب األيكة الذين بعث إليهم شعيب 

ى حنو من ومدين على حبر القلزم حماذية لتبوك عل. كانوا ا، ومل يكن شعيب منهم، وإمنا كان من مدين
ست مراحل، وهي أكرب من تبوك، وبه البئر اليت استقى منها موسى عليه السالم لسائمة شعيب، ورأيت 

هذه البئر مغطاة قد بين عليها بيت، وماء أهلها من عني جتري هلم، ومدين اسم القبيلة اليت كان منها 
وأما اجلحفة فإا مرتل . "خاهم شعيباوإىل مدين أ": شعيب، وإمنا مسيت القرية م، أال ترى أن اهللا يقول

عامر، وبينها وبني البحر حنو من ميلني، وهي يف الكرب ودوام العمارة حنو من فيد، وليس بني املدينة ومكة 
مرتل يستقل بالعمارة واألهل مجيع السنة إال اجلحفة، وال بني املدينة والعراق مكان يستقل بالعمارة 

وفيد يف ديار طيء، وجبال طيء منها على مسرية يومني، وفيها خنيل وزرع واألهل مجيع السنة مثل فيد، 
قليل لطيء وا ماء قليل، يسكنها بادية من طيء، ينتقلون عنها يف بعض السنة للمراعي، وجبلة حصن يف 

آخر وادي ستارة، ووادي ستارة بني بطن مر وعسفان عن يسار الذاهب إىل مكة، وطول هذا الوادي 
ني، ال يكون اإلنسان منه يف مكان من بطن ال يرى فيه خنال، وعلى ظهر هذا الوادي واد مثل حنو من يوم

هذا يعرف بساية واآلخر يعرف بالسائرة، وجببلة كانت وقعة لبين متيم يف بكر بن وائل، ويف جرف منها 
ل وماء قيل هلك لقيط بن زرارة أخو حاجب خيرب حصن ذات خنيل كثرية وزروع، وينبع حصن ا خني

وزروع، وا وقوف لعلي بن أيب طالب عليه السالم يتوالها أوالده؛ والعيص حصن صغري بني ينبع 
واملروة، والعشرية حصن صغري بني ينبع واملروة، تفضل متورها على سائر متور احلجاز، غال الصيحاين 

عاب وأودية، ورأيته من خبيرب والربدي والعجوة باملدينة، وبقرب ينبع جبل رضوي، وهو جبل منيف ذو ش
ينبع أخضر، وأخربين من طاف يف شعابه أن به مياها كثريا وأشجارا، وهو اجلبل الذي زعم طائفة 
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يعرفون بالكيسانية، أن حممد بن احلنفية بن علي بن أيب طالب حي مقيم به، ومن رضوي حيمل حجر 
 وساحل البحر ديار للحسنيني، حزرت املسن إىل سائر اآلفاق، وبقربه فيما بينه وبني ديار جهينة وبلي

بيوت الشعر اليت يسكنوا حنوا من سبعمائة بيت وهم بادية مثل األعراب، ينتقلون يف املراعي واملياه 
انتقال األعراب، ال متيز بينهم يف خلق وال خلق، وتتصل ديارهم مما يلي املشرق بودان؛ وودان هذه من 

ستة أميال، وا كان يف أيام " اليت على طريق احلاج يف غربيها"واء اجلحفة على مرحلة، وبينها وبني األب
مقامي ا رئيس اجلعفريني، أعين أوالد جعفر بن أيب طالب، وهلم بالفرع والسائرة ضياع كثرية وعشرية 

وأتباع، وبينهم وبني احلسنيني حروب ودماء، حىت استولت طائفة من اليمن يعرفون ببين حرب على 
روا حزبا هلم فضعفوا؛ وتيماء حصن أعمر من تبوك وهي يف مشايل تبوك، وا خنيل وهي ضياعهم، فصا

ممتار البادية، وبينها وبني أول الشام ثالثة أيام، وال أعلم فيما بني العراق واليمن والشام مكانا إال وهو يف 
 والبحرين وبني عمان من ديار طائفة من العرب، ينتجعونه يف مراعيهم ومياههم، إال أن يكون بني اليمامة

وراء عبد القيس برية خالية من اآلبار والسكان واملراعي، قفرة ال تسلك وال تسكن، فأما ما بني القادسية 
فسكاا قبائل من بين أسد، " يف الطول ويف العرض من قرب السماوة إىل حد بادية البصرة"إىل الشقوق 

اوز معدن النقرة يف الطول ويف العرض من وراء جبلي فإذا جزت الشقوق فأنت يف ديار طيء، إىل أن جت
طيء حماذيا لوادي القرى، إىل أن تتصل حبدود جند من اليمامة والبحرين، مث إذا جزت املعدن عن يسار 

املدينة فأنت يف سليم، وإذا جزته عن ميني املدينة فأنت يف جهينة، وفيما بني مكة واملدينة بكر بن وائل يف 
من احلسنيني واجلعفريني وقبائل من مضر، وأما نواحي مكة فإن الغالب على نواحيها مما قبائل من مضر 

وأما بادية . يلي املشرق بنو هالل وبنو سعد يف قبائل من هذيل، ويف غربيتها مدجل وغريها من قبائل مضر
يمامة، مث من ورائهم البصرة فإا أكثر هذه البوادي أحياء وقبائل، وأكثرها متيم حىت يتصلوا بالبحرين وال

عبد القيس؛ وأما بادية اجلزيرة فإن ا أحياء من ربيعة واليمن، وأكثرهم كلب اليمن، ويف قبيلة منهم 
    يعرفون ببين العليص خرج صاحب الشام، الذي فل جيوش 

ل إىل مصر وأوقع بأهل الشام، حىت قصده املكتفي بنفسه إىل الرقة فأخذه؛ وبادية السماوة من دومة اجلند
عني التمر، وبرية خساف فيما بني الرقة وبالس عن يسار الذاهب إىل الشام، وصفني أرض من هذه 

البادية بقرب الفرات ما بني الرقة وبالس، وهو املوضع الذي كانت به حرب معاوية وعلي صلوات اهللا 
بن ياسر رضي اهللا عليه، واحلرب ينسب إليها، ورأيت هذا املوضع من بعد، وأخربين من رأى به عمار 

  .عنه، وبيت املال الذي كان جيمع فيه الفيء لعلي بن أيب طالب صلوات اهللا عليه

وأما بادية الشام فإا ديار لفزارة وخلم وجذام وبلى وقبائل خمتلطة من اليمن وربيعة ومضر، وأكثرها مين، 
طوله من وراء جبلي طيء إىل والرمل املذكور باحلجاز هو الرمل الذي عرضه من الشقوق إىل األجفر، و
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  .أن يتصل مشرقا بالبحر، وهو رمل أصفر لني اللمس، يكاد بعضه حيكي الغبار

وأما امة فإا قطعة من اليمن وهي جبال مشتبكة، أوهلا مشرف على حبر القلزم، مما يلي غربيها، 
على حنو من عشر وشرقيها بناحية صعدة وجرش وجنران، ومشاليها حدود مكة، وجنوبيها من صنعاء 

مراحل، وقد صورت جبال امة يف صورة ديار العرب؛ وبالد خيوان تشتمل على قرى ومزارع ومياه 
معمورة بأهلها، وهي مفترشة وا أصناف من قبائل اليمن، وحبران وجرش مدينتان متقاربتان يف الكرب 

نهما، وا يتخذ ما كان يتخذ ما خنيل، يشتمالن على أحياء من اليمن كثرية، وصعدة أكرب وأعمر م
بصنعاء من األدم، ويتخذ بنجران وجرش والطائف أدم كثري، غري أن أكثر ذلك يرتفع من صعدة، وا 

جمتمع التجار واألموال، واحلسين املعروف بالزيدي ا مقيم، وليس جبميع اليمن مدينة أكرب وال أكثر أهال 
هلواء حبيث ال يتحول اإلنسان عن مكان واحد شتاء وصيفا ومرافق من صنعاء، وبلغين أا من اعتدال ا

عمره، وتتقارب ا ساعات الشتاء والصيف، وا كانت ديار ملوك اليمن فيما تقدم، وا بناء عظيم قد 
خرب، فهو تل عظيم يعرف بغمدان كان قصرا مللوك اليمن، وليس باليمن بناء أرفع منه، واملذخيرة جبل 

أعاله حنو عشرين فرسخا، فيها مزارع ومياه ونباا الورس، وهو منيع ال يسلك إال للجعفري، بلغين أن 
من طريق واحد حجىت تغلب عليه القرمطي، الذي كان خرج باليمن يعرف مبحمد بن الفضل، وشبام 

جبل منيع جدا فيه قرى ومزارع وسكان كثرية، وهو مشهور من جبال اليمن، ويرتفع من اليمن العقيق 
 ومها حجران إذا حكا خرج منهما اجلزع والعقيق، ألن وجه احلجر كالغشاء، وبلغين أما واجلزع،

يكونان يف صحارى فيها حصى فيلتقط من بني احلجارة، وعدن مدينة صغرية، وإمنا شهرا ألا فرضة 
ا وليست وباليمن مدن كثرية هي أكرب منه. على البحر، يرتهلا السائرون يف البحر، وا معادن اللؤلؤ

مبشهورة، وبالد اإلباضية بقرب خيوان، وهي أعمر بالد تلك النواحي خماليف ومزارع وأغزرها مياها، 
وحضرموت يف شرقي عدن بقرب البحر، وا رمال كثرية تعرف باألحقاف، وحضرموت يف نفسها 

ئر عميقة ال يكاد مدينة صغرية وهلا أعمال عريضة، وا قرب هود النيب عليه السالم، وبقرا بلهوت ب
وأما بالد مهرة فإن قصبتها تسمى الشحر، وهي بالد قفرة ألسنتهم . يستطيع أحد أن يرتل إىل قعرها

مستعجمة جدا، ال يكاد يوقف عليها، وليس ببالدهم خنيل وال زرع، وإمنا أمواهلم األبل، وا جنب من 
 اآلفاق من هناك؛ وديارهم مفترشة، األبل تفضل يف السري على سائر النجب، واللبان الذي حيمل إىل

  .وبالدهم بواد نائية، ويقال أا من عمان

    

وعمان مستقلة بأهلها، وهي كثرية النخيل والفواكه اجلرمية من املوز والرمان والنبق وحنو ذلك، وقصبتها 
ال، وال صحار وهي على البحر، وا متاجر البحر وقصد املراكب، وهي أعمر مدينة بعمان وأكثرها ما
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تكاد تعرف على شاطئ حبر فارس جبميع بالد اإلسالم مدينة أكثر عمارة وماال من صحار، وا مدن 
كثرية، وبلغين أن حدود أعماهلا حنو من ثلثمائة فرسخ، وكان الغالب عليها الشراة، إال أن وقع بينهم 

رج منهم رجل يعرف حروب، فخ" وهم من كرباء تلك النواحي"وبني طائفة من بين سامة ابن لؤي 
مبحمد بن القاسم السامي إىل املعتضد فاستنجده، فبعث معه بابن ثور ففتح عمان للمعتضد، وأقام ا 
اخلطبة له، واحناز الشراة إىل ناحية هلم تعرف برتوة، وإىل يومنا هذا ا إمامهم وبقية ماهلم ومجاعتهم؛ 

ن البحر رمبا وقع ثلج دقيق، ومل أر أحدا شاهد وعمان بالد حارة جدا، وبلغين أن مبكان منها بعيد ع
وأما ديار مهدان . ذلك إال باإلبالغ، وبأرض سبأ من اليمن طوائف من محري وكذلك بأرض حضرموت

وأشعر وكندة وخوالن فإا مفترشة يف أعراض اليمن، ويف أضعافها خماليف وزروع، وا بواد وقرى 
 شرقي امة، وهي قليلة اجلبال مستوية البقاع؛ وجند اليمن تشتمل على بعض امة وبعض جند اليمن من

غري جند احلجاز، غري أن جنويب جند احلجاز يتصل بشمايل جند اليمن، وبني البحرين وبني عمان برية 
ممتنعة؛ وباليمن قرود كثرية، بلغين أا تكثر حىت ال تطاق إال جبمع عظيم، وإذا اجتمعت كان هلا كبري 

عسوب للنحل، وا دابة تسمى العدار، بلغين أا تطلب اإلنسان فتقع عليه، فإن أصابت منه تتبعه مثل الي
  .ذلك تدود جوف اإلنسان فانشق، وحيكى عن الغيالن ا من األعجوبة ما ال أستجز حكايته

 مرحلة، ومن 15من عبادان إىل البحرين حنو من : وأما املسافات بديار العرب فإن الذي حييط ا
حرين إىل عمان حنو من شهر، ومن عمان إىل أرض مهرة حنو من شهر، وإىل حضرموت من مهرة حنو الب

ومن جدة إىل . من شهر، ومن أقصى حضرموت إىل عدن حنو من شهر، ومن عدن إىل جدة حنو من شهر
  مراحل، ومن اجلار إىل أيلة3 مراحل، ومن ساحل اجلحفة إىل اجلار حنو من 5ساحل اجلحفة حنو من 

 مرحلة، ومن بالس ومن بالس يل الكوفة حنو من 20 مرحلة، ومن أيلة إىل بالس حنو من 20حنو من 
 مرحلة، ومن البصرة إىل عبادان حنو من مرحلتني، فهذا 12 مرحلة، ومن الكوفة إىل البصرة حنو من 20

  .هو الدور الذي حييط ا

 مراحل؛ 10، ومن املدينة إىل مكة حنو من  مرحلة20فإن من الكوفة إىل املدينة حنو من : أما طرقها
 مراحل، وإذا انتهى إىل معدن النقرة 3وطريق اجلادة من الكوفة إىل مكة أقصر من هذا الطريق بنحو من 

وأما طريق البصرة . عدل عن املدينة، حىت خيرج إىل معدن بين سليم إىل ذات عرق حىت ينتهي إىل مكة
 ويلتقي مع طريق الكوفة بقرب معدن النقرة، وأما طريق البحرين إىل  مرحلة،18فهو إىل املدينة حنو من 

 مرحلة، وكذلك من دمشق إىل 20 مرحلة، وأما طريق الرقة إىل املدينة فنحو من حنو15املدينة فنحو من 
  . مرحلة20 مرحلة، ومن مصر إىل املدينة على الساحل حنو من 20املدينة حنو من 
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يقا ألنه يلتقي بأيلة مع طريق أهل فلسطني، فيصري الطريقان سوى، وهو أول ومل نفرد ملصر واملغرب طر
أحدمها إىل : حد البادية، وإمنا يتفرق قبل دخول البادية، وألهل مصر وفلسطني إذا جاوزوا مدين طريقان

ىل  'حىت ينتهي" قرية بالبادية كان بنو مروان أقطعوها الزهري احملدث وا قربه"املدينة على بدا وشغب 
املدينة على املروة، وطريق ميضي على ساحل البحر حىت خيرج باجلحفة، فيجتمع ا طريق أهل العراق 

ودمشق وفلسطني ومصر؛ وأما طريق البصرة والرقة، فهما ال يسلكان وقد تعطال، وسائر الطرق 
بعد، واآلخر إحدامها على ساحل البحر وهو أ: ومن عدن إىل مكة حنو من شهر، وهلا طريقان. مسلوكة

يأخذ على صنعاء وصعدة وجرش وجنران والطائف حىت ينتهي إىل مكة، وهلم طريق على البوادي وامة 
وأما أهل . هو أقرب من هذين الطريقني، إال أنه على أحياء اليمن وخماليفها، تسلكه احلواس منهم

دن وبني مكة، واملسافة حضرموت ومهرة فإم يقطعون عرض بالدهم حىت يتصلوا باجلادة اليت بني ع
وأما طريق عمان فهو طريق . منهم إىل االتصال ذه اجلادة ما بني عشرين مرحلة إىل مخسني مرحلة

يصعب سلوكه يف الربية، لكثرة القفار ا وقلة السكان، وإمنا طريقهم يف البحر إىل جدة، فإن سلكوا 
بعد عليهم، وقل ما يسلكونه، " أو إىل طريق عدن"على السواحل من مهرة وحضرموت إىل عدن 

وكذلك ما بني عمان والبحرين فطريق شاق، يصعب سلوكه لتمانع العرب فيما بينهم ا، وأما ما بني 
 18البحرين وعبادان فغري مسلوك وهوقفر، والطريق فيها على البحر، ومن البصرة إىل البحرين حنو من 

  .أنه خموفمرحلة يف قبائل العرب ومياههم مسلوك عامر، غري 

فهذه جوامع املسافات اليت حيتاج إىل علمها، فأما ما بني ديار العرب لقبائلها من املسافات فقل ما تقع 
  .احلاجة لغري أهل البادية إىل معرفتها

  بحر فارس

وسنذكر بعد ديار العرب حبر فارس، فإنه يشتمل على أكثر حدودها، ويتصل بديار العرب منه وبسائر 
ونصوره، مث نذكر جوامع مما يشتمل عليه هذا البحر، ونبتدئ بالقلزم على ساحله مما يلي بالد اإلسالم 

املشرق، فإنه ينتهي إىل أيلة، مث يطوف حبدود ديار العرب، اليت ذكرناها وبيناها قبل هذا إىل عبادان، مث 
س إىل سرياف، مث يقطع عرض دجلة وينتهي على الساحل إىل مهروبان مث إىل جنابة، مث مير على سيف فار

ميتد إىل سواحل هرمز وراء كرمان إىل الديبل وساحل امللتان وهو ساحل السند، وقد انتهى حد بلدان 
اإلسالم، مث ينتهي إىل سواحل اهلند حىت ينتهي إىل سواحل التبت فيقطعها إىل أرض الصني؛ وإذا أخذت 

ر حىت تنتهي إىل مفاوز هي للبجة، من القلزم غربيها على ساحل البحر سرت يف مفاوز، من حدود مص
وا معادن الذهب، إىل مدينة على شط البحر يقال هلا عيذاب مث ميتد على بلد احلبشة، وهي حماذية ملكة 
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واملدينة حىت حياذي قرب عدن، مث يقطع احلبشة ويتصل بظهر بلد النوبة حىت ينتهي إىل بلدان الزنج وهي 
ذاة مجيع بلدان اإلسالم، وقد انتهى مسافة هذا البحر، مث تعرض فيه من أوسع تلك املمالك فيمتد على حما

  .جزائر وأقاليم خمتلفة إىل أن حياذي أرض الصني

    

وقد صورت هذا البحر وذكرت حدوده مطلقا، وسأصف ما حييط به وما يف أضعافه مجال، يقف عليه 
 حياذي بطن اليمن فإنه يسمى حبر القلزم، أما ما كان من هذا البحر من القلزم إىل ما. من قرأه إن شاء اهللا

ومقداره حنو ثالثني مرحلة طوال، وعرضه أوسع ما يكون غري مسري ثالث ليال، مث ال يزال يضيق حىت 
يرى من بعض جنباته اجلانب اآلخر، حىت ينتهي إىل القلزم، مث يدور على اجلانب اآلخر من حبر القلزم، 

رية قد عال املاء عليها، وطرق السفن ا معروفة ال يهتدى فيها إال وحبر القلزم مثل الوادي به جبال كث
بربان، يتخلل بالسفينة يف أضعاف تلك اجلبال بالنهار، فأما باللليل فال بسلك، وماؤه صاف ترى تلك 

اجلبال فيه، ويف هذا البحر ما بني القلزم وأيلة مكان يعرف بتاران، وهو أخبث ما يف هذا البحر من 
 وذلك أنه دوارة ماء يف سفح جبل، وإذا وقعت الريح على ذروته انقطعت الريح على قسمني، األماكن،

فترتل الريح على شعبني يف هذا اجلبل متقابلني، فتخرج الريح من كال هذين الشعبني فتقابل فيثور املاء، 
 كان للجنوب أدىن وتتبلد كل سفينة تقع يف تلك الدوارة باختالف الرحيني وتتلف فال تسلم واحدة، وإذا

مهب فال سبيل إىل سلوكه، ومقدار طوله حنو ستة أميال، وهو املوضع الذي غرق فيه فرعون، وبقرب 
تاران موضع يعرف جببيالت، يهيج وتتالطم أمواجه باليسري من الريح، وهو موضع خموف أيضا، فال 

تلف األلوان، فإذا قابل بطن اليمن يسلك بالصبا مغربا وبالدبور مشرقا، وإذا حاذا أيلة ففيه مسك كثري خم
مسي حبر عدن إىل أن جياوز عدن مث يسمى حبر الزنج، إىل أن حياذي عمان عاطفا على فارس، وهذا حبر 

يعرض حىت يقال أن عربه إىل بالد الزنج سبعمائة فرسخ، وهو حبر مظلم أسود ال يرى مما فيه شيء، 
 عدن وإذا جزت عمان إىل أن خترج عن حدود وبقرب عدن معدن اللؤلؤ خيرج ما يرتفع منه إىل

اإلسالم، وتتجاوزه إىل قرب سرنديب يسمى حبر فارس، وهو عريض البطن جدا، يف جنوبه بلدان الزنج، 
ويف هذا البحر هوارات كثرية ومعاطف صعبة، ومن أشدها ما بني جنابة والبصرة، فإنه مكان يسمى هور 

نه سفينة عند هيجان البحر، وا مكان يعرف باخلشبات، من جنابة، وهو مكان خموف ال تكاد تسلم م
عبادان على حنو ستة أميال، على جري ماء دجلة إىل البحر، ويرق املاء حىت خياف على السفن الكبار، إن 
سلكته أن جتلس على األرض إال يف وقت املد، وذا املوضع خشاب منصوبة قد بين عليها مرقب يسكنه 

ل ليهتدى به ويعلم به املدخل إىل دجلة، وهو مكان خموف إذا ضلت السفينة فيه خيف ناظور، يوقد باللي
انكسارها لرقة املاء، وحبذاء جنابة مكان يعرف خبارك وبه معدن اللؤلؤ، خيرج منه الشيء اليسري، إال أن 



االصطخري-املسالك واملمالك  17  

املعدن، وبعمان النادر إذا وقع من هذا املعدن فاق يف القيمة غريه، ويقال أن الدرة اليتيمة تقع من هذا 
وسرنديب يف هذا البحر معدن لؤلؤ، وال أعلم معدنا لؤلؤ إال ببحر فارس، وهلذا البحر مد وجزر يف اليوم 
والليلة مرتان، من حد القلزم إىل حد الصني حيث انتهى، وليس لبحر املغرب وال لبحر الروم وال لسائر 

قريبا من عشرة أذرع، مث ينضب حىت يرجع إىل البحار مد وال جزر غري حبر فارس، وهو أن يرتفع املاء 
مقداره، ويف هذا البطن من البحر الذي نسبناه خصوصا إىل فارس جزائر، منها الفت وخارك وأوال 

وغريها من اجلزائر املسكونة، وا مياه عذبة وزرع وضرع، فهذه جوامع من صفة هذا البحر من حدود 
  .اإلسالم

    

وأما القلزم . معة، نبتدئ منها بالقلزم مث ننتهي إىل جنباته إن شاء اهللاوسأصف ما على سواحله صفة جا
فإا مدينة على شفري البحر، وينتهي هذا البحر إليها، وهي يف عطف هذا البحر يف آخر لسانه، وليس ا 

 زرع وال شجر وال ماء، وإمنا حيمل هلم من آبار ومياه بعيدة منهم، وهي تامة العمارة ا فرضة مصر

والشام، ومنها حتمل محوالت الشام ومصر إىل احلجاز واليمن وسواحل هذا البحر، وبينها وبني فسطاط 
مصر مرحلتان، مث ينتهي على شط البحر فال تكون ا قرية وال مدينة، سوى مواضع فيها ناس مقيمون 

 حاذا جبل الطور على صيد من هذا البحر وشيء من النخيل يسري، حىت ينتهي على تاران وجبيالت، وما
إىل أيلة؛ وأيلة هذه مدينة صغرية عامرة، ا زرع يسري، وهي مدينة اليهود الذين حرم اهللا عليهم صيد 

السبت، وجعل منهم القردة واخلنازير، وفيها بيد اليهود عهد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ وأما مدين 
البحرين إىل عبادان فقد وصفناه يف صفة ديار وما انتهى على هذا البحر يف عطوف اليمن إىل عمان و

العرب، وأما عبادان فإا حصن صغري عامر على شط البحر، وجممع ماء دجلة، وهو رباط كان فيه 
حمارس للقطرية وغريهم من متلصصة البحر، وا على دوام األيام مرابطون، مث تقطع عرض دجلة فتصري 

فارس، ويعرض فيها أماكن متنع من السلوك إال يف املاء، على ساحل هذا البحر إىل مهروبان من حد 
وذلك أن مياه خوزستان جتتمع إىل دورق وحصن مهدي وباسيان فتتصل مباء البحر؛ ومهروبان مدينة 
صغرية عامرة وهي فرضة أرجان، وما واالها من أداين فارس ويعض خوزستان، مث ينتهي البحر على 

 من مهروبان، ومنها يرتفع الشينيزي الذي حيمل إىل اآلفاق، مث ينتهي الساحل إىل شينيز، وهي مدينة أكرب
إىل جنابة؛ وجنابة هذه مدينة أكرب من مهروبان، وهي فرضة لسائر فارس خصبة شديدة احلر، مث ينتهي 

على الساحل إىل سيف البحر إىل حبريم، وهذا السيف مابني جنابة وحبريم، به قرى ومساكن ومزارع 
شة شديدة احلر، مث ينتهي إىل سرياف وهي الفرضة العظيمة لفارس، وهي مدينة عظيمة ليس متفرقة مفتر

ا سوى األبنية شيء، حىت جياوز على جبل يطل عليه، وليس ا ماء جيمد وال زرع وال ضرع، وهي 
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 إىل أغىن بالد فارس، مث يتجاوز على الساحل يف مواضع منقطعة تعترض ا جبال ومفاوز، إىل أن ينتهي
حصن ابن عمارة وهو حصن منيع على هذا البحر، وليس جبميع فارس حصن أمنع منه، ويقال إن 

، وينتهي على ساحل "وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا": صاحب احلصن هو الذي قال اهللا فيه
 إىل هذا البحر إىل هرمز وهي فرضة كرمان، مدينة غراء كثرية النخل حارة جدا، مث تسري على شطه

الديبل، وهي مدينة عامرة وا جممع التجار، وهي فرضة لبلد السند، وبلد السند هو املنصورة وأراضي 
الزط وما واالها إىل امللتان، مث ينتهي على ساحل بلدان اهلند إىل أن يتصل بساحل تبت، وينتهي إىل 

  .ساحل الصني، مث إىل الصني مث ال يسلك بعده

    

غريب هذا البحر، فإنه ينتهي إىل برية قفرة، ال شيء فيها إال أن يتصل ببادية البجة، وإذا أخذت من القلزم 
والبجة قوم أصحاب أخبية شعر، أشد سوادا من احلبشة يف زي العرب، ال قرى هلم وال مدن وال زرع، 

لنوبة إال ما ينقل هلم من مدن احلبشة واليمن ومصر والنوبة، وينتهي حدهم إىل ما بني احلبشة وأرض ا
وأرض مصر، وينتهي إىل معادن الذهب، ويأخذ هذا املعدن من قرب أسوان مصر على حنو من عشر 

مراحل، حىت ينتهي إىل حصن على البحر يسمى عيذاب، ويسمى جممع الناس ذا املعدن العالقي، وهو 
 ال فضة رمال وأرض مبسوطة ال جبل ا، وأموال هذا املعدن ترتفع إىل أرض مصر، وهو معدن ذهب

فيه، والبجة قوم يعبدون األصنام وما استحسنوه، مث يتصل ذلك بأرض احلبشة وهم نصارى، وتقرب 
ألوام من ألوان العرب بني السواد والبياض، وهم متفرقون يف ساحل هذا البحر إىل أن حياذي عدن، وما 

قع منها إىل عدوة اليمن، وهم أهل ت" اليت تدبغ للنعال"كان من النمور واجللود امللمعة وأكثر جلود اليمن 
سلم ليسوا بدار حرب، وهلم على الشط موضع يقال له زيلع، فرضة للعبور إىل احلجاز واليمن، مث يتصل 

ذلك مبفازة بلد النوبة، والنوبة نصارى، وهي بلدان أوسع من احلبشة، وا من املدن والعمارة أكثر مما 
ا وقراها، حىت يتجاوز ذلك إىل رملة من أرض الزنج، مث باحلبشة، وخيترق نيل مصر فيما بني مد

يتجاوزه إىل براري يتعذر مسلكها، مث ينتهي هذا البحر حىت يتصل بأرض الزنج مما حياذي عدن، إىل أن 
ميتد على البحر وتتجاوز حماذاا مجيع حد اإلسالم، ويدخل فيما حاذى بعض بلدان اهلند لسعته وكثرته، 

 أطراف الزنج صرودا فيها زنج بيض، وبلد الزنج هذا بلد قشف قليل العمارة وقليل وبلغين أن يف بعض
  .الزروع، إال ما اتصل ا من مستقر امللك

  ديار المغرب
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وأما املغرب فهو نصفان ميتدان على حبر الروم، نصف من شرقيه ونصف من غربيه، فأما الشرقي فهو 
 وما يف أضعاف هذه األقاليم، وأما الغريب فهو األندلس، برقة وأفريقية وتاهرت وطنجة والسوس وزويلة

وقد مجعتهما يف التصوير، فأما اجلانب الشرقي فإن الذي حييط به من شرقيه حد مصر بني اإلسكندرية 
وبرقة من حد حبر الروم، حىت ميضي على ظهر الواحات إىل برية تنتهي إىل أرض النوبة، وغربيه البحر 

، ومشاليه حبر الروم الذي يأخذ من البحر احمليط، يأخذ من حد مصر على ما حياذي احمليط ممتدا على حده
برقة إىل طرابلس املغرب، مث إىل املهدية مث إىل تونس مث إىل طربقة مث إىل تنس مث إىل جزيرة بين مزغنا، مث 

وراءها عمارة، إىل ناكور مث إىل البصرة مث إىل أزيلة مث إىل السوس األقصى، مث ميتد على برية ليس 
وجنوبيه رمل من حد البحر احمليط حىت ميتد من وراء سجلماسة إىل زويلة، مث ميتد إىل ظهر الواحات من 

أرض مصر، وأما األندلس فإنه حييط به مما يلي البحر احمليط من حد بلد اجلاللقة، على كورة يقال هلا 
ىل جزيرة جبل طارق مث إىل مالقة مث إىل جبانة مث شنترين، مث إىل أخشنبة مث إىل أشبيلية مث إىل سدونة مث إ

إىل بالد مرسية مث إىل بالد بلنسية مث إىل طرطوشة مث يتصل ببالد الكفر مما يلي البحر ببالد اإلفرجنة، ومما 
  .يلي الرب ببالد علجسكس مث ببالد بسكونس مث ببالد اجلاللقة حىت ينتهي إىل البحر

    

 ليست بكبرية، وحواليها كورة عامرة كبرية، وهي يف مستو من األرض فأما برقة فإا مدينة وسطة
خصبة، ويطيف ا من كل جانب بادية يسكنها طوائف من الرببر، وقد كان خيرج إليها عامل من مصر، 

إىل أن ظهر املهدي عبيد اهللا املستويل على املغرب، فاستوىل عليها وأزال عمال مصر، وأما طرابلس 
عمل أفريقية، وهي مدينة مبنية من الصخر على ساحل حبر الروم، خصبة واسعة الكورة املغرب فهي من 

حصينة جدا، وأما املهدية فإا مدينة صغرية استحدثها عبيد اهللا املستويل على املغرب، ومساها ذا االسم، 
ونس مدينة كبرية وت. وهي على البحر، وعبيد اهللا حتول إليها من القريوان، وهي من القريوان على يومني

خصبة واسعة املياه والزروع، وهي أول عدوة األندلس، يعرب منها وال يعرب من دوا، إال من املدن اليت 
وطربقة مدينة صغرية وبية ا . تلي املغرب، ألا أول مدينة حتاذي األندلس، وما دوا حماذ لبالد اإلفرجنة

لبحر معدن املرجان، وليس يعرض يف األرض معدن عقارب قاتلة حنو عقارب عسكر مكرم، وا يف ا
للمرجان إال ا؛ وأما تنس فهي مدينة كبرية، وهي عدوة إىل األندلس أيضا، إال أا وبية؛ وجزيرة بين 

مزغنا مدينة عامرة، حيف ا طوائف من الرببر، وهي من اخلصب والسعة على غاية ما تكون املدن؛ 
ة يعرب منها أيضا إىل جبانة، وهي مدينة حصينة خصبة، وهي حبذاء وناكور على شط البحر مدينة كبري

جزيرة جبل طارق، وبينها وبني اجلزيرة املذكورة عرض البحر أثىن عشر فرسخا، وأزيلة مدينة كبرية على 
شط البحر احمليط، وهي خصبة كثرية اخلري، وهي أقصى املعابر إىل األندلس، والسوس األقصى اسم املدينة 
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ا طوائف من الرببر، وأما البصرة وأزيلة إال أ ا كورة عظيمة، ذات مدن وقرى وسعة وخصب، وحيتف
فهما من إقليم طنجة، وطنجة هي كورة عظيمة، حتيط مبدن وقرى وبواد للرببر كثرية، ومدينتها العظمى 

 اخلارج باملغرب إىل اليت هي القصبة تسمى فاس، وهي املدينة اليت ا حيىي الفاطمي، ومل يفتحها عبيد اهللا
حني تصنيف هذا الكتاب، وأما ناكور وجزيرة بين مزغنا يف مدن وقرى كثرية فقريبة من تاهرت األعلى؛ 
ومدينة كورة تاهرت امسها تاهرت، وهي مدينة كبرية خصبة واسعة الربية والزروع واملياه، وا األباضية 

اهرت، إال أا منقطعة ال يسلك إليها إال يف وهم الغالبون عليها، وسجلماسة مدينة وسطة من حد ت
القفار والرمال، وهي قريبة من معدن الذهب، بينها وبني أرض السودان وأرض زويلة، ويقال إنه ال 

يعرف معدن للذهب أوسع ذهبا وال أصفى منه، إال أن املسلك إليه صعب، واالستعداد شاق جدا، وهي 
هرت بأسرها من أفريقية، إال أا مفردة باالسم والعمل يف من مملكة عبيد اهللا، ويقال أن كورة تا

الدواوين، وسطيف مدينة كبرية بني تاهرت وبني القريوان، وهي حصينة وهلا كورة تشمل على قرى 
كثرية وعمارة متصلة، وسكاا كتامة قبيلة من الرببر، م ظهر عبيد اهللا، وكان أبو عبد اهللا احملتسب 

 مقيما بينهم، حىت متهد أمره م، والقريوان هي أجل مدينة بأرض املغرب، خال الداعي إىل عبيد اهللا
قرطبة باألندلس فإا أعظم منها، وهي املدينة اليت كان يقيم ا والة املغرب، وا كان مقام األغلب 

ب ومقامهم وبنيه إىل أن أزال ملكهم أبو عبد اهللا احملتسب، وخارج القريوان أبنية كانت معسكر آل األغل
ا كان، وتسمى الرقادة، إىل أن استحدث عبيد اهللا املهدية على شط البحر، فأقام به وانتقل عن رقادة، 

وأما زويلة فإا من حد املغرب، وهي مدينة وسطة هلا كورة عريضة، وهي متامخة ألرض السودان، 
 هلم عامة ما يكون يف بالد اإلسالم وبلدان السودان بلدان عريضة إال أا قفرة قشفة جدا، وهلم يف جبال

من الفواكه، إال أم ال يطعمونه، وهلم أطعمة يتغذون ا من فواكه ونبات، وغري ذلك مما ال يعرف يف 
بلدان اإلسالم، واخلدم السود الذين يباعون يف بلدان اإلسالم منهم، وليس هلم بنوبة وال بزنج وال حببشة 

ى حدة أشد سوادا من اجلميع وأصفى، ويقال إنه ليس يف أقاليم السودان وال من البجة، إال أم جنس عل
من احلبشة والنوبة والبجة وغريهم إقليم أوسع منه، وميتدون إىل قرب البحر احمليط مما يلي اجلنوب، ومما 
 يلي الشمال على مفازة ينتهي إىل مفاوز مصر من وراء الواحات، مث على مفاوز بينها وبني أرض النوبة،

مث على مفاوز بينها وبني أرض الزنج، وليس هلا اتصال بشيء من املمالك والعمارات إال من وجه 
     املغرب، لصعوبة املسالك بينها وبني سائر األمم، وهذه 

  .جوامع ما حيتاج إىل معرفته من شرقي البحر من املغرب

ملدن خصبة واسعة، ومدينتها وأما الغريب من املغرب فهو األندلس، واألندلس بلدان عريضة كثرية ا
العظمى تسمى قرطبة، وهي من األندلس يف وسطها، والذي حييط باألندلس البحر احمليط، مث يطوف حبر 
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الروم ا إىل أرض إفرجنة، فيأخذ من مدينة شنترين إىل أخشنبة مث إىل إشبيلية مث إىل سدونة مث إىل اجلزيرة 
مرسية على مدينة لقنت إىل بالد بلنسية مث إىل طرطوشة وهي آخر مث إىل مالقة مث إىل جبانة مث إىل بالد 

املدن اليت على البحر، مث يتصل من جهة البحر ببالد اإلفرجنة، ومن جهة الرب يتصل ببالد علجسكس، 
وهي بالد حرب من النصارى، مث يتصل ببالد بسكونس وهم أيضا نصارى، مث يتصل ببالد اجلاللقة وهم 

ي من األندلس حدان إىل دار الكفر وحدان إىل البحر، وهذه املدن اليت ذكرناها على نصارا أيضا، فينته
الشط كلها مدن كبار عامرة، واألندلس يف أيدي بين أمية ما افتتحت لبين العباس وال قدر عليها عبيد 

مية فتغلب اهللا، وملا زالت دولة بين مروان، عرب إليها من أزيلة املغرب إىل جزيرة جبل طارق بعض بين أ
ومن مشاهري مدن األندلس جيان وطليطلة ونفزة . عليها، فهي يف أيديهم إىل وقت تصنيفنا هذا الكتاب

وسرقصطة والردة ووادي احلجارة وترجالة وقورية وماردة وباجة وغافق ولبلة وقرمونة ومورور واستجة 
رب، وأكثر أبنيتها من حجارة، ورية، وهي كلها مدن عظام، وليس فيها ما يقارب قرطبة يف العظمة والك

وهي أبنية جاهلية ال تعرف فيها مدينة حمدثة إال جبانة، فإا حمدثة يف حد بالد يقال هلا البرية وشنترين اليت 
تطل على البحر احمليط ا يقع العنرب، ومل نعلم ببحر الروم والبحر احمليط موضع عنرب إال بشنترين وشيء 

بسواحل الروم، وتقع بشنترين يف وقت من السنة من البحر دابة، حتتك حبجارة وقع يف أيام مقامي بالشام 
على شط البحر فيقع منها وبر يف لني اخلز، لونه لون الذهب ال يغادر منه شيئا، وهو عزيز قليل فيجمع 

يمة وتنسج منه ثياب، فتتلون يف اليوم ألوانا، وحيجر عليها ملوك بين أمية، وال ينقل إال سرا، وتزيد ق
الثوب عن ألف دينار لعزته وحسنه؛ ومالقة سكاا عرب، وا السفن الذي تتخذ منه مقابض للسيوف؛ 
وجزيرة جبل طارق منها افتتح األندلس يف أول اإلسالم، وجبل طارق جبل عامر حصني بالقرى واملدن، 

ثقت بالرصاص، وهو آخر املعابر باألندلس؛ وطليطلة مدينة يف جبل عال، بناؤها من حجارة قد و
وحواليها سبعة أجبل كلها عامرة منيعة مسكونة، وحوهلا ر عظيم يقارب يف الكرب دجلة، واسم هذا 
النهر تاجه، خيرج من بلد يقال له شنتربية، ووادي احلجارة مدينة هي وما حواليها من املدن والقرى 

منها كان عمر بن حفصون، الذي تعرف مبدن بين سامل، ورية كورة عظيمة خصيبة، ومدينتها أرجدونة و
خرج على بين أمية ا، وفحص البلوط كورة خصبة واسعة ومدينتها غافق، وقورية مدينة كانت كبرية 

إال أا خربت بعصبية وقعت بينهم، فاستعان أحد الفريقني باجلاللقة النصارى حىت خربوها؛ وماردة من 
 ما عامل لبين أمية، إال أنه خيطب ما هلم؛ أعظم األندلس، وكذلك طليطلة، ومها ممتنعتان ليس

وشنترين كورة عظيمة ومدينتها قلمرية، وثغور اجلاللقة ماردة ونفزة ووادي احلجارة وطليطلة، ومدينة 
اجلاللقة مما يلي ثغور األندلس يقال هلا مسورة، وعظيم اجلاللقة مبدينة يقال هلا أبيط، وهي بعيدة عن بلدان 

 أصناف الكفر الذين يلون األندلس أكثر عددا من األفرجنة، ويقال مللكهم قارله، غري اإلسالم، وليس يف
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أن الذين يلون املسلمني منهم أقل من سائر أجناس الكفر، لدخوهلم يف البحر، واحلاجز الذي بينهم وبني 
ونس وهم أشد األفرجنة من بلدان الشرك من غريهم، مث اجلاللقة يتلوم يف الكثرة، وأقلهم عددا البسك

شوكة، والذين يتلون البسكونس من ثغور األندلس من سرقسطة وتطيلة والردة، ويليهم قوم من 
  .النصارى يقال هلم علجسكس أقلهم غائلة، وهم احلاجز بينهم وبني الفرجنة

    

س، والرببر الذين هم بأرض األندلس وسائر املغرب صنفان، صنف يقال هلم البتر، وصنف يقال هلم الربان
فنفزة ومكناسة وهوارة ومديونة من البتر وهم باألندلس، وكتامة وزناته ومصمودة ومليلة وصنهاجة من 

فأما زناتة فأوطاا بناحية تاهرت، وأما كتامة فأوطاا بناحية سطيف، وسائر الرببر الذين هم . الربانس
 ومكناسة فهم باألندلس بني من الربانس فمفترشون يف سائر املغرب من شرقي حبر الروم، وأما نفزة

وبكورة البرية حرير كثري يفضل . اجلاللقة وبني مدينة قرطبة، وأما هوارة ومديونة فهم سكان شنتربية
ويقدم على غريه، وباألندلس معادن كثرية من الذهب، وا معادن فضة بناحية البرية ومرسية، وبقرب 

  .، وبناحية تطيلة مسور كثريقرطبة مبوضع يقال له كرتش وتفسريه بالعربية ديار

وزويلة يف وجه أرض السودان، وهؤالء اخلدم السود أكثرهم يقع إىل زويلة، وأرض املغرب ما كان منها 
يف شرقي حبر الروم بقرب الساحل فتعلوهم مسرة، وكلما تباعدوا فيما يلي اجلنوب واملشرق ازدادوا 

ا أشد األمم سوادا، ومن كان يف غريب حبر الروم سوادا، حىت ينتهوا إىل بلد السودان، فيكون الناس 
باألندلس فهم بيض زرق، وكلما ازدادوا وتباعدوا إىل ما يلي املغرب والشمال ازدادوا بياضا، حىت يقطع 

عرض الروم كله إىل ظهر الصقالبة، فكلما ازدادوا وتباعدوا ازدادوا بياضا وزرقة ومحرة شعر، إال أن 
 سواد شعر وعيون وهم صنف من الروم من اجلاللقة، ويقال أن أصلهم من طائفة منهم يرجعون إىل

الشام، كما أن طائفة خبر شنة من أرض الروم يرجعون إىل سواد شعر وعيون، يزعمون أم من العرب 
  .من غسان، وقعوا إليها مع جبلة بن األم

وفة، وكا ملوك أفريقية وبرقة وبني املغرب وبلد السودان مفاوز منقطعة، ال تسلك إال من مواضع معر
أوالد األغلب، الذي كان قد أنفذ يف أول أيام بين العباس، ليكون يف وجه إدريس بن إدريس، وملوك 

وملوك األندلس . طنجة أوالد إدريس بن إدريس، وبينهم وبني أفريقية تاهرت الشراة، وهم الغالبون عليها
هذا، وخيطبون ألنفسهم وهم من أوالد هشام بن عبد امللك، بنو أمية، ما خطب لبين العباس ا إىل يومنا 

وصاحبهم يف وقت تصنيف هذا الكتاب هو عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن 
احلكم بن هشام ابن عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم، وأول من عرب 

الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان يف أول والية بين العباس منهم إىل األندلس عبد 
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  .فتغلب عليها، وبقيت اإلمارة يف أوالده إىل وقت تصنيفنا هذا

والغالب على مذاهب أهل املغرب كلهم مذاهب احلديث، وأغلبها عليهم يف الفتية مذهب مالك بن 
د السودان، واخلدم البيض من األندلس، واجلواري والذي يقع من املغرب اخلدم السود من بال. أنس

املثمنات، تأخذ اجلارية واخلادم من غري صناعة على وجههما بألف دينار وأكثر؛ وتقع منها اللبود املغربية 
  .والبغال للسرج واملرجان والعنرب والذهب والعسل والزيت والسفن واحلرير والسمور

 مرحلة، ومن برقة إىل طرابلس مثلها، ومن طرابلس إىل 20 برقة وأما املسافات باملغرب فإن من مصر إىل
 مرحلة، ومن 16 مرحلة، ومن القريوان إىل سطيف 60القريوان مثلها، فذلك من مصر إىل القريوان 

 مرحلة، ومن فاس إىل السوس األقصى حنو 50 مرحلة، ومن تاهرت إىل فاس 20سطيف إىل تاهرت 
 مرحلة، فجميع املسافة من مصر إىل أقصى املغرب 116لسوس األقصى  مرحلة، فمن القريوان إىل ا30

 أشهر، وحجاج أقصى املغرب خيرجون قرب احملرم، فيذهب يف سفرهم 6يف شرقي حبر الروم حنو 
واستراحتهم عامة السنة حىت يلحقوا احلج، ومن القريوان إىل زويلة حنو شهر، ومن القريوان إىل املهدية 

 مراحل، ومن طربقة إىل 10 مراحل، ومن تونس إىل طربقة حنو 3لقريوان إىل تونس مسرية يومني، ومن ا
 مرحلة، ومن 20 أيام، ومن تاهرت إىل ناكور 5 مرحلة، ومن تنس إىل جزيرة بين مزغنا 16تنس حنو 

 مراحل، 8 مراحل، ومن فاس إىل أزيلة 6 مرحلة، ومن فاس إىل البصرة 50تاهرت إىل سجلماسة حنو 
فهذه جوامع .  مرحلة120 مرحلة، ويف العمارة 80وان إىل سجلماسة يف الربية حنو من ومن القري

  .املسافات يف املغرب يف شرقي حبر الروم

    

 مراحل، وإىل أستجة مرحلة على مست 3وأما مسافات األندلس فإن قصبتها قرطبة ومنها إىل أشبيلة 
 مراحل، ومن 4 يوما، ومن تطيلة إىل الردة 13 أيام، وإىل تطيلة 10القبلة، ومن قرطبة إىل سقرسطة 

 أيام، مث إىل 4 أيام، ومن طليطلة إىل وادي احلجارة يومان، ومن قرطبة إىل مكناسة 6قرطبة إىل طليطلة 
 يوما، 12 أيام، ومن قرطبة إىل قورية 4 أيام، ومن نفزة إىل مدينة مسورة 10هوارة مثلها، مث إىل نفزة 

 أيام، ويأخذ يف طريق ماردة مما يلي أخشنبة، فمن 6أيام، ومن قورية إىل باجة  4ومن قورية إىل ماردة 
قرطبة إىل إشبيلية إىل باجة إىل ماردة إىل قورية إىل قلمرية مدينة شنترين العظمى، ومن باجة إىل شنترين 

عروفة  أيام، ومن قرطبة إىل فحص البلوط يومان، إىل مدينتها امل5 يوما، وإىل أقصى كور شنترين 12
 أيام، 4 يوما، وأشبيلية على طريق سدونة، ومن قرطبة إىل قرمونة 14بغافق، ومن فحص البلوط إىل لبلة 

 أيام، ومن أستجه إىل مورور مرحلة، ومن مورور إىل سدونة يومان، ومن 3ومن قرمونة إىل أشبيلية 
 قرطبة واستجة قبليها، ومن  أيام، ومالقة شرقي7 أيام، ومن أستجة إىل مالقة 3مورور إىل جبل طارق 
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 يوما، ومن 14 أيام، ومن قرطبة إىل مرسية 6 مراحل، ومن قرطبة إىل جبانة 3أستجة إىل أرجدونة 
 أيام، 6 مراحل، ومن مرسية إىل جبانة 5 يوما، ومن طرطوشة إىل بلنسية 18قرطبة إىل مدينة بلنسية 
 3 أيام، ومن اجلزيرة إىل سدونة 4ة جبل طارق  أيام، ومن مالقة إىل جزير10ومن جبانة إىل مالقة حنو 

  . أيام3 أيام، وإىل قرمونة 4أيام، ومدينة سدونة قلسانة، ومنها إىل إشبيلية 

فهذه جوامع املسافات باألندلس، وقد أتينا على جوامع ما أردناه من املغرب، وتتلوه أرض مصر يف حد 
  .بالد اإلسالم راجعا إىل املشرق

  ديار مصر

ر فإن هلا حداً يأخذ من حبر الروم بني اإلسكندرية وبرقة، فيأخذ يف براري حىت ينتهي إىل ظهر وأما مص
الواحات، وميتد إىل بلد النوبة، مث يعطف على حدود النوبة يف حد أسوان، إىل أرض البجه من وراء 

ر إىل طور سينا، أسوان، حىت ينتهي إىل حبر القلزم، مث ميتد على حبر القلزم وجياوز القلزم على البح
ويعطف على تيه بين إسرائيل وميتد حىت ينتهي إىل حبر الروم يف اجلفار خلف رفح والعريش، وميتد على 

من ساحل حبر : املسافات مبصر. حبر الروم إىل أن ينتهي إىل اإلسكندرية، ويتصل بأول احلد الذي ذكرناه
 مرحلة، ومن حد النوبة مما يلي 25لواحات حنوالروم حيث ابتدأناه إىل أن يتصل بأرض النوبة من وراء ا

 6 مراحل، ومن القلزم على ساحل البحر إىل أن ينعطف على التية8اجلنوب على حدود النوبة حنو 

 مراحل وميتد على البحر إىل أول 8مراحل، ومن حد البحر على حد التيه إىل أن يتصل ببحر الروم حنو
 مرحلة، وا حبرية فيها جزائر 25من أسوان إىل حبر الروم حنو مرحلة، وطوهلا 12احلد الذي ذكرناه حنو

  .مسافتها حنو مرحلتني يف مثلها، فهذه مجلة مسافاا

    

فإن مدينتها العظمى تسمى الفسطاط، وهي على النيل يف شرقية مشايل النيل، : وأما صفة مدا وبقاعها
 كله على جانب واحد، إال أن يف عدوة النيل وذلك أن النيل جيري مورباً بني املشرق واجلنوب، والبلد

أبنية قليلة تعرف باجلزيرة، وهي جزيرة يعرب من الفسطاط إليها على جسر يف سفن، ويعرب من هذه 
اجلزيرة إىل اجلانب اآلخر على جسر آخر، إىل أبنية ومساكن على الشط اآلخر يقال هلا اجليزة، 

ومقداره حنو ثلثي فرسخ، والفسطاط على غاية العمارة والفسطاط مدينة كبرية حنو الثلث من بغداد؛
واخلصب، وبالفسطاط قبائل وخطط للعرب تنسب إليهم حماهلا، مثل بالكوفة والبصرة إال أا أقل من 

ذلك، وهي سبخة ومعظم بنائهم بالطوب طبقات، وأكثر السفل ا غري مسكونة، ورمبا بلغت طبقات 
يف منها يسمى املوقف فإا أصلب قليال، وا بناء مفترش وذلك باحلمراء الدار الواحدة مثاين طبقات، إال 
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بىن أحدمها عمرو بن العاص يف وسط األسواق، واآلخر بأعلى : على شط النيل، وا مسجدان للجمعة
املوقف بناء أمحد بن طولون، وخارج مصر أبنية بناها أمحد بن طولون تكون زيادة على ميل، كان 

 الرقادة، وا خنيل ومثار كثرية، -سمى القطائع، كما كان بناء آل األغلب خارج القريوانيسكنها جنده ت
وزروعهم على ماء النيل، متتد فتعم املزارع من حد أسوان إىل حد اإلسكندرية وسائر الريف، فيقيم املاء 

 متطر وال تثلج، من عند ابتداء احلر إىل اخلريف، مث ينصرف فيزرع مث ال يسقى بعد ذلك، وأرض مصر ال
وليس باألرض مصر مدينة جيري فيها املاء دائما غري الفيوم، والفيوم هذه مدينة وسطة، يقال إن يوسف 

وأما النيل فإنّ ابتداء مائه . النيب عليه السالم اختذ هلم جمرى يدوم هلم فيه املاء، وقوم حبجارة ومساه الالّهون
ء أرض الزنج ال تسلك، حىت ينتهي إىل حد الزنج، مث يقطع يف ال يعلم، وذلك أنه خيرج من مفازة من ورا

مفاوز وعمارات أرض النوبة، فيجري على عمارات متصلة إىل أن يقع يف أرض مصر، وهو ر يكون 
عند امتداده أكرب من دجلة والفرات إذا مجعا، وماؤه أشد عذوبة وحالوة وبياضاً من سائر أار اإلسالم، 

ن التمساح والسقنقور ومسكة يقال هلا الرعادة، واليستطيع أحد أن يقبض عليها وهي ويف هذا النهر يكو
حية، حىت يرتعش وتسقط من يده، فإذا ماتت فهي كسائر السمك، وأما التمساح فإنه دابة من دواب 

املاء مستطيل الرأس، طول رأسه يكون حنوا من نصف طول بدنه، وله أنياب ال يعض على دابة ما كانت 
سبع أو مجل إال مده من املاء، ورمبا خرج من املاء فمشى يف الرب، وليس له يف الرب سلطان وال يضر من 

أحدا، وجلده يشبه السفن الذي تتخذ منه مقابض السيوف، ال يعمل السالح فيه إال حتت يديه ورجليه 
 به للجماع، وال ومكان إبط، وأما السقنقور فإنه صنف من السمك، إال أن له يدين ورجلني، ويتعاجل

وعلى حافات النيل من حد أسوان إىل أن يقع يف البحر مدن وقرى منظومة . يكون يف مكان إال يف النيل
متكاثفة، وأسوان هذه ثغر النوبة إال أم مهادنون، وبصعيد مصر جنويب النيل معدن الزبرجد يف برية 

يف مشال النيل جبل بقرب الفسطاط يسمى منقطعة عن العمارة، وال يعلم يف األرض معدن له غري هذا، و
املقطم، فيه ويف نواحيه حجر اجلماهن، وميتد هذا اجلبل إىل النوبة، وعند هذا اجلبل حبذاء الفسطاط قرب 

وأما اإلسكندرية فهي مدينة على شط البحر، كثرية الرخام يف الفرش واألبنية . الشافعي يف مجلة املقابر
ستا منارة قد أسيف املاء من صخر رفيع السمك جداً، تشتمل على زيادة من ثالمثائة بيت، والعمد، و 
ويسمى ما عال من النيل عن الفسطاط الصعيد، وما تسفل منه الريف، . ال يصل املرتقى إليها إال بدليل

ومن حد الفسطاط يف جنويب النيل أبنية عظيمة يكثر عددها، مفترشة على سائر الصعيد، وحبذاء 
ى حنو من فرسخني منها أبنية عظيمة، أكربها اثنان ارتفاع كل واحد منهما أربعمائة ذراع، الفسطاط عل

وعرضه أربعمائة ذراع، وطوله أربعمائة ذراع، وهو يف صورة العمارة مربع األسفل، مث ال يزال يرتفع 
سري فيه الناس ويضيق حىت يصريا أعاله حنو مربك مجل، وملئت بنيانه بكتابة يونانية، ويف داخله طريق ي
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رجالة إىل قريب أعاله، ويف هذين اهلرمني طريق يف باطن األرض خمترق، وأصح ما مسعت يف األهرام أا 
وعرض العمارة على النيل من حد أسوان ما بني نصف يوم إىل يوم . قبور امللوك الذين كانوا بتك األرض

    سكندرية إىل احلوف، الذي إىل أن تنتهي إىل الفسطاط، مث تعرض فيصري عرضها من حد اإل

وأما الواحات فإا بالد كانت .  حنو مثانية أيام، وما يف العرض من أرض مصر قفار-يتصل مبفازة القلزم
معمورة باملياه واألشجار والقرى والناس، فلم يبقى فيها ديار، وا إىل يومنا هذا مثار كثرية، وغنم قد 

مصر إليها يف حد اجلنوب حنو ثالثة أيام يف مفازة، وتتصل توحشت فهي تتوالد، والواحات من صعيد 
وبأرض مصر حبرية يفيض فيها ماء النيل، تتصل ببحر . الواحات بالنوبة بربية فتنتهي إىل أرض السودان

الروم تعرف ببحرية تنيس، إذا امتد النيل يف الصيف عذب ماؤها، وإذا نقص يف الشتاء إىل أوان احلر 
ها فملح ماؤها، وفيها مدن مثل اجلزائر تطيف البحرية ا، فال طريق إليها إال يف غلب ماء البحر علي

السفن، فمن مشاهري تلك املدن تنيس ودمياط، ومها مدينتان ال زرع ما وال ضرع، وما يتخذ املرتفع 
ني يف خلقة باملرادي، وا مسكة تسمى الداف. من ثياب مصر، وهذه البحرية قليلة العمق، يسار يف أكثرها

الزق املنفوخ، ومسكة إذا أكلها اإلنسان رأى منامات هائلة، ومن حد هذه البحرية إىل حد الشام أرض 
كلها رمال متصلة حسنة اللون تسمى اجلفار، ا خنيل ومنازل ومياه مفترشة غري متصلة، ويتصل حد 

بحرية تنيس وما اتصل به من اجلفار ببحر الروم، وحد بالتيه، وحد بأراضي فلسطني من الشام، وحد ب
ريف مصر إىل حدود القلزم، وأما تيه بين إسرائيل فيقال إن طوله حنو من أربعني فرسخاً، وعرضه قريب 

من طوله، وهي أرض فيها رمال وأرض صلبة، وا خنيل وعيون مفترشة قليلة، يتصل حد له باجلفار، 
دس وما اتصل به من فلسطني، وحد له ينتهي إىل وحد جببل طور سينا وما اتصل به، وحد بازاء بيت املق

وأما األشمونني فإا مدينة صغرية عامرة، ذات خنيل وزروع، . مفازة يف ظهر ريف مصر إىل حد القلزم
ويرتفع من األمشونني ثياب كثرية، وحبذائها من مشايل النيل مدينة صغرية يقال هلا بوصري، ا قتل مروان 

رة فرعون الذين حشرهم يف يوم موسى من بوصري؛ فأما أسوان فإن ا خنيال بن حممد، ويقال إن سح
كثرياً وزروعاً، وهي أكرب مدن الصعيد، وإسفْا وإمخيم متقاربتان يف العمارة، صغريتان عامرتان بالنخيل 
والزروع، وذو النون املصري الناسك من إمخيم؛ والفرما على شط البحرية، وهي مدينة صغرية خصبة، 

ا قرب جالينوس اليوناين، ومن الفرما إىل تنيس حنو فرسخني يف البحرية، وبتنيس تل عظيم مبىن من و
أموات منضدين بعضهم على بعض، يسمى هذا التل بوتون، ويشبه أن يكون ذلك من قبل موسى عليع 

 صتارت السالم، ألن أرض مصر يف أيام موسى كان دينهم الدفن، مث صارت للنصارى ودينهم الدفن، مث
لإلسالم، ورأيت عليهم أكفاناً من جنس اخليش، ومجاجم وعظاماً فيعا صالبة إىل يومنا هذا؛ وعني مشس 
ومنف مها قريتان قد خربتا، كل واحدة منهما من الفسطاط على حنو أربعة أميال، وعني مشس من مشايل 
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س جبل املقطم يف قتله مكان الفسطاط ومنف من جنوبيه، ويقال إما كانتا مسكنني لفرعون، وعلى رأ
يعرف بتنور فرعون، يقال إنه كان إذا خرج من أحد هذين املوضعني يوقد فيه، فيعد يف املكان اآلخر ما 

ويف نيل مصر مواضع ال يضر فيها التمساح، منها عند الفسطاط وبوصري وغري ذلك من أماكن . يعد له
ى البلسان، يتخذ منه دهن البلسان، اليعرف معروفة؛ وحوايل الفسطاط زرع ينبت مثل القضبان يسم

مبكان يف الدنيا إال هناك؛ وأما العباسة وفاقوس وجرجري فإا من أرض احلوف، ويعرف مشايل النيل أسفل 
وأما معدن . من الفسطاط باحلوف، وجنوبيه بالريف، ومعظم رساتيق مصر وفراها يف هذين املوضعني

اً، واملعدن ليس يف أرض مصر ولكنه يف أرض البجة وينتهي إىل الذهب فمن أسوان إليه مخسة عشر يوم
عيذاب، ويقال إن عيذاب ليست من أرض البجة، وإمنا هي من مدن احلبشة، واملعدن أرض مبسوطة ال 
جبل فيها، وإمنا هي رمال ورضراض، ويسمى ذلك املكان الذي فيه جممع الناس العالقي، وليس لليجة 

إمنا هي بادية وهلم جنب، يقال إن ما يف النجب أسري منها، ورقيقهم وحبيهم قرى وال خصب فيه غناء، و
وسائر بأرضهم يقع إىل مصر، ومبصر بغال ومحري وال يعرف يف شئ من بلدان اإلسالم أحسن وال أمثن 
منها، وهلم من وراء أسوان محري صغار يف مقدار الكباش، ملمعة تشبه البغال امللمعة، إذا أخرجت من 

ها مل تعش، وهلم محري يقال هلا السمالقية بأرض الصعيد، زعموا أن أحد بويها من الوحشي مواضع
واآلخر من األهلي، فهي أسري تلك احلمري، وباجلفار حيات يف مقدار الشرب، تثب من األرض حىت تقع يف 

    احملامل فتلسع، وأهل 

بالقرى واملياه، وأن الذي قال اهللا مصر يف أخبارهم يزعمون أن اجلفار يف أيام فرعون كانت معمورة 
  . هو اجلفار، ولذلك مسي العريش عريشا"ودمرنا ماْ كْانَ يصنع ِفرعونُ وقَوِمِه وما كْانواْ يعِرشونَ"تعاىل 

  أرض الشام

    

وأما الشام فإن غربيها حبر الروم، وشرقيها البادية من أيلة إىل الفرات، مث من الفرات إىل حد الروم، 
ومشاليها بالد الروم، وجنوبيها حد مصر وتيه بين إسرائيل، وآخر حدودها مما يلي مصر رفح، ومما يلي 

واملصيصة وأذنة وطرسوس الروم الثغور، وهي ملطية واحلدث ومرعش واهلارونية والكنيسة وعني زربة 
قد مجعت الثغور إىل ". ويف إعادا تطويل"والذي يلي الشرقي والغريب مدن قد ذكرها يف تصوير الشام، 

الشام، وبعض الثغور تعرف بثغور الشام، وبعضها تعرف بثغور اجلزيرة، وكالمها من الشام، وذلك أن 
 مرعش ثغور اجلزيرة، ألن أهل اجلزيرة ا كل ما وراء الفرات من الشام، وإمنا مسي من ملطية إىل

وكور الشام إمنا هي جند فلسطني وجند األردن وجند محص . يرابطون وا يغزون، ال ألا من اجلزيرة
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وجند دمشق وجند قنسرين والعواصم والثغور، وبني ثغور الشام وثغور اجلزيرة جبل اللكام، وهو الفاصل 
 داخل يف بلد الروم، ويقال إنه ينتهي يف بلد الروم إىل حنو من مائيت بني الثغرين، وجبل اللكام هو جبل

فرسخ، ويظهر يف بلد اإلسالم بني مرعش واهلارونية وعني زربة فيسمى اللكام، إىل أن جياوز الالذقية مث 
. يسمى جبل راء، وتنوخ إىل محص مث يسمى جبل لبنان، مث ميتد على الشام حىت ينتهي إىل حبر القلزم

 فأنه تكون مسافته للراكب طول يومني من -وهو أول أجناد الشام مما يلي املغرب-أما جند فلسطني و
رفح إىل حد اللجون، وعرضه من يافا إىل رحيايومان، وأما زغر وديار قوم لوط واجلبال والشراة 

 بيسان وطربية فمضمومه إليها، وهي منها يف العمل إىل أيلة، وديار قوم لوط والبحرية امليتة وزغر إىل
تسمى الغور ألا بني جبلني، وسائر بالد الشام مرتفع عليها، وبعضها من األردن وبعضها من فلسطني يف 

العمل، وأما نفس فلسطني فهو ماذكرته، وفلسطني ماؤها من األمطار، وأشجارها وزروعها أعداء إال 
دينتها العظيمة الرملة، وبيت املقدس يليها نابلس، فإن ا مياهاً جارية، وفلسطني أزكى بلدان الشام، وم

يف الكرب، وبيت املقدس مدينة مرتفعة على جبال يصعد إليها من كل مكان قصد يف فلسطني، وا 
مسجد ليس يف اإلسالم مسجداً أكرب منه، والبناء يف زاوية من غريب املسجد ميتد على حنو نصف عرض 

 الصخرة، فإن عليه حجراً مرتفعاً مثل الدكة، ويف وسط املسجد، والباقي من املسجد عارغ أال موضع
احلجر على الصخرة قبة عالية جداً، وارتفاع الصخرة من األرض إىل صدر القائم، وطوهلا وعرضها 

متقارب يكون بضعة عشر ذراعاً، ويرتل إىل باطنها مبراق من باب شبيه بالسرداب، إىل بيت يكون طوله 
ت املقدس ماء جار سوى عيون ال تتسع للزروع، وهي من أخصب بلدان حنو بسطة يف مثلها، وليس بي

 وهي بنية مرتفعة ارتفاعها يشبه أن يكون مخسني ذراعاً من -فلسطني، وحمراب داود عليه السالم ا
حجارة، وعرضها حنو ثالثني ذراعاً على احلزر والتخمني، وأعاله بناء مثل احلجرة وهي احملراب، إذا 

 الرملة فهو أول ما يتلقاك من بناء بيت املقدس، ويف مسجد بيت املقدس لعامة األنبياء وصلت إليها من
املعروفني لكل واحد منهم حمراب معروف، وعلى ناحية جنوب بيت املقدس على ستة أميال منه قرية 

ت تعرف ببيت حلم، وهي مولد عيسى عليه السالم، ويقال إن يف كنيسة منها قطعة من النخلة اليت أكل
منها مرمي، وهي مرفوعة عندهم يصونوا، ومن بيت حلم على مسته يف اجلنوب مدينة صغرية، شبيهة يف 

 تعرف مبسجد إبراهيم عليه السالم، ويف املسجد الذي جيتمع فيه اجلمعة قرب إبراهيم -القدر بقرية
 قرب امرأة صاحبه، وإسحاق ويعقوب عليهم السالم صفاً، وقبور نسأهلم صفاً حبذاء كل قرب من قبورهم

واملدينة يف وهدة بني جبال كثرية كثيفة األشجار، وأشجار هذه اجلبال وسائر جبال فلسطني وسهلها 
ونابلس مدينة السامرة، يزعمون أن بيت املقدس . زيتون وتني ومجيز وعنب، وسائر الفواكه أقل من ذلك

لسطني مما يلي جفار مصر مدينة يقال هو نابلس، وليس للسامرة مكان من األرض إال ا، وآخر مدن ف
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هلا غزة، ا قرب هاشم ابن عبد مناف، وا مولد حممد بن إدريس الشافعي، وفيها أيسر عمر بن اخلطاب 
يف اجلاهلية، ألا كانت مستطرقاً ألهل احلجاز، وبفلسطني حنو من عشرين منرباً على صغر رقعتها، وهي 

الشراء فإما بلدان متميزان، أما الشراة فمدينتها تسمى أذرح، وأما من أخصب بالد الشام؛ وأما اجلبال و
اجلبال فإن مدينتها تسمى روات، ومها بلدان يف غاية اخلصب والسعة، وعامة سكاا العرب متغلبون 

     وأما .عليها

رسخني أو األردن فإن مدينتها الكربى طربية، وهي على حبرية عذبة املاء، طوهلا اثين عشر ميال يف عرض ف
ثالثة، وا عيون جارية، مستنبطها على حنو فرسخني من املدينة، فإذا انتهى املاء إىل املدينة على ما دخله 

من الفتور بطول السري إذا طرحت فيه اجللود امنعطت، وليمكن استعماله إال باملزاح، وزعيم ذلك املاء 
ان حىت ينتهي إىل زغر ورحيا إىل البحرية امليتة، ومياضي هلم، والغور أوله هذه البحرية، مث ميتد إىل بيس

والغور ما بني جبلني غائر يف األرض جداً، وبه عيون وأار وخنيل، وال تساقر به الثلوج، وبعض الغور 
من حد األردن إىل أن جتاوز بيسان، فإذا جاوزته كان من حد فلسطني، وهذا البطن إذا امتد فيه السائر 

بلد من أحسن احلصون اليت على شط البحر، عامرة خصبة، ويقال إنه أقدم بلد أداه إىل أيلة؛ وصور 
الساحل، وأن عامة حكام اليونان منها، وباألردن كان مسكن يعقوب النيب عليه السالم، وجب يوسف 

وأما جند دمشق . عليه السالم على أثىن عشر ميال من طربية، على ما يلي دمشق ومياه طربية من البحرية
صبتها مدينة دمشق، وهي أجل مدينة بالشام كلها، وهي يف أرض واسعة بني جبال حتيط ا مياه فإن ق

كثرية وأشجار وزروع متصلة، وتسمى تلك البقعة الغوطة، عرضها مرحلة يف مرحلتني، ليس باملغرب 
ذراع يف مكان إنزه منه، وخمرج مائها من حتت كنيسة يقال هلا الفيجة، وأول ما خيرج مقداره ارتفاع 

عرض باع، مث جيري يف شعب تتفجر فيها العيون، فيأخذ منه ر عظيم أجراه يزيد بن معاوية، يعرض يف 
كثري مث يستنبط منه ر املزة ور القنوات، ويظهر عند اخلروج من الشعب مبوضع يقال له النريب، ويقال 

 مث يبقي من هذا املاء عمود النهر "ذَات قَراٍر ومِعِنيوآويناَهماَ ِإلْى ربوة "إنه املكان الذي قال اهللا فيه 
فيسمى بردي، وعليه قنطرة يف وسط مدينة دمشق، ال يعربه الراكب غزارة وكثرة فيفضي إىل قرى 

الغوطة، وجيري املاء يف عامة دورهم وسككهم ومحامام، وا ميجد ليس يف اإلسالم مسجد أحسن وال 
ار والقبة اليت فوق احملراب عند املقصورة يف بناء الصابئني، وكان مصالهم مث أكثر نفقة منه، وأما اجلد

صار يف أيدي اليونانيني، فكانوا يعظمون يف دينهم، مث صار لليهود وملوك من عبدة األوثان، فقتل يف 
ذلك الزمان حيىي بن زكريا عليه السالم، ونصب رأسه على باب هذا املسجد بباب يسمى جريون، مث 

ب عليه النصارى فصار يف أيديهم كنيسة، يعظمون فيها دينهم، حىت جاء اإلسالم فصار للمسلمني تغل
واختذوه مسجداً، وعلى باب جريون حيث نصب رأس حيىي بن زكريا نصب رأس احلسني بن علي 
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عليهما السالم، فلما كان أيام الوليد بن عبد امللك عمره فجعل أرضه رخاماً مفروشاً، وجعل وجه 
رانه رخاماً جمزعاً، وأساطينه رخاماً موشى، ومقاعد رؤوس أساطينه ذهباً، وحمرابه ذهباً مرصعاً جد

ياجلواهر، ودور السقف كله ذهباً مكتبا، كما تطوف ترابع جدار املسجد، يقال أنه انفق فيه وحده 
جر فيه خراج الشام، وسطحه رصاص، وسقفه خشب مذهب، يدور املاء على رقعة املسجد، حىت إذا ف

انبسط على مجيع األركان سواء، ومن جند دمشق بعلبك وهي مدينة على جبل، عامة أبنيتها من حجارة 
وا قصور من حجارة، قد بنيت على أساطني شاهقة،ليس بأرض الشام أبنية حجارة أعجب وال أكرب 

ص فإن وأما جند مح. منها، وطرابلس مدينة على حبر الروم عامرة، ذات خنل وقصب سكر وخصب
مدينتها محص، وهي مدينة يف مستو خصبة جدا، من أصح نلدان الشام تربة، يف أهلها مجال مفرط، 
وليس ا عقارب وال حيات، وهلا مياه وأشجار وزروع كثرية، وأكثر زروع رساتيقها أعذاء، وا 

مفروشة كنيسة بعضها مسجد جامع وبعضها كنيسة، وهي من أعظم كنائس الشام، وعامة طريق محص 
باحلجارة؛ وأما أنطرطوس فهو حصن على حبر الروم، ثغر ألهل محص، وبه كان مصحف عثمان بن 
عفان؛ وأما سلمية فهي املدينة الغالب على سكاا بنو هاشم، على طرف البادية خصبة، وأما شيزر 

دينتها حلب، وهي وجند قنسرين م. ومحاة فإما مدينتان صغريتان نزهتان، كثريتا املاء والشجر والزرع
عامرة باألهل جداً، على مدرج طريق العراق إىل الثغور وسائر الشامات وقنسرين مدينة تنسب الكورة 

إليها، وهي من أصغر املدن ا؛ ومعرة النعمان مدينة هي وما حواليها من القرى أعذاء، ليس جبميع 
عذاء، ومياههم من السماء وخناصرة نواحيها ماء جاٍر وال عني، وكذلك أكثر ما جبميع جند قنسرين أ

    حصن على شفري الربية، كان يسكنه عمر بن عبد العزيز؛ 

وأما العواصم فاسم الناحية، وليس موضع بعينه يسمى العواصم، وقصبتها إنطاكية، وهي بعد دمشق أنزه 
وأشجار، وما بلد بالشام، عليها سور من صخر حييط ا، وجببل مشرف عليها فيه مزارع وأرحية ومراع 

يستقل به أهلها من مرافقها، ويقال إن دور السور للراكب يومان، وجتري مياههم يف دورهم وسككهم 
ومسجد جامعهم، وا ضياع وقرى ونواح خصبة جداً، وأما الصخرة فإا تعرف بصخرة موسى، ويقال 

ينة على شط الفرات إن موسى اجتمع مع اخلضر عليهما السالم يف هذا املوضع؛ وأما بالس فهي مد
صغرية، وهي أول مدن الشام من العراق، والطريق إليها عامر، وهي فرضة الفرات ألهل الشام؛ وأما منبج 

فهي مدينة يف بريٍة، والغالب على مزارعها األعذل وهي خصبة، ومنها البحتري الشاعر وثابت ابنه ا، 
قنطرة حجارة تعرف بقنطرة سنجة، ليس يف وسكاا عرب، وبقرا سنجة، وهي مدينة صغرية بقرا 

اإلسالم قنطرة أعجب منها، وأما مسيساط فهي على الفرات، وكذلك جسر منبج، ومها مدينتان صغريتان 
خصبتان، هلما زروع سقي ومباخس، وماؤمها من الفرات، وملطية مدينة كبرية من أكرب الثغور اليت دون 
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ز، وسائر الثمار مباح ال مالك له، وهي من قرى بلد الروم على جبل اللكام، وحتتف ا جبال كثرية اجلو
مرحلة، وحصن منصور حصن صغرية فيه منرب وزروعه عذى، واحلدث ومرعش مها مدينتان صغريتان 
عامرتان، فيهما مياه وزروع وأشجار كثرية، ومها ثغران؛ وأما زبطرة فإا حصن كان من أقرب هذه 

الروم؛ واهلارونية من غريب جبل الكام يف بعض شعابه، وهي حصن صغرية بناه الثغور إىل بلد الروم، خربه 
هارون الرشيد فنسب إليه؛ وإسكندرونة حصن على ساحل حبر الروم صغري به خنيل؛ وبياس مدينة صغرية 

على شط حبر الروم، ذات خنل وزروع خصبة، والتينات حصن على شط البحر أيضاً، فيه جممع خلشب 
ي ينقل إىل الشامات وإىل مصر والثغور، والكنيسة حصن فيه منرب، وهو ثغر يف معزل من الصنوبر، الذ

شط البحر؛ واملثقب حصن صغرية بناه عمر بن عبد العزيز، به منرب ومصحف له؛ وعني زربة بلد يشبه 
خلادم أن مدن الثغور، ا خنيل وهي خصبة واسعة الثمار والزروع واملرعى، وهي املدينة اليت أراد وصيف ا

إحدامها تسمى املصيصة واألخرى : يدخل بلد الروم منها، فأدركه املعتضد هناك، واملصيصة مدينتان
كفربيا على جانيب جيحان، وبينهما قنطرة حجارة حصينة جداً، على شرف من األرض ينظر منها 

لروم حىت ينتهي إىل اجلالس يف املسجد اجلامع إىل قرب البحر حنو أربعة فراسخ، وجيحان خيرج من بلد ا
املصيصة مث إىل رستاق يعرف بامللون حىت يقع يف حبر الروم، وأذنة مدينة نكون مثل أحد جانيب املصيصة 

على ر يسمى سيحان، وهي مدينة خصبة عامرة، وهي منقطعة على ر سيحان يف غريب النهر، 
لبناء طويلة جداً، وخيرج هذا النهر وسيحان هو دون جيحان يف الكرب، عليه قنطرة قنطرة حجارة عجيبة ا

من بلد الروم أيضاً، وطرسوس مدينة كبرية عليها سوران م حجارة، تشتمل على خيل ورجال وعدة، 
وهي يف غاية العمارة واخلصب، وبينها وبني حد الروم جبال، هي احلاجز بني املسلمني والروم، ويقال إنه 

لها، وليس من مدينة عظيمة من حد سجستان إىل كرمان  فيما يزعم أه-كان ا زهاء مائة ألف فارس
وفارس واجلبال وخوزستان وسائر العراق واحلجاز واليمن والشامات ومصر إال وا ألهلها دار وأكثر، 

يرتهلا أهلها إذا وردوها؛ وأوالس حصن على ساحل البحر، ا قوم متعبدون، وهي آخر ما على حبر الروم 
أما رقيم فإا مدينة بقرب البلقاء، وهي صغرية منحوتة بيوا كلها، وجدراا و. من العمارة للمسلمني

من صخر كأا حجر واحد، والبحرية امليتة من الغور بقرب زغر، وإمنا تسمى امليتة ألنه ليس فيها شئ 
كما يلقح النخل -من احليوان ألمسك وألغريه، وتقذف بشيء يسمى احلمر، منه يلقحون كروم فلسطني 

 منها، وبزغر بسر يقال له االنقالء، مل أر بالعراق وال مبكان أعذب وال أحسن منظراً منه، -طلع الفحالب
كأن لونه الزعفران ال يغادر منه شيئاً، ويكون أربعة منه شربا، وديار قوم لوط هي أرض تسمى األرض 

ة كلها متقاربة يف املقلوبة، وليس ا زرعوال ضرع وال حشيش، وهي بقعة سوداء قد فرشت حبجار
الكرب، ويروى أا احلجارة املسومة اليت رمى ا قوم لوط، وعلى عامة تلك احلجارة كالطابع؛ ومعان 
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مدينة صغرية سكاا بنو أمية ومواليهم وهو حصن من الشراة، وحوران والبثنية مها رستاقان عظيمان من 
عمان اليت جاء يف اخلرب يف ذكر احلوض أنه  جند دمشق، مزارعهما مباخس، وهناك بصرى وعند البلقاء

ما بني عمان وبصرى، وبغراس على طريق الثغور، وا دار ضيافة لزبيدة، وليس بالشام دار ضيافة غريها، 
  . وبريوت مدينة على شط حبر الروم، خصبة من عمل دمشق، ا كان مقام األوزاعي

 أيام، ومن منبج إىل حلب 4فمن ملطية إىل منبج : فحوأما املسافات بالشام فإن طوهلا من ملطية إىل ر
أيام، ومن 4أيام، ومن دمشق إىل طربية 5أيام، ومن محص إىل دمشق5يومان، ومن حلب إىل محص 

 مرحلة، وعرضها يف بعض املواضع أكثر 25 أيام، ومن الرملة إىل رفح يومان، فذبك 3طربية إىل الرملة 
يها من الفرات من جسر منبج على منبج مث على قورس يف حد من بعض، فأعرضها طرفاها، وأحد طرف

قنسرين، مث على العواصم يف حد إنطاكية، مث يقطع جبل اللكام إىل بياس، مث إىل التينات مث على املثقب مث 
 مراحل، وإن سلكت من بالس فإىل حلب، 10على املصيصة مث على أذنة مث على طرسوس وذلك حنو 

 مراحل، 10 إسكندرونة مث إىل بياس حىت تنتهي إىل طرسوس، فاملسافة أيضاً حنو مث إىل إنطاكية مث إىل
وأما الطرف اآلخر فهو حد فلسطني، فيأخذ من البحر من حد .غري أن السمت املستقيم هو الطريق األول

الشراة إىل أن يافا حىت ينتهي إىل الرملة، مث إىل القدس، مث إىل أرحيا، مث إىل زغر مث إىل جبال الشراة مث إىل 
فأما ما بني هذين الطرفني من الشام فهو خمصر، وال يكاد يزيد . مراحل6ينتهي إىل معان ومقدار هذا 

 أيام، ألن من دمشق إىل طرابلس على حبر 3عرض موضع من األردن ودمشق ومحص على أكثر من 
ية إىل صور على البحر غرباً الروم يومني غرباً، ومن محص إىل سلمية على البادية شرقاً يوماً، ومن طرب

  .فهذه مسافتا طول الشام وعرضه. يوماً، ومنها إىل أن جتاوز فيق على حد ديار بين فزارة شرقاً يوماً

    

وأما املسافة يف أضعافه فإنا نبدأ بفلسطني وهي أول أجناد الشام مما يلي املغرب وقصبتها الرملة، فمن 
 إىل عسقالن مرحلة، وإىل غزة مرحلة، ومن الرملة إىل بيت الرملة إىل يافا نصف مرحلة، ومن فلسطني

املقدس يوم، ومن بيت املقدس إىل مسجد إبراهيم يوم، ومن بيت املقدس إىل رحية مرحلة، ومن بيت 
املقدس إىل البلقاء يومان، ومن الرملة إىل قيسارية يوم، ومن الرملة وإىل نابلس يوم، ومن رحية إىل زغر 

إىل جبال الشراة يوم ومن جبال الشراة إىل آخر الشراة يوم، وأما األردن فإن قصبتها يومان، ومن زغر 
طربية، فمنها إىل صور يوم ومنها إىل عقبة فيق يوم، ومنها إىل بيسان يومان خفيفان، ومنها إىل عكا يوم، 

 بعلبك وأما جند دمشق فإن قصبتها دمشق، ومنها إىل. واألردن أصغر أجناد الشام وأقصرها مسافة
 أيام، وإىل أقصى 4يومان، وإىل إطرابلس يومان، وإىل بريوت يومان، وإىل صيدا يومان، وإىل أذرعات 

الغوطة يوم، وإىل حوران والبنية يومان وأما جند قنسرين فإن مدينتها قنسرين، غريأن دار اإلمارة 
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حلب إىل قنسرين يوم، ومن واألسواق وجممع الناس والعمارات حبلب، فمن حلب إىل بالس يومان، ومن 
حلب إىل األثارب يوم، ومن حلب إيل قورس يوم، ومن حلب إىل منبج يومان، ومن حلب إىل اخلناصرة 

 مراحل، ومنها إىل بغراس يوم، وإىل 3وأما العواصم فإن قصبتها إنطاكية، ومنها إىل الالذقية . يومان
وأما الثغور فإنه ال .  أيام3مان، وإىل احلدث  مراحل، ومنها إىل مرعش يو5األثارب يومان، وإىل محص 

قصبة هلا، وكل مدينة قائمة ينفسها، ومنبج قريبة من الثغور، ومن منبج إىل الفرات مرحلة خفيفة، ومن 
 أيام، ومن منبج إىل مسيساط يومان، ومن منبج إىل 4منبج إىل قورس مرحلتان، ومن املنبج إىل ملطية 

 مششاط يومان، ومن مششاط إىل حصن منصور يوم، ومن حصن منصور احلدث يومان، ومن مسيساط إىل
إىل ملطية يومان، ومن حصن منصور إىل زبطرة يوم، ومن حصن منصور إىل احلدث يوم، ومن احلدث 

فهذه مسافات ثغور اجلزيرة وأما الثغور . إىل مرعش يوم، ومن ملطية إىل مرعش ثالث مراحل كبار
 بياس مرحلة خفيفة، ومن بياس إىل املصيصة مرحلتان، ومن املصيصة إىل فمن إسكندرونة إىل: الشامية

عني زربة يوم، ومن املصيصة إىل أذنة يوم، ومن أذنة إىل طرسوس يوم، ومن طرسوس إىل أوالس على 
حبر الروم يومان، ومن طرسوس إىل احلوزات يومان، ومن طرطوس إىل بياس على حبر الروم فرسخان، 

نيسة واهلارونية أقل من يوم، ومن اهلارونية إىل مرعش نت ثغور اجلزيرة أقل من يوم، ومن بياس إىل الك
وقد انتهى قولنا فيما أردنا ذكره من الشام وذكرنا املغرب ومصر والشام . فهذه مجلة مسافات الثغور

  .وأقاليم ممتدة على حبر الروم واستوفيناها، ويصل ذلك بذكر الروم

  بحر الروم

    

الروم فإنه خليج من البحر احمليط بني األندلس وبني البصرة من بالط طنجة، وبني طنجة وبني وأما حبر 
جزيرة جبل طارق من أرض األندلس عرضه اثنا عشر ميال، مث يتسع ويعرض فيمتد إىل سواحل املغرب 

الشام فيما يلي شرق هذا البحر، حىت ينتهي إىل أرض مصر وميتد على أراضي مصر حىت ينتهي إىل أرض 
ممتداً عليها، مث يعطف بناحية الثغور فيدور على بلد الروم من إنطاكية وما قارا، مث يصري غريب البحر إىل 

خليج القسطنطينية ويعربه، مث ميتد على سواحل رومية مث ميتد على قرب إفرجنة فيصري البحر حينئذ 
الد األندلس، وميتد على البالد اليت جنوبياً، ويكون على ساحله الفرجنة، إىل أن يتصل بطرطوشة من ب

وصفناها يف صفة األندلس، حىت حياذي البصرة جبزيرة جبل طارق، مث ميتد على البحر احمليط إىل شنترين، 
وهي آخر بالد اإلسالم على هذا البحر من جانب بلد الروم، فلو أن رجال سار من البصرة على السواحل 

وقد ذكرت ما . دلس، ال حيتاج إىل أن يعرب راً أو خليجاً أمكنهحىت يعود إىل ما حياذيه من أرض األن
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على هذه البحر من املدن والبقاع، من السوس األقصى إىل أن ينتهي إىل أرض مصر وإىل آخر الشام، من 
فإذا جرت أوالس دخلت جباال . الثغور إىل أوالس وما حييط به من بلد األندلس، ما يغىن عن إعادته

 الروم يقال هلا قلمية، وقلمية مدينة كانت للروم، ويعض أبواب طرسوس يسمى باب قلمية تنتهي إىل حبر
ينسب إليها، وقلمية ليست على البحر وال على شط هذا البحر، وإذا جزت هذا املوضع بنحو من مرحلة 

 البحر مكان يعرف بالالمس قرية على شط البحر، فيه يكون الفداء بني املسلمني والروم، يكون الروم يف
يف السفن واملسلمون يف الرب فيتفادون، وإنطاكية حصن للروم على شط البحر، منيع واسع الرستاق كثري 
األهل، مث ينتهي إىل شط اخلليج، وهو خليج ماجل يعرف خبليج القسطنطينية، وعليه سلسلة ممتدة ال تعرب 

روم من البحر احمليط من وراء الروم؛ فيه سفن البحر وال غريها إال بإذن، مثل املاصر، ويقع يف حبر ال
وسواحل أثيناس ورومية ذات قرى ومزارع ومدن كبار، وأثيناس ورومية مدينتان ما جممع النصارى 

بقرب البحر، فأما أثيناس فإا دار حكمة اليونانيني وا حتفظ علومهم وحكمهم، وأما رومية فإا ركن 
ياً بإنطاكية وكرسياً باإلسكندرية وكرسياً يرومية، من أركان ملك النصارى، فإن للنصارى كرس

والكرسي الذي بالبيت املقدس حمدث، مل يكن يف أيام احلواريني، وإمنا اختذوه بعد ذلك لتعظيم البيت 
املقدس، مث يتصل بالفرجنة على ساحل البحر إىل أن حياذى صقلية، وجياوزها حىت يتصل بطرطوشة من 

سافة اليت بأرض املغرب ومصر والشام إىل آخر اإلسالم والثغور يف كل أرض األندلس، وقد ذكرنا امل
ويف هذا البحر جزائر صغار وكبار وجبال، فأما املعمور يا الناس فهي . مكان منه، ما يغىن عن إعادته

 وهي أكربها، وإقريطش وقربس وجبل القالل، فأما صقلية فإا قريبة من اإلفرجنة، حىت يرى منها -صقلية
 افرجنة، وتثمر الزروع ا، وهي جزيرة طوهلا حنو سبع مراحل، وبصقلية من اخلصب والسعة أرض

 ما يفضل على سائر ممالك اإلسالم املتامخة للبحر، -أكثر ما يقع منها-والزروع واملواشي والرقيق 
 من وأقريطش دوا يف العرصة ويف العمارة، وسكاا مجيعاً مسلمون أهل غزو، وبني أظهرهم نبذ

النصارى كما يكون ببلدان املسلمني؛ وأما قربس فإن أهلها نصارى كلهم، ليس فيهم من املسلمني أحد، 
وهي تقارب يف الكرب والعمارة اقريطش، خصبة جداً، افتتحها معاوية صلحا فهادن أهلها فهي يف هدنة 

 الريح بومان إىل إذا استوت-املسلمني، وهم نصارى من الروم، وعرض هذا البحر من سواحل الشام
قربس، ومن قريس إىل اجلانب اآلخر من هذا البحر حنو ذلك، ويقع بقربس امليعة اليت حتمل إىل بلدان 

اإلسالم من بلد الروم، واملصطكي تكون بقربس؛ وأما جبل القالل فإنه كان جبال فيه مياه خرارة، فوقع 
 ال يقدر عليهم المتناع مواضعهم، ومقداره يف إليه قوم من املسلمني فعمروه، وصاروا يف وجوه اإلفرجنة،

الطول يومان، وليس يف البحار أحسن حاشية من هذا البحر، فإن العمارات يف اجلانبني ممتدة غرب منقطعة، 
وسائر البحار يعرض يف شطوطها املفاوز واملقاطع، وتترد فيه سفن املسلمني والروم، يعرب كل فريق إىل 
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، ورمبا اجتمع فيه اجليوش من املسلمني والروم يف السفن، فيجتمع لكل فريق جانب اآلخر سواء فيغنمون
  .مائة سفينة حربية وأكثر من ذلك، فيكون حرم يف املاء، وهذه صفة هذا البحر وما يكون فيه

    

  أرض الجزيرة

 من داخل وأما اجلزيرة فإا ما بني دجلة والفرات، وتشتمل على ديار ربيعة ومضر، وخمرج ماء الفرات
بلد الروم من ملطية على يومني، وجيري بينها وبني مسيساط، ومير على مسيساط وجسر منبج وبالس إىل 
الرقة وقرقيسيا والرحبة وهيت واألنبار وقد انقطع حد الفرات مما يلي اجلزيرة، مث يعدل حد اجلزيرة يف 

مما يلي اجلزيرة واحلديثة واملوصل مست الشمال إىل تكريت، وهي على دجلة حىت ينتهي عليها إىل السن 
وجزيرة ابن عمر، مث يتجاوز آمد فينقطع حد دجلة على بعد من حد أرمينية، مث ميتد مغربا إىل مسيساط مث 

وخمرج ماء دجلة فوق آمد من حد بلد . ينتهي إىل خمرج ماء الفرات يف حد اإلسالم من حيث ابتدأنا
 -وإن كانت خارجة عنها-ن وقرى، تنسب إىل اجلزيرة األرمن، وعلى شرقي دجلة وغريب الفرات مد

  .لقرا منها

فمن خمرج ماء الفرات يف حد ملطية إىل مسيساط يومان، ومن مسيساط إىل جسر منبج : وأما مسافاا
 مرحلة، 20أيام، ومن بالس إىل الرقة يومان، ومن الرقة إىل األنبار4أيام، ومن جسر منبج إىل بالس 4

أيام، ومن آمد إىل 4 أيام، ومن املوصل إىل آمد6 تكريت يومان، ومن تكريت إىل املوصل ومن األنبار إىل
 3 أيام، ومن املوصل إىل بلد مرحلة، ومن بلد إىل نصيبني 3 أيام، ومن مسيساط إىل ملطية 3مسيساط 

  أيام، ومن راس عني إىل4 مراحل، ومن راس عني إىل الرقة 3مراحل، ومن نصيبني إىل راس عني 

أيام، ومن حران إىل جسر منبج يومان، ومن حران إىل الرها يوم، ومن الرها إىل مسيساط يوم، 3حران
  . أيام3ومن حران إىل الرقة 

    

وأما صفة مدا وبقاعها فإن أنزه بلد باجلزيرة وأكثرها خضرة بلد نصيبني، وهي مدينة كبرية يف مستوى 
الوسا، وهو أنزه مكان ا، حىت تنبسط يف بساتينها من األرض، وخمرج مائها من شعب جبل يعرف بب

ومزارعها، وهلم مع ذلك فيما بعد عن املدينة مباخس كثرية، وا دير عظيمة وحواليها ديارات وصوامع 
للنصارى كثرية، وا عقارب كبرية قاتلة موصوفة، وبالقرب من نصيبني جبل ماردين، من األرض إىل 

لعة ال يستطاع فتحها عنوة، وبه حيات موصوفة تفوق احليات بسرعة ذروته حنو من فرسخني، وبه ق
القتل،وهو جبل به جواهر الزجاج، وأما املوصل فهي مدينة على غريب دجلة، صحيحة التربة واهلواء، 
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ليس هلى سوى ماء دجلة للشفة، وليس هلم من دجلة زرع وال شجر إال لشيء اليسري يف عدوة دجلة من 
باخس، وفواكههم حتمل من سائر النواحي، وهي مدينة عامة أبنيتها باجلص شرقيها، وزروعهم م

ا ماء جار سوى دجلة وشجر " ليس"واحلجارة، كبرية غناء،؛ وبلد مدينة صغرية على غريب دجلة، و
وزروع ومباخس كثرية؛ وأما سنجار فإا مدينة يف وسط برية ديار ربيعة، بقرب جبل ينسب إىل 

 وليس باجلزيرة بلد به خنل سوى سنجار، إال أن يكون على الفرات ويت واألنبار سنجار، وا خنيل،
وتلعفر؛ وأما دارا فهي مدينة صغرية نزهه، تشتمل على مياه جارية وأشجار وزروع وهلا مباخس، وهي 
يف سفح جبل؛ وكفر توثا يف مستوى من األرض، وهي مدينة أكرب من دارا، ذات ر وشجر وزروع، 

باخس كثرية، وراس عني مدينة على مستوى، وأرضها الغالب عليها القطن وخيرج منها زيادة على وهلا م
ثالمثائة عني، كلها صافية حتكي ما حتتها على قامات، فتجتمع مياهها حىت يصري منها ر اخلابور،الذي 

ة أكرب من كفر يقع إىل قرقيسيا، ومسافة هذا النهر حنو عشرين فرسخاً قرى ومزارع، وراس عني مدين
توثا، وهلم زروع وأشجار مستقلة عن البنيان، على سنن هذه املياه، وهي خصبة كثرية املباخس؛ وأما 

آمد قهي على دجلة من شرقيها، وسورها يف غاية احلصانة، وهي كثرية الشجر والزروع؛ وأما جزيرة ابن 
هي ثغر اجلزيرة، ألا يف غريب دجلة عمر فهي مدينة صغرية على غريب دجلة، هلا أشجار ومياه؛ ومششاط 

وشرقي الفرات؛ وأما ملطية وما ذكرناه من ثغور الشام، فإمنا نسبناها إىل اجلزيرة، ألن أهلها يرابطون ا 
لقرا منهم، وإال فثغر اجلزيرة على احلقيقة مششاط؛ واحلديثة على شط دجلة من شرقية، وهي مدينة نزهة 

زروع وهلا مباخس، والسن على شرقي دجلة، وهي مدينة صغرية بقرل جداً، ذات بساتني وأشجار و
جبل بارما على مرحلة، وجبل بارما هو جبل تشقه دجلة فتجري يف وسطه، ويف املاء منه عيون القري 

والنفط، وجبل بارما ميتد إىل وسط اجلزيرة مما يلي املغرب، ويقال إنه مما يلي املشرق، ميتد إىل حد كرمان 
ل ماسبذان، وأما ديار مضر فإن الرقة أكرب ما فيها من املدن، والرقة والرافقة مدينتان متالصقتان، وهو جب

ويف كل واحدة منهما مسجد جامع، ومها على شرقي الفرات كثريتا األشجار واملياه يف مستوى األرض 
تيل الفئة الباغية رضي خصيبتان، ويف غريب الفرات بني الرقة وبالس أرض صفني، وا قرب عمار بن ياسر ق

اللّه عنه، وبالرقة موضع كان بيت مال علي عليه السالم أيام صفني، وحران تليها يف الكرب وهي مدينة 
الصابئني، وا سدنتهم السبعة عشر، وا تل عليه مصلى يعظمه الصابئون، وينسب إىل إبراهيم عليه 

 وهلا مباخس؛ والرها مدينة وسطة والغالب على  قليلة املاء والشجر-من بني تلك املدن-السالم، وهي 
أهلها النصارى، وفيها زيادة على ثالمثائة دير وصوامع كثرية ورهابني، وهلم ا كنيسة ليس يف بالد 
اإلسالم كنيسة أعظم منها، وهلا مياه وبساتني كثرية وزروع وهي أصغر من كفر توثا؛ وجسر منبج 

روع ومياه وبساتني ومباخس، ومها غريب الفرات؛ وأما قرقيسيا فإا ومسيساط مها مدينتان نزهتان هلما ز
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على اخلابور، وهلا بساتني وأشجار كثرية وزروع نزهة؛ ورحبة مالك ابن طوق أكرب منها، وهي كثرية 
الشجر واملياه على غريب الفرات؛ وهيت مدينة وسطة على غريب الفرات وعليها حصن، وهي عامرة 

ريت، وا قرب عبد اللّه بن املبارك؛ واألنبار مدينة وسطة، وا آثار أبنية أليب العباس آهلة، وهي حبذاء تك
السفاح، وأول خلفاء بين العباس، وكانت داره اليت يسكنها، وهي مدينة عامرة آهلة ذات خنل وزرع 

ل وباجلزيرة مفارز يسكنها قبائل من ربيعة ومضر أهل خيل وغنم واإلب.وشجر وهي شرقي الفرات
     عندهم أقل منها بالبادية، 

وأكثرهم متصلون بالقرى وبأهلها، فهم بادية حاضرة؛ والزابان كبريان إذا مجعا يكونان حنو النصف من 
دجلة، وأكربمها مما يلي احلديثة، وخمرجهما من قرب جبال أذربيجان؛ وتكريت بلد على غريب دجلة أكثر 

ل، الذي يأخذ من دجلة فتعمر عليه قطعة كبرية من أهلها نصارى، واسفل من تكريت فوهة ر دجي
سواد بغداد حىت يقارا؛ وعانه مدينة صغرية يف وسط الفرات، يطوف ا خليج من الفرات؛ وحصن 

مسلمة بلغين أنه كان ملسلمة بن عبد امللك، وبه طائفة من بين أمية، وماؤه من السماء وبه مباخس؛ وتل 
عرب من غىن، وأكثرها كانت للعباس بن عمرو الغنوي؛ وباجروان مرتل بين سيار مدينة صغرية يسكنها 

نزه خصب واسع؛ والدالية مدينة بشط الفرات صغرية من غربية ا أخذ صاحب اخلال الذي كان خرج 
بالشام؛ واجلودي جبل بقرب جزيرة ابن عمر، يقال إن سفينة نوح استقرت عليه، وحتته قرية تعرف 

ع من كان مع نوح يف السفينة مثانون رجال، بنوا تلك القرية فسميت م، ومل يعقب بثمانني، يقال إن مجي
  .أحد منهم؛ وسروج مدينة خصبة كثرية األعناب والفواكه، هلا رستاق من حران على حنو يوم

  العراق

سية وأما العراق فإنه قي الطول من تكربت إىل حد عبادان على حبر فارس، ويف العرض عند بغداد من قاد
 من البصرة إىل -من واسط إىل قريب الطيب، وعرضه بالبصرة-الكوفة إىل حلوان، وعرضه بواسط 

حدود جبي، والذي يطوف حبدوده من تكريت مما بلي املشرق حىت جبوز حبدود شهرزور، مث يطوف 
 على حدود حلوان وحدود السربوان والصيمرة وحدود الطيب وحدود السوسي، حىت بنتهي إىل حدود

جيب، مث إىل البحر، فيكون يف هذا احلد من تكريت إىل البحر تقويس، وبرجع إىل حد املغرب من وراء 
البصرة يف البادية على سواد البصرة وبطائحها إىل واسط، مث على سواد الكوفة وبطائحها إىل الكوفة، مث 

فرات، ويف هذا احلد من البحر إىل على ظهر الفرات إىل األنبار مث من األنبار إىل حد تكرت بني دجلة وال
  .تكربت تقوبس أيضاً، فهذا احمليط حيدود العراق

 س حنو شهر، ومن البحر راجعاَ يف حده من تكريت إىل البحر مما بلي املشرق مقووأما املسافات فإن
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حلتان  مراحل، ومن سامرا إىل تكريت مر3املغرب إىل تكريت مقوس حنو شهر، ومن بغداد إىل سامرا 
 8 مراحل، ومن الكوفة إىل القادسية مرحلة، ومن بغداد إىل واسط إىل البصرة 4ومن بغداد إىل الكوفة 

 مراحل، ومن البصرة إىل البحر مرحلتان، وعرض 6مراحل، ومن الكوفة إىل واسط على طريق البطائح 
جلة إىل حد شهرزور  مرحلة، وعرضه عند سامرا من الد11العراق ببغداد من حلوان إىل القادسية 

 - مراحل وعرضه بالبصرة 4 مراحل، والعامر منه أقل من مرحلة، وعرضه بواسط حنو 5وأذربيجان حنو 

  .من البصرة إىل حدود جبي حنو مرحلة

    

وأما مدا فالبصرة مدينة عظيمة مل تكن يف أبام العجم، وإمنا اختطها املسلمون أيام عمر بن اخلطاب، 
بترها عساً، ولبس فبها مياه ومصها البادية مقوان، وهب خطط وقبائل كلها، وحبيط بغربيوة بن غَز

إالأار، وذكر بعض أهل األخبار أن أار البصرة عدت أيام بالل ين أيب بردة فزادت على مائة ألف ر 
ر يف أيام بالل ين أيب وعشربن ألف ر، جتري فبها الزواريق، وقد كنت أنكر ما ذكر من عدد هذه األا

بردة، حىت رأيت كثرياً من تلك البقاع، فرمبا رأيت يف مقدار رمية سهم عدداً من األار صغاراً، جتري يف 
كلها زواريق صغار، ولكل ر اسم ينسب به إىل صاحبه الذي احتفره، أو إىل الناحية اليت يصب فيها، 

 يف طول هذه املسافة وعرضها، وأكثر أبنيتها باآلجر، وأشباه ذلك من األسامي، فجوزت أن يكون ذلك
وهي من بني سائر العراق مدينة عشِرية، وهلا خنيل متصلة من عبدسِي إىل عبادان نيف ومخسون فرسخاً 

متصال، ال يكون اإلنسان منه قي مكان إال وهو يف ر وخنيل، أو يكون حبيث يرامها، وهي مستوى 
يقع البصر على جبال، وا قرب طلحة بن عبيد اهللا من الصحابة يف املدينة، وخارج اجلبال فيه، وال حبيث 

املربد يف البادية قرب أنس بن مالك واحلسن البصري وابن سريين واملشاهري من علماء البصرة وزهادها، 
وبساتني وهلا ر بعرف بنهر األبلة أربعة فراسخ ما بني البصرة واألبلة، وعلى حافتيهذا النهر قصور 

متصلة، كأا بستان واحد قد مدت على خيط واحد، وتتشعب هذا األار إىل أار كثرية، فمنها ما 
يقارب هذا النهر يف الكرب، كأن خنيلها غرست على خيط واحد، وهذا األار كلها منخرقة بعضها إىل 

 كل ر، حىت يدخل خنيلهم بعض، وكذلك عامة أار البصرة، حىت إذا جاءهم مد البحر تراجع املاء يف
وحيطام ومجيع أارهم من غري تكلف، فإذا جزر املاء احنط حىت ختاو منه البساتني والنخيل ويبقى يف 
األار، إال أن الغالب على مائهم امللوحة، وإمنا يستقون إذا جزر املاء إىل حد ر معقل، مث يعذب فال 

 وعلى ركن األبلة يف رها خور عظيم اخلطر، ورمبا سلمت يضره ماء البحر، واألبلة على هذا النهر،
السفن من سائر األماكن يف البحر وغرقت يف هذا اخلور، يعرف خبور األبلة، واألبلة مدينة صغرية خصبة 

 عاطفاً عليها، وينتهي -اليت يتشعب منها هذا النهر-عامرة، حد هلا ر األبلة إىل البصرة، وحد هلا دجلة 
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فأما عبادان واألبلة واملفتح واملذار فعلى شط دجلة، وهي مدن :  البحر بعبادان، وللبصرة مدنعمودها إىل
صغار متقاربة يف الكرب عامرة، إال األبلة فإا أكربها، ويف حدود البصرة بني أضعاف قراها آجام كثرية 

م أرضاً مكشوفة، ويشبه أن وبطائح، أكثرها يسار فيها باملرادي، قريبة القعر كأا كانت على قدمي األيا
يكون ملا بنيت البصرة وشفت األار، واتصل بعضها ببعض يف القرى وااري، تراجعت املياه وغلبت 

وأما واسط فإنها نصفان على شط دجلة متقابالن . على ما يسفل من أرضها، فصارت حباراً وهي البطائح
امع، وهي حمدثة يف اإلسالم، أحدثها بينهما جسر من سفن يف كل جانب، ويف كل جانب مسجد ج

احلجاج بن يوسف، وا خضراء احلجاج، وهي مدينة حييط جبدها الغريب البادية بعد مزارع يسرية، وهي 
خصبة كثرية الشجر والنخيل والزروع، وهي أصح هواء من البصرة وليس هلا يطائح، وأراضي رسلتيقها 

 البصرة يف الكرب، وهواؤها اصح، ومأواها أعذب من ماء وأما الكوفة فإا قريبة من. متصلة معمورة
البصرة، وهب على الفرات، وبنأؤها مثل بناء البصرة، ومصرها سعد بن ايب وقاص، وهي أيضاً خطط 

لقبائل العرب، إال أا خراجية خبالف البصرة، ألن ضياع الكوفة جاهلية وضباع البصرة إحياء موات يف 
رية واخلورنق هي على طرف البادية مما يلي الغرب، وحييط ا مما يلي املشرق والقادسية واحل. اإلسالم

النخيل واألار والزروع وهي والكوفة يف أقل من مرحلة، واحلرية مدينة جاهلية طيبة التربة مفترشة البناء 
وبني الكوفة كبرية، إال أا خلت عن األهل ملا عمرت الكوفة، وهواؤها وتراا أصح من الكوفة، وبينها 

حنو فرسخ، وقريب من الكوفة قرب علي علية السالم، وقد اختلف يف مكانه، فقيل إنه يف زاوية على باب 
جامع الكوفة، أخفى منةأجل بين أمية، ورأيت يف هذا املوضع دكان عالف، ومنهم من زعم أنه من 

البادية، وهي مدينة صغرية ذات الكوفة على فرسخني، وعليه قنطرة وآثار املقابر، والقادسية على شفري 
    خنيل ومياه وزروع، ليس 

وأما بغداد فإا مدينة حمدثة يف اإلسالم، مل تكن ا عمارة فابتىن . بالعراق بعدها ماء جار وال شجر
املنصور املدينة يف اجلانب الغريب، وجعل حواليها قطائع حلاشيته ومواليه وأتباعه، مثل قطيعة الربيع، 

جعل معسكره يف اجلانب الشرقي فسمي عسكر " املهدي"غريمها، مث عمرت، فلما كان يف أيام واحلربية و
املهدي، مث عمرت بالناس والبنيان، وانتقلت اخلالفة إىل اجلانب الشرقي، وهي اليوم اسفل هذا اجلانب 

 ر بني فرسخني باحلرمي، ليس وراءها بنيان للعامة متصل، وتفترش قصور اخلالفة وبساتينها من بغداد إىل
على جدار واحد، حىت تتصل من ر بني إىل شط دجلة، مث يتصل البناء بدار اخلالفة مرتفعاً على دجلة 

 فيمتد نازال على دجلة إىل -وحناذي الشماسية إىل اجلانب الغريب احلربية-إىل الشماسية، حنو مخسة أميال
عسكر مهدي،فمن نسبه إىل الطاق يعين أن آخر الكرخ، ويسمى الشرقي جانب الطاق وجانب الرصافة و

أوله باب الطاق، وهو موضع السوق األعظم، ومن نسبه إىل الرصافة نسبه إىل قصر كان الرشيد بناه 



االصطخري-املسالك واملمالك  40  

بقرب لبمسجد اجلامع ا، ومن نسبه إىل عسكر املهدي فإن املهدي كان عسكر من هذا اجلانب حبذاء 
الكرخ، وببغداد مساجد جوامع يف ثالثة مواضع، يف مدينة أيب جعفر، ويسمى اجلانب الغريب جانب 

مدينة املنصور ويف الرصافة ويف دار اخلالفة، وتتصل العمارة والبنيان بكلواذي، وا مسجد جامع فلو عد 
يف مجلة بغداد جلاز، وقد عقد بني اجلانبني على دجلة جسران من السفن، ويكون من باب خراسان إىل 

وذلك عرض اجلانبني مجيعاً حنو مخسة أميال، وأعمر بقعة منها الكرخ، وا اليسار أن يبلغ باب الياسرية، 
 فإا من ماء -اليت يف اجلانب الشرقي ودار اخلالفة-ومساكن معظم التجار، وأما األشجار واألار 

ليب، النهروان وتامرا، وليس يرتفع إليها من ماء دجلة أال شيء يسري، يقصر عن العمارة وينضح بالدوا
وأما اجلانب الغريب فإنه قد شق إليه من الفرات ر عيسى من قرب األنبار حتت قنطرة دمما، وتتحلب 

من هذا النهر صبابات جتتمع فتصري رلً يسمى الصراة، وتيفجر منها أار، وا عمارات اجلانب الغريب، 
هي آخر ر عيسى إىل دجلة يف جوف مدينة ويقع ما يبقى من ماء الصراة الصغرية والكبرية يف دجلة، وينت

بغداد، وأما ر عيسى فإن السفن جتري فيه من الفرات إىل أن يقع يف دجلة، وأما الصراة فإن فيها حواجز 
متنع من جري السفن، فتنتهي السفن منها إىل قنطرة الصراة، مث حيول ما فيها وجياوز به ذلك احلاجز إىل 

والكوفة سواد مشتبك غري متميز، ختترق إليه أار من الفرات، فأوهلا مما يلي سفن غريها، وبني بغداد 
بغداد ر صرصر صغرية عامرة بالنخيل والزروع وسائر الثمار، من بغداد على ثالثة فراسخ، مث ينتهي 
 على فرسخني إىل ر امللك، وهو ر كبري أضعاف ر صرصر، وعليه جسر يعرب من سفن، وينتهي ر

امللك إىل قصر عمر بن هبرية الفزاري بإحدى شعبتيه، واألخرى ترمي يف دجلة عند كوثي حنو ضيعة 
تعرف بالكيل، مث ميتد عمود الفرات حىت خيرج منه ر سورا، وهو ر كثري املاء، ليس جيرج من الفرات 

يف البطائح، وكربالء من شعبة أكرب منه، حىت ينتهي إىل سورا مث إىل سائر سواد الكوفة، ويقع الفاضل 
غريب الفرات فيما حياذي قصر لنب هبرية؛ وأما سامرا فإا كلها يف شرقي دجلة، وليس معها يف اجلانب 
الشرقي ماء جار األر القاطول الذي يقرب إىل السواد وبعيد عنها، فأما ما حييط ا فربية، وعماراا 

تدة مع ما يتصل ا، والدور حنو مرحلة ال ينقطع بناؤها، وأشجارها يف اجلانب الغريب حبذائها، وهي مم
وهي مدينة إسالمية ابتدأ هل املعتصم وأسنتم بناءها املتوكل، وهي خراب رمبا يسري الرجل يف مقدار 

فرسخ منها ال جيد ا داراً معمورة، وهواؤها ومثارها أصح من بغداد؛ وأما النهروان فأا مدينة يشق ر 
سطها صغرية عامرة، من بعداد على أربعة فراسخ، ور النهروان يفضي إىل سواد بغداد فيما النهروان و

يسفل عن دار اخلالفة إىل إسكاف وغريها من الكدن والقرى، فإذا جزت النهروان إىل الدسكَرة خفّت 
شة منفردة املنازل املياه والنخبل، مث يصري من الدسكرة إىل حد حلْوان كالبادية املنقطعة العمارة، مفتر

والقرى حىن تدور على تامرا وحدود شهرزور إىل حد تكريت؛ وأما املدائن فمدينة صغرية جاهلية، قد 
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كانت عظيمة فنقل عامة أبنيتها إىل بغداد، وهي من بغداد على مرحلة، وكانت مسكن األكاسرة وا 
    إيوان كسرى إىل يومنا هذا، 

وجص، ليس األكاسرة إيوان أكرب منه، ومل نكثر من وصف بغداد وهو إيوان عظيم معقود من آخر 
الشتهار وصفها عند اخلاص والعام، فا كتفينا من وصف بغداد جبملة يسرية ذكرناها لئال يطول به 

الكتاب؛ وبابل قرية صغرية إال أا أقدم أبنية العراق، وينسب ذلك اإلقليم إليها لقدمها، وكان ملوك 
 يقيمون ا، وا آثار أبنية تشبه أن تكون يف قدمي األيام مصراً عظيما، ويقال إن الكنعانيني وغريهم

الضحاك أول من بن بابل، وكُوثي ربا يقال إن إبراهيم اخلليل عليه السالم ا طرح يف النار، وكُوثي 
ر منرود ين كنعان، الطريق واآلخر كوثي ريا، وبكوثي ربا إىل هذه الغابة تالل من رماد، يزعمون أا، نا

اليت طرح فيها إبراهيم عليه السالم؛ واجلامعان منرب صغري حواليها رستاق عامر خصب جداً؛ واملدائن من 
شرقي دجلة من بغداد على مرحلة، ويقال إن ذا القرنني أقام باملداين إىل أن مات، واألخبار عنه تكذب، 

 ومحل تابوته إىل أمه بإسكندرية، ويقال إن جانيب فإن األكثرين على أنه سم يف منصرفه من أرض الصني،
املداين املكتنفني لدجلة كانت على عهد الفرس موصوال بينهما جبسر على دجلة مبين باآلخر، وليس 

لذلك أثر؛ وأما عكرباء والربدان والنعمانية ودير العاقول وجبل وجرجرايا وفم الصلح ور سابس وسائر 
من املدن فهي متقاربة يف الكرب، ليس ا مدينة كبرية، وهي مشتبكة ما ذكرنا على شط ر دجلة 

العمارة، وكذلك لكل مدينة يف ذلك كورة؛ وأما حلوان فهي مدينة عامرة، ليس يف أرض العراق بعد 
البصرة والكوفة وبغداد وواسط وسامرا واحلرية مدينة أكرب منها، وأكثر مثارها التني، وهي بقرب اجلبل، 

راق مدينة بقرب اجلبل غريها، ورمبا سقط ا الثلج، فإما أعلى جبلها فإن الثلج يسقط به دائماً؛ وليس بالع
والدسكرة مدينة ا خنيل وزروع عامرة، وخارجها حصن من طني، داخله فارغ، وإمنا هو مزرعة يقال 

 إىل أن إن امللك كان يقيم هناك بعض فصول السنة، فسميت دسكرة امللك لذلك؛ وأما من تكريت
جتاوز سامرا إىل قرب العلف فكأنك تطوف على مثال القوس إىل الدسكرة، مث تطوف على مثال القوس 
إىل حد عمل واسط، من حد العراق إىل حد اجلبل، فإنه قليل العمارة، فيها قرى مفترشة، والغالب عليها 

نتهي إىل األنبار بني دجلة إال كراد واألعراب، وهي مراع هلم، وكذلك من تكريت عن غربيها إىل أن ت
والفرات قليل العمارة، وإمنا العمارة منه ما حياذي سامرا أمياال يسرية أالقي بادية، ومل أيلغ يف وصف 

العراق إلكثار الناس فيها واشتهار عامة ما يذكر عنها؛ فهذه صفة جامعة هلا وجيزة، إذ كان قصدي فيها 
  .ويف غريها إىل ختطيط هيأا يف الصورة
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  خوزستان

وأما حدود خوزستان فإن شرقيها حد فارس وأصبهان، وبينها وبني حد فلرس من حد أصبهان ر طاي 
 ها حدوباَن على الظهر إىل البحر، وغربيرهق ومرووباَن، مث يصري احلد بني الدرهإىل قرب م وهو احلد

رميالص ومشاليها حد ،خا واللور، حىت يتصل على حدود اجلبال إاى رستاق واسط ودور الراسيبة وكَر
أصبهان، على أنه يقال إن اللور كانت من خوزستان فحولت إىل اجلبال، وحد خوزستان ممايلي فارس 
وأصبهان وحدود اجلبال وواسط على خط مستقيم يف التربيع، اآلن احلد اجلنويب من عباّدان إىل رستاق 

من حد عبادان على البحر إىل - التربيع عما قابله، ويف حد اجلبوب أيضاً واسط يصري خمروطاً، فيضيق يف
 تقويس يسري يف الزاوية، فينتهي هذا احلد اجلنويب إىل شيء من البحر، مث إىل دجلة حىت جياوز -فارس

  .بيان، مث ينعطف وراء املفتح واملذار إىل أن يتصل برستاق واسط من حيث ابتدأنا

    

ها من املدن فإا كور، منها األهواز وأسنها هرمز شهر، وهي الكورة العظيمة اليت ينسب وأما ما يقع في
إليها سائر الكور، وعسكر مكْرم وتستر وجنديسابور والسوس ورامهرمز وسرق، ما ذكرنا من كورة 

ذَج ور تِيري وحومة فهي اسم املدينة، غري سرق فإن مدينتها الدورق، وهي املعرفة بدورق الفرس، وإي
الزط واخلابران ومها واحد، وحومة البنيان وسوق سنبيل ومناذر الكربى ومناذر الصغرى وجيب والطيب 
وكليوان فهذه مدن لكل مدينة كورة، ومن مدا املعرفة املشهورة بصين وأزم وسوق األربعاء وحصن 

وخوزستان يف مستوى وأرض سهلة . ون وكرخامهدي وباسيان وبيان وسليمانان وقُرقُوب ومتوث وبِرذَ
وهو النهر الذي يين عليه سابور امللك شاذروان بياب تسري، . ومياه جارية، فمن أكرب أارها ر تسير

حىت ارتفع ماؤه إىل أرض املدينة، ألن تسري على مكان مرتفع من األرض، فيجرس هذا النهر من وراء 
نتهي على ر السدرة إىل حصن مهدي ويقع يف البحر، وجيري من عسكر مكرم على األهواز، حىت ي

ناحية تسري ر املسرقان حىت ينتهي إىل عسكر مكرم سفلي األهواز، وآخره باألهواز ال يتجاوزها، فإذا 
انتهي إىل عسكر مكرم فعليه جسر كبري حنو عشرين سفينة، جتري فيه السفن العظام، وقد ركبته أنا من 

رم إىل األهواز، واملسافة مثانية فراسخ، فسرنا يف املاء ستة فراسخ، مث خرجنا وسرنا يف وسط عسكر مك
النهر، وكان الباقي من هذا النهر إىل األهواز طريقاً يابساً، وال يضيع من هذا املاء شئ، وإمنا تسقى به 

 كمال عمارا بقعة أراضي قصب السكر وما يف أضعافه من النخيل والزروع، وما خبوزستان كلها على
ومياه خوزستان من األهواز والدورق وتستر وغري ذلك مما يصاقب هذه . هي أعمر وأزكى من املسرقان

املواضع كلها جتتمع عند حصن مهدي، فتصري هناك راً كبرياً، ويغزر ويصري له عرض مث ينتهي إىل 
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 قرب سليمانان حبذاء عبادان فانه شئ يسري، البحر، وليس ا حبر إال ما تنتهي إليه زاوية من مهروبان إىل
وهو من حبر فارس، وليس جبميع خوزستان جبال وال رمال إال شئ يسري، يتاخم نواحي تستر وجند 

نيسابور وبناحية إيذج وأصبهان، والباقي من خوزستان كأنه أرض العراق؛ وأما هواؤها وماؤها وتربتها 
 ماؤهم من البئر، لكثرة -، وال أعرف جبميع خوزستان بلداوصحة أهلها فإن مياهها طيبة عذبة جارية

املياه اجلارية ا، وأما تراا فإن ما بعد عن دجلة إىل ناحية الشمال أيبس وأصح، وما كان إىل دجلة 
أقرب فهو من جنس أرض البصرة يف التسبخ، وكذلك يف الصحة ونقاء البشرة يف الناس فيما بعد عن 

خاصة فإن ا رطباً يسمى الطن، يقال إن ذلك الرطب إذا أكله اإلنسان وشرب دجلة، وأما املسرقان 
عليه ماء املسرقان مل ختطئ منه اخلمر، وليس خبوزستان موضع حيمد فيه املاء، وال يقع فيه الثلج، وال خيلو 

 خوزستان وأما مثارهم وزروعهم فإن الغالب على بالد. من النخيل، والعلل ا كثرية وخاصة ملن انتاا
من األشجار النخل، وهلم عامة احلبوب من احلنطة والشعري والباقالء، وأكثر حبوا بعد احلنطة والشعري 
األرز، فيخبزونه وهو هلم قوت، وكذلك يف رستاق العراق، وليس من بلد ليس به قصب سكر من هذه 

 عسكر مكرم، وليس بعسكر الكور الكبار، ولكن أكثر ما ا من السكر باملسرقان، ويقع مجعيه إىل
مكرم يف القصبة كثري سكر، وكذلك بتستر والسوس فإنه يتخذ منه السكر، والقصب يف ساير املواضع 
إمنا هو لألكل دون أن يتخذ منه السكر، وعندهم عامة الثمار ال يكاد خيطئهم إال اجلوز، وما ال يكون 

لفارسية والعربية، غري أن هلم لساناً آخر خوزياً، وأما لسام فإن عامتهم يتكلمون با. إال ببالد الصرود
ليس بعرباين وال سرياين وال فارسي؛ وزيهم زي أهل العراق يف املالبس من القمص والطيالسة والعمائم، 
ويف إضعافهم من يلبس األزر وامليازر، والغالب على أخالقهم سوء اخللق، واملنافسة فيما بينهم يف اليسري 

إلمساك، والغالب على خلقهم صفرة اللون والنحافة وخفة اللحى والضخامة، ووفور من األمور وشدة ا
وأما ما ينتحلونه من الديانات فإن . الشعر فيهم ثلٌل مما يف غريهم من املدن، وهذه صفة عامة اجلروم

 يف الغالب خبوزستان االعتزال،والغلبة عليهم دون سائر النحل، ويف سائر كورهم من أهل امللل حنو ما
فإن عندهم بتستر الشاذروان الذي بناه سابور، وهو من أعجب البناء : وأما اخلاصيات ا. سائر األمصار

     وأحكمه، بلغين أن امتداده يقرب من ميل، قد بىن باحلجارة 

 أن تابوتنا وجد يف أيام -بلغين واهللا أعلم-كله حىت تراجع املاء فيه وارتفع إىل باب تستر، وهلم بالسوس 
يب موسى األشعري، فذكروا أن فيه عظام دانيال النيب عليه السالم، وكان أهل الكتاب يديرونه يف أ

جمامعهم، ويتربكون به ويستسقون املطر به إذا أجدبوا، فأخذه أبو موسى وعمد إىل ر على باب السوس 
لقبور، مث استوثق فشق منه خليجاً، وجعل فيه ثالث قبور مطوية باآلجر، ودفن ذلك التابوت يف أحد ا

منها كلها وعماها، مث فتح املاء حىت غلب زيد النهر الكبري على ظهر تلك القبور، والنهر جيري عليها إىل 
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وهلم بناحية آسك متامخا ألرض فارس جبل، تتقد . يومنا هذا، ومن نزل إىل قعر املاء وجد تلك القبور
خان بالنهار، وهو يف حد خوزستان، ويشبه فيما أظن منه نار أبدا ال تنطفئ، ويرى منه الضوء بالليل والد

أنه عني نفط أو زفت أو غريه مما تعمل فيه النار، فوقع فيه على قدمي األيام نار، فعلى قدر ما خترج حيترق 
أبدا فيما أحسبه، من غري أن رأيت فيه عالمة لذلك وال مسعت به، وأنا أقوله ظنا؛ وهلم بعسكر مكرم 

ار على قدرورق األجنذان تسمى اجلرارة، قل من يسلم من لسعها، وهي أبلغ يف صنف من العقارب صغ
القتل من بعض احليات، وأما تستر فإن ا يتخذ الديباج الذي حيمل إىل الدنيا، وكسوة مكة من الديباج 

 يتخذ ا، وا للسلطان طراز؛ وأما السوس فإنه تعمل به اخلزوز، ومنها حتمل إىل اآلفاق، وبالسوس

صنف من األترج مشامات ذكية كاألكف بأصابعها، مل أر مثلها يف بلدان األترج؛ وبقرقوب السوسنجرد 
الذي حيمل إىل اآلفاق، وا وبالسوس طراز للسلطان، وببصين تعمل الستور اليت حتمل إىل اآلفاق، 

كيت عليها بصىن، املكتوب عليها عمل بصىن، وقد تعمل بربذون وكليوان وغريمها من تلك املدن ستور ي
وتدلس يف ستور يصين إال أن املعدن يصين، وبرامهرمز من ثياب االبريسم ما حيمل منها إىل كثري من 

املواضع، ويقال إن مائي ا قتل وصلب، ويقال إنه مات يف حمبس رام حتف أنفه، فقطع رأسه وأظهر 
 كثرية ومياه، ونزهلا يعقوب بن الليث قتله؛ وجند يسابور مدينة خصبة واسعة اخلري، وا خنل وزروعهم

الصفار، خلصبها واتصاهلا باملري الكثرية، فمات ا، وا قربه؛ ور تريي تكون ا ثياب تشبه ثياب بغداد، 
وحتمل إىل بغداد فتدلس بالبغدادي وتقصر ببغداد؛ وجىب مدينة ورستاق عريض، مشتبك العمارة من 

ي اجلبائي املعتزلة يف عصره، وتتصل زاوية من خوزستان بالبحر النخيل وقصب السكر، ومنها أبو عل
فيكون له خور، خياف على سفن البحر إذا انتهت إليه فإا تغوص، وجتتمع مياه خوزستان حبصن مهدي 

وتتخذ . فتتصل بالبحر، ويعرض هناك حىت ينتهي يف طرفه املد واجلزر، ويتسع حىت كأنه من البحر
ين، قل ما تتخذ يف مكان من اإلسالم بعد أرمينية أحسن منها فيما علمته؛ بالطيب تكك تشبه األرم

واللور بلد خصب الغالب عليه هواء اجلبل، وكان من خوزستان إال أنه أفرد يف أعمال اجلبال؛ وأما 
سنبيل فإا كورة متامخة لفارس، وقد كانت مضمومة إىل فارس من أيام حممد بن واصل إىل آخر أيام 

 مث حولت إىل خوزستان، والزط واخلابران مها كورتان عامرتان على ريني جاريني، والبنيان السجزية،
متامخة للسردن من أرض فارس وألصبهان، وهواؤها هواء الصرود، وليس خبوزستان رستاق يقارب 

ة األزراقة، الصرود غري البنيان؛ وأما آسك فإا قرية ليس فيها منرب، وحواليها خنيل كثري، وا كانت وقع
اليت يقال أن أربعني من الشراة قتلوا حنوا من ألفي رجل تبعتهم من أهل البصرة، وا الدوشاب األرجاين 
الذي حيمل إىل اآلفاق منها، وأما مناذر الكريي والصغرى فإما كورتان عامرتان بالنخل والزروع وهلما 

أحدمها إىل البصرة مث إىل : اق طريقني شارعنيوأما املسافات ا فإن من فارس إىل العر. ارتفاع كثري
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فإنك تأخذ من أرجان إىل آسك قرية مرحلتني : بغداد، واآلخر إىل واسط مث إىل بغداد؛ فأما طريق البصرة
وزيدان قرية، مث منها إىل الدورق مرحلة، والدورق مدينة كبرية وهي -خفيفتني، مث إىل زيدان مرحلة 
مرحلة، ومن خان مردويه إىل - وهو خان ترتله السابلة - خان مردويةمدينة سرق، مث من الدورق إىل

مرحلة، ومن باسيان إىل حصن - مدينة وسطة يف الكرب عامرة يشق النهر فيها فتصري نصفني -بلسيان
مرحلة، ومن باسيان إىل حصن - مدينة وسطى يف الكرب عامرة يشق النهر فيها فتصري نصفني -مهدي

     - منرب ويسلك بيهما يف املاء، وكذلك من الدورق إىل باسيان يسلك يف املاءمهدي مرحلتني، وفيها

وهو أيسر من الرب، ومن حصن مهدي إىل بيان مرحلة على الظهر، وبيان فيها منرب، وقد انتهيت إىل آخر 
حدود خوزستان، وبيان على دجلة، فاركب منها ملاء إن شئت إىل األبلة، وإن شئت على الطهر إىل أن 

فإن من أرجان إىل سوق سنيبل مرحلة، مث إىل : حتاذى األبلة مث تعرب؛ وأما الطريق إىل واسط مث إىل بغداد
 مراحل، ومن عسكر مكرم إىل تستر مرحلة، ومن 3رامهرمز مرحلتني، مث من رامهرمز إىل عسكر مكرم 

ىل قرقوب مرحلة، تستر إىل جند يسابور مرحلة، ومن جند يسابور إىل السوس مرحلة، ومن السوس إ
ومن قرقوب إىل الطيب مرحلة، ويتصل بعمل واسط، ومن ؛ومن العسكر إىل واسط طريق أختصر من 

هذا فال يدخل تيتر، ولكنا ذكرنا هذا املسلك ألن قصدنا ذكر مسافة ما بني املدن، ومل نرد نفس الطرق 
 مراحل، ومن العسكر إىل 4ج ومن العسكر إىل إيذ. إىل بغداد، فكان هذا أمجع ملا أردنا أن نذكره

 مراحل، ومن عسكر مكرم إىل 4األهواز مرحلة، ومن األهواز إىل أزم مرحلة، ومن األهواز إىل الدورق 
 مراحل أيضاً، ألن األهواز وعسكر مكرم يف مست 3الدورق حنو هذا، ومن األهواز إىل رامهرمز حنو 

 مكرم إىل سوق األربعاء مرحلة، وجيب حتاذي واحد، ورامهرمز منهما كإحدى زوايا املثلث، ومن عسكر
سوق األربعاء، ومن سوق األربعاء إىل حصن مهدي مرحلة، ومن األهواز إىل ر تريي يوم، ومن 

السوس إىل بصين أقل من مرحلة،ومن السوس إىل برذون مرحلة خفيفة، ومن السوس إىل متوث مرحلة، 
  .فذلك جوامع املسافات ا

  بالد فارس

رس فالذي حييط ا مما يلي الشرق حدود كرمان، ومما يلي الغرب كور خوزستان وأصبهان، ومما وأما فا
يلي الشمال املفازة اليت بني فارس وخراسان وبعض حدود أصبهان، ومما يلي اجلنوب حبر فارس، وصورة 

 املفازة، ويف احلد فارس على التربيع إال من الزاوية اليت تلي أصبهان، والزاوية اليت تلي كرمان مما يلي
الذي يالصق البحر تقويس قليل من أوله إىل آخره، وإمنا وقع يف زاويتيها مما يلي كرمان وأصبهان زنقة، 

ألن من شرياز بالد فارس حبدودها، ومل أصور فيها رستاقا النتشار ذلك وكثرته، وال اجلبال ألنه ليس 
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اه إال اليسري، وما صورت فيها إال مدينة هلا منرب بفارس بلد إال وبه جبل، أو يكون اجلبل منه حبيث تر
مذكور مشهور، وقد ذكرت يف الرسالة ما يعلم من قرأها موضع كل كورة برساتيقها ومواضع املدن ا 

  .إن شاء اللّه تعاىل

    

كور فارس . ذكر ما بفارس من الكور واملدن والزموم واألحياء واحلصون وبيوت النريان واألار والبحار
فأوسعها عرصة وأكثرها مدنا ونواحي كورة إصطَخر، ومدينتها إصطَخر، وهي أكرب مدينة يهذه : مخس

الكورة، وتليها يف الكرب كورة أردِشري خره، ومدينتها جور، ويدخل يف هذه الكورة قُباذْخرة، وبكورة 
ور هي مدينة أردشري خره ألا أردشري خره مدن هي أكرب من جور مثل شرياز وسرياف، وإمنا صارت ج

بناء أردشري ودار ملكه، وشرياز وإن كانت قصبة فارس كلها وا الدواوين ودار اإلمارة فهي مدينة 
حمدثة يف اإلسالم، وتليها يف الكرب كورة دارا بِجرد، وفَساهي أكرب مدا وأعمر، غري أن الكورة منسوبة 

اها هلذه الكورة دارابِجرد، وتليها يف الكرب أرجان ومدينتها العظمى إىل دار امللك، ومدينته اليت ابتن
أرجان، وليس ذه الكورة مدينة أكرب من أرجان، وتليها يف الكرب كورة سابور وهي أصغر كور فارس 

سب ومدينتها سابور، وذه الكورة مدن هي أكرب منها مثل النوبجان وكَازرون، ولكن هذه الكورة تن
وأكربها زم ِجيلُوية : وأما زمومها فهي مخسة. إىل سابور، ألن سابور امللك هو الذي بىن مدينة سابور

ويعرف بزم الزميجان، مث الذي يلي هذا الزم يف الكرب زم أمحد بن الليث ويعرف باللّواِلجان، ويلي ذلك 
ريار ويعرف بزم البازجنان، والبازجنان الذين يف الكرب زم احلسني بن صاحل ويعرف بزم الديوان، مث زم شه

وأما . يف حدود أصبهان ناقلة من هذا الزم، وزم أمحد بن احلسن ويعرف بزم الكاريان وهو زم أردشري
أحياء األكراد فإا تكثر يف اإلحصاء، غري أم جبميع فارس يقال إم يزيدون على مخسمائة ألف بيت 

املشىت واملصيف على مذاهب العرب، وخيرج من بيت واحد من األرباب شعر ينتجعون املراعي يف 
واألجراء والرعاء واتباعهم ما بني رجل واحد إىل عشرة من الرجال وحنو ذلك، وسأذكر من أسامي 

وأما أارها الكبار اليت . أحيائهم ما حيضرين ذكره على أم ال يتقصون يف العدد إال من ديوان الصدقات
ر طاب ور شريين ور الشاذْ كان ور درخيد ور اخلُوبذَان ور :  إذا أجريت فيها فإاحتمل السفن

وإما حبارها فإا حبر فارس . رتني ور سكَّان ور جرشِيق ور اإلخِشني ور كُر ور فُرواب ور تريزه
وأما بيوت نرياا فإا . رية اجلُوباَناَن وحبرية جنكانوحبرية البختكان وحبرية دشت أرزن وحبرية التوز وحب

ال ختلو ناحية وال مدينة بفارس إال القليل من بيوت النريان، واوس أكثر ملل أهل الكتاب ا، وهلم من 
وأما حصوا فإن يف عامة نواحي فارس حصوناَ، . البيوت بيوت يفضلوا يف التعظيم، وسنذكر ذلك

  . بعض وأكثرها بناحية سيف بين الصفاربعضها أمنع من
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وسأفصل كل ما ذكرته جممال، فأبتدئ بذكر ما يف كل كورة من النواحي اليت تشتمل على القرى، 
وشهرت يف الدواوين بأعمال مفردة، ورساتيق مستقلة بضياعها، فمنها ما خيلو من املنابر ومنها ما ا 

احيها يف التسمية أقل مما هي أصغر منها، مث اتبع ذلك منابر، ورب كورة هي أكرب وأعرض ومدا ونو
  .بتفصيل كل ما ذكرته جممال إن شاء اللّه

    

ناحية يزد وهي أكرب ناحية منها، وا من املدن كَثَه وهي القصبة، وميبدوناَئني : نواحي كورة إصطخر
 الروذان كانت من كرمان والفهرح وليس يف هذه النواحي ا أربع منابر غري هذه الناحية، وناحية

فحولت إىل فارس، ويكون مقدار هذه الناحية يف الطول حنو من ستني فرسخاً، وأبرقوه ومدينتها أبرقوه، 
وإقليد ومدينتها إقليد، والسرمق ومدينتها السرمق، واجلوبرقان ومدينتها مشكان، واألرمخان ومدينتها 

منرب، وطرخنيشان ليس ا منرب، وبوان ومدينتها األرمخان، وجارين ليس هلا منرب، وقوين ليس هلا 
أباذة وهي قرية عبد الرمحن ومهرزجنان، وخورستان : املريزجان، والرهنان ليس ا منرب، وبرم مدينتان
وهي قرية اآلس، وصاهك الكربى هلا منرب، وصاهك -وليس ا منرب، والبودجنان ومدينتها البودجنان 

 ليس ا منرب، وشهرفاتك ومدينتها شهر فاتك، وهراة ومدينتها هراة، الصغرى ليس ا منرب، ومروسف
والروذان ومدينتها الروذان وا من املدن أبان وأناس وخرب، واألذ كان مدينتها األذكان، وسرشك وليس 

رج ا منرب، والرذان ليس ا منرب، ومدينتها البيضاء، وهزار ومدينتها هزار، ومائني ومدينتها مائني، وأب
ومدينتها أبرج، ونونه ليس ا منرب، وراجمرد وليس ا منرب، والطسوج ومدينتها خرمة، واحلرية وا منرب، 

والكاسكان وليس ا منرب، واملهرجاسقان ليس ا منرب، وجوز ليس ا منرب، ومحر ليس ا منرب، 
 واألرد ومدينتها جبه، وكرد ومدينتها والفاروق ليس ا منرب، والسرواب وا منرب، والرون ليس ا منرب،

كرد، وكالريس ا منرب، وسروستان ليس ا منرب، واألوسبنجان ليس ا منرب، والسردن ومدينتها 
  .اللورجان، وأسالن ليس ا منرب، والبامان ليس ا منرب، واخلماجيان السفلى ليس ا منرب

 العمال، وهلا ثالثة عشر طسوجا، يف كل طسوج وأما نواحي كورة أردشري خرة فإن شرياز هي مستقر
قرى وعمارات متصلة، ينفرد كل طسوج بعمل يف الديوان مفرد، منها طسوج كفرهء العليا وطسوج 

كفرهء السفلى طسوج كبري، وطسوج جومي، وطسوج الدسكان، وطسوج تنبوك، وطسوج الكارنيان، 
طسوج شهرستان، وطسوج الطرييان، وطسوج األشاربانان، وطسوج ابنديان، وطسوجشامهرنك، و

من :  وهي حمدثة يف اإلسالم من هذه الطساسيج-أحدمها شرياز: وطسوج خان، وذه الطساسيج منربان
الشامهرنك ومن الطرييان ومن أشاربانان ومن التنبوك ومن الكارنيان، وموضع املسجد اجلامع واألسواق 

 جور ومدينتها : ا منرب، وسائر نواحي أردشريخرةمن شامهرنك، وموضع دار األمارة بانان، وجومي
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جور، وميمند ومدينتها مائني، والصيمكان ومدينتها الصميكان، وخوار ليس ا منرب، والفرجان وليس 
ا منرب، والباسجان وليس ا منرب، واخلنيفغان ليس ا منرب، وخرب وا منرب، وهي غري خرب كورة 

رب، وخورستان ومدينتها خورستان، والفوسجان ومدينتها الفوسجان، إصطخر، والباذوان ليس ا من
ومهند ليس ا منرب، وجيربين ليس ا منرب، وهرمز ليس ا منرب، وتشكانات ليس ا منرب، واحلسكان 

ليس ا منرب، ومهجان ليس ا منرب، والكوهكان ليس ا منرب، وكيزرين ليس ا منرب، وسيف بن 
 ا الصفار ليس ا منرب، وسيف عمارة ليس ا منرب، وفيها باسكوت وباورم سيف آل أيب زهري ليس

سرياف وهي القصبة وجنريم :  ويعرف باجللندي، وكران ومدينتها كران، وسرياف وا ثالثة منابر-منرب
ج وجم، ودشت بارين وقصبتها الغند كان، وا الفهلق مدينة، ودشت الدستقان ومدينتها صفارة، وتو

ومدينتها توج، واألغرستان ومدينتها اخلربق، وكري ومدينتها كري، وكارزين ومدينتها كارزين، وأبزر 
ومما يف . ومدينتها أبزر، ومسريان ومدينتها مسريان، وكوار ومدينتها كوار، والكهرجان ليس هلا مدينة

فت وا مدينة، وأوال وا جزيرة بين كاوان وهي ال: البحر من اجلزائر املنسوبة إىل كورة أردشري خرة
  .مدينة، وخارك وا منرب

    

أحدمها أباذه واآلخر كرد جبرد، واملص ومدينتها املص، : كرم وا منربان: وإما نواحي كورة دارجبرد
وفسا ومدينتها فسا، وطمستان وا منرب، واحملولة ليس ا منرب، والكردبان وا منرب، وأزبراه ومدينتها 

نان ومدينتها سنان، وجومي ومدينتها جومي، وجهرم ومدينتها جهرم، والفستجان وا منرب، أزبراه، وس
والداركان وا منرب، وإيج وا منرب، واألصطهبانان وا منرب، ونرييز ومدينتها خيار، واملريزجان وا 

وقنطرة ليس ا منرب، منرب، واملاروان وا منرب، وخسوا ومدينتها روبنج، ورستاق الرستاق وا منرب، 
وسواجنان ليس ا منرب، وفرج وا منرب، وتارم وا منرب، واملاسكانات وا منرب، وشق الرستاق ليس ا 
منرب، وشق الروذ ليس ا منرب، وتاالت ليس ا منرب، وشق املاسنان ليس ا منرب، ورم شهريار مدينتها 

  .الرم

نتها سابور، كازرون ومدينتها اجلنجان، والكاسكان ليس ا منرب، سابور ومدي: وأما نواحي كورة سابور
ودزبزليس ا منرب، وجروج ليس ا منرب، وخشت ليس ا منرب، وكمارج وا منرب، وهندجيان سابور 

وليس ا منرب،والتري مردان ليس ا منرب، والزاجمان ومدينتها الزاجمان، واخلوبذان ومدينتها اخلوبذان، 
بنجان ومدينتها النوبنجان،وشعب بوان ليس ا منرب، وتنبوك املورستان ا منرب، واجلوخيان ليس ا والنو

منرب، ودرخيد ليس ا منرب، وأنبوران ليس ا منرب، وجنبذ امللجان ليس ا منرب، واملامغان ليس ا منرب، 
كرو ليس ا منرب، وبادست ليس ا وآسك ليس ا منرب، وفرطاست ليس ا منرب، وبني ليس ا منرب، 
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منرب، ولو وليس ا منرب، والبهبسكان ليس ا منرب، وأزارجرد ليس ا منرب، وكام فريوز ليس ا منرب، 
أرز وبازر واشتادان وكاكان وآتشجاه، واملستجان ليس ا منرب، والزجنان ليس ا : وهلا مخسة رساتيق

، ومخاجيان العليا ليس ا منرب، والسيسكان ليس ا منرب، ومورق ليس ا منرب، وبندر هبان ليس ا منرب
  .منرب، وداذين ليس ا منرب، ودوان ليس ا منرب، وخرة ومدينتها خرة، وصرام ليس ا منرب

أرجان ومدينتها أرجان، وبازرنج ليس ا منرب، وبالد سابور ا منرب، : وأما نواحي كورة أرجان
منرب، وبنيان ليس ا منرب، وكهكاب ليس ا منرب، ودير أيوب ليس ا منرب، وامللجان ليس وريشهر ا 

ا منرب، والسلجان ليس ا منرب، واجلالدجان ليس ا منرب، ودير العمر ليس ا منرب، وفرزك ا منرب، 
ز وا منرب، وصوان النجس وهندجيان أرجان ليس ا منرب، ومهروبان وا منرب، وجنابة وا منرب، وشيني

  .ليس ا منرب

    

وأما زمومها فإن لكل زم منها مدنا وقرى جمتمعة، قد ضمن خراج كل ناحية منها رئيس من األكراد، 
فأما زم . والزمور إقامة رجال لبذرقة القوافل وحفظ الطرق ونوائب السلطان إذا عرضت، وهي كاملمالك

ه يف الناحية اليت تلي أصبهان، وهو يأخذ طرفا من كورة إصطخر، جيلويه املعروف بالرميجان فإن مكان
وطرفا من كورة سابور، وطرفا من كورة أرجان، فحد منه ينتهي إىل البيضاء، وحد منه ينتهي إىل حدود 

أصبهان، وحد منه ينتهي إىل حدود خوزستان، وحد منه ينتهي إىل ناحية سابور، وكل ما وقع يف هذا 
فمن هذا الزن؛ ويتامخهم يف عمل أصبهان البازجنان، وهم صنف من البازجنان الذين هم من املدن والقرى 

بزم شهريار، وليس من هؤالء البازجنان أحد يف عمل فارس، إال أن هلم ا قرى وضياعاً كثرية؛ وأما زم 
الثة حدود الديوان، املعروف للحسني ابن صاحل وهو من كورة سابور، فإن حداً منه يلي أردشري خره، وث

حتيط ا كورة سابور، وكل ما كان من املدن والقرى يف أضعافها فهي منها؛ وأما زم اللواجلان ألمحد بن 
وهو يف كورة أردشريخره، فحد منه يلي البحر، وحتيط بثالثة حدود له كورة أردشري خره، وما -الليث 

إن حداً منه إىل سيف بن الصفار، وحداً وقع يف إضعافهم من القرى واملدن فهو منهم؛ وأما زم الكاريان ف
منه إىل زم البازجنان، وحداً منه إىل حدود كرمان، وحداً منه إىل أردشري خره، وهي كلها يف أردشري 

الكرمانية والرامانية ومدثر وحي حممد بن بشر والبقيلية : وأما أحياء األكراد بفارس فهم. خره
احية واإلسحاقية واألذركانية والشهركية والطهمادهنية والبندادمهرية وحية حممد بن إسحاق والصب

والزبادية والشهروية والبندادكية واخلسروية والزجنية والصفرية والشيهارية واملهركية واملباركية 
واألشتامهرية والشاهونية والفراتية والسلمونية والصريية واألزاددختية والربازدختية واملطلبية واملمالية 

والكجتية واجلليلية، فهؤالء الذين حضرين أمساؤهم، وال يتهيأ تقصيهم إال من ديوان والشاهاكانية 
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الصدقات، ويقال إم يزيدون على مخسمائة ألف بيت، وخيرج من احلي الواحد ألف فارس إىل مائة 
فارس، وأقل من ذلك وأكثر، وينتجعون يف املشتا واملصيف على املرعى، إال القليل منهم على حدود 

صرود واجلروم فال ينتقلون، وهلم من العدة والبأس والقوة بالرجال والدواب والكراع ما يستصعب على ال
 إذا أراد حتيفهم، ويزعمون أم من العرب، وهم أصحاب أغنام ورماك، واإلبل فيهم -السلطان أمرهم

وام براذين، وهم على قليل، وليس لألكراد خيل إال للبازجنان، الذين انتقلوا إىل حد أصبهان، وأمنا د
حسن حال ويسار، ومذاهبهم يف القنية والنجعة مذاهب قبائل العرب وقبائل األتراك، وهم فيما يقال 

  .يزيدون على مائة حي، وإمنا حضرين نيف وثالثون حياً

    

وأما حصون فارس فإن منها مدنا حمصنة حبصن، ومنها حصون داخل املدينة وحواليها إرباض، ومنها 
زات يف املدن، ةمنها حصون يف جبال منيعة، مفردة عن البنيان قائمة بأنفسه، وأما املدن احملصنة فإا قهند

إصطخر ا حصن حواليه ربض، ومدينة كثه ا حصن وربض؛ والبيضاء ا حصن وربض؛ والسرمق ا 
هلا قهندز يسمى حصن وربض وقهندز؛ وإقليد هلا قهندز وربض، وقرية اآلس هلا قهندز وربض؛ وشرياز 

قلعة شهموبذ وهلا ربض؛ وجور عليها حصن وليس ا ربض، وكارزين هلا قهندز وربض؛ وكري هلا 
قهندز وربض، وأبزر هلا قهندز وربض؛ ومسريان هلا قهندز وربض، وفساهلا حصن وربض؛ ودار أجبرد هلا 

ان هلا حصن وليس حصن وربض؛ وروبنج هلا حصن وربض؛ وسابور هلا سور وليس هلا ربض، واجلنج
وأما القالع ا فإنه يقال فيما بلغين أن لفارس زيادة على مخس آالف قلعة، . هلا ربض؛ جفته هلا حصن

مفردة يف اجلبال وبقرب املدن ويف املدن، وال يتهيأ تقصيها إال من الدواوين، وكذلك ما ذكرناه من املدن 
ع ما أعرفه من ذلك، إال أن يف هذه القالع ما مل احملصنة فآىب ال أقدر على تقصيها، وإمنا أذكر جوام

يذكر ألحد من اجلبارة أنه قدر على فتحها عنوة، منها قلعة ابن عمارة وتسمى قلعة اليكدان وتنسب إىل 
اجللندي، واليقدر أحد أن يرتقي إليها بنفسه، إال أن يرقى به يف شئ من البحر، وهي مرصد آلل عمارة 

ملراكب؛ وقلعة الكاريان على جبل طني، قصدها حممد بن واصل يف جيشه، يف البحر، يعشرون منها ا
فتحصن ا أمحد بن احلسن األزدي فلم يقدر عليها؛ وقلعة سعيد أباذ براجمرد من كورة إصطخر، وهي 

على جبل شاهق املرتقى إليها فرسخ، وكانت يف الشرك تعرف بقلعة أسفندباذ، فلما كان يف اإلسالم 
 بن أبيه أيام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم ونسبت إىل زياد، مث حتصن ا حتصن ا زياد

آخر أيام بين أمية منصور بن جعفر وكان والياً على فارس، فنسبت القلعة إليه فعرفت بقلعة منصور، 
 فلما أخذ  وكان والياً على فارس؛-فتعطلت مدة مث بناها حممد بن واصل احلنظلي فنسبت القلعة إليه

يعقوب بن الليث مل يقدر على فتحها إال بأمر حممد بن واصل، فخرا مث احتاج إليها فأعاد بناءها، 
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وجعلها حمبسا ملن سخط عليه؛ وقلعة إشكنوان من رستاق مائني املرتقى أالحيها صعب، وهي منيعة جداً 
 من كام فريوز وهي منيعة وفيها عني ماء جار؛ وقلعة جوذرز صاحب كيخسرو ومبوضع يسمى السويقة

جداً، وقلعة اجلص بناحية أرجان فيها جموس، وباد كذارات الفرس وأيامهم تتدارس فيها، وهي منيعة 
جداً؛ وقلعة إيرج وهي منيعة جداً؛ وأما القالع املنيعة على االحتيال لفتحها فهي أكثر من أن يبلغها 

ي، إذ ليس من بلد وال رستاق وال ناحية إال وأما بيوت نريان فارس فتكثر عن إحصائي وحفظ. حفظي
 منها بيت -وا عدد كثري من بيوت النريان إال القليل، غري أن املشاهري اليت تفضل على غريها يف التعظيم

نار الكاريان ويعرف ببارنوا، وبيت نار خبره ينسب إىل دار ابن دارا، وبه حيلف اوس يف املبالغة بأميام، 
بركة جور يسمى بارين، وحدثين من رأي به قد كتب عليه بالفهلوية أنه أنفق عليه ثالثون وبيت نار عند 

ألف درهم؛ وبيت نار على باب سابور يعرف بشربخشني؛ وبيت نار باب سابور أيضاً على باب ساسان 
ز يعرف جبنبذ كاوس؛ وبكازرون بيت نار يعرف جبفته؛ وبكازرون أيضاً بيت نار يعرف بكالزن؛ وبشريا

أيضاً بيت نار يعرف بالكارنيان، وبشرياز بيت نار آخر يعرف رمز، وعلى باب شرياز بقرية تعرف 
ومن دين اوس أن املرأة إذا نزلت يف محلها أو حيضها مل تطهر، إال . بالربكان بيت نار يعرف باملسوبان

ر طاب خيرج من : ر فارس فإاوأما أا. بأن تأيت هذه النار فتتعرى لبعض اهلرابذة فتطهر ببول البقر
جبال أصبهان بقرب الربج، فيصب إىل ر مسن، وهو ر خيرج من حدود أصبهان فيظهر بناحية 

السردن، فيجتمعان عند قرية تدعى مسن، مث جيري إىل باب أرجان حتت قنطرة تكان، وهي قنطرة بني 
وأما ر شريين فمخرجه من . د تسترفارس وخوزستان، فيسقى رستاق ريشهر، مث يقع يف البحر عند ح

جبل دينار الذي بناحية بازرنج، فيسقى فرزك واجلالدكان، مث خيترق حىت يقع يف البحر حنو جنابة، وأما 
ر الشاذ كان فإنه خيرج من بازرنج وجباهلا، حىت يدخل تنبوك مورستان وخان محاد، فيسقى رستاق 

وأما ر درخيد فإنه خيرج من . شت الدستقان مث يدخل يف البحرزيزانزد ونائني والكهركان، مث ميتد إىب د
    جبال اجلوخيان فيقع 

  .ي حبرية درخيد.يف حبرية درخيد

وأما ر اخلوبذان فإنه خيرج من اخلوبذان فيسقى اخلوبذان وانبوران، مث ينصب إىل اجلالدجان متعرجاً 
ا حىت يصري بالزير فيقع يف ر سابور، مث ينحدر من فيقع يف البحر، وأما ر رتني فيخرج من مخاجيان العلي

ور إخشني خيرج من خالل جبال داذين، فإذا . ر سابور فيمضي إىل توج، فيمر بباا ومنها إىل البحر
وأما ر سكان فإنه خيرج من رستاق الرحيان من قرية تدعى شاذفري . بلغ اجلنقان وقع يف ر توج
إىل رستاق سياه فيسقيها، ومنها إىل كوار فيسقيها، ومنها إىل خرب فيسقيها، فيسقى زروعها، مث ينحدر 

 وينسب هذا الوادي إىل -مث إىل الصميكان فيسقيها، مث إىل كارزين فيسقيها، مث إىل قرية تسمى سك
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وأما ر جرشيق فإنه خيرج . سك، مث يقع يف البحر، وليس يف أار فارس ر أكثر عمارة من هذا النهر
 تعرف بقنطرة -ن رستاق ماصرم، وخيترق رستاق املشجان حىت جيري حتت قنطرة حجارة عاديةم

سبوك، حىت يدخل رستاق خره فيسقيها، مث إىل رستاق داذين ويقع يف ر اخشني؛ وأما ر الكر فإنه 
وينسب إىل كروان هذا النهر، فيخرج من شعب بوان مث يسقى -خيرج من كوران من حدود األرد 

اق كام فريوز، وينحدر فيسقى قرية راجمرد وكاسكان والطسوج، وينتهي إىل حبرية جبفور وتسمى رست
حبرية البختكان، ويقال إن له منبعاً خيرج من بعض فيجري على باب إصطخر حتت قنطرة خراسان حىت 

نيفغان يسقط إىل ر الكر، ومنها ر يعرف بتريزه، خيرج من ناحية دارجان سياه فيسقى رستاق اجل
وجور، حىت خيترق رساتيق أردشري خره مث يقع يف البحر؛ وأما األار اليت تقصر عن هذا املقدار يف العظم 

وأما حبار فارس فإن منها حبر فارس، وهو خليج من البحر احمليط يف حد الصني . فإا تكثر عن إحصائي
ارس، وينسب هذا البحر من بني سائر وبلد الواق واق، حىت جيري على حدود بلدان اهلند وكرمان إىل ف

املماليك اليت عليه إىل فارس، ألنه ليس عليه مملكة أعمر منها، وألن ملوك الفرس كانوا على قدمي الزمان 
ومن حبرياا اليت . أقوى سلطاناً، وهم املستولون إىل يومنا هذا على ما بعد وقرب من شطوط هذا البحر

 البختكان، اليت يقع فيها ر الكر، وهي من ناحية جفوز إىل قرب حتيط ا القرى والعمارات حبرية
كرمان، فيكون طوهلا حنو عشرين فرسخاً، وماؤها ماحل وينعقد فيها امللح، وحواليها مسبع، وحتيط ا 

رساتيق وقرى، وهي يف كورة إصطخر؛ وحبرية بدشت أرزن من كورة سابور، طوهلا حنو عشرة فراسخ، 
ا جتف حىت ال يبقى فيها من املاء إال القليل، ورمبا امتألت حنو عشر فراسخ، وحتتف وماؤها عذب، ورمب

ا القرى والعمارات، عامة مسك شرياز منها؛ وحبرية توز من كورة سابور بقرب كازرون، وطوهلا حنو 
حنو اثين عشر فراسخ إىل قرب مورق، وماؤها ماحل وفيها صيد كثري ومنافع، وحبرية اجلنكان ماحلة، طوهلا 

عشر فرسخاً، ويرتفع من أطرافها امللح، وحواليها قرى الكهرجان، وهي من أردشري خره أوهلا من شرياز 
 طوهلا حنو مثانية -اليت عليها دير الباسفوية-على فرسخني وآخرها حد خوزستان، وحبثرية الباسفوية 

صب وبردي وحلفاء، وغري ذلك مما فراسخ، وماؤها ماحل وصيدها كثري، ويف أطرافها آجام كثرية، فيها ق
  .ينتفع به أهل شرياز، وهي يف كورة إصطخر متامخة للزرقان من رستاق هراة

    

أما إصطخر فهي مدينة وسطة وسعتها مقدار ميل، : صفة معظم املدن يف مقاديرها وأبنيتها وحنو ذلك
شري امللك إىل جور، وهي من اقدم مدن فارس وأشهرها، وا كان مسكن ملوك فارس، حىت حول أرد

ويروي يف األخبار أن سليمان بن داود عليه السالم كان يسري من طربية إليها من غدوة إىل عشية، وا 
 أن جم الذي -مسجد يعرف مبسجد سليمان، ويزعم قوم من عوام الفرس الذين ال يرجعون إىل حتقيق
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ور قد دم، وبناؤهم من الطني كان قبل الضحاك هو سليمان، وكان يف قدمي األيام على إصطخر س
واحلجارة واجلص على قدر يسار الباين، وقنطرة خراسان خارج من املدينة على باا مما يلي خراسان، إال 

وأما سابور فإا مدينة بناها سابور امللك، وهي يف السعة . إن وراء القنطرة أبنية ومساكن ليست بقدمية
لبناء وأيسر أهال، وبناؤها حنو بناء إصطخر، وا وبإصطخر وباء، حنو من إصطخر إال أا أعمر وأمجع ل

إال أن خارج املدينة صحيح اهلواء؛ وأما دارا جبرد فإا من بناء دارا، ولذلك مسيت دارا جبرد، وتفسريها 
عمل دارا، وعليها سور عامر جديد مثل سور جور، وعليها خندق تتولد املياه فيه من الرت والعيون، ويف 

ا املاء حشائش، إن دخله إنسان أو دابة التفت عليه، فال يتهيأ له عبوره، وال يكاد يسلم إال على شدة، هذ
وهلا أربعة أبواب، ويف وسط املدينة جبل حجارة كأنه قبة، ليس له اتصال بشيء من اجلبال، وبنيام من 

 أردشري، ويقال إن مكاا كان ماًء طني، وليس ا يف زماننا كثري من أثر العجم، وأما جور فإا من بناء
واقفاً كالبحرية، فنذر أردشري أن يبين مدينة على املكان الذي يظفر فيه بعدوه، ويبتين فيها بيت نار، فظفر 

هناك فاحتال يف إزالة ماء ذلك املكان مبا فتح من جماريه، فبىن بذلك املكان جور، وهي قريبة يف السعة 
باب مما يلي : د، وعليها سور عامر من طني وخندق، وهلا أربعة أبوابمن إصطخر وسابور ودارا جبر

املشرق يسمى باب مهر، ومما يلي املغرب باب رام، ومما يلي الشمال باب هرمز، ومما يلي اجلنوب باب 
أردشري، ويف وسط املدينة بناء مثل الدكة يسمى الطربال، ويعرف بلسان الفرس بأيوان، وكياخرة وهو 

ه أردشري، ويقال إنه كان من االرتفاع حبيث يشرف منه اإلنسان على املدينة مجيعها ورساتيقها، بناء بنا
وبىن أعاله بيت نار، وأستنبط حبذائه من جبل ماًء حىت أصعده إىل أعلى هذا الطربال كالفوارة، مث يرتل 

يبق منه شئ إال يف جمرى آخر، وهو بناء من جص وحجارة، وقد استعمل الناس أكثره وخرب، حىت مل 
اليسري، ويف املدينة مياه جارية، وهي مدينة نزهة جدا، يسري الرجل منها من كل باب حنوا من فرسخ يف 

بساتني وقصور فأما مدينة شرياز فإا مدينة إسالمية ليست بقدمية، وإمنا بنيت يف اإلسالم، بناها حممد بن 
 بشرياز تشبيها جبوف األسد، وذلك أن عامة القاسم بن أيب عقيل ابن عم احلجاج بن يوسف، ومسيت

املري بتلك النواحي حتمل إىل شرياز، وال حتمل منها إىل مكان، وكانت معسكرا للمسلمني ملا أناخوا على 
فتح إصطخر، فلما فتحوا إصطخر نزل ذا املكان فجعل معسكر فارس، وبناها مدينة، وهي حنو من 

 مشتبكة البناء كثرية األهل، ا شحنة اجليش لفارس أبدا، فرسخ يف السعة، وليس عليها سور، وهي
ودواوين فارس وعماهلا ووالة احلرب فيها؛ وأما كارزين فإا مدينة صغرية حنو الثلث من إصطخر، وهلا 

. قلعة، وليست من الكرب وقوة األسباب حبيث جيب ذكرها، إال أنا ذكرناها ألا قصبة كورة قباذخره

يت بكورة إصطخر مما يلي خراسان كثة وهي حومة يزد، وأبر قوه، وبناحية كرمان ومن أجل املدن ال
الروذان، وهرية من شق كرمان، ومن ناحية أصبهان كرد والسردن، وأما كثه وهي حومة يزد فإا مدينة 
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على طرف املفازة، وهلا طيب هواء الربية وصحته وخصب املدن اجلليلة، وهلا رساتيق تشتمل على خصب 
خص، والغالب على أبنيتها آزاج الطني، وهلا مدينة حمصنة حبصن، وللحصن بابان من حديد، يسمى ور

أحدمها باب إيزد واآلخر باب املسجد لقربه من اجلامع، وجامعها يف الربض، ومياههم من القىن، إال را 
ساتيق عريضة خصبة، مل خيرج من ناحية القلعة، ومن قرب قرية فيها معدن اآلنك، وهي نزهة جدا وهلا ر

وهي ورساتيقها كثرية الثمار تفضل لكثرا مما حيمل إىل أصبهان وغريها، وجباهلم كثرية الشجر والنبات، 
الذي حيمل منها إىل اآلفاق، وخارج املدينة ربض يشتمل على أبنية وأسواق تامة العمارة، والغالب على 

     حمصنة كثرية وأما أبر قوه فإا مدينة . أهلها األدب والكتابة

الزمحة تكون حنو الثلث من إصطخر، وهي مشتبكة البناء والغالب على بنائها وبناء يزد اآلزاج، وهي 
وأما الروذان . قرعاء ليس حواليها شجر وال بساتني، إال فيما بعد عنها، وهي خصبة رخيصة األسعار

 من أبرقوه، وهي يف األبنية وسائر ما وأما هراة فهي أكرب. فإا قريبة من أبرقوه يف الشبه فيما وصفنا
وأما كرد . وصفنا مقاربة ألبرقوه، إال أن هلا مياهها ومثارا كثرية تفضل عن أهلها، فتحمل إىل النواحي

والسردن . فإا أكرب من أبرقوه، وأرخص سعرا وأخصب، وبناؤهم من طني، وهي كثرية القصور
والبيضاء أكرب مدينة يف كورة اصطخر، وإمنا مسيت . أخصب منها وأرخص سعرا، وهي كثرية األشجار

البيضاء ألن هلا قلعة تبص من بعد ويرى بياضها، وكان ا معسكر املسلمني يقصدوا يف فتح اصطخر، 
فأما أمسها بالفارسية فهو نشأتك، وهي مدينة تقارب يف الكرب إصطخر، وبناءهم من طني، وهي تامة 

وإما كورة سابور فإن معظم مدا كازرون وخرة . از مبريمالعمارة خصبة جدا، يتسع أهل شري
والنوبنجان، وابنيتها وأبنية سائر هذه املدن من طني، ويستعمل فيها اجلص واحلجارة أيضاَ، وهي من 

وأما كازرون والنوبنجان فهما متقاربتان يف الكرب، . العمران والسعة واخلصب واشتباك األبنية على التمام
ء كازارون أوثق وأكثر قصورا وأصح تربة وهواء، وليس جبميع فارس أصح هواء وتربة من إال أن بنا

كازارون، ومياههم من اآلبار، وهي مدينة خصبة واسعة الثمار، وأخصب مدن كورة سابور كازارون، 
  .والنوبنجان أكرب منها

    

سعة الشوارع، تقارب يف الكرب وأما كورة دارأجبرد فإن أكرب مدا فساً، وهي مدينة مفترشة البناء وا
شرياز إال أا أصح هواء من شرياز، وأوسع أبنية منها، وبناؤهم من طني، وأكثر اخلشب يف أبنيتهم 

السرو، وهي مدينة قدمية، وهلا مدينة عليها حصن وخندق ولعا ربض وأسواقها يف ربضها، وهي مدينة 
ثلج والرطب واجلوز واألترج وغري ذلك؛ وأما سائر جيتمع فيها ما يكون يف بالد الصرود واجلروم، من ال

وأما مدن أردشري خره فإنا قد ذكرنا جور وشرياز، . املدن من كورة داراجبرد فإا كلها عامرة خصبة
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وأكرب مدينة ا بعد شرياز سريافت وهي تقارب شرياز يف الكرب، وبناؤهم بالساج وخشب حيمل من بالد 
 على شفري البحر مشتبكة البناء كثرية األهل، يبالغون يف نفقات األبنية، الزنج، وأبنيتهم طبقات، وهي

حىت إن الرجل من التجار لينفق على داراه زيادة عن ثالثني ألف دينار، وليس حواليها بساتني وأشجار، 
وإمنا مسعتهم وفوا كههم وأطيب مياههم من جبل مشرف عليهم يسمى جم، وهو أعلى جبل بقرا يشبه 

وأما أرجان فإا مدينة كبرية كثرية اخلري، ا خنيل كثرية وزيتون . د، وسرياف أشد تلك املدن حراالصرو
وفواكه اجلروم، وهي برية حبرية سهلية جبلية، وماؤها سيح، وبينها وبني البحر مرحلة؛ وأكرب أرجان، 

دجان، وهي متقاربة يف وتلي تلك توج وسابور وإصطخر وكثه وداراجبرد وجور وجنابة والنوبنجان والغن
الكرب؛ وتوج مدينة شديدة احلر يف وهدة، بناؤها طني، وهي كثرية النخيل؛ والنوبنجان مدينة حارة فيها 

خنيل قليلة، وبقرا شعب بوان مقدار فرسخني قرى ومياه متصلة، قد غطت األشجار تلك القرى حىت ال 
وجنابة وسينيز ومهروبان على . وهي من الصروديراها اإلنسان إال أن يدخلها، وهي أنزه شعب بفارس، 

  .البحر شديدة احلر، وا خنيل وما يكون يف اجلروم من الفواكه

 -قرية- فراسخ، ومن كفره إىل خبر 5 -قرية-فالطريق من شرياز إىل كفره : وسنذكر املسافات بفارس

 4 - قرية-ىل البنجمان  فراسخ، ومن خبر إىل كوار غلوة، وهي مقسم ماؤ مدينة كوار، ومن خبر إ5

 فراسخ، ومنها إىل 5 فراسخ، ومن جور إىل دشت شوراب 6فراسخ، ومن البنجمان إىل جور مدينة 
 فراسخ كلها نرجس مضعف، ومن خان 3 فراسخ، وهو خان يف صحراء قدرها 6خان آزادمرد 

رأس العقبة  فراسخ، ومن مي 6 -قرية- فراسخ، ومن كريند إىل مي 6 -قرية-آزادمرد إىل كريند 
- فراسخ، ومن بركانة إىل سرياف 4 فراسخ، ومن بادركان خان إىل بركانة خان 6بادركان خان 

  . فراسخ، فذلك ستون فرسخا7ً حنو-مدينة

 6 - قرية- فمن شرياز إىل الزرقان -وهو طريق خراسان-والطريق من شرياز إىل كثه حومة يزد 

 فراسخ، ومن بري 4 -قرية-اسخ، ومن إصطخر إىل بري  فر6 -مدينة-فراسخ، ومن الزرقان إىل إصطخر 
 -مدينة- فراسخ، ومن قرية بيد إىل أبرقوه 8 فراسخ، ومن كهمند إىل قرية بيد 8 -قرية-إىل كهمند 

 فراسخ، ومن 6 فرسخاً، ومن قرية األسد إىل قرية اجلوز 13 فرسخا، ومن أبرقوه إىل قرية األسد 12
 فراسخ، ومن 5 فراسخ، ومن قلعة اوس إىل مدينة كثه حومة يزده 6رية  ق-قرية اجلوز إىل قلعة اوس

 فراسخ، وآجنيزه مكان ليس بقرية، وإمنا هي صحراء فيها أصول تني، وهو 6يزد إىل مكان يسمى آجنيزه 
  .آخر عمل فارس، فذلك مثانون فرسخاً

 فراسخ، ومن اخلان 6 - السكانوهو على ر-فمن شرياز إىل حان األسد : والطريق من شرياز إىل جنابة
- فراسخ، ومن تريه إىل كازرون 4-قرية- فراسخ، ومن دشت ترزن إىل تيه 4 -خان-إىل دشت أرزن 
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 4 -خان- فراسخ، ومن قرية دزبز إىل رأس العقبة 4 فراسخ، ومن كازرون إىل قرية دزبز 6 -مدينة

 فرسخاً، فذلك 12 -مدينة-ىل جنابة  فراسخ، ومن توج إ4 -مدينة-فراسخ، ومن رأس العقبة إىل توج 
  .أربعة وأربعون فرسخاً

    

 فرسخاً، ومن إصطخر ومن إصطخر إىل 12فمن شرياز إىل إصطخر : والطريق من شرياز إىل الشريجان
 8 وهو مرصد -قرية- فراسخ، من زياد أباذ إىل كلوذر 8 - وهو من رستاق جور-قرية-زياد أباذ 

 6 فراسخ، ومن اجلوبانان إىل قرية عبد الرمحن 6 -قرية وا حبرية-نان فراسخ، ومن كلوذر إىل اجلوبا

 6 -مدينة وتسمى البودجنان-فراسح، وهي مدينة تسمى أباذه، ومن قرية عبد الرمحن إىل قرية اآلس 

- فراسخ، ومن صاهك إىل رباط السرمقان 8 -مدينة-فراسخ، ومن قرية اآلس إىل صاهك الكربى 

 فراسخ، ومن بشت خم إىل 9 -رباط أيضاً- رباط السرمقان إىل بشت خم  فراسخ، ومن8 -رباط
 فراسخ، ورباط السرمقان من فارس وما بعده من كرمان، فذلك من شرياز 9 -مدينة كرمان-الشريجان 

فمن شرياز إىل خان ميم : والطريق من شرياز إىل جروم كرمان. إىل حد السرمقان اثنان وستون فرسخاً
 فراسخ، ومن خورستان إىل 7 -مدينة- فراسخ، ومنه إىل خورستان 7 - الكهرجانقرية من رستاق-

 5 -مدينة- فراسخ، ومن كرم إىل فسا 4 -مدينة- فراسخ، ومن الرباط إىل كرم 4مرتل يعرف بالرباط 

 6 -مدينة- فراسخ، ومن طمستان إىل جومة الفستجان 4 -مدينة-ومن فسا إىل طمستان . فراسخ

فراسخ، ومن 4 -مدينة- فراسخ، ومن الداركان إىل املريزجان 4تجان إىل الداركان فراسخ، ومن الفس
ومن داراجبرد إىل زم .  فرسخ-مدينة- فراسخ، ومن سنان إىل داراجبرد 4 -مدينة-املريز جان إىل سنان 

  فراسخ، ومن رستاق الرستاق إىل5 -مدينة- فراسخ، ومن الزم إىل رستاق الرستاق 5 -مدينة-املهدي 

 فرسخاً، فذلك من شرياز إىل تارم اثنان 14 -مدينة- فراسخ، ومن فرج إىل تارم 8 -مدينة-فرج 
 فراسخ، ومن هزار إىل 7 -مدينة-من شرياز إىل هزار: الطريق من شرياز إىل أصبهان. ومثانون فرسخاً

 4 -ريةق- فراسخ، ومن كنسا إىل كنار 6 -مرصد- فراسخ، ومن مائني إىل كنسا 6 -مدينة-مائني 

 فراسخ، 7 -قرية- فراسخ، ومن قصر أعني إىل إصطخران 7 -قرية-فراسخ، ومن كنار إىل قصر أعني 
 فراسخ، ومن 7 -قرية- فراسخ، ومن خان أويس إىل كور 7 -قرية-ومن إصطخران إىل خان أويس 

 7ان  فراسخ، ومن خان لنجان إىل أصبه7 -قرية- فراسخ، ومن كره إىل خان لنجان 8كور إىل كره 

فراسخ؛ وحد فارس إىل خان أويس من شرياز إليها ثالثة وأربعون فرسخا، فذلك من شرياز إىل أصبهان 
  .اثنان وسبعون فرسخا
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 4 -قرية- فراسخ، ومن جومي إىل خالن 5فمن شرياز إىل جومي : الطريق من شرياز إىل خوزستان

 5 -قرية- فراسخ، ومن اخلرارة إىل الكركان 5 -قرية كبرية قليلة املاء-فراسخ، ومن خالن إىل اخلرارة 

 4 -قرية- فراسخ، ومن النوبنجان إىل اخلوروان 6 -مدينة كبرية-فراسخ، ومن الكركان إىل النوبنجان 

 فراسخ، 4 -قرية- فراسخ، ومن درخيد إىل خان محاد 4 -قرية-فراسخ، ومن اخلوروان إىل درخيد 
 فراسخ، 4 -وتعرف ري-ومن بندك إىل قرية العقارب  فراسخ، 8 -قرية-ومن خان محاد إىل بندك 

 6 فراسخ، ومن أرجان إىل سوق سنبيل 7 فراسخ، ومن راسني إىل أرجان 4ومن هري إىل راسني 

فراسخ، واحلد بينهما قنطرة تكان تكون من أرجان على غلوة، فذلك من شرياز إىل أرجان ستون 
 10 فرسخا، ومنها إىل جهرم 18فمن فسا إىل كارزين : سفأما املسافات بني املدن الكبار بفار. فرسخا

 فرسخا، ومن شرياز إىل 12 فراسخ، وقد مر أن من شرياز إىل إصطخر 8فراسخ، ومن فسا إىل كارزين 
 فرسخا، ومن شرياز إىل 27 فرسخا، ومن شرياز إىل فسا 20 فراسخ، ومن شرياز إىل جور 10كوار 

 فرسخا، 60 فرسخا، وقد مر أن من شرياز إىل سرياف 50راجبرد  فراسخ، ومن شرياز إىل دا8البيضاء 
 32 فرسخا، ومن شرياز إىل توج 74 فرسخا، ومن شرياز إىل يزد 25ومن شرياز إىل النوبنجان 

 فرسخا، وقد مر ذلك، ومنها إىل سابور 60فرسخا، ومنها إىل أرجان 54فرسخا، ومن شرياز إىل جنابة 
 فرسخا، ومن شرياز إىل 25 فرسخا، ومن شرياز إىل خره 20رون فرسخا، ومن شرياز إىل كاز25

 فرسخا، ومن شرياز 16 فرسخا، ومن جور إىل كازرون 30 فرسخا، ومن شرياز إىل جهرم 14خرمة 
 160 حنو -وهو طول فارس على البحر- فرسخا، ومن مهروبان إىل حصن ابن عمارة 12إىل جنريم 

 فرسخا، ومن أبان 18مان إىل حد أصبهان من الروذان إىل أبان فرسخا؛ والذي حييط باملفازة من حد كر
 فراسخ، ومن ميبد إىل 10 فراسخ، ومن كثه إىل ميبد 5 فرسخا، ومن فهرج إىل كثه 25إىل فهرج 

 فرسخا، فمن روذان إىل 45 فرسخا، ومن نائني إىل أصبهان 15 فراسخ، ومن عقدة إىل نائني 10عقدة 
من حد السيف من لدن حصن ابن عمارة : ومسافة احلد الذي يلي كرمان. نائني ثالثة ومثانون فرسخا

إىل أن ينتهي إىل تارم، مث ميتد إىل الروذان حىت ينتهي إىل برية خراسان، مثل ما من البحر على خط شرياز 
 فرسخاً؛ واحلد الذي يلي خوزستان ومهروبان حىت ينتهي إىل 120إىل أن ينتهي إىل مفازة خراسان وهو 

  . فرسخا60ًجان وبالد سابور والسردن إىل أول حد أصبهان حنو أر

أرض فارس مقسومة على خط من لدن أرجان إىل النوبنجان إىل كازرون إىل خره، متر على حدود 
السيف إىل كازرين حىت متتد إىل الزموم وداراجبرد إىل فرج وتارم، فما كان من ناحية اجلنوب فجروم، 

د، ويقع يف جرومها أرجان والنوبنجان ومهروبان وشينيز وجنابة وتوج وما كان يلي الشمال فصرو
ودشت الدستقان وخره وداذين ومورق وكازرون ودشت بارين وجيربين ودشت البوسقان وزم 
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اللواجلان وكريزين وأبرز ومسريان ومخاجيان واخلربق وكران وسرياف وجنريم وحصن ابن عمارة وما يف 
  .أضعاف ذلك

    

رود إصطخر والبيضاء، ومائني وايرج وكام فريوز وكرد وكالر وسروستان واألوسبنجان ويقع يف الص
واألرد والرون وصرام وبازرنج والسردن وخرمة واحلرية والنرييز واملاسكانات وااليج واألصطهبانان وبرم 

. ف ذلكورهنان وبوان وطرخنيشان واجلوبرقان وإقليد والسرمق وأبرقوه ويزد وجارين ونائني وما أضعا

وعلى احلد مدن فيها ما يف الصرود واجلروم من النخيل واجلوز، مثل فسا وجور وشرياز وسابور 
فأما الصرود فإن فيها أماكن يبلغ من شدة الربد فيها أال ينبت عندهم شئ من . والنوبنجان وكازرون

جلروم فإن ا ما يبلغ الفواكه سوى الزرع، كاألرد والرون وكرد الرساتيق اإلصطخرية والرهنان؛ وأما ا
من شدة احلر يف الصيف الصائف إال يثبت عندهم شئ من الطيور من شدة احلر، مثل االغرستان وهي 

رستاق، ولقد خربين بعض الناس أنه كان يف بيت يشرف على واد فيه حجارة، فرأى نصف النهار تتفلق 
 واجلروم الغالب عليها فساد اهلواء وتغيري فيه احلجارة كما تتفلق يف النار؛ والصرود كلها صحيحة اهلواء،

األلوان، وليس فيها أكثر وباء من مدينة داراجبرد مث توج، وأصح اهلواء يف اجلروم أرجان وسرياف وجنابة 
وشينيز، وأعدل هذه املدن ماكان يف هذين احلدين مثل شرياز وفسا وكازرون وجور وغري ذلك، وليس 

وأما املياه فإن أصح املياه . زرون، وال أصلح أبداناً وبشرة من أهلهاجبميع فارس هواء أصح من هواء كا
أما صورهم فإن . ذكر صور أهل فارس وزيهم ولسام وأديام. ا ماء ر كر، وأردأ املياه ماء داراجبرد

أهل اجلروم الغالب على خلقتهم حنافة اخللق، وخفة الشعر ومسرة اللون، وأهل الصرود أعبل أجساماً 
الفارسية اليت يتكلمون ا، ومجيع أهل فارس يتكلمون بلغة : أكثر شعوراً وأشد بياضاً؛ وهلم ثالثة ألسنةو

واحدة يفهم بعضهم على بعض، إال ألفاظاً ختتلف ال تستجم على عامتهم، ولسام الذي به كتب العجم 
 حىت يعرفها الفرس، ولسان وأيامهم ومكاتبات اوس فيما بينهم هو الفهلوية، اليت حتتاج إىل تفسري

العربية به مكاتبات السلطان والدواوين وعامة الناس وأمرائهم؛ وإمنا زيهم فإن زي السلطان ا األقبية 
ورمبا لبسوا الدراريع اليت هي أوسع فرجة، وأعرض جربانا وجيوباً من دراريع الكتاب، والعمائم اليت 

ل، ويف أوساطهم املناطق، وخفافهم تصعر عن خفاف أهل حتتها قالنس مرتفعة، ويلبسون السيوف حبمائ
وأما قضام فإم يلبسون الدنيات، وما أشبهها من القالنس املشمرة عن األذنني مع الطاليسة . خراسان

وأما زي الكّتاب فإم . والقمص واجلباب، وال يلبسون دراعة ول خفا بكسر وال قلنسوة تغطي األذنني
مائم، فإن لبسوا حتت العمائم قالنس جعلوها خفّية، توقي الوسخ وال تظهر، يلبسون الدراريع والع

وأما التناء والتجار . ويلبسون اخلف املكسر ألطف من خف السلطان، وال يلبسون قباء وال طيالسة
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وامللوك فلباسهم شيء واحد، من الطيالسة والعمائم واخلفاف اليت ال كسر فيها والقميص واجلباب 
وأما أخالق . ، وإمنا يتفاضلون يف اجلودة يف املالبس، فأما الزي فواحد، وزيهم زي أهل العراقواملبطنات

ملوكهم والتناء منهم واملخلطني للسلطان من عمال الدواوين وغريهم فالغالب عليهم استعمال املروة يف 
 دورهم ولباسهم أحواهلم، والرتهة عما يقبح به احلديث من األخالق الدينية، واملبالغة يف حتسني

واآلداب الظاهرة فيهم؛ وأما جتارهم فالغالب عليهم حمبة مجع . وأطعمتهم، واملنافسة فيما بينهم يف ذلك
املال واحلرص؛ فأما أهل سرياف والسواحل فإم يسريون يف البحر حىت رمبا غاب أحدهم عامة عمره يف 

ر أنه مل خيرج من السفينة حنوا من أربعني البحر، ولقد بلغين أن رجال من سرياف ألف البحر، حىت ذك
سنة، وكان إذا قارب الرب أخرج صاحبه لقضاء حوائجه، يف كل مدينة يتجول من سفينة إىل أخرى إذا 

انكسرت أو تشعثت فاحتيج إىل إصالحها، وقد أعطوا من ذلك حظا جزيال، حىت إن أحدهم يبلغ ملكه 
 ما هو أكثر من ذلك، فتراه يف لباسه ال يتميز من أجريه، أربعة آالف ألف دينار، ويف عصرنا قد بلغين

وأما أهل كلرون وفسا وغريهم، فهم أهل جتارات يف الرب، وقد أعطوا من ذلك حظا جزيال، حىت أن 
أحدهم ليبلغ ملكه الكثري، وهم أهل صرب على الغربة وحرص على مجع املال، وفيهم اليسار الظاهر حيثما 

 يف بر وال حبر فيما قوم من الفرس مقيمون إال وهم عيون تلك املدينة، والغالب كانوا، وما علمت مدينة
  .عليهم اليسار واستقامة احلال والِعفة

    

وأما أديام فإن السواحل من سرياف إىل مهروبان إىل أرجان وأكثر اجلروم الغالب عليهم مذاهب أهل 
 عليهم االعتزال، وأهل خرة هم شيعة؛ وأما الصرود البصرة يف القدر وأقلهم املعتزلة، وأهل جهرم الغالب

فإن شرياز وإصطخر وفسا الغالب عليهم مذاهب أهل اجلماعة على مذاهب أهل بغداد، والغالب على 
فأما أهل امللل منهم فإن فيهم اليهود والنصارى واوس، وليس . أهل فارس يف الفتيا مذهب أهل احلديث

ن سائر النحل أحد ظاهر، وأكثر هذه امللل اوس، وهم الغالبون على سائر فيهم صابئة وال سامرا، وال م
امللل يف الكثرة، مث النصارى مث اليهود أقلهم، فأما كتب اوس وبيوت نريام وأديام وما كانوا عليه يف 

فارس، ألن ا أيام ملوكهم فإم يتوارثونه، وذلك يف أيديهم ويتدينون به؛ وليس اوس ببلد أكثر منهم ب
  .دار ملوكهم وأديلنهم وكتبهم

  ذكر طبقات الناس بفارس

    

 ملوكا ملكوا الدنيا، -على ما يذكره الفرس يف كتبهم-أما طبقات الناس بفارس فإن هلم يف قدمي األيام 
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مثل الضحاك وجم وأفريدون يف آخرين، كانوا ملوك األرض حىت قسم أفريدون األرض بني بينه، فصار 
 الفرس سكان إيرانشهر إىل أن قتل ذو القرنني دارا بن دارا امللك،فصارت املمالك طوائف، حىت ملوك

كان أيام أردشري فعادت اململكة إىل واحد، فما زالت فيهم يتوالها مثل سابور ورام وقباذ وفريوز 
ة يف أخر أيامهم، وهرمز وسائر األكاسرة، حىت جاء اإلسالم فزال امللك عنهم، وإمنا سكن بابل األكاسر

وانتقلوا من ديارهم عن فارس إىل قرب من الروم والعرب، كما انتقل املتابعة من اليمن ملا ملكوا اآلفاق، 
وكما انتقل ملوك اإلسالم من العرب عن ديار العرب إىل بابل، لتوسط املمالك واإلشراف على كل 

لم الناس بأيامهم؛ فأما يف اإلسالم فأن هلم ناحية، ولسنا نكثر يف ذكر ملوك الفرس النتشار أخبارهم وع
ملوكاً منهم يف تقليد اإلمارات، ومنهم من قعد عنها على استقالله ا وكفايته من الفرس، والعرب الذين 
توطنوا فارس فصاروا من أهلها والذين تغربوا عنها فمنهم اهلرمزان من األساورة، أسر يف أيام عمر فقدم 

فأسلم، وله إىل آل أيب طالب صهر، فام بقتل عمر بن اخلطاب مع أيب لؤلؤة عبد به عليه فأطلقه وآمنة 
للمغرية بن شعبة، فقتله عبيد اهللا بن عمر بعد موت عمر، ويقال إن سلمان الفارسي من ولد األساورة، 

 عليه وأنه تزهد وخرج يطلب الدين ويتصفح امللل، حىت وقع إىل املدينة فأسلم عند ورود النيب صلى اهللا
وسلم املدينة، ومنهم آل عمارة ويعرفون بآل اجلُلنندي، وهلم مملكة عريضة وضياع كثرية وقالع على 
سيف البحر بفارس متامخة حلد كرمان، ويزعمون أن ملكهم هناك قبل موسى عليه السالم، وأن الذي 

وم من أزد اليمن،  هو اجللندي، وهم ق"وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عصبا"قال اهللا عز وجل 
وهلم إىل يومنا هذا منعة وعدة وبأس وعدد، ال يستطيع السلطان أن يقهرهم، وإليهم أرصاد البحر 

وعشور السفن، وقد كان عمرو بن الليث ناصب محدان عبد اهللا احلرب حنو سنتني فما قدر عليه، حىت 
ذي نسبنا إليه زم الكاريان، وهو آل استعان عليه بابن عمه العباس بن أمحد بن احلسن وأمحد بن احلسن ال

اجللندي أزدي، وابنه حجر بن أمحد هو على الزم يف منعة وقوة إىل يومنا هذا؛ وآل الصفار الذين نسب 
إليهم سيف بين الصفار هم آل اجللندي، وهؤالء أقدم من ملوك اإلسالم بفارس، وأمنعهم جانبا؛ ومنهم 

بين زهري، وهم من سامة بن لؤي ملوك ذلك السيف، وهلم منعة آل أيب زهري املديين ينسب إليهم سيف 
وعدد؛ ومنهم أبو سارة الذي خرج متغلبا على فارس يدعو إىل نفسه، حىت بعث املأمون من خراسان 

حممد بن األشعث فواقعه يف صحراء كس من شرياز، وفرق جيشه وقتله، وكان الوايل بفارس حينئذ يزيد 
ري الذي قال فيه الرشيد وقد وفد عليه يف ملوك فارس لوال طرش به وجعفر بن أيب زه: بن عقال

الستوزرته؛ واملظفّر بن جعفر الذي كان ميلك عامة الدستقان، وله مملكة السيف من حد جنابة إىل حد 
جنريم، وسائر آل أيب زهري من حد جنريم إىل حد بين عمارة، ومسكن آل أيب زهري كُران، ومسكن املظفر 

 البحر بصفارة؛ ومنهم آل حنظلة بن متيم من ولد عروة بن أُدية، الذين عربوا من البحرين إىل على ساحل
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فارس يف أليام بين أمية، بعد قتل عروة بن أُدية فسكنوا إصطخر ونواحيها، وملوكها األموال الكثرية 
 مصاحف فوقفها يف والقرى النفيسة؛ وكان منهم عمرو بن عيينة، وبلغ من يساره أنه ابتاع بألف درهم

مدن اإلسالم؛ وكان مبلغ خراج أهل هذا البيت يف ضياعهم حنو عشرة آالف درهم، وكان املأمون ويل 
عمر بن إبراهيم غزو البحر لقتال القطرية، وابنه مرداس بن عمر املكىن بأيب بالل بلغ من ماله أن كان 

 ملكه مثل ملك هذا، وخراجه مثل خراجه حنو ثالثة آلف ألف درهم، وكان ابن عمه حممد بن واصل
خراجه، ال يتفاوت بكبري شيء، وكان أجل أهل هذا البيت عمرو بن عيينة، وكانت من قوة أهل هذا 

 فرقوا يف القطاعات عريضة، وولوا فارس - فلم يطقهم اخللفاء-البيت أن األتراك ملا استولوا على اخلالفة
راك حنو من أربعني أمرياً، ورئيسهم املولد، وكان الظلم ليبعدوا عن الباب، وكان منهم من عظماء األت

فتشغبوا عليه ومهوا به حىت استجار مبرداس بن عمر فأجاره وأخرجه إىل بغداد،وولوا على أنفسهم 
    إبراهيم بن سيما، وكتب عبيد اهللا ابن حيىي عن املعتمد إىل مرداس يف قتلهم فاستعفى، وكتب إىل حممد 

ه وأهل طاعته حىت قتل هؤالء األمراء عن آخرهم، إال إبراهيم بن سيما وأربعة بن واصل فجمع حاشيت
نفر، وكان رئيس األتراك بعد املولد بفارس، واستوىل حممد بن واصل على فارس، فبعث إليه من بغداد 
عبد الرمحن بن مفلح، وكان على جيشه طاشم يف جيش عظيم، فهزم جيش عبد الرمحن وقتل طاشم، 

الرمحن وقتله، فصفت له فارس، حىت قصد ابن عمه مرداس باخلنق خمافة على نفسه، فاستدعى وأسر عبد 
يعقوب بن الليث، فدخل يعقوب بن الليث فارس ملعاضدة مرداس، حىت حارب حممد بن واصل 

مبروسدان بناحية البيضاء، راجعاً من حماربة عبد الرمحن بن مفلح، فهزمه وفرق جيشه وأسر بسرياف يف 
ر، فسلم إىل يعقوب وأنفذه إىل قلعة مث فحسبه ا سنتني، حىت كان يعقوب جبند يسابور فتغلب هو البح

واحملبسون على القلعة، فبعث يعقوب من قتلهم إال القليل؛ ومن ملوك الفرس ممن ملك بغري فارس آل 
 ،ه فسكن الريرب من أرشري خررام من أهل خ رام، وكان م من ولدمث وىل حماربة األتراك سامان، فإ

فقصد بلخ وفرق مجع األتراك، وأثر فيهم فاستفحل أمره وقويت شوكته، حىت خافه كسرى ذلك العصر 
على نفسه وملكه، فهم مبحاربته وإزالة ملكه، فاضطره رام إىل أن استجار مبلك الروم، وأخلى مملكته 

 الكتاب، وآل سامان من ولده فكانوا إىل أن يقصد ملك الروم، فرجع وكان من حديثه ما قد ذكر يف
ملوك ما وراء ر بلخ املعروف جبيحون وأمراءه يتوارثونه بينهم، إىل أن انتهت اإلمارة إىل إمساعيل بن 

يف شهامته وصولته -أمحد بن أسد، فبلغ من سلطانه ومتكن أمره أن أزال ما كان استصعب على املعتضد 
ريق مجعه حني ملك خراسان كلها وما وراء النهر وجرجان  من ملك عمرو ابن الليث، وتف-وبأسه

وطربستان وقومس والري وقزوين وار وزجنان، وهذه مملكة ما علمت أن األكاسرة مجعتها لرجل 
واحد، وقمع مع هذه اململكة األتراك وذللهم، حىت بلغت صولته وهيبته حدود الصني، وهابته ملوك الترك 
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الم من بلدان األتراك من األمن مثل دار اإلسالم، مث ملك بعده ابنه بن حىت صار مما يلي مملكة اإلس
إمساعيل، فزاد إىل هذه اململكة فتح سجستان وإذالل بقايا السجزية، وبسط من حسن النظر للرعية ما 

انتشر به ذكره، مث ملك بعده نصر بن أمحد، وبلغ من بأسه وقمع من عارضه يف ملكه وقوة دولته أنه ما 
 يف ملكه أحد إال قمعه وكانت الغلبة له؛ وأما من ملك من فارس من غري الفرس فغلب عليه فإن اعترض

منهم علي بن احلسني بن بشري من األزد املقيمني الذين كانوا ببخارى فانتقل إىل فارس، وكان من 
عقوب بن الشحنة وقوى يف أيام العتز واملستعني فغلب على فارس، وكان له بأس ومنعة، حىت حاربه ي

الليث بقنطرة سكان بقرب شرياز فهزمه وأسره، فأقام يف حبسه مدة مث قتله؛ وأما ملوك لزموم الذين على 
 فإن منهم الزميجان املعروف بزم جيلوية -أبوام اجليوش الدائمة من ألف رجل إىل ثالثة آالف رجل

 سلمة ابن روزبه بعده، وكان املهرجان بن روزبه، وهو أقدم من جيلوية وأعظم شوكة ومرتلة، وأخوه
جيلويه ناقلة إليهم من مخاجيان السفلى من كوررة إصطخر، وكان خيدم سلمة فلما مات تغلب جيلوية 

على هذا الزم، واستفحل أمره حىت نسب الزم إليه إىل يومنا هذا، وبلغ من شوكته أن أوقع بآل أيب دلف، 
ف فقتله ومحل رأسه فكان آلل أيب دلف إىل أن وقتل معقل بن عيسى أخا أيب دلف، مث قصده أبو دل

انقضت أيامهم، يقيمون برأسه يف احلروب حيمل بني أيديهم على رمح، وقد صبب القحف بالفضة حني 
وقع يف يد عمرو بن الليث، ملا هزم أمحد بن عبد العزيز بالزرقان فكسره، ورياسة هذا الزم يف أوالد 

وان فكان رئيسهم آزادمرد بن كوشهاذ من األكراد، فملكه دهراً مث جيلوية إىل يومنا هذا؛ وأما زم الدي
عصى، فقصده السلطان فهرب إىل عمان وا مات، وصار األمر بعده إىل احلسني بن صاحل من األكراد، 

فصار الزم يف يده ويد أوالده إىل أيام عمرو بن الليث، فقتله عنهم إىل ساسان بن غزوان من األكراد، 
بيته إىل يومنا هذا؛ وأما زم اللواجلان فكان يف أيدي آل الصفار، إىل ان وىل حممد بن إبراهيم فهو يف أهل 

الطاهري فارس فجعله يف يدي أمحد ابن الليث رجل من األكراد، فهو يف يدي أهل بيته إىل يومنا هذا، 
 فهو يف يدي آل وحممد بن إبراهيم هو الذي أوقع بآزادمرد ابن كوشهاذ حىت هرب؛ وأما زم الكاريان

الصفار إىل يومنا هذا على قدمي األيام، ورئيسهم اليوم حجر بن أمحد بن احلسن؛ وأما زم البازجنان فإن 
    رئيسهم كان يسمى شهريار من األكراد، والزم 

منسوب إليه وكان مصاهراً جليلوية، وصار بعده للقاسم بن شهريار مث انتقل إىل موسى بن القاسم، 
الذين هم يف حد أصبهان هم من هذا الزم فانتقلوا عن فارس، إال أن هلم يف حدود فارس والبازجنالن 

ضياعاً كثرية، وكان رئيسهم موسى بن عبد الرمحن مث صارت ملوسى بن مهراب، وصارت بعده البنه أيب 
 مسلم حممد بن موسى ومن بعده ألخيه فارس بن موسى، ومن بعده ألمحد بن موسى، والرئاسة فيهم إىل

  .يومنا هذا
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وأما من صلح من الفرس للدواوين من الكتاب والعمال واألدباء فإن منهم عبد احلميد بن حيىي، وكان له 
يف بين أمية والء ينسب إليهم، وكان من كتابته واستقالله ما أغىن عن ذكره الشتهاره، ومنهم عبد اللّه 

املنصور بالبصرة، وكان كتب أمانا لعبد اللّه بن علي بن املقفع، كان فارسياً أقام بالبصرة، وقتل يف أيام 
من املنصور، فشرط فيه براءة املسلمني من بيعته لوخان يف أمانه، فوجد املنصور عليه فأمر عامل البصرة 
بقتله سراً فقتله سراً، ومنهم سيبويه وكان مقيما بالبصرة، ويقال إنه من أهل إصطخر فأقام بالبصرة، إال 

" الكتاب"س، وقربه بشرياز بباب يعرف بباب إبرذه يف مفترشه يعرف باملزدكان، وله أنه مات بفار

املنسوب إليه يف النحو؛ والفرس هم شحنة دواوين اخلالفة والعمال الذين م قوام السياسة، من الوزراء 
 والفرييابيني وسائر وسائر عمال الدواوين، منهم الربامكة وآل ذي الرئاستني وإىل يومنا هذا من املَادرائيني

شحنة اخلالفة من أوالد الفرس، الذين انتقلوا إىل السواد يف أيام األكاسرة فأقاموا يف أرض النبط، وأما 
قوادها فمنها وهم أوالد الفرس، وليس يف دواوين اإلسالم ديوان هو أصعب عمال وأكثر أنواعاً من ديوان 

اف زروعها واختالف أبواب أمواهلا، وتشعب فارس، الختالف ربوعها وتقارب األخرجة على أصن
األعمال ا على املتقلدين هلا، حىت ال يكاد يبلغ الرجل الواحد االستقالل بتلك األعمال كلها إال يف 

الفرد، وما علمنا أحد منهم مجع من العلم بأبواب الدواوين إال نفرا يسرياً، منهم املعلي بن النضر كاتب 
 العراق توطن شياز فمات ا، وكذلك احلسن بن رجاء مجع له احلرب احلسن بن رجاء، وكان أهل

وأعمال الدواوين، مات بشرياز وقربه عند املارة يعرف بدار هداب بن ضرار املازين، اليت كان املأمون 
ابتناها ملا أرجف باختيار بفارس، ويكىن املعلي بأيب علي، فكان يتقالب يف أعمال الدواوين حنو مخسني 

 وعاش بعد احلسن بن رجاء حنوا من ست سنني؛ وما هان بن رام من أهل سرياف كتب لعلي بن سنة،
احلسني بن بشر وحممد بن واصل ومجع له الدواوين فاستقل ا؛ وأخوه كامل بن رام ويكىن بأيب الليث، 

بأيب سعيد، كان ل يوصف يف االستقالل إال بديوان الرسائل فقط؛ ومنهم احلسن بن عبد اهللا ويكىن 
واسم عبد اهللا بزرمجهر بن خدايداد بن املرزبان، وبلده فسا، توطن شرياز، وهو من جانب أمه منسوب 

وبفارس قوم . إىل بين مروان، ومنهم حممد بن يعقوب من أهل يزد، استقل بدواوين فارس وتوطن خباري
آل حبيب وكان مشاخيهم مدرك يقال هلم أهل البيوتات، يتوارثون فيما بينهم أعمال الدواوين، منهم 

وأمحد والفضل بنو حبيب، وأصلهم من كام فريوز ومنشورهم شرياز، قنطوها وتقلدوا األعمال اجلليلة 
الشريفة، وكان املأمون اخلليفة استدعى مدرك بن حبيب إىل بغداد للحساب وغريه من وجوه اخلدمة، 

م حيىي بن أكثم به؛ وآل أيب صفية من موايل باهلة، وحظي عنده وقرأ عليه ومات ببغداد أيام املعتصم، وا
منهم حيىي وعبد الرمحن وعبد اهللا بنو حممد بن إمساعيل، ناقله توطنوا ا يف زمان املأمون وتقلدوا أعمال 
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الديوان ا؛ وأما آل املرزبان بن زادية، فإم من أهل شرياز، وكان احلسن بن املرزبان بنداً حملمد بن 
بعده ليعقوب ابن الليث؛ وكان جعفر بن سهل بن املرزبان كاتب أيب احلارث بن فريغون واصل، ومن 

من أهل هذا البيت، وخدم علي بن املرزبان عمرو بن الليث على ديوان االستدراك، وآل املرزبان بن 
سعيد خدايدار الذين يقال إن أصلهم من فسا، وهو أقدم أهل هذه البيوتات، وأكثرهم عدداً، ومنهم أبو 

احلسن بن عبد اهللا ونصر بن منصور بن املرزبان، وعبد الرمحن بن احلسني بن املرزبان، وخدايدار بن 
مردشار بن املرزبان، وأمحد بن خدايدار يف مجاعة تركنا تقصي عددهم، يتولون طرفاً من أعمال الديوان 

سن واحلسني وأمحد، وإىل يومنا إىل يومنا هذا، وآل مردشاد بن نسبة، منهم علي بن مردشاد وأوالده احل
  .هذا منهم عمال العماالت، فهؤالء مع آخرين مل نذكرهم أهل بيوت يتوارثون هذه األعمال

    

وقد انتحل قوم من الفرس ديانات خرجوا ا عن مذاهب، فدعوا اليهم وانتصبوا هلا، ولوال أن إمهال 
 وال نذكر غريها، لكان من الواجب إمهال أمرهم ضرب من العصبية وباب من التحامل، فنذكر احملاسن

من -ذكرهم لشناعة أمرهم وفظاعة أخبارهم، ولكن الوقوف على ما أمكن من أخبار الناس وسريهم 
 غري مكروه، فممن عرف من هؤالء واشتهر ذكره احلسني بن املنصور املعروف باحلالّج -حممود ومذموم

سك، فما زال يرتقي به طبقاً عن طبق حىت انتهى به من أهل البيضاء، وكان رجال حالجاً ينتحل الن-
أن من هذّب يف الطاعة جسمه، واشتغل باألعمال الصاحلة قلبه، وصرب على مفتارقة : احلال إىل أن زعم

اللذات، وملك نفسه يف منع الشهوات، وارتقى به إىل مقام املقربني، مث ال يزال يف درج املصفاة، حىت 
إذا مل يبق فيه من البشرية نصيب، حل فيه روح اهللا، الذي كان منه عيس بن يصفو عن البشرية طبعه، ف

مرمي، فيصري مطاعاً، فال يريد شيئاً إال كان من كل ما ينفذ فيه أمر اهللا، وأن مجيع فعله حينئذ فعل اهللا، 
اعة من ومجيع أمره اهللا، أمره اهللا، فكان يتعاطي هذا ويدعو إىل نفسه بتحقيق ذلك كله،حىت استمال مج

الوزراء وطبقات من حاشية السلطان وأمراء األمصار وملوك العراق واجلزيرة واجلبال وما واالها، وكان 
ال ميكنه الرجوع إىل فارس وال يطمع يف قبوهلم إياه، فخاف على نفسه منهم لو ظهر هلن، فأخذ وما زال 

هل دار اخلالفة من احلجاب واخلدم يف دار السلطان ببغداد، إىل خيف من قبله أن يستغوي كثرياً من أ
ومنهم احلسن اجلنايب ويكىن بأيب سعيد من أهل جنابة، كان دقاقاً . وغريهم، فصلب حياً إىل أن مات

أظهر مذهب القرامطة فنفي عن جنابة، فخرج منها إىل كسره عساكر السلطان وعيثه وعدوانه على أهل 
نتشر ذكره، حىت قتل وكفي اهللا أمره، مث قام ابنه عمان، وسائر ما يصاقبه من بلدان العرب ما قد ا

سليمان بن احلسن فكان من قتله احلاج، وإيقاع طريق مكة يف أيامه والتعدي يف احلرم، وانتهاب كنوز 
 ما قد اشتهر ذكره، وملا اعترض احلاج مبا كان منه أخذ عمه أخو أيب سعيد -الكعبة وقتل املعتكفني مبكة
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وكانوا خمالفني له يف الطريقة، يرجعون إىل صالح وسداد، وشهد هلم -ز مدة وقراباته فحبسوا بشريا
  . فخلي عنهم، واهللا احلافظ لإلسالم وأهله، والشر ملن حاذ اهللا يف أمره-بالرتاهة من القرمطة

    

بناحية إصطخر أبنية حجارة عظيمة الشان، من تصاوير وأساطني وآثار أبنية : وسنذكر اخلاصيات ا
يذكر الفرس أنه مسجد سليمان بن داود صلى اهللا عليهما، وأن ذلك من عمل اجلن، وهي تشبه عادية، 

أبنية رأيتها ببعلبك وأرض الشام ومصريف العظم، ومما يعجز عن مثله أهل هذا العصر، وبناحية إصطخر 
تفاح تكون التفاحة الواحدة منه بعضها حامض وبعضها حلو، حدث مرداس بن عمر به احلسن بن 

رجاء، فرأى يف وجهه إنكاراً لذلك فأحضره حىت رآه؛ وبقرية عبد الرمحن بئر عمقها قامات كثرية، جافة 
القمر عامة السنة، حىت إذا كان الوقت املعروف من السنة ينبع منها ماء، يرتفع إىل األرض وجيري منه ما 

سابور جبل قد صور كل ملك وبناحية . يدير الرحي، حىت ينتفع به يف سقي الزروع وغري ذلك مث يغور
وكل مرزبان معروف للعجم، وكل مذكور من سدنة النريان وعظيم من موبذ وغريه، وتتابع صور هؤالء 

وأيامهم وقصصهم يف أدراج، وقد خص حبفظ ذلك قوم سكان مبوضع بناحية أرجان يعرف حبصن 
 قعرها قدر حناس عظيمة، اجلص، وجبور بركة على باب البلد مما يلي شرياز تعرف برت، قد أكب على

خيرج من ثقبة يف أعلى تلك القدر ضيقة جداً ماء عظيم، ليس يف تقدير رأي العني أن مثل ذلك املاء على 
كثرته خيرج من ذلك الثقب على ضيقة؛ وبقرب أبرقوه تالل عظيمة من رماد يزعم قوم أا نار منرود بن 

 وهذا خطأ، ألن الصحيح يف األخبار أن منرود كان كنعان، اليت أوقدها إلحراق إبراهيم عليه السالم
مقيما ببابل، وكذلك ملوك الكنعانني قبل ملوك الفرس؛ وقد ذكرنا املومياي يف مجلة ما يرتفع من ناحية 

وبكورة أرجان بقرية يقال هلا صاهك الغرب بئر، يذكر أهلها أم امتحنوا قغرها باملثقالت . داراجبرد
. ها على عمق، يفور منها الدهر كله ماء بقدر ما يدير رحى ةيسقى تلك القريةوالرسان، فلم يقفوا من

وبكورة سابور ستاق يعرف باهلندجيان فيها بئر بني جبلني، خيرج منها دخان فيعلو حرها، حىت ال يتهيأ 
 ألحد أن يقرا، وإذا طار فوقها طائر سقط فيها واحترق؛ وبدشت بارين قرية تعرف جبور هي حنيسة ال

شجر فيها، فيها أهل بيت ينسبون إىل السحر ويسألون عن األخبار، وحيكى عنهم ما أستفظع حكايته يف 
وبكورة أردشري خرة على باب شرياز عني ماء يشرب منه الناس لتنقية اجلوف، فمن شرب منه . كتايب

ورجان بني جبال قدحاً أقامه جملساً، ومن زاد فلكل قدح جملس؛ وبناحية كام فريوز بقرية تعرف بامل
شاهقة كهف فيه جرن، ويف سقف هذا الكهف ماء ينقطر إىل اجلرن، فيزعم الناس أن عليه طلسما، فإن 

وعلى باب . دخل ذلك الكهف رجل خرج ما يكفي رجل، وإن دخله ألف رجل خرج بقدر حاجتهم
- طاق واحد أرجان مما يلي خوزستان قنطرة على ر طاب، تنسب إىل الديلمي طبيب احلجاج، وهي
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سعة الطاق على األرض ما بني العمودين حنو مثانني خطوة، وارتفاعه مقدار ما جيوز فيه راكب اجلمل 
بيده علم من أكرب ما يكون؛ وبناحية كران طني أخضر كالسلق يؤكل، ليس فيما علمته يف بلد مثله؛ 

ر منه ال يفوقه شيء، وأن الدرة وبناحية جنابة يف البحر مكان يعرف خبارك معدن اللؤلؤ، يقال إن الناد
اليتيمة منه إن صح ذلك، وبناحية شرياز رحيان يعرف بسوسن نرجس، ورقه مثل ورق السوسن، وداخله 
مثل عني النرجس سواء، وبناحية داذين ر ماء عذب يعرف بنهر إخشني، يشرب منه ويسقى األراضي، 

 عني ماء قليل، يعرف -بقرية تسمى بر-اوإذا غُسلت به ثياب خرجت خضرا؛ وبدشت بارين يف جباهل
نوح، يتداوى به من العلل والعني، ويقال إنه رمبا محل منه إىل حدود الصني لشتهاره واستعمال الناس 

  .إياه، فينتابه الناس من خراسان والبلدان النائية

: تفع يف البلدانفأما يرتفع من بلدان فارس مما ينقل إىل األمصار، وما يفضل يف جنسه على سائر ما ير

فمن ذلك ماء الورد الذي يرتفع من جور فانه يفضل يف جنسه، وينقل إىل البحر فيفرق يف احلجاز واليمن 
والشام ومصر واملغرب وخورستان وخراسان واجلبال؛ ويرتفع من غري جور ما هو أجود أال أن معظم 

ه يف بلد غري جور، وماء الزعفران املسوس اجلهاز منه، ويرتفع جبور ماء الطلع وماء القيصوم الذي ال نعرف
ويرتفع من سابور األدهان من كل جنس ما . وماء اخلالف الذي يفضل على جنسه يف سائر البلدان

يفضل على أدهان سائر املدن إال اخلريي والبنفسج، فإن الذي بالكوفة منهما خري، واإلنبات اليت حتمل 
  .إىل اآلفاق منها

    

جنابة وكازرون وتوج ثياب كتان، وللسلطان يف كل بلد منها طراز غري كازرون، ويرتفع من سينيز و
وحتمل هذه الثياب إىل اآلفاق من بلدان اإلسالم كلها، ويرتفع من فسا أنواع من الثياب اليت جتلب إىل 

د مما اآلفاق، وا طراز الوشي والشعر والسوسنجرد للسلطان، فأما الوشي فإن املذهب املرتفع منه أجو
يكون بغريه من األمصار، وأما غري املذهب فإن الذي جيهرم أجود وأكثر منه، وأما الشعر فإنه يعمل 

للسلطان ثياب مثقالية تأخذ قيمة كبرية، وكلل مرتفعة وسائر أصناف الشعر، ويتخذ من القز للسلطان 
ار اإلسالم، والسوسنجرد ستور معلمة معينة، ويرتفع من ثياب القز والشعر ما حيمل إىل كثري من أمص

الذي يكون ا أرفع مما يكون بقرقوب وتوج وتارم، وا أكيسة القز اليت تبلغ قيمة كبرية، ويرتفع من 
جهرم ثياب الوشى املرتفع والبسط والنخاخ واملصليات والزاللّي املعرفة باجلهرمي، ويرتفع من يزد 

 من البسط والستور -قصبة دشت بارين-لغندجان وأبرقوه ثياب قطن حتمل إىل اآلفاق، ويرتفع من ا
وأشباه ذلك ما يوازي به عمل األرميين، وا طراز للسلطان، وحتمل منها إىل اآلفاق، وإمنا فضل 

سوسنجرد فسا على سوسنجرد قرقوب ألن القرقويب أبريسم وهذا صوف أجود من األبريسم يف الصنعة، 



االصطخري-املسالك واملمالك  67  

البحر، من العود والعنرب والكافور واجلواهر واخليزران والعاج وحيمل من سرياف ما يقع إليها من أمتعة 
 إىل مجيع فارس والدنيا -اليت يكثر تقصيها-واألبنوس والفلفل والصندل وسائر الطيب واألدوية والتوابل 

كلها، وهي فريضة هلذه املواضع، وأهلها أيسر أهل فارس، ومنهم من جيوز ماله ستني ألف ألف درهم، 
إال من جتارة البحر، وهم الغالبون على مدن تلك السواحل وعلى البحر كله؛ ويرتفع من ما اكتسبه 

أرجان دوشاب يكون باسك، وآسك هذه اليت كان ا وقعة األزارقة، وكانوا أربعني رجال، فقصدهم 
حنو ألفي رجل من أصحاب البصرة، فقتلوا األلفني عن آخرهم، ويفضل هذا الدوشاب على ما يكون 

اق وسائر املدن، إال السيالن الذي يكون بال حساء وهجر فانه يفوقه؛ وبأرجان زيت حيمل إىل بالعر
اآلفاق منه فيفضل على غريه، وبكازرون متر يقال له اجليالندار، يتفرد به ذلك املوضع، وال يكون بالعراق 

  .واحلجاز وكرمان وسائر مواضع النور، وحيمل منها إىل العراق على كثرة متورها

وبدار جبرد مسك باخلندق الذي حييط بالبلد، ال شوك فيه وال عظم وال فقار، وهو من ألذ السموك، 
ويرتفع من كازرون ثياب كتان تنقل إىل . ويرتفع من داراجبرد مثل العمل الطبالي الذي يكون بطربستان

ر جبل قد وكلّ به من اآلفاق؛ ويرتفع من قرية من داراجبرد املومياي الذي حيمل إىل السلطان، وهو غا
حيفظه، فيفتح يف كل سنة يف وقت معروف، وقد استجمع يف نقر حجر هناك ماء قد اجتمع املومياي يف 
أسفله، فإذا مجع يكون مثل الرمانة، فيختم ويشهد ثقات السلطان من احلكام وأصحاب الربد واملعدلني، 

 وما عدا هذا املومياي الذي حيمل إىل ويرضخ للذي حيضره بالشيء اليسري، وهو املومياي الصحيح،
السلطان فشئ مزور، يشبه املومياي وليس بالصحيح، وبقرب هذا الغار قرية تسمى آبني، فينسب هذا 

إليها ويسمى موم قرية آبني؛ وبناحية داراجبرد جبال من امللح األبيض واألصفر واألخضر واألسود 
مما ينحتونه وحيمل إىل سائر املدن، وامللح الذي يف سائر واألمحر، تنحت من هذه اجلبال موائد وغري ذلك 

املدن إمنا هو من باطن األرض أو ماء جيمد، وهذا هو جبل ملح ظاهر؛ وبداراجبرد دهن رازقي يقال إنه 
ليس يف مكان مثله حيمل إىل اآلفاق؛ ويكون بأرض فارس عامة املعادن من الفضة واحلديد واآلنك 

ه ذلك مما يستقل به أهلها مما يكون يف سائر األقطار، إال أن الفضة ا قليلة والكربيت والنفط، وأشبا
بناحية يزد مبوضع يعرف بنائني، وال أعرف ا معدن الذهب، ومعدن الصفر بالسردن حيمل منها إىل 

البصرة وإىل سائر النواحي، واحلديد يرتفع من جبال إصطخر، وبقرية من كورة إصطخر تعرف بداراجبرد 
دن الزئبق؛ ويعمل بفارس مداد أسود للدواة والصبغ يفضل على غريه؛ وبشرياز ابرد حتمل إىل اآلفاق، مع

  .وجبانات من كورة إصطخر ثياب قطن مستحسنة تعرف باجلانايت رقيقة

    

فأما نقودهم وأوزام ومكاييلهم، فالبيع والشراء جبميع فارس بالدراهم، وإمنا الدنانري عندهم كالعرض، 
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س على سكة الدراهم والدنانري اليت تعرف بفارس إال اسم أمري املؤمنني، من أيام السجزية إىل يومنا ولي
هذا؛ فأما أوزام فإن وزن لدراهم كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وليس مثل اليمن وغريها من املواضع 

بشرياز اثنان صغري وكبري، فالكبري اليت ختتلف مقادير أوزان الدرهم ا؛ وأما ما توزن به األمتعة فإن املنا 
ألف درهم وأربعون درمهاً، وما رأيت وال بلغين أن يف موضع من املواضع املنا على هذا الوزن إال 

بأردبيل، واآلخر هو منا بغداد وزن مائتني وستني درمهاً، وهذا املن مستعمل جبميع فارس وعامة ما دخلته 
 غري هذا، واملنا بالبيضاء وزن مثامنائة درهم، وبإصطخر وزن من أمصار املسلمني، وإن كان هلم أوزان

أربعمائة درهم، وخبرة املنا مائتان ومثانون درمهاً، وبسابور املنا ثالمثائة درهم، وببعض نواحي أردشري خره 
 وأما الكيل فإن بشرياز اجلريب عشرة أقفزة، والقفيز ستة عشر رطال يف. املنا ا مائتان وأربعون درمهاً

التقدير، يزيد وينقص القليل إذا كان املكيل حنطة، والرطل وزن مائة وثالثني درمهاً، وهلذا القفيز كيل 
على حدة، وهلذا القفيز نصف وربع، كل واحد منهما كيل قائم بنفسه، وكيل صغري هو جزء من أربعة 

اييل البيضاء تزيد وعشرين من هذا القفيز، وجريب إصطخر وقفيزها على النصف من جريب شرياز، ومك
على مكاييل إصطخر بنحو العشر ونصف العشر، ومكاييل كام فريوز وما يتصل ا على اخلمسني من 
مكاييل البيضاء، ومكاييل أرجان تزيد على مكاييل شرياز الربع، ومكاييل سابور وكازرون تزيد على 

  .رمكاييل شرياز العشرة ستة، ومكاييل فسا تنقص عن مكاييل شرياز العش

  أبواب المال

    

لبيت املال على الناس والزموم أبواب املال، اليت تطبق عليها الدواوين، من خراج األرضني والصدقات 
وأعشار السفن وأمخاس املعادن واملراعي واجلزية وغلة دار الضرب واملراصد والضياع واملستغالت وأمثان 

على املساحة واملقامسة : فعلى ثالثة أصنافاملاء وضرائب املالحات واآلجام؛ فأما خراج األرضني 
والقوانني اليت هي مقاطعات معروفة ال تزيد وال تنقص زرع أم مل يزرع؛ وأما املساحة واملقامسة فإن زرع 

أخذ خراجه، وأن مل يزرع مل يؤخذ، وعامة فارس مساحة إال الزموم فإا مقاطعات إال شيئاً يسرياً من 
 يف البلدان على املساحة، فأثقلها بشرياز، وعلى كل صنف من الزرع شيء املقامسات، وختتلف األخرجة

مقدر، فعلى اجلريب الكبري من األرض يزرع فيه احلنطة والشعري السيح مائة وتسعون درمهاً، والشجر 
بالسيح مائة واثنان وتسعون درمهاً، والرطاب واملقاثي السيح للجريب الكبري مائتان وسبعة وثالثون درمهاً 
ونصف، وعلى الريب الكبري من القطن السيح مائتان وستة ومخسون درمهاً وأربعة دوانيق، وعلى اجلريب 

الكبري من الكروم ألف وأربعمائة ومخسة وعشرون درمهاً، واجلريب الكبري ثالثة أجربة وثلثان باجلريب 
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وخراج كوار . از للسيحالصغري، ستون ذراعاً يف ستني ذراعاً بذراع امللك تسع قبضات، وهذا خراج شري
على الثلثني من هذا، ألن جعفر بن أيب زهري السامي كلم الرشيد فردة إىل ثلثي الربع؛ وخراج إصطخر 

والبخوس خراجه على ثلث السيح، . ينقص من جراج شرياز يف الزرع بشيء يسري، هذا خراج السيح
 سقية فينقص الربع من اخلراج، وإذا والطوي واملنضح واملندى على ثلثي اخلراج، والسقي ما ندى وسقي

ندى وسقي سقيتني فهو السيح، وقد استتم اخلراج؛ وكوردار أجبرد وأرجان وسابور زراعتهم ومقادير 
وأما املقامسة فإا على وجهني، ضياع يف أيدي قوم من . اخلراج على أرضيهم خبالف هذا يزيد أو ينقص
يب طالب عليه السالم ومن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أهل الزموم وغريهم، معهم عهود من على بن أ

وغريمها من اخللفاء، فيقامسون على العشر والثلث والربع وغري ذلك، والوجه اآلخر مقامسات على قرى 
وأما أبواب أموال الضياع فإن الضياع السلطانية خارجة عن . صارت لبيت املال، فيزارع الناس عليها

.  السلطان باملقامسة أو املقاطعة، وعلى األكرة فيها ضرائب من الدراهم يؤدوااملساحة، وإمنا تؤخذ من

وأما الصدقات وأعشار السفن وأمخاس املعادن واجلزية ودار الضرب واملراصد وضرائب املالحات 
وليس بفارس دار ضرب إال . واآلجام وأمثان املاء واملراعي فإا تقرب يف الرسم مما يف سائر األمصار

رياز، وأما املستغالت فإا تربة أسواق بشرياز وغري شرياز، أبنيتها للناس ويؤدون أجرة األرض بش
والطواحني للسلطان وأجرة الدور اليت يعمل فيها ماء الورد، وكان الرسم القدمي بفارس أن كل حومة 

 عيسى الوزارة بفارس ال خراج على الكروم فيها، وال على األشجار جبميع فارس، إىل أن ويل علي بن
سنة اثنتني وثالمثائة فألزمهم فيها كلها اخلرج، وبفارس ضياع قد أجلأها أرباا إىل الكرباء من حاشية 

السلطان بالعراق، فهي جتري بأمسائهم وخفف عنهم الربع، فهي يف أيدي أهلها بأمساء هؤالء يتبايعوا 
  .ويتوارثوا

  بالد كرمان

مكران ومفازة ما بني مكران والبحر من وراء البلوس، وغربيها أرض وأما كرمان فإن شرقيها أرض 
فارس، ومشاليها مفازه خراسان وسجستان، وجنوبيها حبر فارس، وهلا يف حد الشرجيان دخلة يف حد 

    فارس مثل الكم، وفيما يلي البحر هلا تقويس، 

 يف جرومها شئ من وكرمان هلا صرود وجروم، وصرودها تقصر عن صرود فارس يف الربد، وليس
الصرود، ويف صرودها رمبا عرض بعض اجلروم؛ وأما ما يقع فيها من املدن اليت أعرفها فهي الشرجيان 

وجريفت ومب وهرموز، ويف أضعاف ذلك ما بني فارس وجريفت مدينة روبني، وبعضهم يزعم أا مدينة 
وقان ومرزقان والسورقان ليست من كرمان، وبعضهم يقول إا من كرمان، ومدينة كشستان وجري
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الشامات وار : ووالشكرد ومغون، ومما يلي جريفت إىل الشرجيان ناجت وخري، وما بني الشريجان ومب
وخناب وغبريا وكوغون ورائني وسروستان ودارجني، وما بني جريفت ومب مدينة هرمز تعرف بقرية 

لشريجان وبني فارس أيضاً إىل حدود اجلوز، وما بني الشريجان وفارس أناس وكردكان وبيمند، وبني ا
داراجبرد حسناباذ وكاهون، ومن الشريجان إىل ما يلي املفازة بردشري وجرتروذ وزرند وفريزين وماهان 

وخبيص، ومما يلي املفازة بناحية مب نرماشهر وفهرج وسنيج، إال أن سنيج يف وسط املفازة منقطعة احلدود 
اها يف مفازة فارس وخراسان واألخواش، على أن منهم من كرمان وإن كانت مضمومة إليها، وصورن

الريقان ومدينة : زعم أن االخواش من عمل سجستان، فصورناها على حدود كرمان؛ وحوايل جبل بارز
قفري وحومة قوهستان أيب غامن، وفيما يلي هرموز وجريفت مدينة كومني ور زجنان ومنوجان، فأما 

ومن مشاهري جباهلا املنيعة جبال القفص وجبال البارز . ، وهذا ما علمتهشهروا على البحر فليس ا منرب
وجبال معدن الفضة، وليس ببالد كرمان ر عظيم وال حبور إال حبر فارس، إال أن خليجاً من حبر فارس 
خيترق إىل هرموز يسمى اجلري، فتدخل يف السفن من البحر وهو ماحل، ويف أضعاف مدن كرمان مفاوز 

ليس اتصال عماراا مثل اتصال عمارات فارس؛ وجبل القفص هي جبال جنوبيها البحر، كثرية، و
ومشاليها حدود جريفت والروذبار وقوهستان أيب غامن، وشرقيها األخواش ومفازة بني القفص ومكران، 
وغربيها البلوص وحدود املنوجان ونواحي هرموز، ويقال إا سبعة أجبل، وا خنيل كثري وخصب من 

رع وضرع، وهي جبال منيعة، ولكل جبل رئيس، وهم ممتنعون، وللسلطان عليهم جراية يستكفهم ا، ز
وهم مع ذلك يقطعون الطريق يف عامة كرمان إىل مفازة سجستان وإىل حد فارس، وهم رجالة الدواب 

الدهم أن هلم، والغالب على خلقتهم النحافة والسمرة ومتام اخللق، ويزعمون أم من العرب وتوصف ب
ا من األموال اموعة والذخائر ما يكثر عن الوصف؛ وأما البلوص فهم يف سفح جبل القفص، وال 

خياف القفص من أحد إال من البلوص، وهم أصحاب نعم وبيوت شعر مثل البادية، وال يقطعون الطريق 
رود، وتقع فيها الثلوج، وال يتأذى م أحد؛ وأما جبال الربز فإا جبال خصبة، فيها أشجار بلد الص

وهي جبال منيعة، وأهلها ال يتأذى م أحد، ومل يزل أهلها على اوسية أيام بين أمية كلها ال يقدر 
عليهم، وكانوا شراً من القفص، فلما ويل األمر بنو العباس أسلموا، وكانوا مع ذلك يف منعة شديدة إىل 

ؤوسهم وملوكهم وأخلوا تلك اجلبال من عياهلم، وهي أيام السجزية، فأخذ يعقوب وعمرو أبنا الليث ر
أخصب من جبال القفص وا معادن حديد؛ وأما جبال املعادن فهي جبال ا فضة، ومتتد من ظهر 

جريفت على شعب يعرف بدرباي إىل جبل الفضة مرحلتني، ودرباي هذه شعب خصب عامر بالبساتني 
ها، ولعل صرودها حنو الربع، وهي مما يلي الشرجان وجروم كرمان أكثر من صرود. والقرى نزه جداً

فيما حواليها إىل جهة فارس واملفازة وإىل ما يلي مب، واجلروم فيها من حد هرموز إىل حد مكران وحد 
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فارس وحد الشريجان، فيقع يف أضعافها هرموز واملنوجان وجريفت وجبال القفص ودشت رويست 
والرساتيق، وكذلك مب وما يف أضعافها إىل املفازة، وإىل حد وبشت خم، وما يف أضعاف ذلك من املدن 

مكران وإىل خبيص؛ والغالب على أهل كرمان حنافة اجلسم والسمرة لغلبة احلر، وليس بعد جريفت ومب 
مما يلي املشرق شئ من الصرود، ومما يلي املغرب من جريفت صرود، تقع فيها الثلوج ما بني جبل الفضة 

تشرف على جريفت، وكذلك يف وجه جبل بارز، وبقرب جريفت موضع يعرف إىل درباي،إىل أن 
بامليجان، وعامة فواكه جريفت واحلطب والثلوج حتمل إليها من ميجان ودرباي، وخيترقها ر بديوروذ، 

شديد اجلري له وجبة وخرير شديد، جيري بالصخور وال يستطع أحد أن يرتله، إال متوقياً على رجليه من 
رة، وهو مقدار ما يدير عشرين رحي؛ وهرموز إمنا هي جممع جتارة كرمان، وهي فرضة البحر تلك احلجا

    وموضع السوق، وا مسجد 

جامع ورباط، وليس ا كثري مساكن، وإمنا مساكن التجار يف رستاقها، متفرقني يف القرى حنو فرسخني، 
  .وبلدهم كثري الدخل، والغالب على زرعهم الذرة

إن طوهلا حنو ميلني، وهي متجر خراسان وسجستان، وجيتمع فيها مايكون بالصرود وأما جريفت ف
واجلروم، من الثلج والرطب واجلوز واألترج، وماؤهم من ر ديوروذ، وهي خصبة جداً وزروعهم سقي، 

وإما مب فإن فيها خنيال، وهلا قرى كثرية، وهي أصح هواًء من جريفت، وهلا قلعة منيعة مشهورة وهي يف 
املدينة؛ ومبدينة مب ثالثة مساجد جيمعون فيها اجلمعات، فمنها مسجد للخوارج يف السوق عند دار 

منصور بن خردين، ومسجد جامع يف البزازين ألهل اجلماعة، ومسجد جامع يف القلعة، ويف املسجد 
وفهرج . فتجامع للخوارج بيت ماهلم للصدقات، وشرام قليلون، إال أن هلم يساراً، ومب أكرب من جري

وأما الشريجان فمياههم من . مدينة صغرية، وعامة حشيشها النرجس والسوسن وحطبهم كله من اآلس
القين يف املدينة، ومياه رساتيقها من اآلبار، وهي أكرب مدينة بكرمان، وأبنيتها من آزاج لقلة اخلشب ا، 

ريفت الرأي، والغالب على أهل والغالب على أهل الشريجان مذهب أهل احلديث، والغالب على أهل ج
الروذبار وقوهستان أيب غامن والبلوص واملنوجان التشيع، ومن حد مغون ووالشجرد إىل ناحية هرموز 
يزرع النيل والكمون وحيمل منها إىل اآلفاق، ويتخذ ا الفانيذ وقصب السكر، والغالب على طعامهم 

جلروم من جريفت التمر مائة من بدرهم، وهلم سنة حسنة الذرة، وا خنيل كثري حىت رمبا بلغ ا وبسائر ا
ال يرفعون من متورهم ما أسقطه الريح، فيأخذه غري أربابه، ورمبا كثرت الرياح فيصري إىل الضعفاء من 

. التمور يف التقاطهم إياها أكثر مما يصري لألرباب، وليس عليهم فيها إال العشور للسلطان، مثل ما بالبصرة

وشهروا قرية على البحر ا صيادون، . ويست فإنه بلد قشف، والغالب على أهلها الصوصيةوأما ناحية ر
ولسان أهل كرمان الفارسية، إال . وإنا هي مرتل ملن أراد أن يأخذ من فارس إىل هرموز، وليس ا منرب
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ة لسان أن القفص هلم مع لسان الفارسية لسان القفص، وكذلك البلوص والبارز هلم مع لسان الفارسي
  .آخر

. ويرتفع من مب ثياب قطن حتمل إىل اآلفاق؛ ومن ناحية زرند ترفع بطائن معرفة حتمل إىل فارس والعراق

واخلواش إمنا هي أخواش مثل الرباري، وهم بادية أصحاب إبل وغنم ومراع، وهلم اختصاص يرتلون فيها، 
  . حيمل إىل سجستانوهلم خنيل كثري؛ وأما األخواش فإنه يرتفع منها الفانيذ، الذي

وأما نقودهم فإن الغالب عليها الدراهم، وال يستعملون الفلوس وال شيئاً من النقرة، والدنانري فيما بينهم 
  .كالعرض ال يتبايعون ا

    

من الشريجان إىل : وأما املسافات بني مدن كرمان فإن من الشريجان إىل رستاق الرستاق من حد فارس
هون إىل حسناباذ حنو من فرسخني، ومن حسناباذ إىل رستاق الرستاق حنو من كاهون مرحلتان، ومن كا

 فراسخ، ومن بيمند إىل كردكان 4منها إىل بيمند : مرحلة؛ ومن الشريجان إىل الروذان مما يلي فارس
فرسخان، ومن كردكان إىل أناس مرحلة كبرية، ومن أناس إىل الروذان من حد فارس مرحلة خفيفة؛ 

ن إىل رباط السرمقان من حد فارس مرحلتان كبريتان، وليس فيما بينهما منرب، وبشت خم ومن الشريجا
أول مرحلة منها الشامات وتعرف : بني الشريجان وبني رباط السرمقان مرتل، ومن الشريجان إىل مب

بكوهستان، ومن الشامات إىل ار مرحلة خفيفة، ومن ار إىل خناب مرحلة خفيفة، ومن خناب إىل 
بريا مرحلة خفيفة، ومن غبريا إىل كوغون فرسخ، ومن كوغون إىل رائني مرحلة، ومن رائني إىل غ

سروستان مرحلة خفيفة، ومن سروستان إىل دارجني مرحلة، ومن دارجني إىل مب مرحلة؛ ومن الشريجان 
 -وزقرية اجل- إن شئت سرت على طريق مب إىل سروستان، مث تعطف عن ميينك إىل هرمز -إىل جريفت

مرحلة، ومنها إىل جريفت مرحلة، وإن شئت خرجت من الشريجان إىل ناجت مرحلتني، ومن ناجت إىل 
خري مرحلة، ومن خري إىل جبل الفضة مرحلة، ومن جبل الفضة إىل درباي مرحلة، ومن درباي إىل 

 مرحلة، منها إىل فرزين مرحلتان، ومن فرزين إىل ماهان: ومن الشريجان إىل اخلبيص. جريفت مرحلة
منها إىل بردشري مرحلتان، ومن بردشري إىل :  مراحل؛ ومن الشريجان إىل زرند3ومن ماهان إىل خبيص 

جرتروذ مرحلة كبرية، ومن جرتروذ إىل زرند مرحلة كبرية، ومن زرند إىل حد املفازة مرحلة كبرية؛ 
على طرف املفازة مرحلة، ومن منها إىل نرماشهر مرحلة، ومن نرماشهر إىل الفهرج : ومن مب إىل املفازة

منها إىل دارجني مرحلة، ومن دارجني إىل هرمز مرحلة، ومن هرمز إىل جريفت مرحلة؛ : مب إىل جريفت
منها إىل قناة الشاة مرحلة، ومن قناة الشاه إىل مغون مرحلة، ومن مغون إىل -ومن جريفت إىل فارس 

ن السورقان إىل املرزقان مرحلة، ومن املرزقان والشكرد مرحلة، ومن الشكرد إىل السورقان مرحلة، وم
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إىل جريوقان فرسخ، ومن جريوقان إىل كشيستان مرحلة خفيفة، ومن كشيستان إىل روبني مرحلة 
ومن جريفت إىل هرموز تسري إىل والشكرد، مث تعدل منها . خفيفة، ومن روبني إىل فارس مرحلة خفيفة
إىل ر زنكان مرحلة، ومن ر زنكان إىل املنوجان مرحلة، إىل يسارك إىل كومني مرحلة كبرية، ومنها 

من هرموز إىل شهروا على شط البحر : والطريق من هرموز إىل فارس. ومن املنوجان إىل هرموز مرحلتان
 مراحل، فهذه جوامع مسافات 3 مراحل، ومن رويست إىل تارم 3مرحلة، وعن شهروا إىل رويست 

  .كرمان

  بالد السند

 السند وما يصاقبها مما قد مجعناه يف صورة واحدة، فهي بالد السند وشيء من بالد اهلند وأما بالد
ومكران وطوران والبدهة، وشرقي ذلك كله حبر فارس، وغربية كرمان ومفازة سجستان وأعمال 

سجستان، ومشالية بالد هند، وجنوبيه مفازة بني مكران والقفص، ومن ورائها حبر فارس، وإمنا صار حبر 
فارس حييط بشرقي هذه البالد واجلنويب من وراء هذه املفازة، من أجل أن البحر ميتد من صيمور على 

  .الشرقي إىل حنو تيز مكران، مث ينعطف على هذه املفازة إىل أن يتقوس على بالد كرمان وفارس

ي مدينة التيزوكيز وقرتبور ودرك وراسك وه: والذي يقع من املدن يف هذه البالد فبناحية مكران
  .اخلروج، وبه وبند وقصر قند واصفقه وفهلفهره ومشكي وقنبلي وأرمائيل

  .وأما البدهة فإن مدينتها قندابيل. وأما طوران فإن مدا حمايل وكيز كانان وسورة وقصدار

وأما مدن السند فإا املنصورة وامسها بالسندية برمهناباذ والديبل والبريون وقالري وأنري وبلري 
  .اهي والبهرج وبانية ومنحاتري وسدوسان والرورواملسو

وأما مدن اهلند فهي قامهل وكنباية وسوبارة وسندان وصيمور وامللتان وجندراور بسمد، فهذه من مدن 
ومن كنباية إىل صيمور من بلد بلهلرا بعض ملوك اهلند، وهي بالد كفر إال أن . هذه البالد اليت عرفناها

وال عليهم من قبل بلهر إال مسلم، وا مساجد جيمع فيها اجلمعات، ومدينة هذه املدن فيها املسلمون، 
  .بلهرا اليت يقيم فيها ما نكري، وله مملكة عريضة

    

واملنصورة مدينة مقدارها يف الطول والعرض حنو ميل يف ميل، وحييط ا خليج من ر مهران وهي يف 
قال إنه من ولد هبار بن األسود، قد تغلب عليها شبيه باجلزيرة، وأهلها مسلمون وملكهم من قريش، ي

هو وأجداده، إال أن اخلطبة ا للخليفة، وهي مدينة حارة ا خنيل، وليس هلم عنب وال تفاح وال كثرى 
وال جوز، وهلم قصب سكر، وبأرضهم مثرة على قدر التفاح تسمى الليمونة، حامضة شديدة احلموضة، 
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 األنبج، تقارب طعم اخلوخ، وأسعارهم رخيصة، وفيها خصب، وهلم فاكهة تشبه اخلوخ يسموا
 كل درهم حنو مخسة دراهم، وهلم درهم يقال له الطاطري، يف الدرهم وزن درهم -ونقودهم القاهريات

وثلثني، ويتعاملون بالدنانري أيضاً، وزيهم زى أهل العراق، إال أن زي ملوكهم يقارب زي ملوك اهلند يف 
وأما امللتان فهي مدينة حنو نصف املنصورة، ويسمى فرج بيت الذهب، وا صنم . الشعور والقراطق

تعظمه اهلند وحتج إليه من أقاص بلداا، وتتقرب إىل الصنم يف كل سنة مبال عظيم، لينفق على بيت 
الصنم والعاكفني عليه منهم، ومسيت امللتان ذا الصنم، وبيت هذا الصنم قصر مبىن يف أعمر موضع، 

ق امللتان بني سوق العاجيني وصف الصفارين، ويف وسط القصرقبة والصنم فيها، وحوايل القبة بيوت بسو
يسكنها خدم هذا الصنم ومن يعكف عليه، وليس بامللتان من اهلند والسند الذين يعبطون األوثان غري 

 على كرسي من هؤالء، الذين هم يف هذا القصر مه الصنم، وهذا الصنم صورة على خلقة إنسان، متربع
جص وآجر، والصنم قد البس مجيع جسده جلداً يشبه السختيان أمحر، حىت ال يبني من جثته شئ إال 

عيناه، فمنهم من يزعم أن بدنه خشب، ومنهم من يزعم أنه من غري اخلشب، إال أنه ال يترك بدنه 
د ذراعيه عيب ينكشف، وعيناه جوهرتان، وعلى رأسه أكليل ذهب مرتفع على ذلك الكرسي، قد م

ركبته، وقد فرق أصابع كل يد له كما حتسب أربعة، وعامة ما حيمل إىل هذا الصنم من املال فإمنا يأخذه 
أمري امللتنان، وينفق على السدنة منه، فإذا قصدهم اهلند للحرب وانتزاع هذا الصنم منهم أخرجوا الصنم، 

ان، وعلى امللتان حصون وهلا منعة، وهي خصبة فأظهروا كسر وأحراقه فريجعون، ولوال ذلك خلربوا امللت
إال أن املنصورة أخصب وأعظم منها، وامللتان إمنا مسي فرج بيت الذهب ألا ملا فتحت يف أول اإلسالم 

كان يف اإلسالم ضيق وقحط، فوجدواً فيها ذهباً كثرياً فاتسعوا به، وخارج امللتان على مقدار نصف 
ر وهي معسكر لألمري، ال يدخل األمري منها إىل امللتان إال يف اجلمعة، فرسخ أبنية كثرية تسمى جندراو

فريكب الفيل ويدخل إىل صالة اجلمعة، وأمريهم قرشي من ولد سامة بن لؤي، قد تغلب عليها وال يطع 
وأما بسمد فهي مدينة صغرية، وهي وامللتان وجندراور عن . صاحب املنصورة، إال أنه خيطب للخليفة

هران، وبني كل واحدة منها وبني النهر حنو فرسخ، وماؤها من اآلبار، وبسمد خصبة، شرقي ر م
والديبل هي غريب مهران على البحر، وهي متجر كبري وفرضه هلذا البالد وغريها، وزروعهم مباخس، 

  .وليس هلم كثري الشجر وال خنيل، وهو بلد قشف وإمنا مقامهم للتجارة

نصورة على حنو من نصف الطريق، وهي إىل املنصورة أقرب؛ ومنحاترى والبريون مدينة بني الديبل وم
على غريب مهران، وا يعرب من جاء من الديبل إىل املنصورة، وهي حبذائها؛ واملسواهي والبهرج وسد 

وسان هذه كلها غريب مهران؛ وأما أنرى وقالري فهما شرقي مهران على طريق املنصورة إىل امللتان، ومها 
عن شط مهران؛ وأما بلري فهي على شط مهران عن غربية، بقرب اخلليج الذي ينفتح من بعيدتان 
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مهران على ظهر املنصورة؛ وأما بانية فهي مدينة صغرية ومنها عمر بن عبد العزيز اهلباري القرشي، جد 
مهل من هؤالء املتغلبني على املنصورة؛ وقامهل مدينة من أول حد اهلند إىل صيمور، فمن صيمور إىل قا

 هي كلها من بلد السند، -بلد اهلند؛ ومن قامهل إىل مكران والبدهة وما وإىل ذلك إىل حد امللتان
  .والكفار يف حدود بلد السند إمنا هم البدهة وقوم يعرفون بامليد

    

وإمنا البدهة فهي مفترشة ما بني حدود طوران ومكران وامللتان ومدن املنصورة، وهم يف غريب مهران، 
 أهل إبل، وهذا الفاجل الذي حيمل إىل اآلفاق خبرسان وفارس وسائر البالد اليت يكون ا البخايت إمنا وهم

وأما امليد فهم . حيمل منهم؛ ومدينة بدهة اليت يتجرون إليها قندابيل، وهم مثل البادية هلم اختصاص وأجام
ني مهران وبني قامهل مراع ومواطن على شطوط مهران من حد امللتان إىل البحر، وهلم يف الربية اليت ب

كثرية، وهلم عدد كثري؛ وبقامهل وسندان وصيمور وكنباية مساجد جوامع، وفيها أحكام املسلمني 
ظاهرة وهي مدن خصبة واسعة، وا النارجيل واملوز واألنبج، والغالب على زروعهم األرز، وا عسل 

تجاوران ومها بني كيز وأرمائيل، فأما كلوان فهي كثري، وليس ا خنيل؛ والراهوق وكلوان ورستاقان م
من مكران، وأما الراهوق فهي من حد املنصورة، وهي مباخس قليلة الثمر قشفة، إال أن هلم مواشي 

  .كثرية

والطوران قصبتها القصدار، وهي مدينة هلا رستاق ومدن، والغالب عليها رجل يعرف مبغري بن أمحد 
دينة تعرف بكيز كانان، وهي ناحية خصبة واسعة رخيصة األسعار، وا خيطب للخليفة فقط، ومقامه مب

أعناب ورمان وفواكه الصرود، وليس ا خنيل؛ وبني بانية وقامهل مفاوز، ومن قامهل إىل كنابية أيضاً 
وزي املسلمني والكفار ا . مفاوز، مث يكون حينئذ من كنباية إىل صيمور قرى متصلة وعمارة للهند

لباس وإرسال الشعر، ولباسهم األزر وامليازر لشدة احلر ببلدام، وكذلك زي أهل امللتان واحد يف ا
لباسهم األزر وامليازر؛ ولسان أهل املنصورة وامللتان ونواحيها العربية والسندية، ولسان أهل مكران 

ة وسائر زي أهل الفارسية واملكرية، ولباس القراطق فيهم ظاهر، إال التجار فإن لباسهم القمص واألردي
  .الفارس والعراق

ومكران ناحية واسعة عريضة، الغالب عليها املفاوز والقحط والضيق، واملتغلب عليها رجل يعرف بعيسى 
ابن معدان، ويسمى بلسام مهراج، ومقامه مبدينة كيز وهي مدينة حنو النصف من امللتان، وا خنيل 

ف بتيز مكران، وأكرب مدينة مبكران القنربور، وبه وبند كثرية، وفرضت مكران وتلك النواحي تيز، وتعر
وقصر قند ودرك وفلفهرة كلها مدن صغار، وهي كلها جروم، وهلم رستاق يسمى اخلروج، ومدينتها 

راسك ورستاق يسمى جدران، وا فانيذ كثري وخنيل وقصب سكر، وعامة الفانيذ الذي حيمل إىل اآلفاق 
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ة ماسكان، ويقصدار أيضا فانيذ؛ وماسكان هذه رستاق الشراة، ويتصل منها، إال شيئاً حيمل من ناحي
بنواحي كرمان ناحية تسمى مشكي وهي مدينة قد تغلب عليها رجل يعرف مبطهر مب رجاء، وهو ال 

يغلب وليخطب إال للخليفة، وال يطع أحداً من امللوك املصاقبني له، وحدود عمله حنو ثالث مراحل، وا 
وأرمائيل وقنبلي مدينتان كبريتان وبينهما مقدار .  فواكه الصرود، على أا من اجلرومخنل قليل وشئ من

وقندابيل مدينة كبرية، ليس . مرتلتني، وبني أرمائيل والبحر مقدار نصف فرسخ، ومها بني ديبل ومكران
فيه مسلمون ا خنيل وهي يف برية، وهي ممتار البدهة؛ وبني كيز كانان وقندابيل رستاق يعرف بإيل، و

وكفار من البدهة، وأكثر زروعهم البخوس، وهلم كروم ومواش، وهي ناحية خصبة، وإيل هو اسم رجل 
  .تغلب على هذه الكورة فنسبت إليه

    

 مراحل، ومن كيز إىل قرتبور مرحلتان، ومن أراد من قرتبور إىل 5وأما املسافات ا فمن تيز إىل كيز حنو 
مراحل، ومن 3مراحل، ومن درك إىل رأسك 3 ومن قرتبور إىل درك تيز مكران فطريقه على كيز،

 مراحل، ومن فهلفهرة إىل أصفقة مرحلتان خفيفتان، ومن أصفقة إىل بندر مرحلة، 3راسك إىل فهلفهرة 
 مراحل، ومن أرمائيل إىل 6ومن بند إىل به مرحلة، ومن به إىل قصر قند مرحلة، ومن كيز إىل أرمائيل 

 مراحل، ومن املنصورة إىل 6مراحل، ومن املنصورة إىل الديبل 4ومن قنبلي إىل الديبل قنبلي مرحلتان، 
 مرحلة، 20 إىل امللتان حنو - مرحلة، ومن قصدار15 مرحلة، ومن املنصورة إىل طوران حنو 12امللتان 

ن  مراحل، ومن كيز مسكن عيسى بن معدا5وقصدار مدينة طوران، ومن املنصورة إىل أول حد البدهة 
 مرحلة، وطول عمل مكران من تيز إىل قصدار 15 مراحل، ومن البدهة إىل تيز حنو 10إىل البدهة حنو 

 مراحل، وحتتاج إىل عبور 10 مرحلة، ومن امللتان إىل أول حدود االستان املعروف ببالس حنو 12حنو 
ن، ومن قندابيل إىل مهران إذا أردت بالد البدهة من املنصورة إىل مدينة تسمى سد وسان على شط مهرا

 8فراسخ، ومن قندابيل إىل املنصورة حنو 5مراحل، ومن قصدار إىل قندابيل حنو 4مستنج مدينة بالس 

 مراحل، ومن 8 مراحل، وبني املنصورة وبني قامهل 10مراحل، ومن قندابيل إىل النلتان حنو مفاوز حنو 
 مراحل، 4ر، ومن كنباية إىل سوبارة حنو  مراحل، وكنباية على حنو فرسخ من البح4قامهل إىل كنباية 

 مراحل؛ وهي أيضاً على نصف 5وسوبارة من البحر على نصف فرسخ، وبني سوبارة وسندان حنو 
 مرحلة، 15 مراحل، وبني صيمور وسر نديب حنو 5فرسخ من البحر، وبني صيمور وبني سندان حنو 

 مراحل، ومن 4مراحل، ومن الرور إىل أنري  3وبني امللتان وبسمد حنو مرحلتني، ومن بسمد إىل الرور 
 مراحل، ومن بريون 4أنري إىل قلري مرحلتان، ومن قلري إىل املنصورة مرحلة، ومن الديبل إىل بريون 

 فرسخ، وبانية هي بني املنصورة وبني قامهل على 4إىل منحاتري مرحلتان، ومن قلري إىل بلري حنو 
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هلم راً يعرف مبهران، وبلغين أن خمرجه من ظهر جبل خيرج منه وأما أارها فإن . مرحلة من املنصورة
بعض أار جيحون، فيظهر مهران بناحية امللتان فيجري على حد بسمد والرور، مث على املنصورة حىت 
يقع يف البحر شرقي الديبل، وهو ر كبري عذب جداً، ويقال إن فيه متاسيح مثل ما يف النيل، وأنه مثل 

رب وجريه مثل جريه، يرتفع على وجه األرض مث ينضب، فيزرع عليها مثل ما ذكرناه يف أرض النيل يف الك
والسندروذ من امللتان على حنو من ثالث مراحل وهو ر كبري عذب، بلغي أنه يفرغ إىل مهران؛ . مصر

نصورة ومكران وأما مكران فإن الغالب عليها البوادي واملباخس؛ وهي قليلة األار جداً، وهلم ما بني امل
مياه من ر مهران كالبطائح، عليها طائفة من السند يعرفون بالزط؛ فمن قارب منهم هذا املاء فهم يف 

أخصاص، وطعامهم السمك، وطري املاء يف مجلة ما يتغذون به، ومن بعد منهم يف الرباري فهم مثل 
  .األكراد

إىل حد الروم غرباً، فنصف أقاليمها إىل آخر قد انتهينا يف حد املشرق إىل آخر حدود اإلسالم، ونرجع 
  .اإلسالم يف حد املشرق، فالذي نبتدئ به أرمينية والران وأذربيجان، وقد جعلناها إقليماً واحداً

  أرمينية والران وأذربيجان

ا فأما أرمينية والران وأذربيجان فإن مجعناها يف صورة واحدة، وجعلناها إلقليما واحدا، والذي حييط ا مم
يلي املشرق اجلبال والديلم وغريب حبر اخلزر، الذي حييط ا مما يلي املغرب حدود األرمن والالرن وشئ 
من حد اجلزيرة، والذي حييط ا مما يلي الشمال الالرنج وجبال القبق، والذي حييط ا مما يلي اجلنوب 

  .حدود العراق وشئ من حدود اجلزيرة

    

ة ا أردبيل، وا املعسكر ودار اإلمارة، وهي مدينة تكون حنو ثلثي فرسخ يف فا أذربيجان فإن أكرب مدين
مثلها، وعليها سور فيه ثالثة أبواب، وبناؤها الغالب عليه الطني، وهي مدينة خصبة وأسعارها رخيصة، 

يفاً، وهلا رساتيق وكور، وا جبال حنو فرسخني يسمى سبالن عظيم مرتفع، وال يفارقه الثلج شتاًء وال ص
وال يكون به عمارة؛ وتلي أردبيل يف الكرب املراغة، وكانت يف قدمي األيام املعسكر ودار اإلمارة، واملراغة 

نزهة جداً، خصبة كثرية البساتني والرساتيق والزروع، وكان عليها سور خربه ابن أيب الساج؛ مث تلي 
خيصة األسعار، على شط حبرية الشراة؛ وأما املراغة يف الكرب ارمية، وهي مدينة نزهة خصبة كثرية اخلري ر

امليانج واخلونج وأجن ودخراقان وخوى وسلمان ومرند وتربيز وبرزند وورثان وموقان وجابروان واشنه، 
فإا مدن صغار متقاربة يف الكرب، وأما جابروان وتربيز وأشنه الذرية فإن هذه الثالث مدن وما حتتف به 

إا مدينة كبرية جداً، تكون أكرب من فرسخ يف فرسخ، وهي نزهة خصبة تعرف بالرديين؛ وأما برذعة ف
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كثرية الزرع والثمار جداً، وفيما بني العراق وخراسان بعد الري وأصبهان مدينة أكرب وال أخصب وال 
أحسن موضعاً ومرافق من برذعة، ومنا على أقل من فرسخ موضع يسمى األندراب، مابني كرنة ولصوب 

ن مسرية يف يوم، مشتبكة البساتني والباغات كلها فواكه، وفيها البندق اجليد أجود من ويقطان أكثر م
بندق مسرقند، وا شاهبلوط أجود من شاهبلوط الشام، وهلم فاكهة تسمى الروقال يف تقدير الغبرياء، وله 

ف جوزة نوى حلو الطعم إذا أدرك، وفيم مرارة قبل أن يدرك، وأما الشاهبلوط فإنه على تقدير نص
سوداء، يقارب طعمه طعم البندق والرطب؛ وبربذعة تني حيمل من لصوب، يفضل على جنسه، ويرتفع 

من االبريسم شئ كثري يرىب على توت مباح ال مالك له، وجيهز منه إىل فارس وخوزستان شئ كثري، 
ا، ويرتفع من ر وعلى ثلث فرسخ من برذعة ر الكر، وبنهر الكر السرماهي الذي حيمل إىل اآلفاق ماحل

الكر مسك يسمى الزراقن والعشوبة، ومها مسكان يفضالن على أجناس السمك بتلك النواحي، وعلى 
 سوق يسمى الكركي، مقدار فرسخ يف فرسخ جيتمع فيه الناس كل - يسمى باب األكراد-باب برذعة

ره، وقد غلب على هذا يوم أحد، وينتابه الناس من كل مكان حىت من العراق، وهو أكرب من سوق كولس
اليوم لدوامه اسم الكركي، حىت إن كثرياً منهم إذا عد أيام اجلمعة قال السبت والكركي واالثنني والثالثاء 

حىت يعد أيام اجلمعة، وبيت ماهلم يف املسجد اجلامع على رسم الشام، فإن بيوت أموال الشام يف 
وهو على تسعة أساطني، ودار اإلمارة مساجدها، وهو بيت مال مرصص السطح وعليه باب حديد، 

جبنب املسجد اجلامع يف املدينة األسواق يف ربضها؛ وأما باب األبواب فإا مدينة على البحر، ويف 
وسطها مرسى للسفن، وبني هذا املرسى وبني البحر قد بىن على حافيت البحر سدان، حىت ضاف مدخل 

لسلة ممدودة ال خيرج املركب وال يدخل إال بأمر، السفن، وجعل املدخل ملتوياً، وعلى هذا الفم س
وهذان السدان من صخر ورصاص، وباب األبواب على حبر طربستان، هي مدينة تكون أكرب من أردبيل، 

وهلم زروع كثرية ومثار قليلة، إال ما حيمل إليهم من النواحي، وهي مدينة عليها سور من حجارة وآجر 
سرير وسائر بلدان الكفر، وهي أيضاً فرضة جرجان وطربستان واليلد، وطني، وهي فرضة حبر اخلزر من ال

ويرتفع منها ثياب كتان، وليس بالران وأرمينية وأذربيجان ثياب كتان إال هناك، وا زعفران، ويقع إليها 
رقيق من سائر دور الكفر؛ وتفليس مدينة دون باب األبواب يف الكرب، وعليها سوران من طني، وهلا ثالثة 

بواب، وهي خصبة جداً كثرية الفواكه والزروع، وهي ثغر وا مجاعات مثل محامات طربية، ماؤها أ
سخن من غري نار، وليس بالران مدينة أكرب من برذعة والباب وتفليس؛ فإما بيلقان وورثان وبرديج 

غار متقاربة وبرزنج والشماخية وشروان واإلجياز والشابران وقبله وشكى وجرته ومشكور وخنان فإا ص
وأما دبيل فإا مدينة أكرب من أردبيل وهي قصبة أرمينية، وا دار . يف الكرب، خصبة واسعة املرافق

اإلمارة، كما أن دار اإلمارة بالران برذعة، ودار اإلمارة بأذربيجان أردبيل، وعليها سور، والنصاري ا 
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صوف من بسط ووسائد ومقاعد وتكك وغري كثري، واملسجد اجلامع جنب البيعة، ويرتفع منها ثياب ال
ذلك من أصناف األرميين، وهلم صبغ يسمى القرمز، به يصبغ الصوف، وبلغين أنه دودة تنسج على 

   نفسها مثل دودة الفز، 

وبلغين أنه يرتفع منها أيضاً، بزيزن كثري، وهي قصبة أرمينية وكان ا سنباط بن أشوط، ومل تزل يف 
نصارى، وهم الغالبون على أهل أرمينية، وهي مملكة األرمن، متامخني للروم، فحد هلم أيدي الكرباء من ال

إىل برذعة، وحد هلم إىل اجلزيرة، وحد هلم إىل أذربيجان، والثغر الذي يلي الروم من أرمينية قاليقال، 
نده، جيتمع فيه وإليها بغزو أهل أذربيجان واجلبال والري وما واالها، وهلم مدخل إىل الروم يعرف بطرابز

التجار فيدخلون بلد الروم للتجارة، فما وقع من دبابيج وبزيون وثياب الروم إىل تلك النواحي فمن 
طرابزنده؛ وأما نشوى وبركري وخالط ومناز كرد وبدليس وقالقيال وأرزن وميافارقني وسراج فهي 

رقني يعدها قوم من اجلزيرة، إال أا بلدان صغار متقاربة يف املقدار، خصبة كلها عامرة كثرية اخلري، وميا
  . دون دجلة، وخلفها حد اجلزيرة فيما صورنا ما بني دجلة والفرات، فلذلك جعلناها بأرمينية

وأما األار ذه البالد اليت جتري فيها السفن فنهر الكر ور الرس، فأما سبيذروذ الذي بني أردبيل 
كر ر عذب مرئ خفيف، خيرج من ناحية اجلبل على وزنزان فنهر يصغر عن جراء السفن فيه، وال

حدود جزة ومشكور إىل قرب تفليس، مث يقع يف بلدان الكفر، وأما ر الرس فإنه ر عذب طيب، خيرج 
  .من أرمينية حىت ينتهي إىل باب ورثان، مث ينتهي إىل خلف موقان وخلف خمرج ر الكر فيقع يف البحر

رية تعرف ببحرية أرمية ماحلة املاء، وفيها مسك، وفيها دابة تسمى كلب املاء وأما حبارها فإن بأذربيجان حب
وهي كبرية، وحواليها كلها عمارة وقرى ورساتيق، وبني هذه البحرية وبني وراغة ثالثة فراسخ، وبينها 

واب، وبني أرمية فرسخان، وبني داخرقان وشط البحرية حنو أربعة فراسخ، وطوهلا حنو أربعة أيام سري الد
وأما للريح فإن رمبا يسار يف ليلة، وحبرية بأرمينية تعرف ببحرية أرجيش، يرتفع منها مسك الطريخ حيمل 
إىل اآلفاق؛ وهلم حبر طربستان وعليه من املدن باب األبواب وباكوره، وبباكوره النفط؛ فأما دجلة فأن 

اجلزيرة والعراق، ويرتفع من نواحي برذعة وقد صورنا دجلة يف صورة . شيئاً يسرياً ينتهي منها إىل أرمينية
  .بغالب جتلب إىل اآلفاق ويرتفع منها هذه الفوة اليت جتلب إىل بالد اهلند وسائر املواضع

    

وحد الران من باب األبواب إىل تفليس إىل قرب ر الرس مكان يعرف حبجريان، وأذربيجان حدها حىت 
 الدينور مث يدور إىل ظهر حلوان وشهرزور حىت ينتهي إىل ينتهي إىل ظهر الطرم إىل حد زجنان إىل ظهر

وذه املدن من السعر الرخيص . قرب دجلة، مث يطوف على حدود أرمينية، وقد بينا حد أرمينية قبل هذا
ما يبلغ يف بعض املواضع الشاة بدرمهني، ورمبا بلغ العسل يف بعض أقاليمها املنوين والثالثة بدرهم، وا 
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 إن ذكر ملن مل يشاهده أنكره لعظمه، وا ملوك يف األطراف، أما كنهم مثل املماليك، هلم من اخلصب ما
والغالب . مملكة واسعة وأموال، منهم ملك شروان يعرف بشروان شاه، وملك األخباز يعرف باألخباز شاه

عاله من ارتفاعه على أذربيجان وأرمينية والران اجلبال، وبدبيل جبل عظيم يسمى احلارث، ال يرتقي إىل أ
وصعوبة مسلكه والثلوج عليه دائمة، ودون جبل صغري يسمى احلويرث، وخترج من احلارث مياههم 

وحمتطبهم ومتصديهم فيه، ويقال إنه ال يعرف جبل أعلى منه ذه املدن، ومن أردبيل ألف درهم وأربعون 
ولسان أذربيجان وأرمينية والران . رطلدرمها مثل منا شرياز إال أن بشرياز يسمى املنا، وبأردبيل يسمى ال

الفارسية والعربية، غري أن أهل دبيل وحواليها يتكلمون باألرمينية، ونواحي برذعة لسام الرانية، وهلم 
ونقود أذربيجان والران وأرمينيا الذهب . جبال يسموا القبق وحتيط ا ألسنة خمتلفة كثرية للكفار

  .والفضة مجيعاً

  المسافات بهذه النواحي

 فراسخ، ومن بيلقان 7 فراسخ ومن يونان إىل بيلقان 7من برذعة إىل يونان : الطريق من برذعة إىل أردبيل
 فراسخ، ومن برزند إىل 7 فراسخ ومن بلخاب إىل برزند 7 فراسخ، ومن ورثان إىل بلخاب 7إىل ورثان 

  . فرسخا15ًأردبيل 

 فرسخاً ومن برزنج إىل معرب الكر إىل 18من برذعة إىل برزنج: بالطريق من برذعة إىل باب األبوا
 أيام، ومن شروان إىل األخباز يومان، ومن األخباز إىل 3 فرسخاً، ومن الشماخية إىل شروان 14الشماخية

  . فرسخا20ً فرسخاً، ومن جسر مسور إىل باب األبواب12جسر مسور

 فراسخ، 10فراسخ؛ ومن جرته إىل مشكور9 مدينة من برذعة إىل جيزة: الطريق من برذعة إىل تفليس
 فراسخ، ومن القلعة إىل 10 فرسخاً، ومن خنان إىل قلعة أبن كندمان21ومن مشكور إىل خنان مدينة

  . فرسخا12ًتفليس 

 فرسخاً، 13 فراسخ، ومن قلقاطوس إىل متريس 9من برذعة إىل قلقاطوس: الطريق من برذعة إىل دبيل
 فرسخاً، ومن كيل كوى إىل 16 فرسخاً، ومن دوميس إىل كيل كوى12ومن متريس إىل دوميس

 فرسخاً، وهذا الطريق من برذعة إىل دبيل يف 16فرسخاً، ومن سيسجان إىل دبيل16سيسجان مدينة 
  .بالد األرمن، وهذه القرى كلها مملكة سنباط بن أشوط

ن، ومن القنطرة إىل السراة يوم، ومن من أردبيل إىل قنطرة سبيذروذ مرحلتا: الطريق من أردبيل إىل زجنان
  .السراة إىل نوى يوم، ومن نوى إىل زجنان يوم

 فراسخ، ومن 7 فرسخاً، ومن امليانج إىل خونج مدينة 20من أردبيل إىل امليانج : ومن أردبيل إىل املراغة
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  .سخ فرا10 فراسخ، ومن كولسرة إىل املراغة 3خونج إىل كولسره رستاق سوق عظيم ال منرب فيه 

 فرسخاً، ومن املراغة إىل داخرقان منرب مرحلتان، 40من أردبيل إىل املراغة : الطريق من أردبيل إىل آمد
 فراسخ، 7ومنها إىل أرمية مدينة مرحلتان، ومن أرمية إىل سلماس مرحلتان، ومن سلماس إىل خوي 

 أيام، 3 خالط  فرسخاً، ومن بركرى إىل أرجيش يومان، ومن أرجيش إىل30ومن خوي إىل بركرى
  . ايام، ومن ميافارقني إىل آمد يومان4ومن خالط إىل بدليس ثالثة أيام، ومن بدليس إىل ميافارقني 

 فرسخاً، ومن 14 فرسخاً، ومن أروية إىل سلماس30من مراغة إىل أرمية: الطريق من املراغة إىل دبيل
 مراحل، ومن املراغة 4 دبيل أيام، ومن نشوى إىل3 فراسخ، ومن خوي إىل نشوى 7سلماس إىل خوى

  . فرسخاً ليس فيها منابر60إىل الدينور

  الجبال

وأما اجلبال فإا تشتمل على ماه الكوفة والبصرة وما يتصل ما مما أدخلناه يف أصعافها، فحدها الشرقي 
مفازة خراسان وفارس وأصبهان وشرقي خوزستان، وحدها الغريب أذربيجان، وحدها الشمايل حدود 

يلم وقزوين والري، وإمنا أفردنا وأر وزجنان عن اجلبال وضمناها إىل الديلم، ألا حمتفة جبباهلا على الد
  .التقويس، وحدها اجلنويب العراق وخوزستان

    

واجلبال تشتمل على مدن مشهورة، وأعطمها مهذان والدينور وإصبهان وقم، وهلا مدن أصغر من هذه 
  .كرج والربج وأشباهها، وسنذكر ما تقع احلاجة إىل معرفتهمثل قاشان واوند واللور وال

 فراسخ، ومن أسداباذ 7فمن مهذان إىل أسداباذ مدينة : فأما املسافات ا فالطريق من مهذان إىل حلوان
 فراسخ، وليس فيها 7 فراسخ، فيه منرب بناه مؤنس، ومن قصر اللصوص إىل ماذران 7إىل قصر اللصوص 
 فراسخ، ومنها 4 فراسخ، ومن قنطرة أيب النعمان إىل قرية أيب أيوب 5طرة أيب النعمان منرب، ومنها إىل قن

 فراسخ، ومن قرماسني 8إىل بيستون فرسخان، والقرية ا تسمى ساسانيان، ومن بيستون إىل قرماسني 
  .راسخ ف10 فراسخ، ومن املرج إىل حلوان 9 فراسخ، ومن الزبيدي إىل مرج القلعة 8إىل الزبيدي مرتل 

 فراسخ إىل صحنة، ومن صحنة إىل الدينور 4الطريق من مهذان إىل الدينور جتئ إىل ماذران، ومن ماذران 
 30 فراسخاً ومن ساوة إىل الري 30من مهذان إىل ساوة مدينة : الطريق من مهذان إىل الري. فراسخ4

 8سخ، ومن نارستان إىل أوذ  فرا10من مهذان إىل نارستان : الطريق من مهذان إىل أذربيجان. فراسخاً

 فراسخاً، 12فراسخ، ومن أوذ إىل قزوين يومان، وليس بني قزوين ومهذان مدينة، ومن قزوين إىل أر 
 فراسخاً، وهذا الطريق إذا كان اخلوف، أمنوا فإم يأخذون من مهذان إىل زجنان 20ومن أر إىل زجنان 
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  . فرسخا3ًعلى سهرورد 

 فرسخاً؛ ومن 11 فراسخ، ومن رامن إىل بروجرد 7من مهذان إىل رامن : صبهانالطريق من مهذان إىل إ
 10 فرسخا، ومن الربج إىل خوجنان مرتل 12 فراسخ، ومن الكرج إىل الربج 10بروجرد إىل الكرج 

  . فرسخاً، ال مدينة فيها30فراسخ، ومن خوجنان إىل إصبهان 

 فراسخ، 7 فراسخ، ومن روذراور إىل اوند 7راور من مهذان إىل روذ: الطريق من مهذان إىل خوزستان
 فرسخاً، ومن شابرخاست إىل اللور 12 فراسخ، ومن الشتر إىل شابرخاست 10ومن اوند إىل الشتر 

 فرسخاً، ال مدينة فيها وال قرية، ومن اللور إىل قنطرة أندامش مدينة قنطرة اندامش إىل جنديسابور 30
  .فرسخان

 فرسخاً، ومن قم 12 فرسخاً، ومن ساوه إىل قم 30من مهذان إىل ساوه :  اجلبالاملسافات ما بني مدن
 فرسخاً، ومن مهذان إىل الدينور نيف وعشرون فرسخاً، 30 فرسخاًًومن الري إىل قزوين 12إىل قاشان 

 4 مراحل، ومن الدينور إىل السريوان 5مراحل، ومن الدينور إىل الصيمرة 4ومن الدينور إىل شهرزور 

 مراحل، ومن إصبهان إىل قاشان 6احل، ومن السريوان إىل الصيمرة مسرية يوم، ومن اللور إىل الكرج مر
  . مراحل، ومن قم إىل قاشان مرحلتان3

مهذان وروذراور ورامن وبروجرد وفراونده وزاذقان وشابرخاست والشتر واوند وقصر : املدن باجلبال
ج وطزر وحورمه وسهرورد وزجنان وأر ومسنان وقم اللصوص وأسداباذ والدينور وقرماسني واملر

 وخان لنجان وباوه -املدينة واليهودية-وقاشان وروذه وبوسنه والكرج والربج وسراي ودوان وأصبهان 
  .والصيمرة وسريوان ودور بين الراسي والطالقان

    

ا مدينة وربض، أما مهذان فمدينة كبرية، مقدارها فرسخ، وهل: وأما صفات املدن وغريها ذلك ا
وأما الدينور . وملدينتها أربعة أبواب حديد، وبناؤهم من طني، وهلم مياه وبساتني وزروع كثرية خصبة

فغنها مثل ثلثي مهذان، وهي مدينة كثرية الثمار والزروع خصبة، وأهلها أحسن طباعا من أهل مهذان، 
ية واألخرى املدينة، وبينهما مقدار هي مدينتان إحدامها اليهود: وإصبهان. وهلا مياه ومستشرف نزه

ميلني، ويف كل واحدة منهما مسجد جامع، واليهودية أكربمها، وهي وحدها أكرب من مهذان، واملدينة 
أقل من نصف اليهودية يف الكرب وبناؤمها من طني، ومها أخصب مدن اجلبال وأوسعها عرصة وأكثرها 

خوزستان، وليس باجلبال كلها أكثر محاال أهال وماال، وهي فرضة لفارس واجلبال وخراسان و
للحموالت منها، ويرتفع منها من العتايب والوشي وسائر الثياب احلرير والقطن، ما جيهز العراق وفارس 

وخراسان وغري ذلك من األمصار، وا زعفران وفواكة جتلب إىل العراق وسائر النواحي، وليس من 
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والكرج مدينة متفرقة ليس هلا .  من إصبهان وأكثر خرياً منهاالعراق إىل خراسان بعد الري مدينة أكرب
اجتماع املدن، وتعرف بكرج أيب دلف، كانت مسكناً له وألوالده إىل أن زالت أيامهم، والبناء ا بناء 
امللوك قصور وأبنية واسعة متفرقة، وهي مدينة ا زروع ومواش، فأما البساتني واملترتهات فليست ا، 

ههم فمن بروجرد وغريها، وبناؤهم من طني، وهي مدينة طويلة حنو فرسخ، وهلا سوقان، سوق وأما فواك
وبروجرد مدينة اختذ فيها املنرب محولة وزير أيب دلف، . على باب اجلامع وسوق آخر، بينهما صحن كبري

 حنو نصف وهي مدينة كثرية اخلري، حتمل فواكهها إىل الكرج وغريها، وطوهلا أكثر من عرضها، وطوهلا
واوند على جبل، وهي مدينة بناؤها من طينن وهلا أار وبساتني وفواكه كثرية، . فرسخ، وا زعفران

. حتمل إىل العراق جلودا وكثرا، وا جامعان أحدمها عتيق واآلخر حمدث ويرتفع ا زعفران

نة صغرية بناؤها من طني، وروذراور اسم رستاق، واملنرب منها الكرج يعرف بكرج روذراور، وهي مدي
وهي خصبة هلا مياه وأار وزروع، ويرتفع منها من الزعفران ما ال يرتفع من غريها من مدن اجلبال، 

وأما حلوان فإا مدينة يف سفح اجلبل املطل على . فيجهز إىل العراق وسائر النواحي لكثرته وجودته
 طني وفيها أيضاً بناء حجارة، وهي مدينة حنو العراق، وقد صورناها يف صورة العراق، وهي مدينة من

وأما الصيمرة . نصف الدينور، والثلج منها على مرحلة، وهي مع ذلك حارة، فيها خنيل وتني كثري ورمان
والسريوان فهما صغريتان، غري أن بناؤمها الغالب عليه احلجارة واجلص، جيتمع فيهما التمر واجلوز وما 

وم، وفيهما مياه وأشجار وزروع، ومها نزهتان جيري املاء يف خالل الدور يكون يف بالد الصرود واجلر
وأما شهرزور فغنها مدينة صغرية، قد غلب عليها األكراد على قرا من العراق، وال يكون ا . واحملال

وأما . أمري وال عامل، وهي يف يد األكراد، وكذلك سهرورد الغالب عليها األكراد، وهي مدينة صغرية
واجلامع يف املدينة، وهي ثغر الديلم، وبينها وبني مستقر . ين فإا مدينة عليها حصن وهلا مدينة داخلةقزو

والطالقان أقرب إىل الديلم منها، وليس لقزوين ماء جار إال . مللك الديلم مرحلتان اثنا عشر فرسخاً
بئ، غري أن أشجاراً وكروماً مقدار ما يشرب، وجيري هذا املاء يف املسجد اجلامع يف قناة، وهو ماء و

وأما قم فإا مدينة سور، وهي خصبة، وماؤهم من . وزروعاً، كلها عذي تزكو حىت حيمل إىل اآلفاق
آبار، وماؤهم للبساتني على سوان، وا فواكه وأشجار فستق وبندق، وليس بتلك النواحي بندق إال 

 إال بالصيمرة والسريوان وشابرخاسنت وهي خنيل مبدينة الشتر فإن ا بندقاً، وليس جبميع اجلبال خنيل
قليلة، وأهل قم كلهم شيعة، والغالب عليهم العرب، وقاشان مدينة صغرية، بناؤها وبناء قم الغالب عليه 

  .الطني، أما سائر ما ذكرنا من مدن اجلبال سوى الري فإا صغار متقاربة

    

ري فيه السفن، والغالب عليها كلها اجلبال، إال ما بني وليس جبميع اجلبال حبر صغري وال كبري، وال ا جت
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مهذان إىل الري وإىل قم، اجلبال هناك قليلة، وأما الذي حييط باجلبال من حد شهرزور، ممتداً على حلوان 
والصيمرة والسريوان واللور إىل إصبهان وحد فارس راجعاً على قاشان إىل مهذان، حىت ينتهي إىل قزوين 

حدود أذربيجان، إىل أن يعود إىل شهرزور، فإا كلها جبال ال يكاد يوجد فيها فضاء وسهرورد على 
فأما الري فإنا ضممناها إىل الديلم، وإن كانت قائمة بنفسها، ألن اتصاهلا ا . كبري ال يرى منه جبل

سان؛ اتصال واحد، وليس بينهما حاجز تستحق به االنفراد عنها، فمرة من اجلبال ومرة من عمل خرا
والري مدينة ليس بعد بغداد يف املشرق أعمر منها، إال أن نيسابور أكرب عرضة منها، فأما اشتباك البناء 
والبساتني واخلصب والعمارة فهي أعمر، وهي مدينة مقدارها فرسخ ونصف يف مثله الغالب على بنائها 

  .الطني

ى بلغين من مخسني فرسخاً الرتفاعه وما ومن اجلبال املذكورة ذه الكورة جبل دنباوند، جبل مرتفع ير
بلغين أن أحدا ارتقاه، ويتحدث يف خرافات الفرس أن الضحاك حي يف هذا اجلبل، والسحرة من مجيع 

وجبل بيستون جبل ممتنع ال يرتقي إىل ذروته، وطريق احلاج حتته سواء ووجهه . أقطار األرض تأوي إليه
، مقدار قامات كثرية من األرض قد حنت وجهه وملس، من أعاله إىل أسفله أملس حىت كأنه منحوت

ويزعم الناس أن بعض األكاسرة أراد أن يتخذ جوف هذا اجلبل موضع سوق، ليدل به على قوته 
وسلطانه وعلى ظهر هذا اجلبل بقرب الطريق مكان الغار فيه عني ماء جتري، وهناك صورة دابة كأحسن 

وليس . كسرى املسناة شبديز، وعليه كسرى وصورة شريينما يكون من الصور زعموا أنه صورة دابة 
ذه النواحي جبل عظيم مذكور إال ما ذكرنا، غري أن جبل سبالن أعظم من دنباوند، واحلادث بدبيل 

وأما جبال اخلرمية فإا جبال ممتنعة وفيها اخلرمية، وكان منها بابك، ويف قراهم مساجد، . أعظم منهما
وأما نقودهم فالذهب .  أنه يقال إم ال يدينون يف الباطن بشيء إال اإلباحةوهم يقرءون القرآن، غري

وال . وأما أوزام فأن منا مهذان واملاهات أربعمائة درهم. والفضة مجيعا، والغالب على نقودهم الذهب
بال والغالب على أهل اجل. أعلم جبميع اجلبال معادن ذهب وال فضة، غري أن بقرب أصبهان معدنا للكحل

  .كلها اقتناء األغنام، وما يكون منه، حىت أن جبنهم حيمل إىل اآلفاق

  الديلم

فمن ناحية اجلنوب قزوين والطرم وشئ من أذربيجان وبعض الري، ويتصل ا : وأما الديلم وما يتصل ا
 من من جهة املشرق بقية الري وطربستان، ويتصل ا من جهة الشمال حبر اخلزر، ومن جهة املغرب شئ
أذربيجان وبلدان الران، وقد ضممنا إىل ذلك ما يتصل ا من جبال الروبنج وفادوسبان وجبال قارن 

  .وجاجان، وأما حبر اخلزر فقد أفردنا له صورة، وقد صورنا الديلم وما يتصل ا
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 السهل وسنذكر من مدا وما يقع يف أضعافها مثل ما ذكرنا من غريها، أما الديلم فإا سهل وجبل، أما
فهم اجلبل، وهم مفترشون على شط البحر حتت جبال الديلم، وأما اجلبل فللديلم احملض، وهي جبال 

  .منيعة، واملكان الذي يقيم به امللك يسملى روذبار، وبه يقيم آل جستان، ورياسة الديلم فيهم

 وأكثر ذلك للجيل وزعم بعض الناس أن الديلم طائفة من بين ضبة، ومواضعهم كثرية األشجار والغياض،
يف الوجه الذي يقابل البحر وطربستان، وقراهم مفترشة، وهو أقل زرع وسوائم، وليس عندهم من 

 طائفة منهم -فيما بلغين-الدواب ما يستقلون ا، ولسام مفرد غري العربية والفارسية، ويف بعض اجليل 
لم النحافة وخفة الشعر والعجلة وقلة خيالفون بلسام لسان اجلبل والديلم، والغالب على خلقة الدي

املباالة؛ وقد كان الديلم دار كفر يسيب من رقيقهم إىل أيام احلسن بن زيد، فتوسطهم العلوية وأسلم 
  .بعضهم، وفيهم إىل يومنا هذا كفار باجلبال املتصلة ا

    

 عليها األشجار العالية والروبنج وجبال فادوسبان وقارن هي جبال ممتنعة، لكل جبل منها رئيس، والغالب
والغياض واملياه، وهي خصبة جدا، فأما جبال قارن فإا قرى ال مدينة ا االسهمار، على مرحلة من 

سارية، ومستقر آل قارن مبوضع يسمى فرمي، وهو موضع حصنهم وذخائرهم ومكان ملكهم، ويتوارث 
جبال مملكة، ورئيسهم يسكن قرية تسمى صاحب اجلبل اململكة ا منذ أيام األكاسرة، وجبال فادوسبان 

وأما جبال الروبنج فإا كانت ممالك، إال أن . أرم، وليس جببال فادوسبان منرب، وبينها وبني سارية مرحلة
يف هذا العصر قد فنيت ملوكهم، وهم من الري وطربستان، فما كان يف وجه الري فمن حدود الري، 

واملدخل إىل الديلم من طربستان على سالوس، وهي على . وما كان يف وجه طربستان فمن طربستان
البحر وهلا منعة، إذا استوثق منها بالشحنة صعب املسلك على أهل الديلم إىل طربستان، وبني هذه اجلبال 
من حد الديلم إىل أستراباذ إىل البحر أكثر من يوم، ورمبا ضاق حىت يضرب املاء اجلبل، فإذا جزت الديلم 

  . حىت صار بينه وبني البحر مسرية يومني وأكثرإىل اجليل اتسع

اخلوار وشلنبة : وأما نواحي قزوين فإن الذي يتصل ا من املدن أر وزجنان والطالقات؛ ويتصل بالري
آهل وناتل وسالوس وكالر والريان : وومية؛ وتقع يف قومس مسنان والدامغان وبسطام؛ وتقع يف طربستان

جرجان وأستراباذ : مطري وسارية وطميسة؛ وتقع يف عمل جرجانوميلة وبرجي وعني اهلم وما 
وأما جبال الروبنج وفادوسبا وقارن فلست أعرف ا منربا غري سهمار، وهي يف . وأبسكون ودهستان

جبال قارن، وإعظم هذه املدن الري، وهي مدينة إذا جاوزت العراق إىل املشرق فليس مدينة أعمر وال 
ا إىل آخر اإلسالم، إال نيسابور فإا يف العرصة أوسع، فأما اشتباك األبنية أكرب وال أيسر أهال منه

والعمارة واليسار فإن الري تفضلها، وطوهلا فرسخ ونصف يف مثله، وبناؤها طني، وقد يستعمل فيها 
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منها باب طاق، خيرج منه إىل اجلبال والعراق، وباب بليسان خيرج : اجلص واآلجر، وهلا أبواب مشهورة
ه إىل قزوين، وباب كوهكني خيرج منه إىل طربستان، وباب هشام خيرج منه إىل قومس وخراسان، من

روذة وبليسان ودهك نو ونصر أباذ وساربانان : وباب سني خيرج منه إىل قم، ومن أسواقها املشهورة
شارع وباب اجلبل وباب هشام وباب سني، وأعمرها الروذة، فإن ا معظم التجارات واخلانات، وهو 

عريض مشتبك اخلانات والبنية، وهلا مدينة عليها حصن، وفيها مسجد اجلامع، وأكثر املدينة خراب، 
والعمارة يف الربض، ومياههم من اآلبار، وهلا أيضا قين، وهلم يف املدينة ران للشرب، أحدمها يسمى 

هلم قين كثرية وما يفضل عن يورقين جيري على الروذة، واآلخر اجليالين على ساربانان، ومنها شرم، و
ونقودهم الدراهم والدنانري، وزي أهلها زي العراق، ويرجعون إىل مروة، . مشرم يفرغ إىل ضياعهم

  .وهلم دهاء وجتارب، وا قرب حممد بن احلسن الفقيه والكسائي املقرئ والفزاري املنجم

اس يرجعون إىل شرف، وهلم ماء جار وأما اخلوار فإا مدينة صغرية حنو ربع ميل، وهي عامرة وا ن
وأما ومية وشلنبة فهما من ناحية دنباوند، ومها مدينتان . خيرج من ناحية دنباوند، وهلم ضياع ورساتيق

صغريتان أصغر من اخلوار، وأكربمها ومية، وهلما زروع ومياه وبساتني، وهلما أعناب كثرية وجوز، وهي 
املدن قرى تزيد يف الكرب على هذه املدن كثرياً، مثل سد أشد تلك النواحي بردا؛ وللري سوى هذه 

وورامني وأرنبوية وورزنني ودزاه وقوسني، وغري ذلك من القرى اليت بلغين أنفيها ما يزيد أهلها على 
  .عشرة آالف رجل

ومن رساتيقها املشهورة قصر ان الداخل واخلارج وزان والسن وبشاويه ودنباوند ورستاق قوسني وغري 
، ويرتفع من الري مما جيلب إىل غريها القطن الذي حيمل إىل بغداد وأذبيجان، ومن الثياب املنرية ذلك

  .واألبراد واألكسية

    

وأما اجلبال فإن من حد عمل الري دنباوند، وهو جبل . وليس جلميع هذه النواحي ر جتري فيه السفن
اوة، وهو جبل وسط جبال يعلو فوقها رأيته أنا من وسط روذة بالري، وبلغين أنه يرى من قرب س

كالقبة، وحييط باملوضع الذي يعلو على اجلبال حنو أربعة فراسخ، ومل يصح عندي أن أحداً أعاله؛ ويف 
محاقات األولني أن الضحاك امللك مقيد ا، وأن السحرة جيتمعون إليه يف أعاله، ويرتفع من أعاله دخان 

رى، منها قرية دبريان ودرمية وبرا وغريها من القرى، وكان على بن دائم الدهر كله، وحوايل هذه القلة ق
شروين الذي أسر على وادي جيحون من قرية درمية، إال أن القلة اليت ترتفع عن هذه البقعة جبل أقرع، 

  .ليس عليه كثري شجر وال نبات، وال بسائر اجلبال ونواحي الديلم جبل أعظم منه

 الدامغان، وهي مدينة أكرب من خوار الري؛ ومسنان أصغر منها، وبسطام وأما قومس فإن أكرب مدينة ا
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أصغر من مسنان، والدامغان قليلة املاء، وهي متوسطة العمارة، وبسطام أكرب منها عمارة وأكثر فواكه، 
  .وحيمل إىل العراق من بسطام فواكه كثرية، ويرتفع من أكسية معروفة حتمل إىل األمصار

مدينة عليها حصن، وداخلها مدينة صغرية عليها حصن، واملسجد اجلامع يف املدينة وأما قزوين فإا 
الداخلة، وهي مدينة ماؤها من السماء واآلبار، وليس ا ر إال قناة للشرب، ال يفضل لزروعهم، وهي 

 حنو خصبة مع قلة مياهها، وهي ثغر الديلم، وا فواكه وأعناب كثرية وزبيب حيمل إىل اآلفاق، وتكون
ميل يف ميل؛ وأر وزجنان صغريتان خصيبتان كثريتا املياه واألشجار والزروع، وزجنان أكرب من أر، غري 

  .أن أهل زجنان الغالب عليهم الغفلة

وأما طربستان فإن أكرب مدا ىمل، وهي مستقر الوالة يف هذا العصر، وكانوا يسكنون سارية، 
األشجار اجلبلية والسهلية، والغالب عليها الغياض، والغالب على أبنيتها وطربستان بلد كثري املياه والثمار و

اخلشب والقصب، وهي كثرية األمطار شتاء وصيفاً وسطوحهم مسنمة لذلك، وآمل أكرب من قزوين 
مشتبكة العمارة، ال يعلم على قدرها أعمر منها يف هذه النواحي، ويرتفع من طربستان من األبريسم ما 

فاق، وليس يف اإلسالم مدينة أكثر منها أبريسم، وا خشب كثري من أصلب اخلشب، حيمل إىل اآل
ينحت منها آنية وأطباق تنقل إىل اآلفاق، والغالب على أهلها وفور الشعر واقتران احلواجب وسرعة 

الكالم والعجلة، والغالب على طعامهم خبز األرز والسمك والثوم والبقول وكذلك اجليل وطرف من 
م، ويعمل بطربستان ثياب كثرية من احلرير تنقل إىل اآلفاق، وكذلك من الصوف والفرش واألكسية الديل

وغريها ذلك، وليس جبميع طربستان ر جتري فيه سفينة، إال أن البحر منها قريب على أقل من يوم، غري 
ن فالغالب عليها الندى أن جبميع طربستان املاء؛ والغياض ا إال يف األماكن اجلبلية؛ وأما بطن طربستا

  .والرتوز

وأما جرجان فأكرب مدا جرجان، وهي أكرب من آمل، وبناؤها من طني، وهي أيبس تربة من آمل، وأقل 
مطراً وأنداء من طربستان، وأهلها أحسن وقارا ومروة ويساراً يف كربائهم، وهي قطعتان إحدامها املدينة 

تمل أن جتري فيه السفن، ويرتفع منها من االبريسم شئ كثري، واألخرى بكراباذ، بينهما ر جيري كبري حي
وابريسم طربستان حيمل بزردوده من جرجان، وال يرتفع من طربستان بزرابريسم، وهلم مياه كثرية 

وضياع عريضة، وليس يف املشرق بعد أن جتاوز العراق مدينة أمجع وال أظهر حسناً على مقدارها من 
ج والنخيل، وا فواكه الصرود واجلروم من التني والزيتون وسائر الفواكه، جرجان، وذلك أن ا الثل

وأهلها أصحاب مروة يتبارون يف املروات ويأخذون أنفسهم بالتأين واألخالق احملمودة، وقد خرج منهم 
ونقودهم نقود طربستان الدنانري . رجال كثريون موصوفون بالسرو، منهم العمركي صاحب املأمون

  . وأوزام املنا ستمائة درهم، وكذلك بالري وطربستان، وقومس مناها ثالمثائة درهموالدراهم،
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وأستراباذ يرتفع منها ابريسم كثري؛ وهلم فرضة على البحر يركبون منها إىل اخلزر وإىل باب األبواب 
 يعرف -واجليل والديلم وغري ذلك، وليس يف هذه الناحية اليت ذكرا فرضة أجل من أبسكون، وهلم ثغر

برباط دهستان وا منرب، وهو ثغر للغزية األتراك، ويتصل حد جرجان باملفازة اليت تلي خوارزم، ومنها 
  .جتيئهم األتراك

  ذكر مسافات هذه الديار

    

 مراحل؛ ومن قزوين إىل أر مرحلتان 4من الري إىل قزوين : الطريق من الري إىل حد أذربيجان
ومن أراد الطريق القصد مل يدخل قزوين، . ن يومان أوفرمما بني قزوين وأرخفيفتان، ومن أر إىل زجنا

  .وجعل الطريق على قرية تسمى يزداباذ من رستاق دستيب

من الري إىل قسطانة مرحلة، ومن قسطانة إىل مشكويه مرحلة، ومن : والطريق من الري إىل اجلبال
  . عمل اجلبال، ورمبا كانت من عمل الري فراسخ، وساوة رمبا كانت من9مشكويه إىل ساوة مرحلة 

من الري إىل برزيان مرحلة خفيفة، ومن برزيان إىل نامهند مرحلة كبرية، : الطريق من الري إىل طربستان
 فراسخ، ومن 6ومن نامهند إىل آسك مرحلة، ومن آسك إىل بلور مرحلة، ومن بلور إىل كنازل مرحلة 

  . فراسخ، ومنها إىل آمل مرحلة6 ومنها إىل فرست مرحلة  فراسخ،5كنازل إىل قلعة الالرز مرحلة 

من الري إىل افرندين مرحلة، ومن افرندين إىل كهدة مرحلة، : الطريق من الري إىل خراسان على قومس
ومن كهدة إىل خوار مرحلة، ومن خوار إىل قرية امللح مرحلة، ومن قرية امللح إىل راس الكلب مرحلة، 

ان مرحلة، ومن مسنان إىل عليا باذ مرحلة، ومن عليا باذ إىل جرجموي مرحلة، ومن راس الكلب إىل مسن
ومن جرجموي إىل الدامغان مرحلة، ومن الدامغان إىل احلدادة مرحلة، ومنها إىل بذش مرحلة، ومنها إىل 

  .املورجان مرحلة كبرية، ومنها إىل هفدر مرحلة، إىل أسداباذ مرحلة، وهي من عمل نيسابور

 فراسخ، ومها مجيعاً 3من آمل إىل ميلة فرسخان، ومن ميلة إىل برجي : ن طربستان إىل جرجانالطريق م
مرحلة، ومنها إىل سارية مرحلة، ومنها إىل مارست مرحلة، ومنها إىل أبادان مرحلة، ومنها إىل طميسة 

ومن أراد أن . مرحلة، ومنها إىل أستراباذ مرحلة، ومنها إىل رباط حفص مرحلة، ومنه إىل جرجان مرحلة
خيرج من آمل إىل مامطري مرحلة، ومنها سارية مرحلة، وال جيعل طريقة على برجي فهو أقصد، وإمنا 

  .ذكرنا الطريق اآلخر ألن فيه منربين

من آمل إىل ناتل مرحلة، ومن ناتل إىل سالوس مرحلة خفيفة، ومن سالوس : الطريق من آمل إىل الديلم
  .لديلم مرحلة، ومن آمل إىل البحر إىل عني اهلم مرحلة خفيفةإىل كالر مرحلة، ومنها إىل ا
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من جرجان إىل دينارزاري مرحلة، ومن دينارزاري إىل أماوتا ومرحلة، : الطريق من جرجان إىل خراسان
. ومن اماوتاو إىل أجغ مرحلة، ومن أجغ إىل سيبداست مرحلةن ومن سيبداست إىل أسفرائني مرحلة

  .من جرجان إىل جهينة مرحلة، مث منها إىل بسطام مرحلة: مسالطريق من جرجان إىل قو

  بحر الخزر

وأما حبر اخلزر فإن شرقية بعض الديلم وطربستان وجرجان وبعض املفازة بني جرجان وخوارزم، وغربيه 
وهذا . أران وحدود السرير وبالد اخلزر وبعض مفازة الغزية، بناحية سيا كوه، ووجنوبيه اجليل والديلم

 ليس له اتصال بشيء من البحار على وجه األرض، فلو أن رجال طاف ذا البحر لرجع إىل مكانه البحر
الذي ابتدأ منه، ال مينعه مانع إال ر عذب يقع فيه، وهو حبر ماحل وال مد له جزر، وهو حبر مظلم قعره 

 يرى عمقه لصفاء ما طني، خبالف حبر القلزم وسائر حبر فارس، فإن يف بعض املواضع من حبر فارس رمبا
حتته من احلجارة البيضن وال يرتفع من هذا البحر شئ من اجلواهر من لؤلؤ أو مرجان أو غريه مما يرتفع 
من البحار، وال ينتفع بشيء مما خيرج منه سوى السموك، ويركب فيه التجار من أراضي املسلمني إىل 

س يف هذا البحر جزيرة مسكونة فيها عمارة ولي. أرض اخلزر، وما بني الران واجليل وطربستان وجرجان
كما ذكرنا يف حبري فارس والروم، إال أن فيه جزائر فيها غياض ومياه وأشجار، وليس ا أنيس، ومنها 
جزيرة سياكوه، وهي جزيرة كبرية ا عيون وأشجار وغياض، وا دواب وحش؛ ومنها جزيرة حبذاء 

 ويرتفع منها الفوة، وخيرج إليها من نواحي برذعة، فيحملون الكر، وهي كبرية ا غياض وأشجار ومياه،
  .منها الفوة، وحيملون يف السفن إليها دواب من نواحي برذعة وسائر املواضع، فتسرح فيها حىت تسمن

    

 قرية وال مدينة، سوى موضع من آبسكون -عن اليمني على شط البحر-وليس من آبسكون إىل اخلزر 
سمى دهستان، وهي دخلة يف البحر تستتر فيها السفن يف هيجان البحر، على حنو مخسني فرسخا ي

ويقصد هذا املوضع خلق كثري من النواحي، ويقيمون ا للصيد، وا مياه، وال أعلم غري هذا املكان 
مكانا يقيم به أحد، إال أن يكون سياه كوه فإنه تقيم به طائفة من األتراك، وهم قريبو العهد باملقام به، 

ختالف وقع بني الغزية وبينهم، فانقطعوا عنهم واختذوه مأوى ومرعي، وهلم عيون ومراع، هذا ما عن ال
 يف عمارة متصلة إال شيئا بني -عن يسارها إىل اخلزر-ومن آبسكون . ميني هذا البحر من آبسكون

م األبواب واخلزر، وذلك أنك إذا أخذت من آبسكون مضيت على حدود جرجان وطربستان والديل
واجلبل، مث تدخل يف حدود الران، وإذا جزت موقان إىل باب األبواب على يومني فهو بلد شروان شاه، 

وهلذا البحر بناحية سياكوه زنقة . مث تتجاوزه إىل مسندر أربعة أيام، ومن مسندر إىل إثل سبعة أيام مفاوز
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ك مل يتهيأ مجع منها من األتراك، خياف على السفن الداخلة ا الريح أن تنكسر، وإذا انكسرت السفن هنا
  .فإم يستولون على ذلك

النهر الذي جيري إليه من الروس وبلغار؛ " اإلقليم، وقصبته تسمى إثل، وإثل اسم"وأما اخلزر فإنه اسم 
إثل وهي أكربها، وقطعة على شرقيه، وامللك يسكن " هذا النهر املسمى"قطعة على غريب : وإثل قطعتان

القطعة مقدارها يف الطول حنو "بك، ويسمى أيضاً باك، وهذه " ا ؛ ويسمى امللك بلساممنهم"يف الغريب 
لبود إال شيئا يسريا بىن من طني، وهلم "إال أنه مفترش البناء، وأبنيتهم خركاهات " فرسخ، وحييط ا سولر

حنو "  وهلمعشرة آالف مسلم،"ومحامات، وفيها خلق ومن املسلمني، يقال إم يزيدون على " أسواق
آجر غريه، وال " ألحد بناء من"ثالثني مسجداً، وقصر امللك بعيد من شط النهر، وقصره من آجر، وليس 

يسوغ امللك ألحد أن يبين باآلجر، وهلذا السور أبواب أربعة، منها إىل ما يلي النهر ومنها إىل ما يلي 
حلاشية أربعة آالف رجل، واخلزر الصحراء على ظهر هذه املدينة، وملكهم يهودي يقال إن له من ا

مسلمون ونصارى ويهود وفيهم عبدة أوثان، وأقل الفرق اليهود، وأكثرهم املسلمون والنصارى، إال أن 
والغالب على أخالقهم أخالق أهل األوثان، يسجد بعضهم لبعض عند التعظيم، . امللك وخاصته يهود

مني واليهود والنصارى، وللملك من اجليش اثنا وأحكام خصوا ا على رسوم قدمية خمالفة لدين املسل
عشر ألف رجل، وإذا مات منهم رجل أقيم آخر مكانه، وليست هلم جراية دارة إال بشيء نزر يسري، 

وأبواب مال هذا امللك من . يصل إليهم يف املدة الطويلة، إذا كان هلم حرب أو حزم أمر جيتمعون له
م من كل طريق وحبر ور، وهلم وظائف على أهل احملال الرصاد وعشور التجارات، على رسوم هل

والنواحي من كل صنف، مما حيتاج إليه من طعام وشراب وغرب ذلك؛ وللملك سبعة من احلكام من 
اليهود والنصارى واملسلمني وأهل األوثان، إذا عرض للناس حكومة قضي فيها هؤالء، أهل احلوائج إىل 

 وبني امللك سفري يراسلونه -يوم القضاء-ء احلكام، وبني هؤالء احلكام امللك نفسه، وإمنا يصل إىل هؤال
فيما جيري من األمر وينتهون إليهن فريد عليهم أمره وميضونه؛ وليس هلذا املدينة قرى إال أن مزارعهم 

مفترشة، خيرجون يف الصيف الزروع حنو عشرين فرسخاً ليزرعوا، وجيمعوا بعضه على النهر وبعضه على 
ارى، فينتقلون غالم بالعجل ويف النهر، والغالب على قوم األرز والسمك، وهذا الذي حيمل الصح

اليت حتمل -منهم من العسل والشمع إمنا حيمل إليهم من ناحية الروس وبلغار، وكذلك هذه اجللود اخلز 
 تكون يف شئ من  ال تكون إال يف تلك األار، اليت بناحية بلغار والروس وكويابه، وال-إىل اآلفاق

والنصف الشرقي من اخلزر فيه معظم التجار واملسلمني واملتاجر، والغريب خالص . األقاليم فيما علمته
ولسان اخلزر غري لسان الترك والفارسية، وال يشاركه لسان فريق من . للملك وجنده واخلزر اخللص

  .األمم
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ي فيما بني الكيماكية والغزية، وهو احلد بني وأما ر إثل فإنه بلغين خيرج من قرب ِخرخِير، فيجر
الكيماكية والغزية، مث يذهب غربا على ظهر بلغار، ويعود راجعا إىل ما يلي املشرق حىت جيوز على 

الروس، مث مير على بلغار مث على برطَاس حىت يقع يف حبر اخلزر، ويقال إنه يتشعب من هذا النهر نيف 
 النهر جيري على اخلزر حىت يقع يف البحر، ويقال إن هذه املياه إذا كانت وسبعون را، ويبقى عمود

جمموعة يف ر واحد أعاله يزيد على جيحون، ويبلغ من كثرة هذه املياه وغزارا أا تنتهي إىل البحر، 
فتجري يف البحر داخال مسرية يومني، وتغلب على ماء البحر حىت جيمد يف الشتاء لعذوبته وحالوته، 

  .ويبني يف البحر لونه من لون البحر

وللخزر مدينة تسمى مسندر فيما بينها وبني باب األبواب، هلا بساتني كثرية، ويقال إا تشتمل على حنو 
من أربعة آالف كرم إىل حد السرير، والغالب على مثارها األعناب، وفيها خلق من املسلمني، وهلم ا 

سطوحهم مسمنة، وملكهم من اليهود قرابة ملك اخلزر، مساجد، وأبنيتهم من خشب قد نسجت، و
  .وبينهم وبني حد السرير فرسخان، وبينهم وبني صاحب السرير هدنة

والسرير هم نصارى، ويقال إن هذا السرير كان لبعض ملوك الفرس، وهو سرير من ذهب لبعض ملوك 
ين أنه من أوالد رام جوِبني، الفرس، فلما زال ملكهم محل إىل السرير، ومحله بعض ملوك الفرس، بلغ

وبني السرير . وامللك إىل يومنا هذا فيهم، ويقال إن هذا السرير عمل لبعض األكاسرة يف سنني كثرية
  .وبني املسلمني هدنة، وال أعلم يف عمل اخلزر جممع ناس سوى مسندر

فترشون على وادي إثل، وبرطاس هم أمة متامخون للخزر، ليس بينهم وبني اخلزر أمة أخرى، وهم قوم م
  .وبرطاس اسم الناحية، وكذلك الروس واخلزر والسرير اسم للمملكة ال للمدينة وال للناس

-صنف يسمون قراخزر، وهم مسر يضربون : واخلزر ال يشبهون األتراك، وهم سود الشعر، وهم صنفان

مال، والذي يقع من  إىل السواد كأم صنف من اهلند، وصنف بيض ظاهرو احلسن واجل-لشدة السمرة
رقيق اخلزر هم أهل األوثان، الذين يستجيزون بيع أوالدهم واسترقاق بعضهم بعضا، فأما اليهود منهم 

والنصارى فإا تدين بتحرمي استرقاق بعضهم بعضا مثل املسلمني؛ وبلد اخلزر ال يرتفع شئ منه حيمل إىل 
 واألوبار فمجلوب إليها، ولباس اخلز وما حوهلا اآلفاق غري الغري، وأمأ الزئبق والعسل والشمع واخلز

القراطق واألقبية، وليس يكون عندهم شئ من امللبوس، وإمنا حيمل إليهم من نواحي جرجان وطربستان 
وأرمينية وأذربيجان والروم؛ وأماسياستهم وأمر اململكة م فإن عظيمهم يسمى خاقان خزر، وهو أجل 

هو الذي يقيمه، وإذا أرادوا أن يقيموا هذا اخلاقان جاءوا به فيخنقونه من ملك اخلزر إال أن ملك اخلزر 
كم تشتهي مدة امللك ؟فيقول كذا وكذا سنة، فإن مات : حبريرة، حىت إذا قارب أن ينقطع نفسه قالوا له
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دوا وإال قتل إذا بلغ تلك السنة، وال تصلح اخلاقانية عندهم إال يف أهل بيت معروفني، وليس له من 
مر والنهي شئ إال أنه يعظم ويسجد له إذا دخل إليه، وال يصل إليه أحد إال نفر يسري مثل امللك ومن األ

يف طبقته، وال يدخل عليه امللك إال حلادثة، فإذا دخل عليه مترغ يف الترب وسجد وقام من بعد، حىت 
ألتراك ومن يصاقبهم من يأذن له بالتقرب، وإذا حزم حزب عظيم أخرج فيه خاقان، فال يراه أحد من ا

أصناف الكفر إال انصرف ومل يقاتله تعظيما له، وإذا مات ودفن مل مير بقربه أحد إال ترجل وسجد وال 
ويكون من -يركب ما مل يغب عن قربه، ويبلغ من طاعتهم مللكهم أن أحدهم رمبا جيب عليه القتل 

. فسه، فينصرف إىل مرتله ويقتل نفسه فال حيب امللك أن يقتله ظاهرا، فيأمره أن يقتل ن-كربائهم

واخلاقانية يف قوم معروفني ليس هلم مملكة ويسار، فإذا انتهت الرياسة إىل أحدهم عقدوا له، ومل ينظروا 
إىل ما عليه حاله، ولقد أخربين من أثق به أنه رأى يف بعض أسواقهم شابا يبيع اخلري، كانوا يقولون إن 

منه باخلاقانية، إال أنه كان مسلما وال تعقد اخلاقانية إال ملن يدين خاقام إذا مات فليس أحد أحق 
والسرير والقبة الذهب اليت هلم ال تضرب إال خلاقان، ومضاربه إذا برزوا فوق مضارب امللك، . باليهودية

  .ومسمنه يف البلد أرفع من مرتل مسكن امللك

    

وبسجرت هم صنفان، صنف يف . نوبرطاس اسم للناحية، وهم أصحاب بيوت خشب، وهم مفترشو
آخر الغزية على ظهر بلغار، ويقال أن مبلغهم حنو ألفي رجل، ممتنعون يف مشاجر ال يقدر عليهم، وهم يف 

طاعة بلغار؛ وبسجرت أخرهم متأمخون لبجناك، وهم وجبناك أتراك، وهم متامخون للروم، ولسان بلغار 
وبلغار اسم .  الروس غري لسان اخلزر وبرطاسمثل لسان اخلزر، ولربطاس لسان آخر، وكذلك لسان

املدينة وهم مسلمون وفيها مسجد جامع، وبقرب مدينة أخرى تسمى سوار فيها أيضاً مسجد جامع، 
وأخربين من كان خيطب ا أن مقدار عدد الناس اتني املدينتني حنو عشرة آالف رجل، وهلم أبنية 

 يف اخلركاهات، وأخربين اخلطيب ا أن الليل عندهم ال خشب يأووا يف الشتاء، ويف الصيف يفترشون
يتهيأ أن يسري فيه اإلنسان أكثر من فرسخ يف الصيف، ويف الشتاء يقصر النهار ويطول الليل حىت يكون 

  .ار الشتاء مثل ليايل الصيف

 أكرب من وأروس هلم ثالثة أصناف، فصنف هم أقرب إىل بلغار، وملكهم يقيم مبدينة تسمى كويابة، وهي
بلغار، وصنف أبعد منهم يسمون الصالوية، وصنف يسمون األرثانية، وملكهم مقيم بأرثا، والناس 

يبلغون يف التجارة إىل كويابة، فأما أرثا فإنه ال يذكر أن أحدا دخلها من الغرباء، ألم يقتلون كل من 
 بشيء من أمورهم ومتاجرهم، وال وطئ أرضهم من الغرباء، وإمنا ينحدرون يف املاء يتجرون، فال خيربون

يتركون أحدا يصحبهم وال يدخل بالدهم، وحيمل من أرثا السمور األسود والرصاص؛ والروس قوم 
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حيرقون أنفسهم إذا ماتوا، وحترق مع مياسريهم اجلواري بطيبة من أنفسهن، وبضعهم حيلق اللحي، 
س اخلزر وبلغار وجبناك القراطق التامة، وبعضهم يفتلها مثل الذوائب، ولباسهم الفراطق القصار، ولبا

وهؤالء الروس يتجرون إىل اخلزر ويتجرون إىل الروم وبلغار األعظم، وهم متامخون للروم يف مشاليتها، 
  .وهم عدد كثي يبلغ من قوم أم ضربوا على ما يلي بالدهم من الروم، وبلغار الداخل هم نصارى

 فرسخ، ومن 300 آبسكون إىل بالد اخلزر عن اليمني حنو من: املسافات بني حبر اخلزر ونواحيها
 مراحل، ويقطع هذا 6 فرسخ، ومن آبسكون إىل دهستان 300آبسكون عن يسار السائر إىل اخلزر حنو 

وأما من آبسكون إىل بالد اخلزر فإنه . البحر إذا طابت الريح عرضا من طربستان إىل األبواب يف أسبوع
 مراحل، وبني 4 أيام، ومن مسندر إىل باب األبواب 8ومن إثل إىل مسندر . ي ألنه مزو-زائد على العرض

 يوما، ومن أول برطاس إىل 20 أيام، ومن إثل إىل أول حد برطاس مسرية 3مملكة السرير وباب األبواب 
 مراحل، ومن إثل إىل جبناك مسرية شهر، ومن إثل 10 يوما، ومن برطاس إىل جبناك حنو 15آخره حنو 

 يوما، ومن 20غار على طريق املفازة حنو شهر، ويف املاء حنو شهرين يف الصعود ويف احلدور حنو إىل بل
 مرحلة، ومن جبناك إىل بسجرت 20 مراحل، ومن بلغار إىل كويابة حنو 10بلغار إىل أول حد الروم حنو 

  . مرحلة25 أيام، ومن بسجرت الداخل إىل بلغار 10الداخل 

  مفازة خراسان

ة خراسان وفارس فإن الذي حييط ا، من شرقيها حدود مكران وشئ من حدود سجستان، وأما مفاز
وغربيها حدود قومس والري وقم وقاشان، ومشاليها حدود خراسان وشئ من سجستان، وجنوبيها 

  .حدود كرمان وفارس وشئ من حدود أصبهان

    

 ألن مفاوز البادية فيها مراع وأحياء هذه املفازة من أقل مفاوز اإلسالم سكانا وقرى ومدنا على قدرها،
العرب ومدن وقرى ال يكاد خيلو بنجد وامة وسائر احلجاز مكان إال وهو يف حيز قبيلة، يترددون فيها 
على املراعي، وكذلك عامة اليمن إال شيئا بني عمان واليمامة مما يلي البحر إىل حدود اليمن، فإن ذلك 

 املفاوز اليت يف أضعاف كرمان ومكران والسند عامتها مسكونة املوضع خال عن ديار العرب، وكذلك
باإلخبية واألخصاص وغريها، ومفاوز الرببر يف مراعيها، وليس يستدرك من مفازة فارس وخراسان إال 

علم الطريق، وما يعرض يف أضعاف طرقها من املنازل، إذ ليس فيما عدا طرقها كثري عمارة وال سكان، 
 املفاوز لصوصا وفسادا، وذلك أا ليست يف حيز إقليم بعينه، فريعاها أهل ذلك وهذه مفازة من أكثر

اإلقليم باحلفظ، ألنه حييط ذه املفازة أيد كثرية من سالطني شىت، فبعض هذه املفازة من عمل خراسان 
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وقومس، وبعضها من عمل سجستان، وبعضها من عمل كرمان وفارس وأصبهان وقم وقاشان والري، 
فسد القطاع يف عمل دخلوا عمال آخر، ومع ذلك فهي مفازة يصعب سلوكها باخليل، وإمنا تقطع فإذا أ

باإلبل، وإمنا الدواب لألمحال، فال تسلك إال على طرق معروفة ومياه معلومة، إن جتاوزوها يف أعراض 
 املال والذخائر هذه املفازة هلكوا؛ وللصوص يف هذه املفازة مأوى يعتصمون به ويأوون إليه، وخيفون فيه

يعرف جببل كركس كوه، وكركس اسم املفازة اليت تتاخم الري وقم إىل مسرية أيام من شرقي هذه 
املفازة؛ فإما جبل كركس كوه فهو جبل ليس بالكبري، وإمنا هو جبل منقطع عن اجلبال حتيط به املفازة، 

نده، ووسط هذا اجلبل مثل وبلغين أن دور أسفله حنو فرسخني فقط، وذا اجلبل ماء يسمى آب ب
الساحة، ويف شعاب هذا اجلبل مياه قليلة، وهو جبل وعر املسلك إىل ذراه، فيه معاطف ومسالك وحشة، 

ال يكاد يطهر على من تواري فيه، وآب بنده إذا صرت عند هذا املاء كنت كأنك يف حطرية واجلبل 
  .وسياه كوه جبل ميتد ويتصل جببال اجليل. حميط بك

 املفازة قرى، وال أعلم ا مدينة سوى سنيجن فإا مدينة من عمل كرمان يف املفازة على طريق ويف هذه
سجستان، وحتيط ا من مجيع نواحيها هذه املفازة، ويف املفازة على طريق أصبهان إىل نيسابور موضع 

 ناثني ويزد وعقدة، :يعرف باجلرمق، وهي ثالث قرى؛ وحتيط ذه املفازة من مشاهري املدن مما يلي فارس
قم وقاشان ودزه، : خبيص وزاور ونرماشري؛ ومن حد اجلبال: وأردستان من أصبهان؛ ومن حد كرمان

وكذلك الري واخلوار مجيعا سوادمها يتاخم املفازة؛ ومسنان والدامغان من قومس؛ ومن خراسان مدن 
  .زةقوهستان وهي الطبسني والطبس وقاين فإن حد سوادها ينتهي إىل املفا

والطرق املعروفة يف هذه املفازة طريق من أصبهان إىل الري وهو أقرا، وطريق من كرمان إىل سجستان، 
وطريق من فارس وكرمان إىل خراسان؛ فمنها طريق يزد يف حد فارس، وطريق شور وطريق زوار وطريق 

اسان، فهذه هي خبيص من حدود كرمان إىل خراسان، وطريق يسمى الطريق اجلديد من كرمان إىل خر
الطرق املعروفة، ال أعلم ا طريقا مسلوكا غري الذي ذكرناه، وهناك طريق قل ما تسلك من أصبهان، 

خيرج على قومس ال تسلك إال عند ضرورة، واملسلك فيها على السمت، وسأصف مسلفات هذه الطرق 
  .وما فيها إن شاء اهللا

    

 مرحلة، ومن الري إليها عمارة إال -فيها منرب- مدينة من الري إىل دزة: الطريق من الري إىل أصبهان
مقدار فرسخني يف وسط الطريق، ومن دزه إىل دير اجلص مرحلة، وبني دزه ودير اجلص مفازة حمادية 

كركس كوه وسياه كوه، ودير اجلص رباط من جص وآجر، يسكنه بذرقة السلطان وهو مرتل للمارة 
ملح ال يشرب، وماؤهم من املطر يف حوضني خارجني من هذا وليس به زرع وال شجر، وفيه بئر ماء 
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الدير، واملفازة حتيط به من كال اجلانبني، ومن دير اجلص إىل كاج أيضاً مفازة، وكاج كانت قرية 
فخربت وال سكان ا، وإمنا هي مرتل وماؤها من األمطار أيضاً يف حياض، واآلبار ا ماحلة، ومن كاج 

 يف مفازة إىل أن تنتهي على فرسخني من املدينة، مث تنتهي إىل قرية مث إىل املدينة إىل قم مرتل، والطريق
أيضاً مفازة، ومن قم إىل قرية اوس طريق عامر مرحلة، ويف هذه القرية جموس، ومن هذه إىل قاشان 
فازة مرحلتان يف عمارة على جنب املفازة، ومن قاشان إىل حصن يسمى بدرة مرحلتان، والطريق بعضه م
حتيط ا العمارة؛ وبدرة حصن هلم زرع وفيها حنو مخسني مسكناً، ومن بدرة إىل رباط أيب علي بن 

رستم مرحلة كبرية، مفازة تتصل مبفازة كركس كوه، ويسكن هذا الرباط رجالة على النوب، وهو مرتل 
ىل داجني مرحلة، وداجني للمارة وله ماء جار من قرية بالقرب منه إىل حوض يف الرباط، ومن هذا الرباط إ

قرية كبرية عامرة، ومن داجني إىل أصبهان مرحلة خفيفة، والطريق من داجني إىل املدينة عامرة، والطريق 
وكركس كوه عن يسار السائر، وسياه كوه عن -من الري إىل أصبهان بني سياه كوه وكركس كوه 

 فراسخ، ومن دير 4إىل دير اجلص  ليس عمارة، ومن كركس -ميينه، وسياه كوه أيضاً مأوى للصوص
 فراسخ على دير اجلص، ومن كركس 9 فراسخ، وبني سياه كوه وكركس كوه 5اجلص إىل سياه كوه 

  . فراسخ7كوه إىل دزه 

فإن من نائني إىل مزرعة يف املفازة مرحلة، وهذه مزرعة رمبا كان ا نفسان أو ثالثة : وأما طريق نائني
 مراحل، ويف الطريق يف كل فرسخني أو 4يزرع عليه، ومن بونة إىل جرمق وتسمى بونة، وفيها عني ماء 

اسم إحدامها بياق واألخرى : ثالثة جنبذة وبركة ماء، وجرمق هذه تسمى سيده وتفسريها ثالث قرى
وهي تعد من خراسان وفيها خنيل وزروع وعيون ماء ومواش كثرية، ويف القرى . جرمق والثالثة أرابه

 مراحل، 4رجل، وكلها يف رأي العني قريبة بعضها من بعض، ومن جرمق إىل نوخاين الثالث حنو ألف 
يف كل ثالثة أو أربعة فراسخ جنبذة وبركة ماء، ومن نوخاين إىل رباط حوران مرحلة، ومن الرباط إىل 

قرية تسمى إتشكهان مرحلة خفيفة، ومن اتشكهان إىل الطبسني مرحلة، ومن أراد من نوخاين إىل 
ن مرحلة، ومن دسكروان إىل بن مرحلة كبرية، ومن إىل ترشيز مرحلتان، ومن ترشيز إىل دسكروا
وطريق من يزد وشور ونائني جتتمع بكري، وهي قرية فيها حنو ألف رجل، وهلا .  مراخل5نيسابور 

  . فراسخ3رستاق كبري، وبني طبس وكري 

قرية وال مدينة، ورأس مفازة شور قرية وأما طريق شور فإن شور اسم ماء ماحل يف املفازة، وليس باسم 
تسمى برية، وهي قرية صغرية ا دون عشرة أنفس من حدود كرمان، ومها إىل عني ماء تسمى مغول 

مرحلة، - وهو غمر كبري ويف وهدة طني أمحر وجبله أمحر -وليس ا بناء، ومنها إىل غمر سرخ-مرحلة 
 حوض -مرحلة، ليس به أحد، ومه إىل حوض هزار- وهو بئر وقباب -ومنها إىل مرتل يسمى جاه بر
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 وهو عني ماء ماحل إال أنه شروب، وعليها -مرحله، ومن حوض هزار إىل شور-جيتمع فيه ماء املطر 
مرحلة، ومن مغول إىل -قباب وليس ا أحد، ومن شور إىل مرتل يسمى مغول أيضاً عني ماء وقباب 

 بركة جيتمع فيها ماء السبيل، ويف مفازة شور وبني ماء كري مرحلة كبرية، وعلى أربعة فراسخ من كري
حجارة، يف صور الفواكه - عن ميني الذاهب من خراسان إىل كرمان على حنو فرسخني -شور وبني بر

  .من اللوز والتفاح وحنوه، وفيها صور تقارب صور الناس واألشجار وغري ذلك

    

ر وهلا ماء جار، حدود كرمان، فمنها إىل مكان فإن زاور قرية عامرة، عليها حصا: وأما طريق زاور
 مرحلة، ومنه إىل شور دوازده مرحلة، -وفيه ماء عني ضعيف وليس هنالك بناء-يسمى دركوجري 

وهناك رباط قد خرب وهو شعث فيه خنيل وليس به أحد، وهو مكان خموف وقل ما خيلو من اللصوص، 
 مرحلة، ومنه إىل مرتل فيه حوض جيتمع فيه -ناء فيهوهناك آبار وهو صحراء ال ب-ومنه إىل دير بردان 

وهو رباط فيه مقدار عشرين مسكنا، -ماء السيول مرحلة، وليس هناك بناء، ومن هذا احلوض إىل نابند 
وفيه ماء عليه رحي صغرية، وهلم زرع على ماء عني وهلم خنيل، وقبل نابند بفرسخني عني ماء، وعنده 

 أحد، وعن ميني نابند على مد البصر خنيل كثرية ومراع ليس فيها أحد،  ليس ا-أصيالت خنيل وقباب
وهو مأوى للصوص، غري أن أهل نابند يتعاهدون هذه النخيل وجينوا، وتسري من نابند مرحلتني إىل 

مكان يسمى بئر شك، وما بني كل فرسخني أو ثالثة قباب وحياض ليس ا أحد، وبئر شك طيبة املاء، 
ىل خور مرحلة ليس ا شئ، ومن خور إىل خوست مرحلتان، ومن خوست إىل كري ومن بئر شك إ

  . مراحل3حنو 

فإن خبيص مدينة على شفري املفازة من جروم كرمان، وهي مدينة صغرية ماؤها جار، : وأما طريق خبيص
بصر وا خنيل كثرية وهي خصبة األسعار، فمنها إىل مكان يسمى الدروازق مرحلة، فيه أبنية مد ال

متهدمة، وا تالل تدل على أا كانت أبنية فهدمت، وليس ا ر وال بئر وال عني، ومنها إىل مكان 
يسمى شورروز مرحلة، وهو واد جتري فيه سيول األمطار وال جيري إال من مطر، ولكنه جيري على 

وهو جبل - بارسك أرض سبخة فيجري السيل ماحلا، وهذه املفازة ماحلة التربة، ومنه إىل مكان يسمى
 مرحلة، ومنه إىل مكان يسمى نيمة مرحلة، وفيه بئر حفرا ابنة عمرو بن الليث، فبلغ املاء حنو -صغري

عشرين باعا فخرج ماؤها أسود، وبلغين أنه سقي منها كلب فمات، ومن هذا املكان إىل مكان يسمى 
اء مرحلتان، وفيه عني ماء جيتمع يف  مرحلة، ومنه إىل رأس امل-وهو حوض جيتمع فيه ماء املطر-احلوض 

-حوض ويسقي زراعتها، وهو رباط يكون فيه الواحد واالثنان، ومن رأس املاء إىل كوكور قرية عامرة 

 مرحلة، ومن كوكور إىل خوست مرحلتان؛ ويف مفازة خبيص على فرسخني -وهي من حد قوهستان
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ة فراسخ، ومن بارسك إىل قرب اخلارجي حصى من رأس املاء مما يلي خراسان حجارة صغار سود حنو أربع
إذا جزت -صغار، بعضه يف لون الكافور بياضا، وبعضه أخضر يف لون الزجاج، وليس يف املفازة 

  . نبات-فرسخني من رأس املاء إىل جبل جبنوبه حنو مرحلة

    

كن، وا عني ماء من يزد إىل آخبيزه مرحلة، وآخبيزه ليس ا قرية وال سا: الطريق من يزد إىل خراسان
وحوض جيتمع فيه ماء املطر، وليس من يزد إىل آخبيزه عمارة، ومن آخبيزه إىل خزانة مرحلة، ليس بينهما 

عمارة، وخزانة قرية فيها حنو مائيت رجل، وا زرع وضرع وبساتني، ومن خزانة إىل تل سياه سبيذ 
حيويان مياه األمطار، ومن تل سياه مرحلة، وليس بينها عمارة، وهو خان ليس به أحد، وبه حوضان 

سبيذ إىل ساغند مرحلة، وليس بينهما عمارة، وساغند قرية فيها حنو أربعمائة رجل، وا عني ماء وهي 
عامرة، إال أن خزانة أعمر منها، ومن ساغند إىل بشت باذام مرحلة كبرية، وليس بينهما عمارة، وا 

ذام إىل رباط حممد مرحلة خفيفة، وليس بينهما عمارة، وهو خان ومرتل وماؤها من اآلبار، ومن بشت با
رباط فيه حنو ثالثني رجالً، وهلم زرع وعيون ماء، ومن رباط حممد إىل الريك مرحلة، وهو مرتل فيه 

حوض ماء وخان ليس فيه سكان، والريك رمل مقداره فرسخان، ومن الريك إىل مهلب مرحلة، وهو 
 بينهما عمارة، ومنه إىل رباط حوران مرحلة، ورباط حوران رباط من خان وعني ماء، وعنده جبل وليس

جص وحجارة، يكون فيه ثالثة نفرأو أربعة حيفظونه، وا عني ماء وليس ا زرع، ومن رباط حوران 
إىل زادآخرة مرحلة، وزادآخرة بئر ماء وخان ليس فيه ساكن، وليس بينهما عمارة، ومن زادآخرة إىل 

 وهي قرية فيها ثالمثائة رجل، وفيها ماء جار من قناة وزرع وضرع وكروم، وليس بستادران مرحلة،
بينهما عمارة، ومن بستادران إىل بن مرحلة خفيفة، وليس بينهما عمارة، وبن قرية عامرة فيها حنو 

مخسمائة رجل، وفيها ماء جار وزرع وضرع وخصب، ومن بن إىل رادويه مرحلة، وليس بينهما عمارة، 
ه مرتل فيه ماء وخان ليس فيه ساكن، ومن رادويه إىل ريكن مرحلة، وليس بينهما عمارة، وريكن ورادوي

رباط فيه زرع وماء جار، وفيه ثالثة أو أربعة نفر، ومن ريكن إىل اتلشت مرحلة، وليس بينهما عمارة، 
ة، وهي واستلشت مرتل فيه حوض ماء للمطر وخان، وليس فيه سكان، ومن استلشت إىل ترشيز مرحل

  .حومة بشت نيسابور مدينة، ويف هذا الطريق على كل فرسخني أو ثالثة خان وحوض ماء

وطرق هذه املفازة على الترتيب من أصبهان إىل الري طريق، مث يليه طريق نائني إىل خراسان، ويليه طريق 
مث طريق يزد إىل خراسان، ويلي ذلك طريق شور مث طريق زاور مث طريق خبيص مث الطريق اجلديد 

وأما الطريق اجليد فأنك تأخذ من نرماشري إىل دارستان مرحلة، وهي قرية فيها . سجستان إىل كرمان
خنيل، وليس وراءها عمارة، وإىل راس املاء مرحلة، ومن راس املاء وهو عني ماء جيتمع يف بركة، مث يقطع 
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ال إن قرية سلم من كرمان، ومن  مراحل مفازة كلها، ويق4 -عرض املفازة من راس املاء إىل قرية سلم
 مراحل، ومن سنيج إىل قرية 5وإن شئت أخذت من نرماشري إىل سنيج .  أيام10قرية سلم إىل هراة 

 أيام يف 5وأما طريق سجيتان فإن املدخل إليها من نرماشري إىل سنيج .  أيام يف عيون ماء قليلة5سلم حنو 
  . بيناها يف صفة سجستان وكرمان مراحل، وقد7حد كرمان، ومن سنيج إىل سجستان 

  سجستان

وأما سجستان وما يتصل ا مما قد مجع إليها يف الصورة، فإن الذي حييط ا مما يلي املشرق مفازة بني 
مكران وأرض السند، وشيء من عمل امللتان، ومما يلي املغرب خرسان وشيء من عمل اهلند، ومما يلي 

ب املفازة اليت بني سجستان وفارس وكرمان، وفيما يلي خرسان الشمال أرض اهلند، ومما يلي اجلنو
  .والغور واهلند تقويس

    

وأما مدا وما يقع يف أضعافها مما حيتاج إىل معرفته فلما من املدن زرنج وكش ونه والطاق والقرنني 
وخواش وفره وجزه وبست وروذان وسروان وصالقان وبغنني ودرغش وتل وبشلنك وبنجواي وكهك 

زنة والقصر وسيوي وأسفنجاي وجامان؛ ومدينتها العظمى تسمى زرنج وهلا مدينة وربض، وعلى وغ
املدينة حصن وخندق، وعلى الربض أيضاً سور، واملاء الذي يف اخلندق ينبع من مكانه، ويقع فيه أيضاً 

رج منهما إىل أحدها الباب اجلديد،واآلخر الباب العتيق، وكالمها خي: فضل من املياه، وهلا مخسة أبواب
فارس، وبينهما قريب، والباب الثالث باب كركويه خيرج منه إىل خرسان، والباب الرابع باب نيشك 
خيرج منه إىل بست، والباب اخلامس يعرف بباب الطعام خيرج منه إىل الرساتيق، وأعمر هذه األبواب 

 باب مينا يأخذ إىل فارس، مث باب الطعام، وهذه األبواب كلها حديد، وللربض ثالثة عشر بابا، فمنها
يليه جرجان، مث يليه باب شريك، مث يليه باب شتاراق، مث يليه باب شعيب، مث يليه باب نوخيك، مث يليه 
باب الكان، مث يليه باب نيشك؛ مث يليه باب كركويه، مث يليه باب استريس، مث يليه باب غنجرة، مث يليه 

بنيتها كلها طني آزاج معقودة، ألن اخلشب ا يتسوس وال باب بارستان، مث يليه باب روذ كران، وأ
يثبت، واملسجد اجلامع يف املدينة دون الربض إذا دخلت من باب فارس، ودار اإلمارة يف الربض بني باب 
الطعام وبني باب فارس خارج املدينة، واحلبس يف املدينة عند املسجد اجلامع، وهناك أيضا دار إمارة على 

جلامع وعند احلبس، ولكنها نقلت إىل الربض، وهناك بني باب الطعام وبني باب فارس ظهر املسجد ا
قصر ليعقوب بني الليث وقصر لعمرو بن الليث، ودار اإلمارة يف دار يعقوب بن الليث، وداخل املدينة 
بني باب كركريه وباب نيشك بنية عظيمة تسمى أرك، كانت خزانة بناها عمرو بن الليث، وأسواق 
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دينة الداخلة حوايل املسجد اجلامع، وهي أسواق على غاية العمارة، وأسواق الربض أسواق عامرة امل
أيضا، منها سوق يسمى سوق عمرو، بناه عمرو بن الليث وقفه على املسجد اجلامع والبيمارستان 

 ر يدخل واملسجد احلرام،وغلة هذه السوق يف كل يوم حنو ألف درهم، ويف املدينة الداخلة أار،منها
من الباب العتيق، والثاين من الباب اجلديد، والثالث يدخل من باب الطعام، ومقدار هذه األار إذا 

مجعت ما يدير الرحى، وعند املسجد اجلامع حوضان عظيمان، يدخلهما املاء اجلاري وخيرج ويتفرق يف 
اتني، ويف ربضها أار تأخذ منها بيوت الناس وسراديبهم، ومعظم دور املدينة والربض فيها ماء جار وبس

هذه األار اليت تدخل املدينة، والسوق ممتد من باب فارس من املدينة إىل باب مينا متصل حنو نصف 
وأرضها سبخة ورمال، وهي حارة ا خنيل وال يقع ا ثلوج، وهي أرض سهلة ال يرى فيها . فرسخ

وم، حىت إم قد نصبوا عليها طواحني يديرها اهلواء، جبل، وأقرب جباهلا بناحية فره، وتشتد رياحهم وتد
وتنتقل رماهلم من مكان إىل مكان، فلو أم حيتالون فيها لطمت على القرى واملدن ا، وبلغين أم إذا 
أحبوا نقل الرمل من مكان إىل مكان،من غري أن يقع على األراضي اليت إىل جانب الرمل، مجعوا حول 

 خشب وشوك وغريمها بقدر ما يعلو على ذلك الرمل، وفتحوا يف أسفله بابا فتدخله الرمل مثل احلائط من
الريح وتطري أعلى الرمل مثل الزوبعة، فريتفع حىت يقع على مد البصر حيث ال يضرهم، ويقال إن املدينة 

اهب القدمية يف أيام العجم كانت فيما بني كرمان وسجستان، إذا جزت دارك حبذاء رأسك على يسار الذ
من سجستان إىل كرمان على ثالث مراحل، وأبنيتها وبعض بيوا قائمة إىل هذه الغاية، واسم هذه املدينة 

رام شهرستان، ويقال إن ر سجستان كان جيري عليها فانقطع، فانقلع عليها بثق كان سكر من 
  .هندمند، واخنفض املاء عنه ومال فتعطلت، وحتول الناس عنها وبنوازرنج

    

ا أارها فإن أعظم ر هلا هندمند، وخيرج من ظهر بلد الغور، حىت خيرج على حد رخج وبادي وأم
الداور، مث جيري على بست حىت ينتهي إىل سجستان، مث يقع يف حبرية زره، وزره هذه حبرية يتسع املاء 

 على طريق فيها وينقص على قدر زيادة املاء ونقصانه، وطوهلا حنو ثالثني فرسخا من ناحية كرين،
فهسنان إىل قنطرة كرمان على طريق فارس، وعرضها مقدار مرحلة، وهي عذبة املاء ويرتفع منها كثري 
وقصب، وحواليها كلها قرى، إال الوجه الذي يلي املفازة، ور هندمند هو ر واحد من بست إىل أن 

 منه ر الطعام، فيأخذ على ينتهي إىل مرحلة من سجستان، ويتشعب منه مقاسم املاء، فأول ر ينبثق
الرساتيق حىت ينتهي إىل حد نيشك، مث يأخذ منه ر باشتروذ فيسقي رساتيق كثرية، مث يأخذ منه ر 

يسمى سناروذ فيجري على فرسخ من سجستان، وهو النهر الذي جتري فيه السفن من بست إىل 
ملاء، وأار مدينة سجستان كلها من سناروذ، سجستان إذا امتد املاء، وال جتري إليها السفن إال يف زيادة ا
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مث ينحدر فيأخذ منه ر شعبه فيسقي مقدار ثالثني قرية، مث يأخذ منه ر يسمى ميلى، فيسقي رساتيق 
كثرية، مث يأخذ منه زالق فيسقي رساتيق كثرية، وما يبقى من هذا النهر جيري يف ر يسمى كزك، وقد 

ىل حبرية زره، حىت جييء املد، فإذا جاءت أيام املد زال السكر، ووقع فضل سكر هناك مينع املاء أن جيري إ
هذا النهر إىل حبرية زره، وعلى ر هندمند على باب بست جسر من السفن، كما يكون على أار 

ومن أار سجستان ر فره . العراق، ويقع يف حبرية زره الفاضل من وادي فره وغريه من تلك النواحي
رب الغور حىت يسقي تلك النواحي، وتقع فضلته يف حبرية زره؛ ور نيشك خيرج من قرب خيرج من ق

  .الغور فيسقي تلك النواحي، وقل ما يفضل منه لبحرية زره

وسجستان خصبة كثرية الطعام والتمور واألعناب، وأهلها ظاهروا اليسار، ويرتفع من مفازة سجستان 
حللتيت، حىت إنه قد غلب على طعامهم، وجيعلونه يف عامة فيما بينها وبني مكران غلة عظيمة من ا

  .أطعمتهم

    

وبالس اسم الناحية ومدينتها سيوي، غري أن الوايل مقيم بالقصر، وأسفنجاي أكرب من القصر، ورخج 
اسم اإلقليم ومدينتها بنجواي، وهلا من املدن كهك، ورخج إقليم بني بلدي الداور وبني بالس، وعامتها 

فع لبيت املال منها مال عظيم، ويتسع أهل تلك النواحي بغالا، وهي على غاية اخلصب صواف، يرت
والسعة؛ وبالد الداور إقليم خصب وهو ثغر للغور، وبغنني وخلج وبشلنك وخاش وليس عليها سور وهلا 

ط، غري قلعة، وبلد الداور اسم إقليم ومدينتها تل، وهلا من مدن درغش، ومها على جمرى هندمند على الش
بعض هؤالء قد اسلموا، وبعضهم مساملون، وهي من -أن بغنني وخلج وكابل والغور وهذه النواحي 

الصرود؛ واخلليج صنف من األتراك، وقلعوا يف قدمي األيام إىل األرض اليت بني اهلند ونواحي سجستان يف 
ا مدينة ليس يف أعمال وأما بست فإ. ظهر الغور، وهم أصحاب نعم، على خلق األتراك وزيهم ولسام

سجستان نعد زرنج أكرب منها، إال أار وبية، وزيهم زي أهل العراق، يرجعون إىل مروة ويسار، وا 
وأما القرنني فإا مدينة صغرية هلا قرى . متاجر إىل بلد اهلند والسند، وا خنيل وأعناب، وهي خصبة جداً

الذاهب إىل بست، على فرسخني من سروزن، منها ورساتيق، وهي على مرحلة من سجستان عن يسار 
 يعقوب وعمرو -الصفارون الذين تغلبوا على فارس وكرمان وخراسان وسجستان، وكانوا أربعة أخوة

وطاهر وعلي بنو الليث، فأما طاهر فإنه قتل بباب بست، وأما يعقوب فإنه مات جبند يسابور بعد رجوعه 
ن الليث فإنه قتل ببغداد وقربه هناك، وأما علي بن الليث فكان من بغداد وفربه هناك، وأما عمرو ب

أستأمن إىل رافع جبرجان، ومات بدهستان وقربه هناك، ويعقوب كان أكربهم وكان غالماً لبعض 
الصفارين، وأما عمرو فإنه كان مكارياً، وبلغين أنه كان يف بعض أيامه بناء، وكان علينب الليث أصغرهم 
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 يف خروجهم وارتفاع أمرهم أن خاالً هلم يسمى كثري بن رقّاق، كان قد جتمع إليه ستاً، وكان السبب
مجع يف وجوه اخلوارج، فحوصر يف قلعة تسمى قَفيل، وختلص هؤالء ووقعوا إىل بعض بست، وكان 

بتلك الناحية رجل عنده مجع كثري، يظهرون احلسبة يف الغزو وقتال اخلوارج يسمى درهم بن نصر، فصار 
 األخوة يف مجلة أصحابه فقصدوا سجستان، والوايل ا إبراهيم بن احلسني من قبل الطاهرية وكان هؤالء

يف ضعف، فرتل على باب املدينة، وكان درهم بن نصر هذا يظهر أنه من املطّوعة، وأنه قاصد لقتال 
ىل بعض النواحي فتمكنوا الشراة حمتسباً، فاستمال العامة حىت مالوا إلية، ودخل املدينة وخرج منها وإليها إ

من البلد، وقاتلوا الشراة، وكان للشراة رئيس يعرف بعمار بن ياسر، فانتدب لقتاله يعقوب، فقاتله وقتل 
عماراً، وكان ال حيزم أمر شديد أال انتداب له يعقوب، فكان يرتفع ذلك األمر له على ما حيبه، 

اسة، وصار األمر له، وكان درهم بن نصر بعد ذلك فاستمال أصحاب درهم بن نصر إليه حىت قلّدوه الري
من مجلة أصحابه، وما زال حمسناً إىل درهم بن نصر حىت استأذنه يف احلج، وأقام ببغداد مدة رجع رسوال 

واستفحل أمرهم بعد ذلك حىت استولوا على سجستان وما يتصل ا من . من أمري املؤمنني إليهم فقتله
وا تلك الثغور، وأسلم على يدي يعقوب خلق منهم، استوىل بعد ذلك على أطراف السند واهلند، ومهد

  .كرمان وفارس وخوزستان وبعض العراق وعلى خراسان

    

وأما الطاق فإا مدينة على مرحلة من زرنج، تكون على ظهر اجلائي من سجستان إىل خراسان، وهي 
جستان وخواش هي من قَرنني على مرحلة مدينة صغرية وهلا رستان، وا أعناب كثرية يتسع ا أهل س

عن يسار الذاهب إىل بست، وبينها وبني الطريق حنو نصف فرسخ، وهي أكرب من قرنني، وا خنيل 
وأشجار، وا وبالقرنني مياه جارية وقين، وأما فَره فإا مدينة أكرب من هذه املدن، وهلا رستاق يشتمل 

. كه وزروع، وعليها ر فَره وأبنيتها طني، وهي يف أرض سهلةعلى حنو من ستني قرية، وا خنيل وفوا

وِجزه متصلة بعمل فره، عن ميني الذاهب من سجستان إىل خراسان، على حنو من مرحلة، وهي مدينة 
وسروان مدينة . صغرية حنو القرنني، وهلا قرى ورستاق وهي خصبة، وماؤها من القىن، وأبنيتهم من طني

 إال أا أعمر من القرنني، وا فواكه كثرية وخنيل وأعناب، وهي من بست على حنو صغرية حنو القرنني،
وصالقان من . مرحلتني؛ إحدى املرتلتني تسمى فريوزقند، واألخرى هي سروان على طريق بلدي الدوار

بست على مرحلة؛ وا فواكه وخنيل وزروع، وأكثر أهلها حاكة، وماؤهم من أار، وبناؤهم من طني، 
وروذان هي أصغر من القرنني، وهي بقرب فريوزقند عن ميني الذاهب إىل . وهي حنو القرنني يف الكرب

  .رخج، وأكثر غالا امللح؛ وهلم مع ذلك زروع وفواكه ومياه جارية

 فراسخ، ومنها 3وأما املسافات ا فإن الطريق من سجستان إىل هراة أول مرحلة تسمى كَركوية على 
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راسخ، ويعرب على قنطرة جيري فيها ما فضل من مياه هندمند؛ ومن بشتر إىل جوين مرحلة؛  ف4إىل بشتر 
ومن جوين إىل بست مرحلة، ومن بست إىل كنجر مرحلة، ومن كنجر إىل سرشك مرحلة، ومن 

سرشك إىل قنطرة وادي فَره مرحلة، ومن قنطرة الوادي إىل فره مرحلة، ومن فره إىل دره مرحلة، ومن 
 وهي من األسفُزار مرحلة، -وهي آخر عمل سجستان، ومن كوستان إىل خاستان-إىل كوستان دره 

ومن خاستان إىل قناة سرى مرحلة، ومن قناة سرى إىل اجلبل األسود مرحلة، ومن اجلبل األسود إىل 
  .جامان مرحلة، ومن جامان إىل هراة مرحلة

قرية عامرة -نبوق، ومن زامبوق إىل سروزن وأما الطريق من سجستان إىل بست فأول مرحلة إىل زا
قرية عامرة سلطانية، وبينهما ر نيشك وعليها قنطرة - مرحلة، ومن سروزن إىل حرورى -سلطانية

مرحلة، ومن حروري إىل دهك، واملرتل رباط من حد دهك ومن هذا الرباط املفازة، -معقودة من آجر
إىل رباط كرودين، ومن رباط طرودين إىل رباط فمرتل منها رباط يسمى آب شور، ومن آب شور 

قهستان، ومن رباط قهستان إىل رباط عبد اهللا، ومن رباط عبد اهللا إىل بست، ومن رباط دهك إىل 
  .فرسخ من بست كلها مفازة

فإن من بست إىل رباط فريوز قند مرتل، ومنه إىل رباط ميغون مرتل : وأما الطريق من بست إىل غَزنة
باط كبري مرتل، مث إىل مدينة الرخج املسماة بنجواي مرتل، ومنها إىل تكني أباذ مرتل مث إىل ومنه إىل ر

 مرتل، مث إىل رباط جنكل أباذ -وهو رباط-خرسانه مرتل، مث إىل رباط سراب مرتل، مث إىل األوقل 
 خابسار مرتل، مرتل؛ مث إىل قرية غرم مرتل، مث إىل قرية خاست مرتل، مث إىل قرية جومة مرتل، مث إىل

. وهو أول حد غزنة، مث إىل قرية خشباجي، مث إىل براط هزار مرتل، وهي قرية عامرة، مث إىل غزنة مرتل

ومن سجستان إىل بالس طريق على املفازة تأخذ من مدينة الرخج املسماة بنجواى إىل رباط احلجرية 
  . رباط اسفنجاي مرتلمرتل، مث إىل رباط جنكي مرتل، مث إىل رباط بر مرتل، مث إىل

وأما الطريق من سجستان إىل كرمان وفارس فإن أول مرتل من سجستان خاوران، والثاىن رباط يسمى 
دارك، ومن دارك إىل برين مرتل، ومنه إىل كاونيشك مرتل، ومها رباطان، مث إىل رباط الناسي مرتل، مث 

وحد . سنيج مرتل، وسنيج مدينة من كرمانإىل رباط القاضي مرتل، مث إىل رباط كراخمان مرتل، مث إىل 
سجستان إذا جزت كاونيشك بينها وبني كندر رباط بناه عمرو، وهذا املكان يعرف بقنطرة كرمان، 

  .وليس هناك قنطرة، ولكن تسمى كذلك

    

 مراحل، وهي بني فره والقرنني، وبينها وبني فره 3من سجستان إىل جزه : وسائر املسافات بسجستان
حلتان، وبني نه وفره حنو مرحلة راجحة، وهي حبذائها مما يلي املفازة، وبني كش وبني سجستان أيضاً مر
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 فراسخ، وخواش على حنو فرسخ من 5 فرسخاً فيما يل حد كرمان، والطاق على طريق كش على 30
 طريق بست، وبينه وبني القرنني مرتل، ومن بست إىل سروان مرحلتان على طريق بلد الداور، مث تعرب

هندمند على مرحلة من سروان فتدخل تل، ومتضي مرحلة إىل درغش على شط هندمند، كالمها من جهة 
واحدة، ومن تل إىل بغنني يوم يف قبلي تل، وبشلنك يف جنويب بغنني، وبنجواي على ظهر غزنة، وبينها 

ذائها  مراحل، والقر حب3وبني كهك مقدار فرسخ عن غريب بنجواي، ومن بنجواي إىل إسفنجاي 
  .وبينهما فرسخ، ومن اسفنجاي إىل سيوي مرحلتان

  ذكر خراسان

وأما خراسان فإا تشتمل على كور، وهو اسم اإلقليم، والذي حييط ا من شرقيها نواحي سجستان 
وبلد اهلند، ألنا ضممنا إىل سجستان ما يتل ا من ظهر الغور كله إىل اهلند، وجعلنا ديار خلج يف حدود 

ن يف ظهر اخلتل كله وغري ذلك من نواحي بلد اهلند، وغربيها مفازة الغزية ونواحي جرجان، كابل ووخا
ومشاليها ما وراء النهر وشئ من بلد الترك يسري على ظهر اخلتل، وجنوبيها مفازة فارس وقومس، 

وضممنا قومس إىل نواحي جبال الديلم مع جرجان وطربستان والري وقزوين وما يتصل ا، وجعلنا 
ذلك كله إقليما واحدا، وضممنا اخلتل ما وراء النهر، ألا بني ر وخشاب وجريان، وضممنا خوارزم 
إىل ما وراء النهر ألن مدينتها وراء النهر، وهي أقرب إىل خباري منها إىل مدن خراسان، وخبراسان فيما 

 زنقة يف املغرب من حد قومس يلي املشرق زنقة، فيما بني مفازة فارس وبني هراة والغور إىل غزنة، وهلا
إىل أن يتصل بنواحي فراوة، فتقصر هاتان الزنقتان عن تربيع سائر خراسان، وفيها من حد جرجان وحبر 

  .اخلزر إىل خوارزم تقويس على العمارة

وأما كور خراسان اليت جتمع على األعمال وتفرق فإن أعظمها نيسابور ومرو وهراة وبلخ، وخبراسان 
 الكرب، فمنها قوهستان وطوس ونسا وأبيورد وسرخس وأسفزار وبوشنج وباذغيس وكنج كور دوا يف

رستاق ومرو روذ وجوزجان وغرج الشار والباميان وطخارستان وزم وآمل؛ وأما خوارزم فإنا نذكرها 
 فيما وراء النهر، ألن مدينتها وراء النهر، وهي إىل مدن ما وراء النهر على السمت أقرب منها إىل مدن

خراسان، ولنيسابور كور مل نفردها ألا جمموعة إليها يف األعمال، سنذكرها يف صفة نيسابور، وأفردنا 
طخارستان عن بلخ وأن كانت جمموعة إليها، ألا مفردة يف الذكر والدواوين فيقال بلخ وطخارستان، 

لصور، ومعرفة مكان كل شئ وليس يف تفريقنا هذه الكور ومجعها درك أكرب من استيعاا، وتأليفها يف ا
  .منها صورة خراسان
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فأما نيسابور فهي أبرشهر، وهي مدينة يف أرض سهلة، أبنيتها طني، وهي مفترشة البناء، ومقدار عرضتها 
حنو فرسخ يف فرسخ، وهلا مدينة وقهندز وربض، وقهندزها ومدينتها عامرتان، ومسجد جامعها يف 

اإلمارة مبكان يعرف مبيدان احلسني، واحلبس عند دار اإلمارة وبني الربض مبكان يعرف باملعسكر، ودار 
احلبس ودار اإلمارة وبني املسجد اجلامع حنو فرسخ، ودار اإلمارة من بناء عمرو بن الليث، وللقهندز 

أحدمها يعرف بباب رأس القنطرة، والثاين بباب سكة معقل، والثالث بباب : بابان، وللمدينة أربعة أبواب
ز، والربع بباب قنطرة تكني، وقهندزها خارج عن مدينتها، وحييط باملدينة والقهندز مجيعا الربض، القهند

وللربض أبواب، فإما الباب الذي خيرج منه إىل العراق وجرجان فإنه يعرف بباب القباب، والباب الذي 
ىل فارس وقوهستان خيرج منه إىل بلخ وما وراء النهر فانه يعرف بباب جنك، والباب الذي خيرج منه إ
فمنها باب سوخته، : فإنه يعرف بباب أحوص أباذ، والباب الذي خيرج منه إىل طوس ونسا عدة أبواب

وباب يعرف بسر شريين وغريها؛ وأما أسواقها فإا خارجة من املدينة والقهندز يف الربض، وأعظم 
الصغرية، وإذا أخذت من املربعة الكبرية إحدامها تعرف باملربعة الكبرية واألخرى باملربعة : أسواقها سوقان

حنو املشرق فالسوق ميتد إىل جتاوز املسجد اجلامع، وإذا أخذت من املربعة حنو املغرب فالسوق ميتد إىل أن 
جتاوز املربعة الصغرية، وإذا أخذت من املربعة حنو اجلنوب فالسوق ممتدة إىل قرب مقابر احلسني، وميتد 

ليها حىت ينتهي إىل رأس القنطرة، واملربعة الصغرية بقرب ميدان احلسني جنب دار السور من املربعة يف مشا
اإلمارة، وأكثر مياهها قين خترج حتت مساكنهم وتظهر خارج البلد يف ضياعهم، وهلا قين تظهر يف البلد، 

نه وجتري يف دورهم وبساتينهم داخل البلد وخارجا عنه، وهلم ر كبري يعرف بوادي سغاور، يسقي م
بعض البلد ورساتيق كثرية، وعلى هذا الوادي، وليس هلم يف البلد ر أعظم منه، وليس خبراسان مدينة 

أصبح هواء وال أكرب من نيسابور، ويرتفع منها من أصناف ثياب القطن واالبريسم ما ينقل إىل سائر 
ساتيق عامرة، وهلا مدن بلدان اإلسالم وبعض بالد الشرك لكثرا وجودا؛ ولنيسابور حدود واسعة ور

البوزجان ومالن املعروف بكواخرز وجاميند وسلومك وسنكان وزوزن وكندر وترشيز وخان روان وأز 
اذوار وخسروكرد ومنا باذ ومزنيان وسابزوار وديواره ومهرجان واسفرائني وخوجان ورزيلة؛ وإن 

ة والنوقان، اليت ا قرب على بن موسى الراذ كان والطابران وبزديغر: مجعنا طوس إىل نيسايور فمن مدا
الرضا عليه السالم وقرب هارون الرشيد، ومنها يرتفع الربام؛ وقرب الرضا من املدينة على حنو ربع فرسخ 
بقرية يقال هلا سناباذ، ويف جبال نيسابور وطوس يكون الفريوزج، وكانت دار اإلمارة خبراسان مبرو 

  .إىل نيسابور فعمرت وكربت وكثر ماهلا من توطنهم إياهاوبلخ إىل أيام الطاهرية، فنقلوها 

    

وأما مرو فإا تعرف مبرو الشاهجان، وهى قدمية البناء، يقال إن قهندزها من بناء طهمورث، وأن املدينة 
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القدمية من بناء ذي القرنني، وهى يف أرض مستوية بعيدة عن اجلبال، ال يرى منها جبل وليس يف شيء 
 وأبنيتها طني، وفيها ثالثة مساجد للجمعات، أما أول  ، وأرضها سبخة كثرية الرمالمن حدودها جبل

مسجد أقيمت فيه اجلمعة فمسجد بىن من داخل املدينة يف أول اإلسالم، فلما كثر اإلسالم بىن املسجد 
ألول، املعروف باملسجد العتيق على باب املدينة، ويصلى فيه أهل احلديث، وتركت اجلمعات يف املسجد ا

ويعرف مبسجد بين ماهان، مث بىن بعد ذلك املسجد الذي على ماجان، ويذكر أن ذلك املسجد والسوق 
ودار اإلمارة من بناء أيب مسلم، ودار اإلمارة على ظهر هذا املسجد، ويف هذه الدار قبة بناها أبو مسلم 

بة من آخر، وسعة هذه القبة كان جيلس فيها، وإىل هذه الغاية جيلس يف هذه القبة أمراء مرو، وهي ق
مخسون ذراعا يف مخسني ذراعا مسطحة الظهر، ويف القباب من داخل نصبة السطح، وللقبة أبواب كل 

، وبني يدي كل إيوان صحن مربع، والقهندز يف الكرب مثل مدينة ......باب إىل إيوان، مسك كل إيوان
ناة ماء جار إىل يومنا هذا، ورمبا زرع عليه إال أنه خراب، وهو مرتفع، وعلى ارتفاعه قد سيقت إليه ق

مباطخ ومباقل وغري ذلك؛ وأما أسواقها فإا يف القدمي كانت على باب املدينة حيث املسجد العتيق، 
فانتقلت يف أيام أيب مسلم إىل ماجان، وأسواقها من أنظف أسواق األمصار، ومصلى العيد يف حملة رأس 

طوف ذا املصلى من مجيع وجهاته البنيان والعمارات، وهو بني ر هرمز امليدان يف مربعة أيب اجلهم، وي
فره وماجان؛ وأرباع البلد معروفة احلدود، وألرباعه أار معروفة فمنها ر هرمز فره، وهو ر عليه أبنية 

كثرية من البلد، وهو مما يلي سرخس يف أول ما يدخل الداخل من سرخس، وهي أبنية كثرية كان 
ني بن طاهر بىن فيها تلك األبنية، وأراد أن ينقل إليها السوق ودار اإلمارة، ومن هذا النهر شرب احلس

حملة رأس الشاباي، الذي فيه دور الشيخ اجلليل أيب الفضل حممد بن عبيد اهللا، ومنها ر يعرف باملاجان 
لنهر دار آل أيب النجم موىل آل وعليه دار اإلمارة واألسواق واملسجد اجلامع احملدث واحلبس، وعلى هذا ا

أيب معيط، وهي الدار اليت فيها القبة اليت صبغ فيها سواد دعوة بين العباس، والقبة باقية إىل اليوم، ومنها 
ر يعرف بالرزيق وجمراه على باب املدينة، ومن هذا النهر يشرب أهل املدينة بسياق من هذا النهر إىل 

سجد العتيق، ومن أسفل هذا النهر قصور آل خالد بن أمحد ابن محاد، حياض فيها، وعلى هذا النهر امل
الذي كان على إمارة خباري، ومنها ر يعرف بأسعدي اخلراساين، وعليه شرب حملة باتب سنجان وبين 
ماهان وغريها، وعلى هذا النهر كانت دور مرزبان مرو، فهذه أار مرو اليت عليها حمال البلد وأبنيتها، 

ذه األبنية سور حييط ا وذه األربعة أار، وحييط ذه املدينة ورساتيقها سور آخر، يشتمل وعلى ه
: على مجيع رساتيقها يعرق بالراي، وترى آثار هذا السور إىل هذه الغاية، وللمدينة الداخلة أربعة أبواب

، وباب يسمى باب فمنها باب يعرف بباب املدينة مما يلي املسجد اجلامع، وباب يسمى باب سنجان
بالني، وباب درمشكان ومن هذا الباب خيرج إىل ما وراء النهر، وعلى هذا الباب كان مسكن املأمون 
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  .ومضربه، أيام مقامه مبرو إىل أن انتهت اخلالفة إليه

    

وملرو ر عظيم تتشعب هذه األار كلها وأار الرساتيق منه، ومبتدؤه من وراء الباميان ويعرف هذا 
نهر مبرغاب وتفسريه مرو آب أي ماء مرو، ومن الناس من يزعم أن النهر منسوب إىل مكان خيرج منه ال

املاء يسمى مرغاب، ومنهم من يقول تفسري مرغ أمجة، وجمرى هذا النهر على مروروذ وعليه ضياعهم، 
لقرينني من وأول حد هذا النهر من عمل مرو كوكني بني خوزان والقرينني، فخوزان من مرو الروذ وا

قرية ا مقسم ماء مرو، وقد جعل لكل حملة وسكة من هذا النهر ر -مرو، ومقاسم هذا املاء من زرق 
صغري، عليه ألواح خشب فيها ثقب يتساوى ا الناس يف تناول حصصهم من املاء، فإن زاد أخذ كل 

، وهو أجل من وايل املعونة، شرب نصيبه من الزيادة، وكذلك إذا نقص، ويتوىل هذا املاء أمري على حدة
بلغين أنه يرتزق على هذا املاء زيادة على عشرة آالف رجل، لكل واحد منهم على هذا املاء عمل، 

وكانت مرو معسكر اإلسالم يف أول اإلسالم، وفيها استقامت مملكة فارس للمسلمني، ألن يزدجرد ملك 
عباس، ويف دار آل أيب النجم املعيطي صبغ أول الفرس قتل ا يف طاحونة زرق، ومنها ظهرت دعوة بين ال

سواد لبس املسودة، وفيها جاءت املأمون اخلالفة وظهر على أخيه حممد بن زبيدة، ومنها عامة قواد 
اخلالفة وكتاا بالعراق ووالة خراسان، ومنها أئمة من الفقهاء وأهل الدب معروفون، ولو ال أنا بنينا 

 لشرحنا من طبقات - تركنا شرحه هو معروف يف األخبار والكتب املؤلفةوأن الذي-كتابنا على التجور 
الناس وسائر ما أمجلنا ذكره؛ ويف أيام العجم كانوا مقدمني من بني نواحي أبر شهر يف الطبع والتأدب، 
حىت كان طبيبهم املعروف بربزيه مقدما على سائر أطباء العجم، وملهيهم املعروف بالباربد مقدما على 

 من صاغ األحلان وتعاطي املالهي،مث هي من أطيب بالد خراسان أطعمة، أما خبزهم فليس خبراسان سائر
أنظف خبزا وألذ طعما منه، إن اليابس من فواكهها من الزبيب وغري ذلك يفضل على سائر األماكن، 

ضله، ومن صحة وإمنا يذكر من هراة الكثرة، وأنه يكثر يف اآلفاق، فأما الطعم واجلودة فإن املروزي يف
وبلدهم من النظافة وحسن . فواكههم أن البطيخ يقدد وحيمل إىل اآلفاق، ومل أعلم هذا ميكن ببلد غريه

الرصيف وتقسيم األبنية واحملال يف خالل األار والغروس ومتييز أهل كل سوق من غريه حبيث يفضل 
ل إىل سائر الدنيا، ويرتفع من مرو سائر مدن خراسان يف حسنه؛ ويف مفازم يكون األشترغاز الذي حيم

االبريسم والقز الكثري، وبلغين أن أصل االبريسم جبرجان وطربستان إمنا نقل يف القدمي من مرو، ورمبا محل 
من بزر دود القز منها إىل طربستان، ومنها يرتفع القطن الذي ينسب إليه القطن والثياب اليت جتهز إىل 

ثة، فبمرو منربان، وبكشمني منرب، ورمزفره منرب، وبسنج منرب، وجبرينج اآلفاق؛ وهلا منابر قدمية وحدي
منرب، وبالدندانقان منرب، وبالقرينني منرب، وبباشان منرب، وخبرق منرب، وبالسوسقان منرب، فهذه منابر مرو 
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  .اليت أعرفها

    

أوفة وماراباذ وباشان وكروخ أما هراة فإا اسم املدينة وهلا أعمال، ومن مدا مالن وخيسار واستربيان و
وبأسفزار أدرسكر وكواران وكوشك وكواشان، وأسفزار اسم للكورة ال اسم مدينة، ومدا . وخشت

وأما هراة فإا مدينة عليها حصن وثيق، وحواليها ماء، وداخلها مدينة عامرة، . هذه األربعة اليت ذكرناها
 مدينتها، ودار األمارة خارج احلصن مبكان يعرف وهلا ربض، ويف مدينتها قهندز، واملسجد اجلامع يف

خبراسان أسباذ، منقطع عن املدينة بينه وبني املدينة أقل من ثلث فرسخ على طريق بوشنج على غريب 
الباب الذي : هراة، وبناؤها من طني، وهي مقدار نصف فرسخ يف حنوه، وملدينتها الداخلة أربعة أبواب

مال يسمى باب سراي، والباب الثاين الذي خيرج منه إىل نيسابور غريب خيرج منه إىل بلخ مما يلي الش
يسمى باب زياد، والباب الثالث الذي خيرج منه إىل سجستان جنويب يسمى فَريوزاباذ، والباب الذي 

خيرج منه إىل الغور الشرقي يسمى باب خشك، وأبواا من خشب غري باب سراي فإنه حديد، وعلى 
ل مبا حيتف من احملال، ويف داخل املدينة والربض مياه جارية، وللحصن أربعة أبواب، كل باب سوق يستق

حبذاء كل باب من أبواب املدينة باب هلذا احلصن، ويسمى باسم ذلك الباب، وخارج احلصن جدار 
يطوف باحلصن كّله أطول من قامة، وبينهما مقدار ثالثني خطوة، واملسجد اجلامع من املدينة من 

 وحواليه أسواق، والسجن على ظهر قبلة املسجد اجلامع، وليس خبواسان وما وراء النهر وسطها،
وسجستان واجلبال مسجد أعمر بالناس على دوام األيام من مسجد هراة مث مسجد بلخ مث مسجد 

سجستان، فإن ذه املساجد حلق الفقهاء، والناس يتزامحون على رسم الشام والثغور، وسائر املساجد 
وهراة مطرح احلموالت من فارس إىل خراسان، وهي فرضة .  األماكن إمنا ينتاا الناس يف اجلمعاتذه

خلرسان وسجستان وفارس، واجلبل من هراة على فرسخني على طريق بلخ، وحمتطبهم من مفازة بينها 
الفرش وغري وبني اسفزاز، وليس ذا اجلبل حمتطب وال مرعى، وإمنا يرتفقون منه باحلجارة لألرحية و

ذلك، وعلى رأس هذا اجلبل بيت نار يسمى ِسِرشك وهو معمور، وبينه وبني املدينة كنيسة للنصارى، 
وليس بينهما وبني املدينة مياه وال بساتني، إال ر املدينة على باب املدينة، يعرب بالقنطرة مث ال يكون 

ها باب فريوزاباذ، وخمرج مائهم من قرب بعدها ماء وال خضرة، وعلى سائر األبواب مياه وبساتني، أعمر
رباط كروان؛ فإذا خرج عن الغور إىل هراة ينشعب منه أار؛ فمنها ر يسمى برخوي يسقي رستاق 

سنداسنك، ور يسمى بارست رستاق كواشان وساوشان ومالن زتيزان وروامز؛ ور أذر بيجان 
راغ يسقي رستاق كوكان؛ ور يسمى سنداسك، ور يسمى سكوكان يسقي رستاق سله، ور ك

غومسان يسقي رستاق كرك، ور يسمى كنك يسقي رستاق غُوبان وكربكرد، ور يسمى فَغر يسقي 
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رستاق بغاوردان وفريد؛ور يسمى آجنري يسقي مدينة هراة، والبساتني متصلة على طريق سجستان مقدار 
ويرتفع من كروخ الكشمش الذي جيلب إىل األفاق، وأكرب مدينة راة بعد هراة كَروخ وأوفه، . مرحلة

والزبيب الطائفي الذي حيمل إىل اآلفاق، معظمه يرتفع من مالن، وكروخ مدينة صغرية وأهلها شراة، 
واملسجد اجلامع مبحلة منها تسمى سبيدان، وبنائها طني، وهي يف شعب بني جبال، وحدها مقدار 

املياه واألشجار والقرى العامرة؛ وأوفه أهل مجاعة وهي حنو عشرين فرسخاً، كلها مشتبكة البساتني و
كروخ، وهلا بساتني ومياه وبنائها من طني؛ ومالن أصغر من كروخ، وهي مشتبكة البساتني واملياه 

والكروم عامرة جداً؛ وخيسار قليلة األشجار واملياه، وهي أصغر من مالن، وأهلها أهل مجاعة؛ واستر 
 أصغر من مالن، وهلا مياهوبساتينهم قليلة، والغالب عليهم الزرع دون الكروم بيان أهلها خوارج وهي

وهي يف اجلبال؛ وماراباذ كثرية البساتني واملياه، وهي مدينة أصغر من مالن، ويرتفع منها أرز كثري جيلب 
وبأسفزار . إىل النواحي؛ وباشان مدينة أصغر من مالن، وهلم زرع، وهي قليلة البساتني على كثرة مياهها

أربع من املدن وأكربها كواشان، وهي مدينة أصغر من كروخ، وهلا ماء وبساتني كثرية، وأهلها أهل 
مجاعة، وكواران وكوشك وادرسكر هي متقاربة يف الكرب، وهلا مياه وبساتني، وأسفزار مقدارها ثالث 

يسمى كاشكان، وفيها مراحل يف مرحلة، وهي كلها عامرة وليس يف ظهرانيها مفازة، وبأسفزار شعب 
  .قرى عامرة كلهم شراون فأما مدن أسفزار فإن أهلها أهل مجاعة

    

وأما بوشنج فإن ا من املدن خر كرد وفر كرد وكوسوى وكره، وأكربها بوشنج، وهي مدينة حنو 
النصف من هراة، وهي وهراة يف مستو، ومن بوشنج إىل اجلبل حنو فرسخني، وهو هذا اجلبل الذي من 

ة إليه فرسخان، وبناؤهم من جنس بناء هراة، وهلم مياه وأشجار كثرية؛ وا من أشجار العرعر ماليس هرا
جبميع خراسان يف بلد، وحيمل هذا اخلشب إىل سائر النواحي، وماؤهم من ر اهلراة، وهو النهر الذي 

، ولبوشنج سور خيرج إىل سرخس، غري أنه ينقطع املاء دون سرخس، وال يستعمل إال يف بعض السنة
باب يسمى باب علي إىل نيسابور، وباب هراة إىل هراة، وباب قوهستان إىل : وخندق وثالثة أبواب

قوهستان، وأكرب املدن ا بعد بوشنج كوسوى، وهي مدينة هلا ماء وبساتني قليلة، وهي حنو الثلث من 
ن كوسوى، وفركرد أصغر من وخركرد هلا ماء وبساتني كثرية، وهي أصغر م. بوشنج، وبناؤهم من طني

  .خركرد، وهلا ماء جار، وهم أصحاب سوائم، وليس هلم بساتني كثرية؛ وهي حنو من فركرد يف الكرب

وأما باذغيس فإن ا من مدا جبل الفضة وكوفا وكوغناباذ وبشت وجاذوى وكابرون وكالوون 
ن، وتكون حنو النصف من ودهستان، والسلطان يكون مقامه بكوغناباذ، وأعمرها وأكربها دهستا

بوشنج، وبناؤها من طني، وهلم أسراب كثرية يف األرض، وهي على جبل، وهلم ماء جار قليل، وليست 
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هلم بساتني وال كروم وإمنا هي مباخس؛ وكذلك كوفا وجبل الفضة، وكوفا أكرب من جبل الفضة، 
 كوفا فإما يف صحراء، وجبل الفضة على جبل كان فيه معدن الفضة، وتعطل لفناء احلطب، وأما

وبكوغناباذ وبشت وجاذوي بساتني ومياه، وهلم مباخس كثرية، وكالوون وكابرون ليس هلم بساتني وال 
وجبل . مياه جارية، وإمنا مياههم من األمطار واآلبار، وهم أصحاب زروع مباخس وأصحاب أغنام

 فإن -قرية أمحد بن عبد اهللا- الفضة على طريق سرخس من هراة، وباذغيس أهل مجاعة، إال خجستان
  .أهلها شراة

وأما كنج رستاق فإن مدينتها بنب، وهلا كيف وبغشور، والسلطان منها ببنب، وهي أكرب هذه املدن، وبنب 
أكرب من بوشنج، وبغشور حنو بوشنج يف الكرب، وكيف حنو نصف بغشور، وبنب وكيف هلما مياه كثرية 

طني، وأما بغشور فإا يف مفازة، وهي عذى وزروعهم كلها جارية وبساتني وكروم، وبناؤمها من 
مباخس، وماؤهم من اآلبار، وهم أصحاب زروع، وهي مدينة صحيحة التربة واهلواء، وهذه املدن كلها 

  .على طريق مروروذ

ومروروذ ا من املدن قصر أحنف ودزه ومروروذ، وأكربها مروروذ، وهي أصغر من بوشنج، وهلا ر 
 النهر اجلاري إىل مرو، وهلم عليه بساتني وكروم كثرية، وهي طيبة التربة واهلواء؛ وقصر أحنف كبري وهذا

على مرحلة منها على طريق بلخ، ودزه على طريق أنبار على أربعة فراسخ، وقصر أحنف هلا ماء جار 
نة حنو من وهلا بساتني وكروم وفواكه حسنة، ودزه يشق ر مروروذ إىل النهر غلوة، والطالقان مدي

مروروذ، يف الكرب، وهلا مياه جارية وبساتني قليلة، وبناؤها وبناء مروروذ من طني، وهي أصح هواء من 
مروروذ، إىل اجلبل ثالثة فراسخ مما يلي املغرب، ومن جانب اجلبل منه على فرسخني مما يلي املشرق، 

ر من الطالقان، إال أار أكثر بساتني والطالقان يف اجلبل وهلا رساتيق يف اجلبل؛ والفاريات مدينة أصغ
  .ومياها من الطالقان، وبناؤها من طني

    

وكنددرم وأنبار -وأخنذ رساتيق ومدينتها أشترج-واجلوزجان اسم للناحية، ومدينتها اليهوية وشبورقان 
ياه وسام، وأكربها أنبار وا مقام السلطان، وهي مدينة على اجلبل وهي أكربها من مروروذ، وهلا م

وكروم وبساتني كثرية، وبناؤها طني، وسان مدينة صغرية هلا مياه وبساتني، والغالب على مثارها اجلوز 
وهي يف اجلبل، واليهودية أكرب من سان، وهلا مياه وبساتني وهي يف اجلبل؛ وكنددرم يف اجلبل وهي مدينة 

غالب عليهم الزروع وبساتينهم كثرية الكروم واجلوز وهلا مياه كثرية؛ وشبورقان هلا ماء جار، وال
 مدينة -مدينة أختذ-قليلة،وهي أكرب من كنددرم ومن سان، وهي حنو من اليهودية يف الكرب؛ وأشترج 

 منها شعر ومدن، ويرتفع من -أصحاب أغنام وإبل-صغرية يف مفازة، هلا سبع قرى وبيوت لألكراد 
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فمن شبورقان إىل أنبار . يف غاية اخلصبوهي . ناحية اجلوزجان اجللود اليت حتمل إىل سائر خرسان
مرحلة يف ناحية اجلنوب، ومن شبورقان إىل اليهودية حيتاج أن يرجع إىل فارياب مرحلتني، مث منها إىل 
اليهودية مرحاة؛ ومن شبورقان إىل أحنذ مرحلتان يف الشمال، ومن شبورقان إىل كنددرم أربع مرحل، 

  .يهاثالثة مراحل إىل اليهودية ومرحلة؛ إل

وغرج الشار هلا مدينتان، إحدامها تسمى نشني واألخرى سورمني، ومها متقاربتان يف الكرب، وليس ما 
مقام للسلطان، والشار الذي تنسب إليه اململكة مقيم بقرية يف اجلبل تسمى بلكيان، وهاتان املدينتان أمها 

تفع من سورمني زبيب كثري حيمل إىل مياه وبساتني، ويرتفع من نشني أرز كثري حيمل إىل البلدان، وير
النواحي، وبني نشني وبني دزه مروروذ مرحلة يف املطلح، وهي من ر مروروذ على غلوة عن شرقية، 

  .ومن نشني إىل سورمني مرحلة مما يلي اجلنوب، وهي يف اجلبل

ة ذات عيون وبساتني وأما الغور فإا دار كفر، وإمنا ذكرناه يف اإلسالم ألن به مسلمني، وهي جبال عامر
وأار، وهي خصيبة منيعة، ويف أوائلهم مما يلي املشرق قوم يظهرون اإلسالم وليسوا باملسلمني، وحيتف 

بالغور عمل هراة إىل فره، ومن إىل بلدي داور إىل رباط كروان من عمل ابن فريغون، ومن رباط كروان 
ر كلها مسلمون، وإمنا ذكرناها ألا يف وسط إىل غرج الشار ومنها إىل هراة، فهذا الذي يطوف بالغو

  .اإلسالم

أما سرخس فإا مدينة بني نيسابور ومرو، وهي يف أرض سهلة، وليس هلا جار إال ر جيري يف بعض 
السنة وال يدوم ماؤها، وهو فضل مياه هراة، وزروعهم مباخس، وهي مدينة على حنو النصف من مرو، 

الب على نواحيها املراعي، وهي قليلة القرى، ومعظم أمالكهم اجلمال، وهي عامرة صحيصة التربة، والغ
وهي مطرح حلموالت ما حييط ا من مدن خرسان، وماؤهم آبار، وأرحيتهم على الدواب، وأبنيتها 

وأما نسا فإنه اسم املدينة، وهي خصبة كثرية املياه والبساتني، وهي يف الكرب حنو سرخس، وهلم مياه . طني
وفراوة .  دورهم، وسككهم نزهة جداً، وهلا رساتيق واسعة خصبة، وهي يف أضعاف اجلبالجارية يف

ثغريف الربية يف وجه الغزية، وهي منقطعة عن القرى وفيها منرب، يقيم ا املرابطون وهم عدد يسري، إال 
تتصل ا عمارة، أم يرجعون إىل عدة وافرة ينتباا الناس، وهي رباط امسها فراوة ليس ا قرية، وال 

وهلم عني ماء جتري للشرب يف وسط القرية، وليست هلم بساتني وال زروع إال مباقل على هذا املاء، 
  .واهلها دون ألف رجل

    

وقوهستان من خراسان على مفازة فارس، وليست ا مدينة ذا االسم، وقصبتها قاين، وهلا من املدن 
ويعرف بطبس ويعرف بطبس مسينانت، فأما قاين فهي من ينابذ والطبسني وتعرف بكري وخور وطبس 
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الكرب حنو سرخس، وبناؤهم من طني، وهلا قهندز وعليه خندق، واملسجد اجلامع ودار اإلمارة يف 
القهندز، وماؤهم من الفىت، وبساتيهم قليلة، وقراها متفرعة، وهي من الصرود، وأما الطبسني فإا مدينة 

وم، وا خنيل وعليها حصن، وال قلعة هلا؛ وبناؤها طني، وماؤها من الفىت، أصغر من قاين، وهي من اجلر
وأما خور فإا أصغر من الطبسني، وهي بقرب خوست، وليس خبوست . وخنيلها أكثر من بساتني قاين

 منرب، وإمنا املنرب خبور، وبناؤها من طني، وليس هلا حصن وال قلعة، وهلا بساتني قليلة، وماؤها من الفىت،

وأما ينابذ فإا أكرب . وا ضيق يف املاء، وأهلها أهل سوائم، وهي على طرف املفازة، وليس هلم بساتني
والطبس أكرب من ينابذ، وماؤها من . من خور، وبناؤها من طني، وهلا قرى ورساتيق، وماؤها من قين

طبسني، وسائر ما ذكرناه الفىت، وبناؤها طني، وهلا حصن خراب وليس هلا قلعة، والنخيل بقوهستان بال
من الصرود وهذه املدن والقرى اليت بقوهستان هي متباعدة، يف أعراضها مفازة، وليست العمارة 

بقوهستان مشتبكة اشتباكها بسائر نواحي خرسان، ويف أضعاف هذه املدن مفاوز يسكنها األكراد 
 يلي نيسابور هذا الطني احملاحي وأصحاب السوائم من اإلبل والغنم؛ ويف حد قاين منها على يومني مما

 ر جار إال الفىت واآلبار، -فيما علمته-الذي حيمل إىل اآلفاق لألكل؛ وليس بقوهستان " النجاحي؟"
  .ويرتفع منها شيء من الكرابيس حيمل إىل اآلفاق ومسوح وخناخ، وليس ا أمتعة مرتفعة

فأما . وبذخشتان وعمل باميان وما يتصل اطخريستان واخلتل وبنجهري : وأما بلخ فإن الذي يتصل ا
خلم ومسنجان وبغالن وسكلكند وورواليز وآرهن وراون والطايقال وسكيمشت : مدن طخريستان فإا

  .ورؤب وسراي عاصم وخست أندراب وأندراب ومذروكاه

ة ومنك  وكاربنك ومتليات وهلبك وسكندر-هالورد والوكند ومها مدينتا الوخش: وأما اخلتل فإن مدا
وأما عمل الباميان وما يتصل ا . وقد جعلت اخلتل يف ما وراء النهر. وأندجياراغ وفارغر ورستاق بنك

الباميان وبسغورفند وسكاوند وكابل وجلر وفروان وغزنة؛ وبنجهري هي مدينة واحدة تسمى : فإن مدا
  .الفتحبنجهري، وبذخشان إقليم له رساتيق، ومدينتها بذخشان، وهي مملكة أيب 

فأما بلخ فإا مدينة يف مستو، وبينها وبني أقرب اجلبال إليها حنو أربعة فراسخ ويسمى جبل كو، وعليها 
سور وهلا ربض، واملسجد اجلامع يف املدينة يف وسطها، وأسواقها حوايل املسجد اجلامع، ومسجدها 

وبناؤها الطني، وهلا أبواب معمور بالناس على دوام األيام كلها، وهي حنو من نصف فرسخ يف مثله؛ 
باب النوار وباب رحبة وباب احلديد وباب اهلنداوي وباب اليهود وباب شست بند وباب حيىي، : منها

وهلا ر يسمى ِدهاس جيريفي ربضها على النوار، وهو ر يدير عشرة أرحية، ويسقى إىل سياه جرد، 
  .سور املدينة خندق، والسور من طنيوحيف بأبواا كلها البساتني والكروم، وليس على 

وأما طُخريستان فإن أكرب مدينة ا الطايقان، وهي مدينة يف مستو، وبينها وبني اجلبل غلوة، وهلا ر كبري 
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وبساتني وكروم، ومقدار الطايقان حنو الثلث من بلخ، مث يليها يف الكرب ورواليز، ويلي ورواليز يف الكرب 
وبنجهري ا ران، أحدمها .  شعب جبال، وا جتمع الفضة اليت تقع من جابايهأندرابة، وهي مدينة يف

يسمى ر أندراب واآلخر ر كاسان، وهلا كروم وأشجار كثرية، ومجيع ما بقي من مدن طخريستان 
متقارب يف الكرب، وهي كلها دون الطايقان وورواليز وأندرابة، وهي ذات أار وأشجار وزروع كثرية 

  . خصبةعامرة

    

وأما مدن اخلُتلف إا كلها ذوات أار وأشجار، وهي على غاية اخلصب، وكلها يف مستوى االسكندرة 
فإا يف جبال، على أن اخلتل كلها جبال كلها جبال إال الوخش، وأكرب مدينة باخلتل منك يليها هلبك، 

ى جرياب، ويف أضعافها أار كثرية، والسلطان لبك، واخلتل بني ر وخشاب وبني ر بذخشان ويسم
جتتمع كلها قبل الترمذ بقرب القواذيان وبني ر بذَخشان ويسمى ِجرياب، ويف أضعافها أار كثرية، 

ومنك تكون حنوا من أندرابة، وهلبك . جتتمع كلها قبل الترمذ بقرب القواذيان فتصري كلها جيحون
ور منك من جص وحجارة، يليها من دور الكفر وخان أصغر منها، وأبنية هذه املدن من طني، وس

وكران؛ وبذخشان مدينة أصغر من منك، وهلا رستاق كبري عامر جدا خصب، وا كروم وأار، وهي 
على ر جريان من غربية، ويكون باخلتل دواب كثرية جتلب إىل اآلفاق، ويرتفع من بذخشان البجاذي 

  .خترج منها، ويقع إليها مسك من طريق وخان من تبتوالالزورد، وهلا معادن يف اجلبال 

وأما بنجهري فأا مدينة على جبل، تشتمل على حنو عشرة آالف رجل، والغالب على أهلها العيث 
والفساد، وهلم ر وبساتني وليست هلم وزارع، وأما جاربايه فإا أصغر من بنجهري، وكالمها معدن 

دن، وليس جباربايه بساتني وال زروع، ويشق وسط املدينة ر بنجهري، الفضة، ومقام أهلها على تلك املعا
  .وهو ر بنجهري، وجاربايه مجيعا، وينتهي إىل فروان حىت يقع يف أرض اهلند

وأما عمل الباميان فإن أكرب مدا الباميان، وتكون حنوا من نصف بلخ، وتنسب تلك اململكة إىل 
جبل، وجيري بني مدا ر كبري يقع إىل غرحستان، وفواكههم شريباميان، وليس هلا سور، وهي على 

جتلب إليهم، وليس ا بساتني، وليس بنواحي الباميان مدينة على جبل سوى الباميان، وكلها ذوات أار 
وأشجار ومثار، إال غزنة فإا ال بساتني هلا وال ر، وليس يف هذه املدن اليت يف نواحي بلخ أكثر ماال 

من غزنة، فإا فرضة اهلند، وكابل هلا قهندر موصوف بالتحصن، وإليها طريق واحد، وفيها وجتارة 
املسلمون، وهلا ربض به الكفار من اهلنود، ويزعمون أن الشاه ال يستحق امللك إال بأن يعقد له امللك 

 فرضة اهلند  وأن كان منها على بعد، وال يستحقه حىت يصل إليها فيعقد الشاهية له هنال، وهي-بكابل
ويرتفع من بلخ النوق من البخايت املقدمة على سائر البخت بالنواحي، وا األترج والنيلوفر . أيضاً
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وجلرا . وقصب السكر وما ال يكون إال بالبلدان احلارة، إال أنه ال خنيل ا، ويقع فيها ويف نواحيها الثلوج
  .وسكاوند وكابل جروم حارة غري أنه ال خنيل ا

الغور فإا جبال حييط ا من كل جانب دار اإلسالم، وأهلها كفار إال نفرايسريا مسلمني، وهي وأما 
جبال منيعة، ولسام غري لسان أهل خراسان، وجباهلم خصبة كثرية الزروع واملواشي واملراعي، 

ستان، وأدخلناها يف مجلة خراسان ألن ثالثة من حدودها حتيط ا خراسان، وحد هلا يلي نواحي سج
وأكثر رقيق الغور يقع إىل هراة وسجستان ونواحيها، ومتتد من ظهر الغور جبال يف حد خراسان على 

حدود الباميان إىل البنجهرب حىت تدخل بالد وخان، وتفترق يف ما وراء النهر إىل داخل الترك على حدود 
لفضة والذهب، وأغزرها ما إيالق والشاش إىل قرب خرخيز، ويف هذا اجلبل من أوله إىل آخره معادن ا

قرب من بالد خرخيز، حىت ينتهي إىل ما وراء النهر من فرغانة والشاش، وأغزر هذه املعادن يف دار 
  .اإلسالم يف ناحية بنجهري وما واالها

  .وأما سواحل جيحون وخوارزم فإنا نذكرها يف صفة ما وراء النهر

    

شط جيحون، وهلما ماء جار وبساتني وزروع؛ وآمل وآمل وزم مها مدينتان متقاربتان يف الكرب على 
جممع طرق خراسان إىل ما وراء النهر، وخوارزم على الساحل، وزم دون آمل يف العمارة، إال أن ا معرب 
ما وراء النهر إىل خراسان، وحييط ما مجيعا مفارة تصل من حدود بلخ إىل حبر خوارزم، والغالب على 

 ا عيون وال أار إال آبار ومراع، إىل أن ينتهي إىل طريق مرو إىل آمل، مث هذه املفازة الرمال، وليس
يصري بينها وبني خوارزم وبالد الغزية مغاوز، تقل آبارها والسوائم ا، وأكثر السوائم خبراسان من اإلبل 

 وخبراسان من .بناحية سرخس وبلخ، فأما الغنم فإن أكثرها جيلب إليهم من بالد الغزية ومن الغور واخللج
الدواب والرقيق واألطعمة وامللبوس وسائر ما حيتاج الناس إليه ما يسعهم، فأنفس الدواب ما يرتفع من 

نواحي بلخ، وأنفس الرقيق ما يرتفع من بالد الترك إليهم، وأنفس ثياب القطن واإلبريسم ما يقع من 
 ما جيلب من بالد الغزية، وأعذب املياه نيسابور ومرو، وأطيب البز ما يرتفع من مرو، وخري حلمان الغنم

وأخفها ماء جيحون، وأيسر أهل خراسان أهل نيسابور، وأجنب أهل خراسان أهل بلخ ومرو يف الفقه 
وأزكى أرض خراسان السقي نيسابور، واألعذاء ما بني هراة ومرو الروذ، وليس . والدين والنظر والكالم

 فيما فارس وكرمان، وأشد خراسان برداو ثلوجا الباميان خبراسان جروم إال ما كان بناحية قوهستان
  .وخوارزم، إال أنا جعلنا خوارزم من وراء النهر

 7فمن نيسابور إىل آخر حدها مما يلي قومس إىل قرية األكراد بقرب أسداباذ : وأما املسافات خبراسان

 مراحل، ومن سرخس إىل 6 منازل، ومن نيسابور إىل سرخس 5أيام، ومن قرية األكراد إىل الدامغان 
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 مراحل، فمن أول عمل نيسابور مما يلي 6 مراحل، ومن مرو إىل آمل على شط ر جيحون 5مرو 
ومن نيسابور إىل اسفرائني وهو آخر عمل نيسابور .  مرحلة23قومس إىل وادي جيحون على السمت 

حل، ومن بوشنج إىل  مرا4ومن بوزجان إىل بوشنج .  مراحل4 مراحل ومن نيسابور إىل بوزجان 5
ومن اسفزار إىل دره وهي آخر عمل هراة مرحلتان، ومن .  مراحل3هراة مرحلة، ومن هراة إىل اسفزار

 مراحل، ومن 3ومن نيسابور إىل طوس .  مرحلة19 أيام، فمن أسفرائني إىل دره 7دره إىل سجستان 
 9ر إىل فاين قصبة قوهستان حنو  مراحل، ومن نيسابو4 مراحل، ومن نسا إىل فراوة 6نيسابور إىل نسا 

 12 مراحل، ومن مرو إىل هراة 6 مراحل، ومن مرو إىل الروذ 8مراحل، ومن فاين إىل هراة حنو 

وقد ذكرنا ما بني مرو وآمل وما بني .  مراحل4 مراحل، ومنها إىل نسا 6مرحلة، ومن مرو إىل أبيورد 
.  مراحل5مراحل، ومن هراة إىل سرخس  6ومن هراة إىل مرو الروذ وهو طريق بلخ . مرو وسرخس

والطريق . وقد ذكرنا الطريق من هراة إىل نيسبور، وإىل آخر حدها مما يلي سجستان وإىل قصبة قوهستان
 9 يومان، ومن بلخ إىل أندرابه -طريق الترمذ- يوما ومن بلخ إىل شط الوادي 12من بلخ مرو الروذ 

 مراحل، ومن بلخ إىل بذخشان 8من الباميان إىل غزنه حنو  مراحل، و10مراحل، ومن بلخ إىل الباميان 
  . مراحل3 -على طريق اخلتل مبكان يعرف مبيلة-ومن بلخ إىل شط الوادي .  مرحلة13حنو 

فمن بذخشان إىل الرمذ : وأما عرض خراسان من بذخشان على شط وادي جيحون إىل حبرية خوارزم
 مراحل؛ ومن آمل 4 مراحل، ومن زم إىل آمل 5 زم  مرحلة، ومن الترمذ إىل13على مست النهر حنو 

  . مراحل6 مرحلة، ومن مدينة خوارزم إىل حبرية خوارزم 12إىل مدينة خوارزم 

    

قد ذكرنا املسافات اليت بني املدن املشهورة خبراسان، وسنذكر لكل مدينة مشهورة جوامع من املسافات 
 مراحل، ومن بوزجان عن يسار اجلائي من 4ها إىل بوزجان فأما نيسابور فإن من. بني املدن اليت يف عملها

هراة إىل نيسابور على مرحلة إىل مالن، وتعرف مبالن كواخرز وليست مبالن هراة، ومن مالن إىل جاميند 
مرحلة، ومن جاميند إىل سنكان يوم، ومن سنكان إىل ينابذ يومان، ومن ينابذ إىل قاين يومان، وسلومك 

ومن .  أيام3سنكان على يومني، ومن سلومك إىل زوزن يوم، ومن زوزن إىل قاين إذا عدلت عن يسار 
مراحل، ومن ورشيز إىل كندر يوم، ومن كندر إىل ينابذ يومان، ومن ينابذ إىل قاين 4نيسابور إىل ترشيز 

مراحل، وسابزوار قبل خسر وجرد بنحو فرسخني، ومن خسرو 4يومان، ومن نيسابور إىل خسر وجرد 
ومن نيسابور إىل .  مناباذ مرحلة كبرية، ومن مناباذ إىل مزنيان على طريق قومس حنو فرسخجرد إىل

خان روان، ومن خان روان إىل مهرجان يومان، ومن مهرجان إىل اسفرئني يومان؛ وإذا خرجت من 
  .مناباذ فإىل أزاذوار يوم، ومن أزاذوار إىل ديواره يوم، ومن ديواره إىل مهرجان يومان
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وأما مسافات مدن مرو إىل كشميهن مرتل، وهرمزفره حبذاء كشميهن على مقدار فرسخ عن يسارها؛ 
وعليها طريق مفازة سيفانة تؤدي إىل خوارزم وباشان، قبا هرمزفره بفرسخ على طريقها، وسنج على 

فرسخ مرحلة من املدينة بني طريق سرخس وطريق مرو، وجرينج على ستة فراسخ من املدينة قيب زرق ب
على الوادي، ومرورم على هذا الطريق على أربعة فراسخ من مرو على الوادي؛ والدندانقان على مرحلة 
من مرو على طريق سرخس؛والقرينني على أربع مراحل من مرو على وادي مرو، وخرق على حنو ثالثة 

  .نها بنحو فرسخفراسخ من املدينة بني طريق سرخس وأبيورد وسوسقان على نسق خرق إال أا أبعد م

 3فإن من هراة إىل أسفزار : وأما مسافات مدن هراة وما يتصل ا من بوشنج وباذغيس وكنج رستاق

مراحل، ومدن أسفزار هي أربع قد مسيناها، وهي كلها يف أقل من مرحلة، وبني هراة ومالن هراة نصف 
 فراسخ عن يسار الذاهب 4كره  أيام، وبني هراة وبوشنج يوم، وبني بوشنج و3يوم، وبني هراة وكروخ 

إىل نيسابور، وينها وبني الطريق حنو فرسخني، ومن بوشنج إىل فركرده يومان، ومن فردكره إىل خركرده 
يومان، ومن خركرده إىل زوزن يوم، ومن هراة إىل باشان هواة مرحلة، ومن باشان إىل خيسار مرحلة 

ان إىل ماراباذ مرحلة خفيفة، ومن ماراباذ إىل أوفه خفيفة، ومن خيسار إىل أستربيان مرحلة، ومن أستربي
ومن هراة إىل ببنه مرحلتان، ومن ببنه إىل كيف مرحلة، . مرحلة خفيفة، من أوفه إىل خشب يف حد الغور

  .ومن كيف إىل بغشور يوم

فمن بلخ إىل خلم يومان، ومن خلم إىل ورواليز يومان، ومن ورواليز أيب : وأما مسافات مدن بلخ
 أيام؛ ومن خلم إىل مسنجان يومان، ومن مسنجان إىل 7يقان يومان، ومن الطايقان إىل بذخشان الطا

 مراحل، ومن جاربايه إىل بنجهري يوم، ومن عسكر بنجهري إىل 3 أيام، ومن اندرابه إىل جاربايه 5أندرابه 
ومن . الن مرحلتانمراحل، وإىل بغ4 مراحل، ومنها إىل مسنجان 6فروان مرحلتان، ومن بلخ إىل بغالن 

 مراحل، ومن بلخ أشبورقان إىل 3مراحل، ومن مذر إىل كه مرتل، ومن كه إىل الباميان 6بلخ إىل مذر 
 3 مراحل، ومن الطايقان إىل مروروذ 3 مراحل، ومن اشيورقان إىل الفاريات إىل الطايقان 3الفاريات 

  .مراحل

م، ومن قاين إىل طبس مسيناق يومان، ومن قاين  أيا3فمن قاين إىل زوزن : واملسافة بني مدن قوهستان
 مراحل، فهذه مجل مسافات 3إىل خور يوم، ومن خور إىل خوست فرسخان، ومن قاين إىل الطبسني 

  .خراسان

  ما وراء النهر
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فأمر وراشت، وما يتاخم اخلتل من أرض اهلند على خط : فأما ما وراء النهر فيحيط به من شرقية
الغزية واخلزجلية من حد طراز، ممتدا على التقويس حىت ينتهي إىل فأراب وبيسكند مستقيم، وغربيه بالد 

وسغد مسرقند ونواحي خبارى إىل خوارزم، حىت ينتهي إىل حبريا، ومشالية الترك اخلزجلية من أقصى بلد 
خط فرغانة إىل الطراز على خط مستقيم، وجنوبيه ر جيحون من لدن بذخشان إىل حبرية خوارزم على 

مستقيم؛ وجعلنا خوارزم واخلتل يف ما وراء ر جرياب ووخشاب، وعمود جيحون جرياب، وما دونه 
  .وخوارزم مدينتها وراء النهر، وهي إىل مدن ما وراء النهر أقرب منها إىل مدن خراسان. من وراء النهر

    

عون إىل رغبة يف اخلري، ما وراء النهر من أخصب أقاليم اإلسالم وأنزهها وأكثرها خريا، وأهلها يرج
واستجابة ملن دعاهم إليه، مع قلة غائلة وسالمة ناحية، ومساحة مبا ملكت أيديهم، مع شدة شوكة ومنعة 
وبأس وعدة وآلة وكراع وسالح؛ فأما اخلصب ا فإنه ليس من إقليم ذكرناه إال يقحط أهله مرارا قبل 

د أو آفة تأين على زروعهم ففي فضل ما يسلم يف أن يقحط ما وراء النهر، مث إن أصيبوا بربد أو جرا
عرض بالدهم ما يقوم بأودهم، حىت يستغنوا عن نقل شيء إليهم من غري بالدهم، وليس مبا وراء النهر 

مكان خيلو من مدن أو قرى أو مباخس أو مراع لسائمة، وليس شئ ال بد للناس منه إال وعندهم منه ما 
فإما أطعمتهم فمن السعة والكثرة على ما ذكرناه؛ وأما مياههم فإا يقيم أودهم ويفضل عنهم لغريهم؛ 

أعذب املياه وأخفها، وقد عمت املياه العذبة جباهلا وضواحيها ومدا؛ وأما الدواب ففيها من النتاج ما 
ما فيه كفاية هلم مع كثرة ارتباطهم هلا، وكذلك البغال واحلمري واإلبل؛ وأما حلومهم فإن ا من النتاج 

حيلبونه من الغزية واخلزجلية، وما يتصل م من حواليها ما يفضل عن كفايتهم؛ وأما حلومهم فإن ا من 
النتاج ما جيلبونه من الغزية واخلزجلية، وما يتصل م من حواليها ما يفضل عن كفايتهم؛ أما امللبوس 

م الفراء والصوف واآلوبار، ففيها من ثياب القطن ما يفضل عنهم، حىت ينقل عنهم إىل اآلفاق، وهل
وببالدهم من معادن احلديد ما يفضل عن حاجتهم من األسلحة واألدوات، وا معدن الفضة والذهب 

والزيبق، الذي ال يقاربه يف الغزارة والكثرة معدن يف سائر بلدان اإلسالم إال بنجهري يف الفضة، وأما 
 ما يرتفع مما وراء النهر، وليس يف شئ من بلدان الزيبق والذهب وسائر ما يكون يف املعادن فأغزرها

اإلسالم النوشاذر والكاغد إال يف ما وراء النهر؛ أما فواكههم فإنك إذا تبطنت السغد وأشر وسنة وفرغانه 
والشاش رأيت من كثرا ما يزيد على سائر اآلفاق، حىت يرعاها لكثرا دوام؛ وأما الرقيق فإنه يقع 

احمليطة م ما يفضل عن كفايتهم، وينقل إىل اآلفاق من بالدهم، وهو خري رقيق حييط إليهم من األتراك 
باملشرق كله؛ وا من املسك الذي جيلب إليهم من تبت وخرخيز ما ينقل إىل سائر األمصار منها؛ 

 ويرتفع من الصغانيان إىل واشِجرد من الزعفران ما ينتقل إىل اآلفاق، وكذلك اآلوبار من السمور
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والسنجاب والثعالب وغريها، مما حيمل إىل أقصى الغرب، مع طرائف من احلديد واخلتة والبزاة، وغري 
وأما مساحتهم فإن الناس يف أكثر ما وراء النهر كأم يف دار واحدة، ما يرتل . ذلك مما حيتاج إليه امللوك

ه كراهة، بل يستفزع جمهوده أحد بأحد إال كأنه رجل دخل دار نفسه، ال جيد املضيف من طارق يف نفس
يف إقامة أوده، من غري معرفة تقدمت وال توقع مكافأة، بل اعتقادا للسماحة يف أمواهلم، ومهة كل امرئ 
منهم على قدره فيما ملكت يده، من القيام على نفسه ومن يطرقه، وحبسبك أنك ال جتد فيهم صاحب 

 فتراه عامة دهره متأنقا يف إعداد ما يصلح ملن ضيعة إال كانت مهته ابتناء قصر فسيح ومرتل لألضياف
طرقه، فإذا حل بينهم طارق تنافسوا فيه وتنازعوه، فليس أحد يتصرف مبا وراء النهر يف مكان به ناس 

خياف الضياع يف ليل أو ار، فهم فيما بينهم يتبارون يف مثل هذا حىت جيحف ذلك بأمواهلم ويقدح يف 
لناس يف اجلمع، ويتباهون بامللم واملكاثرة يف املال، ولقد شهدت مرتال أمالكهم، كما يتبارى سائر ا

بالسغد ضربت األوتاد على باب داره، فبلغين أن باا مل يرد منذ مائة سنة وأكثر ال مينع من نزوهلا 
طارق، ورمبا نزل بالليل بغتة من غري استعداد املائة واملائتان واألكثر بدوام وحشمهم، فيجحدون من 

علف دوام وطعامهم ودثارهم ما يعمهم، من غري أن يتكلف صاحب املرتل أمرا لذلك لدوام ذلك 
منهم، قد أقيم على كل عمل من يستقل به، وأعد ما حيتاج إليه على دوام األوقات، حبيث ال حيتاج معه 

حبيث يعلم كل من إىل جتديد أمر عند طروقهم، وصاحب املرتل من البشاشة واإلقبال واملساواة إلضيافه، 
شاهده سروره بذلك ومساحته، ومل أر مثل هذا ومل أمسع به يف شئ من بلدان اإلسالم الرعية، ومع ذلك 

فإنك ال جتد يف بلدان اإلسالم أهل الثروة إال والغالب على أكثرهم صرف نفقام، إىل خاص أنفسهم يف 
 األشياء املذمومة إالالقليل، وترى الغالب على أهل املالهي وما ال يرضاه اهللا، وإىل املنافسات فيما بيهم يف

    األموال مبا وراء النهر صرف نفقام إىل الرباطات 

وعمارة الطرق والوقوف على سبيل اجلهاد ووجود اخلري إال القليل منهم، وليس من بلد وال منهل وال 
ن طرقه، وبلغت أن مبا وراء النهر مفازة مطروقة وال قرية آهلة إال ا من الرباطات ما يفضل عن نزول م

زيادة على عشرة آالف رباط، يف كثري منها إذا نزل النازل أقيم علف دابته وطعام نفسه إن احتاج إىل 
ذلك، وقل ما رأيت خانا أو طرف سكة أو حملة أو جممع ناس يف احلائط بسمرقند خيلو من ماء مجد 

د يف املدينة وحائطها فيما يشتمل عليه السور اخلارج مسبل، ولقد أخربين من يرجع إىل خريه أن بسمرقن
وأما بأسهم . من بني سقاية مبتية وجباب منصوبة. زيادة على ألفي مكان، يسقي فيها ماء اجلمد مسبال

وذلك أن مجيع حدود ما وراء النهر إىل .وشوكتهم فإنه ليس يف اإلسالم ناحية أكرب حظا يف اجلهاد منهم
وارزم إىل ناحية إسبِيجاب فيهم الترك الغزية، ومن إسبيجاب إىل أقص فرغانة الترك أما من خ. دار احلرب

اخلزجلية، مث يطوف حبدود ما وراء النهر من السندية وبلد اهلند من ظهر اخلتل إىل حدالترك يف ظهر 
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من فرغانة، فهم القاهرون ألهل هذه النواحي، ومستيض أنه ليس يف اإلسالم دار حرب هم أشد شوكة 
الترك، فهم ثغر املسلمني يف وجه الترك، مينعوم من دار اإلسالم، ومجيع ما وراء النهر ثغر، يبلغهم نفري 

العدو، ولقد أخربين من كان مع نصر بن أمحد اهللا يف غزاة شاوغر، أم كانوا حيزرون ثالمثائة ألف، وأن 
ب إىل عبد اهللا بن طاهر كتابا عرض أربعة آالف رجل انقطعوا عن بأعيام؛ وبأغىن أن املعتصم كت

يتهدده فيه،وأنفذ الكتاب إىل نوح بنأسد، فكتب إليه أن مبا وراء النهر ثالمثائة ألف قرية، وليس من قرية 
إال خيرج منها فارس وراجل، ال يبني على أهلها فقدهم؛ وبلغين أن بالشاش وفرغانة من االستعداد ماال 

ىت إن الرجل الواحد من الرعية عنده من بني مائة دابة إىل مخسمائة يوصف مثله عن ثغر من الثغور، ح
وال خيرج منها . وليس بسلطان، وهم على بعد دارهم أول سابق إىل احلج، ال يدخل البادية قبلهم أحد

بعدهم أحد، وهم مع ذلك أحسن الناس طاعة لكربائهم، وألطفهم خدمة لعظمائهم وفيما بيهم، حىت دعا 
إىل أن استدعوا مما وراء رجاال، وكانت األتراك جيوشهم، لفضلهم على سائر األجناس يف ذلك اخلافاء 

 للطفهم يف اخلدمة -البأس واجلرأة والشجاعة واإلقدام؛ ماوراء النهر قوادهم وحاشيتم وخواص خدمهم
كرهم، فصاروا حاشية اخلالفة وثقام ورؤساء عسا-وحسن الطاعة واهليئة يف امللبس والزي السلطاين 

مثل الفراغنة واألتراك الذين هم شحنة دار اخلالفة، واألتراك الذين كانوا األسهم وجندم غلبوا على 
 من أشروسنة، واإلخشيذ من مسرقند، واملرزبان بن تركسفي -اخلالفة مثل األفشني وآل أيب الساج

ا وجيوشها؛ واململوك وعجيف بن عنبسة من السغد، والبخارا خذاه وغريهم من أمراء احلضرة وقواده
على هذا اإلقليم وعلى سائر خراسان آل سامان، وهم من أوالد رام جوبني الذي سار ذكره يف العجم 

بالبأس والنجدة، فلمثل هذه األسباب ليس يف اإلسالم ملك أمنع جانباً وال أوفر عدة وال أكمل أسباباً 
قبائل والبلدان واألطراف، إذا تفرقوا يف هزمية للملك منهم، ألنه ليس يف اإلسالم جيش األوهم شذاذ ال

ومتزقوا يف حادثة مل يلتق منهم مجع بعد غري جيش هؤالء امللوك، فإن جيوشهم األتراك اململوكون، ومن 
األحرار من يعرف داره ومكانه، إذا قتل منهم قوم أوماتوا ففي وفور عددهم ما يعاض من بني ظهرانيهم 

ثة تراجعوا كلهم إىل مكان واحد، فال يقدح فيهم ما يقدح يف سائر عساكر مثلهم، وإن تفرقوا يف حاد
األطراف، وال سبيل هلم إىل التفرق يف العساكر والتنقل يف املمالك، كما يكون عليه رسوم صعاليك 

العساكر وشحنة البلدان؛ ولقد خرج بارس غالم إلمساعيل بن أمحد رمحه اهللا ابن املعتز، هارباً من أمحد 
إمساعيل رمحه اهللا، فخرج يف عدة هالت اخلالفة، وظهر أثرها بقدومه من العدد واآللة والكراع بن 

والسالح، ومل يكن حبضرة اخلالفة جيش مثله، وإمنا كان عبداً للسمانية مل يتبني على أهل خراسان فقده، 
جم مثلهم، وقد بينا أيام آل وليس يف بلدان اإلسالم ملوك قد أعرقوا يف امللك يتوارثونه بينهم من أيام الع

سامان يف فارس ألم من الفرس، فبينا مكام من فارس وسبب وقوعهم إىل خرسان، وجوامع من 
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 بلدا -وال بلغين يف اإلسالم-وأما نزاهة ما وراء النهر فإين مل أر . سريم وأيامهم مما يغين عن إعادته
     قع بصرك من مجيع أحسن خارجا من خباري، ألنك إذا علوت قلعتها مل ي

النواحي إال على خضرة، تتصل خضرا بلون السماء، فكان السماء ا مكبة خضراء مكبوبة على بساط 
أخضر، تلوح القصور فيما بينها كالنوائر فيها، وأراضي ضياعهم مقومة باالستواء كأا املرآة، وليس مبا 

هم من أهل خباري، وال أكثر عددا على قدرها وراء النهر وخرسان بلد أحسن قياما بالعمارة على ضياع
يف املساحة منهم، وذلك خمصوص ذه البلدة، ألن املوصوف من مترتهات األرض سغد مسرقند ور 

األبلة وغوطة دمشق، على أن سابور وجور من فارس ال تقصران عن غوطة دمشق ور األبلة، ولكن 
 كنت بدمشق ترى بعيبك على فراسخ وأقل جباال قرعاء الذكر هلذه األماكن، فأما غوطة دمشق فإنك إذا

عن النبات والشجر، وأمكنة خالية عن العمارة واخلضرة، وأكمل الرتهة ما مأل البصر وسد األفق، وأما 
ر األبلة فليس ا وال بنواحيها مكان يستوقف النظر إال حنو فرسخ منها، وليس ا مكان عال فيدرك 

ال يستوي املكان الذي ال يرى منه إال مقدار ما يرى من مكان ليس مبستتر البصر أكثر من فرسخ، و
بالرتهة، ومكان يستعطف البصر منه سعة يف العيان وسفرا يف املنظر؛ وأما سغد مسرقند فال أعرف ا وال 

بسمرقند مكانا إذا عال الناظر فيه على شرف، إال وقع بصره على جبال خالية من الشجر أو صحراء 
وإن كان مزروعا، على أن غرباة املزارع يف أضعاف خضرة النبات من الزينة، غري أن األرض -ءغربا

الغرباء املنتشرة عن تقوميها يف العمارة يف العيان تسلب جة اخلضرة وتذهب بزينة الغربة؛ وحييط ببخارى 
فإا أنزه األماكن وأما سغد مسرقند . وقراها ومزارعها سور قطره عشرة فراسخ يف مثلها كلها عامرة

الثالثة اليت ذكرنا، ألا من حد خبارى على وادي السغد ميينا ومشاال تتصل إىل حد البتم ال تنقطع، 
ومقدارها يف املسافة مثانية أيام، مشتبكة اخلضرة والبساتني، فهي ميادين وبساتني ورياض مشتبكة، قد 

 وميادينها، خمضرة األشجار والزروع، ممتدة على حفت باألار الدائم جريها، واحلياض يف صدور رياضها
جانيب واديها، ومن وراء اخلضرة من جانبيها مزارع حترسها، ومن وراء هذا املزارع مراعي سوائمها، 

والقلعة من كل مدينة وقرية ا تبص يف أضعاف خضرا، كأا ثوب ديباج أخضر، قد سريت مبجاري 
 أزكى بالد اهللا وأحسنها أشجارا ومثارا، ويف عامة مساكنهم مياهها، وزينت بتبصيص قصورها، وهي

وبفرغانة والشاش وأشروسنة . البساتني واحلياض واملياه اجلارية، قل ما ختلو سكة أو دار من ر جار
وسائر ما وراء النهر من األشجار امللتفة والثمار الكثرية والرياض املتصلة ما ال يوجد مثله يف سائر 

 من األعناب واجلوز والتفاح وسائر الفواكه -يف اجلبال املمتدة بينها وبني بالد الترك-رغانة األمصار، وبف
مع الورد والبنفسج وأنواع من الرياحني، كل ذلك مباح ال مالك له وال مانع دونه، وكذلك يف جباهلا 

  .إىل آخر اخلريفوجبال ما وراء النهر من الفستق املباح ما ليس يف بلد غريه، وبأشروسنة ورد يتصل 
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أوهلا فيما يصاقب جيحون على معرب خراسان كورة خبارى، ويتصل سائر السغد : وملا وراء النهر كور
املنسوب إىل مسرقند، وأشروسنة والشاش وفرغانة وكش ونسف والصغانيان وأعماهلا واخلتل وما ميتد 

أراب وأسبيجاب إىل الطراز وإيالق على ر جيحون، من الترمذ والقواذيان وأخسيسك وخوارزم، وأما ف
فمجموع إىل الشاش، وأما خجندة فمضمونة إىل فرغانة، ومجعنا ما بني وأشجرد والصغانيان إىل عمل 

الصغانيان، وجعلنا اخلتل فيما وراء النهر، ألا ما بني وخشاب وجرياب، وجعلنا خوارزم مما وراء النهر، 
ا وراء النهر أقرب، فأما خبارى وكش ونسف فقد كان جيوز أن ألن مدينتها وراء النهر، وهي إىل كور م

جنمعها كلها إىل السغد، ولكنا فرقناها ليكون أيسر يف التفضيل وأخف، وليس يف مجع هذه األطراف 
بعضها إىل بعض وال يف تفريقها كبري درك غري اإلبانة، عما يف أعراضها من املدن واألار، وموضوعات 

ال فرق بني اجلمع يف ذلك والتفريق، إال لسهولة العبارة عنها يف التفصيل، فنبدأ مما وراء املدن يف صفاا، ف
  .النهر جبيحون فنذكره ونذكر ما عليه من الكور

    

فأما جيحون فإن عموده ر يعرف جبرياب، خيرج من بالد وخان يف حدود بذخشان، فتجتمع إليه أهار 
النهر العظيم، فمن هذه األار ر يلي جرياب يسمى بأخشوا، يف حدود اخلتل والوخش فيصري منه هذا 

وهو ر هلبك، ويليه ر بربان، والثالث فارغر، والرابع ر أندجياراغ، واخلامس ر وخشاب وهو أعظم 
هذه األار، فتجتمع هذه املياه قبل آرهن مث جيتمع مع وخشاب قبل القواذبان، مث يقع إليه بعد ذلك أار 

 من البتم، فمنها أار بالقواذيان فتجتمع كلها وتقع يف جيحون بقرب القواذيان؛ وأما وخشاب خترج
فيخرج من بالد الترك حىت يظهر يف أرض الوخش، ويضيق يف جبل هناك حىت يعرب على قنطرة، وال يعلم 

رد، مث جيري ماء يف كثرته يضيق مثل ضيقه يف هذا املوضع، وهذه القنطرة احلد بني الوخش وبني وأشج
يف هذا الوادي يف حدود بلخ إىل الترمذ، مث على كالف مث إىل زم مث إىل آمل حىت ينتهي إىل خوارزم مث 
إىل حبريا، وال ينتفع مباء الوادي باخلتل والترمذ إىل ناحية زم أحد، فتعمر به زم وآمل وفربر، مث ينتهي 

:  فأول كورة على جيحون مما وراء النهر اخلتلإىل خوارزم فيعمر خوارزم، وعامة نفعه ألهل خوارزم،

والوخش، ومها كورتان غري أما جمموعتان يف عمل واحد، ومها ما بني ر حريان ووخشاب، فمن مدن 
هالورد وال : هلبك ومنك ومتليات وفارغر وكاربنج وأندجياراغ ورستاق بنك؛ ومدن الوخش: اخلتل

والذي . رد مها أكرب من هلبك، غري أن مقام السلطان لبكوكند، ومقام السلطان لبك، ومنك وهالو
وبوخان معادن . يتاخم الوخش واخلتل ووخان والسندية وكران، وهي دور كفر يقع منها املسك والرقيق

من الفضة غزيرة، ويف أودية اخلتل ذهب جيمع يف السيول من بالد وخان، وبني وخان وتبت قريب، 
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ومياه ومثار، وهي على غاية اخلصب والسعة، وا دواب ومواش وأرض اخلتل ذات زروع كثرية 
فإذا جزت اخلتل والوخش إىل نواحي وأشجرد والقواذيان والترمذ والصفانيان وما يف أضعافها فإا .كثرية

كور مفردة باألعمال؛ وأما الترمذ فإا مدينة على وادي جيحون هلا قهندز ومدينة وربض، وحييط 
، ودار اإلمارة يف القهندز، يف املدينة يف السوق، واملسجد اجلامع يف املدينة، واملصلي بالربض أيضاً سور

داخل السور يف الربض، وأسواقها يف مدينتها، وأبنيتها طني، ومعظم سككها وأسواقها مفروشة باآلجر، 
اؤهم وهي عامرة آهلة؛ وفرضة تلك النواحي على جيحون، وأقرب اجلبال إليها على حنو مرحلة؛ وم

للشرب من جيحون ور جيري من الصغانيان، وليس لضياعهم من جيحون شرب، وشرب ضياعهم من 
ر الصغانيان، وهلا من املدى صر منجن وهاشم جرد؛ والقواذيان مدينة هلا كورة، وهي أصغر من 

من واشجرد الترمذ، وهلا من املدن نودز، والواشجرد حنو الترمذي الكرب، وشومان، أصغر منها، ويرتفع 
وشومان إىل قرب الصغانيان زعفران كثري، حيمل إىل اآلفاق ويرتفع من القواذيان الفوة، والصغانيان مدينة 

وأما أخسيسك فهي حبذاء زم، وزم يف . أكرب من ترمذ، اال أن الترمذ أكثر أهال وماال، وللصغانيان قلعة
، وهي مدينة خصبة صغرية، والغالب على أرض خراسان إال أما جمموعتان يف العمل، واملنرب بالزم

وأما فربر فهي مدينة . أطرافها السائم من اإلبل والغنم، وعلى ظهر كل واحدة منهما مفاوز وآبار ومراع
وأما خوارزم فإنه اسم اإلقليم، وهو إقليم منقطع عن خراسان . من خبارى، وقد وصفناها يف مجلة خبارى

ز من كل جانب، وحدها متصل حبد الغزية فيما يلي الشمال واملغرب، وعما وراء النهر، وحتيط به املفاو
وجنوبيه وشرقيه خراسان وما وراء النهر، وهي يف آخر ر جيحون، وليس بعدها على النهر عمارة إىل 
أن يقع يف حبرية خوارزم، وهي على جانيب جيحون، ومدينتها يف اجلانب الشمايل من جيحون، وهلا يف 

 مدينة كبرية تسمى اجلرجانية، وهي أكرب مدينة خبوارزم بعد قصبتها، وهي متجر الغزية، اجلانب اجلنويب
وقد كان يف التقدير أن نصور نصف خوارزم يف . ومنها خترج القوافل إىل جرجان واخلزر وإىل خراسان

صورة خراسان، ونصفها يف صورة ما وراء النهر، غري أن الغرض يف هذا الكتاب معرفة صور هذه 
ألقاليم ومدا، فاخترت أن تكون خوارزم جمموعة يف الصورة، وجعلتها يف صورة ما وراء النهر، فأبلغ ا

وخبوارزم من املدن سوى القصبة درغان وهزاراسب وخيوه . بذلك غرضي من غري تكرار يف الصورتني
    ية براتكني ومذِْميِنة ومرداجقان وخشِميثَن وأردخشِميثَن وسافَردز ونوزوار وكردران خواش وكُردر وقر

  .ِنية.واجلُرجاِنية

    

فأما قصبتها فإا تسمى باخلوارزمية كاَثْ، وهلا قلعة ليست بعامرة، وكانت هلا مدينة فخرا النهر، وبىن 
عة، الناس من وراء املدينة، وقد قارب النهر القلعة وخياف على دمها، واملسجد اجلامع على ظهر القل
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ودار خوارزم شاه عند املسجد اجلامع، واحلبس عند القلعة، ويف وسط املدينة ر جردوريشق املدينة، 
والسوق على جانيب هذا النهر، وطوهلا حنو ثلث فرسخ يف حنوه، وأما أبواا فقد دم بعض املدينة وذهب 

ول حد خوارزم يسمى الطاهرية مما أبواب ما دم منها، والباقي قد بىن خلف ما دم على الوادي، وأ
يلي آمل، فتمتد هذه العمارة يف جنويب جيحون، وليس يف مشاليه عمارة، إىل أن ينتهي إىل قرية تسمى 
غاراخبشنه، مث يكون من غاراخبشنه إىل مدينة خوارزم عامرا من جانيب جيحون مجيعا، وقبل غارخبشنه 

ستاق إىل املدينة، ويسمى هذا النهر كَاوخواره وتفسريه بستة فراسخ ر يأخذ من جيحون فيه عمارة الر
أكل البقر، وهو ر عرضه حنو مخسة أبواع، وعمقه حنو قامتني فيحمل السفن، ويتشعب من كاوخواره 

بعد أن جيري مخسة فراسخ ر يسمى كَِريه يعمر به بعض الرساتيق، وليس للعمارة على شط جيحون من 
اسارززاراسب فيصري عرضه حنوا من مرحلة إىل مقابل املدينة، مث الطاهرية إىل ه ب كبري عرض، يعرض

ال يزال يضيق حىت يصري باُجلرجانِّية حنو فرسخني، مث ينتهي إىل قرية تسمى كيت على مخسة فراسخ من 
سب كوجاغ، وهي قرية بقرب جبل، وليس يف العرض عمارة غريها، ووراء هذا اجلبل املفازة، ومن هزارا

منها ر هزاراسب يأخذ من جيحون مما يلي آمل، وهو حنو نصف : إىل سائر ما على غريب جيحون أار
كاوخواره وحيتمل السفن، مث على حنو فرسخني من هزاراسب ر يعرف بكَردران خواش، وهو أكرب من 

لسفن إىل خيوه، وبعده ر ر هزاراسب، وبعده ر ِخيوه وهو ر أكرب من كردران خواش، وجيري فيه ا
مدرا وهو ر أكرب من كاوخواره مرتني، جتري فيه السفن إىل مدرا، وبني ر مدرا حنو ميل، ومن ر 

مدرا إىل ر وداك جتري فيه السفن إىل اجلرجانية، وبني ر وداك ور مدرا ور مدرا حنو ميل، ومن ر 
ل املدينة من ناحية اجلرجانية ر يسمى بوه، فيجتمع ماء بوه وداك إىل مدينة خوارزم حنو فرسخني، وأسف

وماء وداك يف حد قرية تعرف بأندراستان أسفل منها إىل ما يلي اجلرجانية، ووداك أكرب من بوه، وجتري 
فيهما السفن إىل اجللرجانية على غلوة مث يكون هناك سكر يندمنع السفن، ومن جمتمع هذين املاء إىل 

و مرحلة، وبني ر كاوخواره واملدينة اثنا عشر فرسخا، وعرض ر خوارزم عند املدينة حنو اجلرجانية حن
فرسخني؛ ولكردر ر يأخذ من أسفل مدينة خوارزم، على أربعة فراسخ من أربعة مواضع متقاربة، فيصري 

ا قل ماء جيحون را واحدا مثل بوه ووداك إذا اجتمعا، ويقال إن جيحون كان جمراه يف هذا املوضع، وإذ
يقل املاء يف هذا النهر، وحبذاء كيت يف املفازة بفرسخ من اجلانب الشمايل املدينة اليت تسمى مذمينية، 
وهي من جيحون على أربعة فراسخ إال أا من اجلرجانية، وأمنا صار هكذا ألن النهر حتول من كردر 

ارة؛ وبني جيحون وكردر رستاق يقطع ما بني كيت ومذمينيةٍ،وليس على الشط بعد مذمينية عم
مرداجقان، وبني مرداجقان وجيحون فرسخان، وهي حبذاءاجلرجانية، ولكل قرية بني كردر واملدينة ر 
يقع من جيحون، ومجيع هذه األار كلها من جيحون، مث ينتهي جيحون إىل حبرية خوارزم، مبوضع فيه 
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خليجان، وعلى شط هذا البحر مما يلي خليجان صيادون ليس به قرية وال بناء، ويسمى هذه املوضوع 
أرض الغزية، فإذا كان الصلح جاءوا من هذا اجلانب إىل قرية براتكني، ومن اجلانب اآلخر إىل اجلرجانية، 

وكلتامها ثغران؛ ويف جيحون قبل أن يبلغ ر كاوخواره بنحو ثالثة فراسخ جبل يقطع وسطه قطعاً، 
اء إىل حنو من الثلث، ويسمى هذا املوضع أبو قشة، وهو موضع خياف فيضيق النهر حىت يعود عرض امل

على السفن منه من شدة جريه واهلور الذي عند خمرجه، وبني املوضع الذي يقع فيه ر جيحون إىل 
املوضع الذي يقع فيه ر الشاش من هذه البحرية حنو أربعة أيام، ووادي جيحون رمبا مجد يف الشتاء حىت 

بالثقال، ويبتدئ مجوده من ناحية خوارزم حىت يعلو إىل حيث انتهى اجلمد؛ وأبرد ما على يعرب عليه 
جيحون من البقاع خوارزم، وعلى شط حبرية خوارزم جبل جغراغز، وجيمد عنده املاء حىت يبقى إىل 

     حنو من مائة -فيما بلغين-الصيف، وهو أمجة قصباء، ودور هذه البحرية

س هلا مغيض ظاهر، ويقع فيها ر جيحون ور الشاش وأار غريمها، فال يعذب فرسخ، وماؤها ماحل ولي
 أن يكون بينها وبني حبر اخلزر خروق، يتصل ا -واهللا أعلم-ماؤها وال يزيد على صغرها، ويشبه

  .ماؤمها، وبني البحرين حنو من عشرين مرحلة على السمت

 أا ال جوز ا، ويرتفع منها من ثياب القطن والصوف وخوارزم مدينة خصبة كثرية الطعام والفواكه، إال
أمتعة كثرية تنقل إىل اآلفاق، ويف خواص أهلها يسار وقيام على أنفسهم باملروة الظاهرة، وهم أكثر أهل 
خراسان انتشاراً وسفراً، فليس خبراسان مدينة كبرية إال وا من أهل خوارزم مجع كبري، ولسام لسان 

اسان بلد على لسام، وزيهم القراطق والقالنس، وخلقهم ال خيفى فيما بني أهل مفرد، وليس خبر
خراسان، وهلم بأس على الغزية ومنعة، وليس ببلدهم معادن ذهب وال فضة وال شئ من جواهر األرض، 

ا مع وعامة يسارهم من متاجرة الترك واقتناء املواشي، ويقع إليهم أكثر رقيق الصقالبة واخلزر وما وااله
  .رقيق األتراك، واألوبار من الفنك والسمور والثعالب واخلز وغري ذلك من أصناف الوبر

فهذا ما على جيحون من الكور، فنبدأ مما وراء النهر يف كورة خبارى، ألا أول الكور وا دار إمارة 
  .صال إن شاء اهللاخراسان، وهي مستقيمة على ترصيف كور ما وراء النهر، مث يتبع ما يليها على االت

    

أما خبارى وامسها نوِمجكَث، فهي مدينة يف مستوى، وبناؤها خشب مشتبك، وحييط ببنائها قصور 
وبساتني وسكك وقرى تكون أثىن عشر فرسخاً يف مثلها، وحييط جبميع ذلك سور جيمع هذه القصور 

على قصبة - ومن هذا السور واألبنية والقرى والقصبة، فال يرى يف أضعاف ذلك كله مفازة وال خراب،
املدينة وما يتصل ا من القصور واملساكن واحملال والبساتني اليت تعد من القصبة، ويسكنها من يكون يف 

 سور آخر قطره حنو فرسخ يف مثله، وهلا مدينة داخل هذا السور، حييط ا -مجلة القصبة شتاء وصيفاً
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 مقدار مدينة صغرية، وفيه قلعة أخرى، ومسكن والة سور حصني، وهلا قهندز خارج املدينة يتصل ا
خراسان من آل سامان يف هذا القهندز، وهلا ربض، واملسجد اجلامع على باب القهندز يف املدينة، 

وليس خبراسان وما وراء النهر مدينة أشد اشتباكاً من خبارى، . وحبسها يف القلعة، وأسواقها يف ربضها
م يف الربض ر السغد يشق الربض وأسواقها، وهو آخر ر السغد، وال أكثر أهال على قدرها، وهل

فيفضي إىل طواحني وضياع ومزارع، ويسقط فاضله يف جممع ماء جياور بيكند إىل قرب فربر يعرف بسام 
منها باب يعرف بباب املدينة، وباب يعرف بباب نور، : خواش، وأما املدينة فلها سبعة أبواب حديد

أحدمها الريكستان، واآلخر باب :  حفره، وباب يعرف بباب بين سعد، ولقلعتها بابانوباب يعرف بباب
اجلامع يشرع إىل املسجد اجلامع،وعلى الربض دروب، فمنها درب خيرج منه إىل خراسان يعرف بدرب 

يعرف بدرب الريو، " درب"هذا الدرب " ويلي"امليدان، ويليه مما يلي املشرق درب يعرف بدرب إبراهيم 
يليه درب يعرف بالردقشة، ويليه درب يعرف بدرب كالباذ، وهذا الباب وباب املردقشة خيرج منهما و

إىل نسف وبلخ، ويلي درب كالباذ درب يعرف بالنوار، ويليه درب يسمى مسر قند يفضي إىل مسر قند 
وهو طريق وسائر ما وراء النهر ويليه درب فغاسكون، مث درب الراميثنية، مث يليه درب حد شرون 

فمنها باب احلديد، ويليه باب : خوارزم؛ مث يليه باب غشج، ويف وسط الربض على أسواقها دروب
قنطرة حسان، ويليه بابان عند مسجد ماج، ويليهما باب يعرف بباب رخنة، ويليه باب عند قصر أيب 

زجه، ويليه باب سكة هشام الكنايب، ويليه باب عند قنطرة السويقة، ويليه باب فارجك، ويليه باب درول
مغان، ويليه درب مسر قند الداخل، وليس يف مدينتها وال يف قهندزها ماء حار الرتفاعهما، ومياههم من 

ر يعرف بنهر فشيديزه يأخذ من ر خباري : النهر األعظم، وينشعب من هذا النهر يف املدينة أار، منها
 جيري يف درب املردقشة على جوبار أيب إبراهيم، يف مكان يعرف بالورغ، جيري يف مكان يعرف بالوغ،

حىت ينتهي إىل باب الشيخ اجلليل أيب الفضل ويقع يف ر نوكنده، وعلى هذا النهر حنو ألفي بستان وقصر 
سوى األرضني، ومن يف هذا النهر إىل مغيضه حنو من نصف فراسخ، ور يعرف جبويبار بكار يأخذ من 

وضع يعرف مبسجد أحيد ويغيض بنوكنده، وعلى هذا النهر شرب بعض هذا النهر يف وسط املدينة مب
الربض وحنو من ألف بستان وقصر سوى األرضني، ور يعرف جبويبار القواريريني، يأخذ من النهر يف 

املدينة مبوضع يعرف مبسجد العارض، فيسقي بعض الربض؛ وهو أغزر وأعم لألراضي والبساتني من ر 
يأخذ من النهر عند مسجد العارض، فيسقي بعض الربض حىت خيرج إىل نوكنده، بكار، ور جبوغشج 

وهو يعرف جبويبان العارض، ور يعرف بنهر بيكند يأخذ من ر املدينة عند رأس سكة ختع، فيسقي 
بعض الربض ويغيض بنوكنده يأخذ من النهر عند دار محدونة، وهو مغيض للمياه عليه شرب بعض 

املفازة، وليس عليه شرب ضياع، ويليه ر الطاحونة يأخذ من النهار يف املدينة مبوضع الربض ويفضي إىل 
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يعرف بالنوار، وعليه شرب بعض الربض ويدير أرحية وينتهي إىل بيكند، ومنه شرب أهل بيكند، ور 
ضي إىل يعرف بنهر كشنه يأخذ من النهر يف املدينة عند النوار، وعلية شرب النوار من الربض فيف

قصور وضياع كثرية وبساتني حىت جياوز كشنه إىل ما ميرغ، ور يعرف بنهر رباح يأخذ من النهر بقرب 
الريكستان، فيسقي بعض الربض وينتهي إىل قصر رباح،فيسقي حنو ألف من البساتني والقصور سوى 

ستان والقهندز ودار األرضني، ور الريكستان يأخذ من النهر بقرب الريكستان، ومنه شرب أهل الريك
اإلمارة حىت ينتهي إىل قصر جالل دِيزه، ور يأخذ من النهر يف املدينة بقرب قنطرة محدونة حتت األرض 

    إىل حياض بباب بين أسد، وتقع فضلته يف فارقتني القهندز، ور يعرف بنهر 

سوق ودروازجه إىل زغاركنده يأخذ من النهر مبكان يعرف بورغ، فيجري على باب دروازجه وعليه 
  .باب مسرقند حىت ينتهي إىل سبيدماشه وجياوزه حنوا من فرسخ، وعليه قصور وبساتني وأراضي كثرية

    

أما رساتيق خبارى فمنها الذر وفرغيدد وسخر ورستاق الطواريس وبورق وخزغَانة السفلى وبومة وجنار 
ساجمن ما وراء وفراور السفلى وأروان جفر ورستاق كاَخشتوان وأنديار كندمان وساجمن مادون و

 -كرمينية-وفراور العليا، فهذه الرساتيق داخل احلائط، وخارج احلائط جزه وشاخبش ويسري رستاق 

وخرغانة العليا ورامند وبيكند وِفربر، ويتشعب من عمود ر السغد يف حد خبارى خارجا عن القصبة من 
أن ينتهي إىل باب املدينة أار كثرية، تتفرق يف القرى واملزارع يف احلائط اخلارج بناحية الطواريس إىل 

ر يعرف بسافري كام يأخذ من النهر، فيسقى القرى حىت : احلائط، وعليها عمارة قرى خبارى فمنها
ينتهي إىل وردانة، وعليه شرم، ور يعرف خبرغَان روذ يأخذ من النهر، فيسقي القرى حىت ينتهي إىل 

وس وعليه شرم، ور يعرف بنجار جفر يأخذ من النهر، فيسقي القرى حىت ينتهي إيل خرميثن وعليه را
شرم، ور يعرف بنهر جرغ يأخذ من النهر حىت ينتهي إيل اجلُرغ وعليه شرم، فيعود الفاضل يف 

عليه شرم، ور يعرف النهر، ور يعرف بنوكنده يأخذ من النهر، فيسقي القرى حىت ينتهي إيل فرانة و
بنهر فَرخشه يأخذ من النهر، فيسقي القرى حىت ينتهي إيل فرخشه ومنه شرم، ور يعرف بنهر بنهر 

كشنه يأخذ من النهر، فيسقي القرى حىت ينتهي إيل كشنه وعليه شرم، ور يعرف بنهر الراِميثَنة يأخذ 
نة وعليه شرم، ور فراور السفلى يأخذ من النهر فيسقي من النهر، فيسقي القرى حىت ينتهي إىل الراميث

القرى حىت ينتهي إيل فأراب وعليه شرم، ومنها ر يعرف بأروان يأخذ من النهر، فيسقي القرى حىت 
ينتهي إيل باَنب وعليه شرم، ور يعرف بفراور العليا يأخذ من النهر، فيسقي القرى حىت ينتهي إيل 

رم، ور يعرف بنهر خامه يأخذ من النهر، فيسقي القرى حىت ينتهي إيل خامه وعليه أوبوقار وعليه ش
شرم، ور يعرف بتنكان يأخذ من النهر، فيسقي القرى حىت ينتهي إيل وركَه وعليه شرم، ور يعرف 
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فضل من ماء بنهر نوكنده يأخذ من النهر فيسقي القرى حىت ينتهي إيل نوباغ األمري وعليه شرم، وما 
ر السغد فإنه جيري يف ر يعرف بالذر، وهو النهر الذي يشق ربض خباري، ومنه أار املدينة اليت 

ذكرناها، وأكثر هذه األار حتمل السفن كربا وغزارة، وكلها تأخذ من النهر داخل حائط خباري من 
ى اشتباك البناء والتقدير يف املساكن وأبنية قرى خباري كلها عل. حد الطواويس إيل أن تنتهي إيل املدينة

وارتفاع أراضي األبنية، وهي حمصنة بالقالع باألبنية اموعة، وليس يف داخل هذا احلائط جبل وال 
مفازة، وأقرب اجلبال إليها جبل وركه، ومنه حجارة بلدهم للفرش واألبنية، ومنه طسن األواين والنوارة 

حمتطبهم من بساتينهم وما حيمل إليهم من املفاوز من الغضا واجلص، وهلم خارج احلائط مالحات، و
وأراضي خباري كلها قريبة إيل املاء ألا مغيض ماء السغد، ولذلك ال تنبت األشجار العالية . والطرفاء

فيها مثل اجلوز والدلب واحلور وما أشبه، فإذا كان مه شجر فهو قصري غري نام، وفواكه خباري أصح 
لنهر وألذها طعما؛ ومن عمارة خباري أن الرجل رمبا قام على اجلريب الواحد من األرض فواكه ما وراء ا

فيكون منه معاشه، ومن كثرة عددهم أن ما يرتفع من بالدهم يقصر عن كفايتهم، لفور عددهم 
وتضاعفهم على ما خيرج من أراضيهم، فيحمل إليهم املري من الطعام وسائر ما حيتاجون إليه من سائر ما 

واجلبل الذي يتصل ذيله بقرية وركه جبل ميتد إىل مسر قند، فيما بني كش ومسرقند حىت يتصل . راء النهرو
 فيما -جببال البتم، عاطفا على أشروسنة يف عرض فرغانة، حىت خيرج على ناحية شلجي والطراز، مث ميتد

 وفرغانة وإيالق وشلجي  إيل حد الصني؛ وهذه املعادن اليت بأشروسنة-أخربين به من سلك تلك السبل
ولبان إيل أرض خرخيز كلها يف عود هذا اجلبل وما يتصل به من اجلبال، والنوشاذر الذي يف عمل البتم، 

والزاج واحلديد والزيبق والنحاس واآلنك والذهب واجلراغ سنك والنفط والقري والزفت والفريوزج 
ه حتترق حجارته مثل الفحم، والثمار املباحة اليت والنوشاذر الذي بفرغانة، واجلبل الذي ذكرته بفرغانة أن

وصفتها بفرغانة، كل ذلك يف هذا اجلبل يف سنامه أو سفحه أو مايتصل به، ويف هذا اجلبل بناحية البتم 
وجبال الساودار بسمرقند مياه حر وبرد، غري أن فيها عيونا جتمد يف الصيف إذا اشتد احلر حىت تصري 

    ماؤها يف الشتاء حارا، كاألعمدة وتنقطع، ويكون 

  .وتأوي إليها السوائم لدفء موضعها يف الشتاء

ولبخاري مدن داخل حائطها وخارجا عنه، فأما داخل حائطها فالطواويس، وهي أكرب منرب بعد القصبة، 
وتوجمكث وزندنه ومغكان وخجادة، وخارج احلائط بيكند وفربر وكرمينيه وخد مينكن وخرغانكث 

ا الطواويس فإا مدينة هلا سوق، وجممع عظيم ينتابه الناس من أفطار ما وراء النهر يف فأم. ومذيا جمكث
وقت معلوم من السنة، ويرتفع منها من الثياب القطن ما ينقل إيل سائر املواضع، وهي مدينة كثرية 

ليت داخل احلائط البساتني واملاء اجلاري خصبة، وهلا قهندز ومدينة ومسجد جامعها يف املدينة؛ وأما املدن ا
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فهي متقاربة يف الكرب والعمارة، ولكل منها حصن؛ وأما كرمينية فهي أكرب من الطواويس وأعمر عددا 
وأخصب؛ وخدمينكن من كرمينية، وحبذائها خرغانكث ومذياجمكث، وهي متقاربة يف الكرب والعمارة، 

ا من الرباطات ولكرمينية قرى كثرية، وكذلك لكل منرب قرى ومزارع، إال بيكند فإ ا وحدها، غري أن
ما ال أعلم يف بلدان ما وراء النهر أكثرها عددا منها، وبلغين أن عددها حنو من ألف رباط؛ وهلا سور 
حصني ومسجد جامع تؤنق يف بنائه وزخرف حمرابه، فليس مبا وراء النهر حمراب أحسن زخرفا منه؛ 

  .رة خصبةوفربر مدينة قريبة من جيحون، وهلا قرى وهي عام

    

وأما لسان خباري فإنه لسان السغد إال أنه حيرف بعضه، وهلم لسان الدرية، وأهلها يرجعون من األدب 
ونقودهم الدرهم وال يتعاملون بالدينار فيما بينهم وهي كالعرض، إال . إىل ما يفضلون به ما وراء النهر

آنك وغري ذلك من جواهر خمتلفة قد أن هلم درمها يسمونه الغطريفي، وهي دراهم من حديد وصفر و
ركبت، فال جيوز هذا الدرهم إال يف عمل خباري وحده، وسكته تصوير وهو من ضرب اإلسالم، 

وأما زيهم فالغالب عليهم األقبية والقالنس على زي أهل . وكذلك املسيبية واحملمدية من ضرب اإلسالم
 معلومة يف أوقات من الشهر دارة، جيري فيها ما وراء النهر، وهلم داخل احلائط وخارجه أسواق متصلة

ويرتفع من خباري ونواحيها من . من الشراء والبيع للثياب والرقيق واملواشي وغرب ذلك مما يتسع به أهلها
ويتحدث أهل . ثياب القطن ما ينقل إىل اآلفاق وكذلك البسط واملصليات ويثاب من الصوف تستحسن

خترج منها جنازة وال قط، وما عقدت فيها راية خرجت فهزمت، وهذا خباري أن من بركة القلعة أنه مل 
من االتفاق العجيب إن صح، ويقال إن أصل أهل خباري يف قدمي األيام ناقلة اصطخر، وسكن والة 

خراسان من السامانية مدينة خباري، ألا أقرب مدن ما وراء النهر إىل خراسان، فمن كان ا فخراسان 
لنهر وراءه، وهلم من حسن الطاعة وقلة اخلالف على الوالة ما يؤدي إىل اختيار املقام أمامه وما وراء ا

وأول والة خراسان من آل سامان إمساعيل بن أمحد، جاءته والية خراسان . بيهم على سائر ما وراء النهر
لنهر يقيمون قبل وهو ببخاري فاستدام املقام ا، فبقيت الوالية ا يف أوالده، وقد كان والة ما وراء ا

ذلك إما بسمر قند وإما بالشاشي وفرغانة يف وجوه الترك، وكان عمل والة خباري حيزر مفرداً من 
وأما خجاده فهي على ميني الذاهب من خباري إىل بيكند على ثالثة . خراسان إىل أن زالت أيام آل طاهر

وأما . دينة على أربعة فراسخ، مشايل املدينةوأما زندنة فإا من امل. فراسخ، وبيها وبني الطريق حنو فراسخ
توجمكث فإا على يسار الذاهب إىل الطواويس على أربعة فراسخ، وبينها وبني الطريق حنو نصف 

فراسخ، ومن كرمينية إىل خد مينكن فرسخ فيما يلي السغد، وبني خد مينكن وطريق مسر قند غلوة عن 
وخرغانكث .  وادي السغد أعلى من خدمينكن مبقدار فرسخومذياجمكث وراء. يسار الذاهب إىل مسر قند
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ويتصل ببخاري من شرقيها السغد، وأوهلا إذا جرت كرمينية . حبذاء كرمينية على فرسخ من وراء الوادي
الدبوسية مث ربنجن والكشانية واشتيخن ومسرقند، وكل هذا قلب السغد، على أن من الناس من يزعم أن 

وقصبة السغد مسرقند، وهي مدينة على جنويب وادي . د، ولكنا أفردياهاخباري وكشي ونسف من السغ
السغد، مرتفعة علية، وهلا قهندر ومدينة وربض، فإما القهندز ففية احلبس ودار اإلمارة عامران، وأما 

باب الصني يف جهة املشرق، وباب نوار يف جهة املغرب، وباب خباري : املدينة فلها سور وأربعة أبواب
هة الشمال، وباب كش يف جهة اجلنوب، وهلا أسواق ومساكن وماء جار يدخل إليها يف ر من يف ج

رصاص، وهو ر بنيت له مسناة عالية من حجارو، جيري عليها املاء من الصفارين حىت يدخل من باب 
 سور كش، ووجه هذا النهر رصاص كله، وذلك أن حوايل املدينة خندقاً قد تسفل، ألنه استعمل طينه يف

املدينة، فبقي حواليها خندق عظيم، فاحتيج إىل مسناة يف هذا اخلندق جيري املاء عليها إىل املدينة، وهو 
ر جاهلي يف وسط السوق مبوضع يعرف برأس الطاق، وهو أعمر موضع بسمرقند، وعلى جنبات هذا 

ظه شتاء وصيفاً، واملسجد النهر غالل موقوفة على مرمات هذا النهر، وعليه حفظه من اوس عليهم حف
اجلامع يف املدينة بينه وبني القهندز عرض الطريق، ويف املدينة مياه من هذا النهر وبساتني، وفيها دار 

اإلمارة آلل سامان غري دار اإلمارة بالقهندز واملدينة من الربض على جانبه، قريب من وادي السغد الذي 
ض ممتد من وراء وادي السغد، من مكان يعرف بافشينه على هو بني الربض واملدينة، وذلك أن سور الرب

باب كوهك حىت يطوفبورسنني، مث يطوف على باب فنك، وعل باب ديودد مث إىل باب فرخشيذ، مث إىل 
باب غداود مث ميتد إىل الوادي، والوادي للربض كاخلندق مما يلي الشمال، ويكون قطر السور احمليط 

 الربض شر به وجممع أسواقه رأس الطاق، مث تتصل به األسواق والسكك بربض مسرقند فرسخني، غري أن
واحملال، ويف تضاعيف ذلك قصور وبساتني، فليس من والدار وفيها ماء جار إال القليل، وقل دار ختلو من 

     بستان،حىت إنك إذا 

ألسواق والتجارات يف صعدت أعلى قهندزها مل تبد املدينة للنظر، الستتارها بالبساتني واألشجار، وأكثر ا
الربض إال شيئاً يسرياً يف املدينة، وهي فرضة ما وراء النهر وجممع التجار، ومعظم جهاز ما وراء النهر يقع 
بسمرقند، مث يتفرق إىل سائر الكور، وكانت دار إمارة ما وراء النهر ا إىل أيام إمساعيل بن أمحد فنقلها 

اب غداود وباب إسبسك وباب سوخشني وباب أفشينه وباب منها ب: إىل خباري، ولسر ربضها أبواب
ورسنني وباب كوهك وباب ريودد باب فرخشيد، ويزعم الناس ان تبعا بين مدينتها، وأن ذا القرنني أمت 
بعض بنائها، ورأيت على باب كش صحيفة من حديد قد كتب عليها كتابة زعم أهلها أا باحلمريية، 

 بناء تبع، وكتب علية أن من صنعاء إىل مسرقند ألف فرسخ، وأن كتابته من وأم يتوارثون علم ذلك بأنه
أيام تبع، فتنة بسمرقند يف أيام مقامي ا، وأحرق الباب وذهبت الكتابة، وأعاد ذلك الباب أبو املظفر 
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حممد بن لقمان بن نصر بن أمحد بن أسد كما كان من حديد من غري تلك الكتابة، وتربة مسرقند من 
تربة وأيبسها، ولوال كثرة البخارات من املياه اجلارية يف سككهم ودورهم وكثرة أشجار اخلالف أصح 

بينهم ألضر م فرط يبسها، وبناؤها طني وخشب، وأهلها يرجعون إىل مجال بارع ورزانة، وهم من 
 جيحف اإلفراط يف إظهار املروة وتكلف القيام على أنفسهم ما يزيدون على سائر بالد خراسان، حىت

وبسمرقند جممع رقيق ما وراء النهر، وخري الرقيق مبا وراء النهر تربية مسرقند، وبينها وبني أقرب . بأمواهلم
اجلبال حنو مرحلة خفيفة، إال أنه يتصل ا جبل صغري يعرف بكوهكن ميتد طرفه إىل سور مسرقند، وهو 

مل يف األواين والنورة والزجاج وغري مقدار نصف ميل يف الطول، ومنه أحجار بلدهم، والطني املستع
والبلد كله طرقه وحماله وسككه غال قليال . ذلك، وبلغين أن به ذهباً وفضة غري أنه ال يتسوغ العمل فيه

مفترش باحلجارة، ومياههم من وادي السغد، وهذا الوادي مبدؤه من جبال البتم على ظهر الصغانيان، 
ليها قرى، وتعرف الناحية بربغر، فينصب منها جبال حىت ينتهي وله جممع ماء يعرف جبن مثل حبرية حوا

إىل بنجيكث، مث ينتهي إىل مكان يعرف بورغسر وتفسريه راس السكر، ومنه تتشعب أار مسرقند، 
فأما أار اجلانب الشرقي على الوادي فإا تأخذ . ورساتيق تتصل ا من غريب الوادي من جانب مسرقند

بغوبار، وذلك أن ذا املكان تنفسح اجلبال وتظهر الراضي، اليت ميكن فيها الزرع حبذاء ورغسر مبكان 
منها ر برش ور بشمني، فإنا ر برش فإنه ميتد على ظهر : وجري األار، فتأخذ من ورغسر أار

ارمش فإنه يلي مسرقند، فمنه أار املدينة واحلائط والقرى اليت تتصل ا من مبتدئه إىل منتهاه، وأما ر ب
هذا النهر من ناحية اجلنوب، وعليه القرى من أوله إىل آخره حنو مرحلة، وأما ر بشمني فإنه من بارمش 

مما يلي اجلنوب، ويسقي من أوله إىل آخره قرى كثرية، غري أن انقطاعه دون انقطاع هذين النهرين، 
عب من هذه النهار أار يكثر إحصاؤها، وأكرب هذه األار برش مث بارمش، ومها حيتمالن السفن، وينش

حىت يعمر ا من القرى واملزارع من ورغسر إىل آخره رستاق يعرف بالدرغم، على عشرة فراسخ يف 
الطول، وعرضه حنو أربعة فراسخ إىل حنو فرسخ، وهذه الرساتيق كلها تعرف بورغسر وما ميرغ 

ر أشتيخن والسناواب ور بوزماجز، :  فإاوسنجرفغن والدرغم، وأما األار اليت تأخذ من غوبار
ربنجن : وينشعب من وادي السغد أار كثرية على امتداده حبذاء كل بلدة وكل رستاق، فمنها أار

وأار الدبوسية وأار كرمينية حىت ينتهي إىل خباري، ويكثر عدد األار برستاق مسرقند لكثرة عدد قراها 
ة الواحدة منها ران وثالثة، ويكثر يف املدينة انشعاب األار الصعار حبسب ةتعددها، ورمبا كان للقري

عدد الدور والربك والبساتني والقصور، ومن أطل من شرف على وادي السغد مل ير إال خضرة ممتدة ال 
يتخللها إال قصر أو قلعة، وبورغسر كروم وضياع وبساتني قد أزيل عنها اخلراج، وجعل على أهلها 

خلراج إصالح سكور ذلك املاء وإحكام بثوقه، وامتداد الوادي يف الصيف يكون من ثلوج جبال عوض ا
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وأما رساتيق مسرقند فإن أوهلا بنجيكث ومدينتها بنجيكث، مث تليها ورغسر . البتم واشروسنة ومسرقند
ا يلي مسرقند ومدينتها ورغسر، ويلي بنجيكث جبال الساودار وليس ا منرب، وبني الياودار وورغسر فيم

     رستاق ما ميرغ وسنجر فغن وليس ما منرب، غري أن مبا مكانا يعرف بالريودد، كان ا 

مقام اإلخشيذ ملك مسرقندن وهي قرية فيها قصور األخشيذية؛ وسنجرفغن وورغسر كانا من ما ميرغ 
 الدرغم رستاق أبغر فأفردا عنها، ويتصل برستاق ما ميرغ رستاق الدرغم وليس به منرب، ويتصل برستاق

وليس به منرب، والساودار الذي عن جنويب مسرقند، وليس بنواحي مسرقند رستاق أصح هواء وال زرعا 
وفواكه منه، وأهلها أصح الناس ألوانا وأبدانا، وطوله زيادة على عشرة فراسخ؛ وبالساودار عمر 

وع، ويفضل من أعناا ما حيمل للنصارى يعرف بوزكرد، ورستاق الدرغم أزكي هذه الرساتيق يف الزر
إىل غريها من الرساتيق؛ وأما أبغر فإا مباخس، غري أن قراها أكثر عددا من الرساتيق مسرقند وأراضيها 

منجبة، وبلغين أن القفيز البذر يريع ا مائة قفيز وا مراع كثرية، فهذه رساتيق مسرقند عن جنويب 
 وهي متامخة الشروسنة وليس ا منرب، وماؤها ليس من ماء الوادي؛ فإمامشاليه فإن أعالها ياركث،

السغد، وإمنا هي عيون، واملباخس ا كثرية، ومراعيها واسعة خصبة؛ ورستاق بورمنذ مما يلي أشروسنة 
وليس به منرب، وقراه يسرية، ويتصل بياركث رستاق بوزماجز مما يلي مسرقند، ومدينته باركث، ويتصل 

، وهو رستاق مشتبك القرى واألشجار، ومدينته كبوذجنكث، وعلى ظهر هذا ا رستاق كبوذجنكث
الرستاق رستاق وذار، ومدينته وذار، وهو رستاق خصب كثري الزروع، له سهل وجبل وسقي ومزارع 

ومراع، ووذار وكثري من قرى هذه الرساتيق لقوم من بكر بن وائل يعرفون بالسباعية، كانت هلم 
 وهو -ت هلم ا دور ضيافات وأخالق حسنة، ويتصل به رستاق املرزبانبسمرقند واليات، وكان

ونقود مسرقند الدراهم . املرزبان بن تركسفي، الذي كان استدعي إىل العراق يف مجلة دهاقني السغد
اإلمساعيلية واملكسرة والدنانري، وهلم دراهم تعرف باحملمدية، وتركب من جواهر شىت من حديد وحناس 

واشتيخن مدينة مفردة يف العمل عن مسرقند، ذات رساتيق وقرى كثرية البساتني . لكوفضة وغري ذ
واملترتهات، وهلا مدينة وقلعة وربض وأار مطردة، ومن بعض قراها عجيف بن عنبسةن وأسواق 

اشتيخن هي اليت استصفاها املعتصم، مث أقطعها املعتمد حممد بن طاهر بن عبد اهللا بن طاهر؛ والكشانية 
والدبوسية . مر مدن السغد مقاربة الشتيخن يف الكرب، وهلا قرى ورستاق دون اشتيخن يف املقدارأع

وأربنجن من جنويب الوادي على جادة خراسان، وربنجن أكربها رستاقا من الدبوسية، وقلب مدن السغد 
، وفواكهها الكشانية وكش مدينة ما وراء النهر وهي مقدار ثلث فرسخ يف مثله، بناؤها من طني وخشب

باب احلديد وباب عبيد اهللا وباب القصابني : كثرية تدرك قبل غريها ألا من اجلروم، وهلا أربعة أبواب
وباب املدينة الداخلة، وهي مدينتان داخلة وخارجة، وهلا ران كبريان ر القصابني ور أسرود، ومها 
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وأما نسف فمدينة هلا ربض وسور، .  إىل اآلفاقجيريان على باب املدينة، وا يسقط الترحببني الذي حيمل
باب النجارية وباب مسرقند وباب كش وباب غوبذين، ولنسف قرى كثرية ونواح، وهلا : وأربعة أبواب

منربان سوى منرب املدينة، والغالب على قراها املباخس واخلصب والسعة، ورها ينقطع يف بعض السنة، 
وأصغانيان وشومان وواشجرد . م باآلبار، حىت يعود املاء يف النهرفيسقون بساتينهم ومباقلهم ومباطخه

أرسيانيكث وكركث وغزق ووغكث وساباط وزامني وديزك : ومدا. وراشت، شرقيها بعض فرغانة
ونوجكث وخرقانة، ومدينتها اليت يسكنها الوالة هي بوجنكث، وبناءوها طني وخشب، وهي مدينة 

 سور، وللمدينة الداخلة بابان، وجيري يف املدين الداخلة ر كبري داخلها مدينة أخرى على كل منهما
وعلية فيها رحي، ويشتمل حائطها على دور وبساتني وقصور وكروم، وقطرها حنو فرسخ، وأبواها 

باب زامني وباب مرمسندة وباب نوجكث وباب كلهباذ، وهلا ستة أار، كلها من منبع واحد، هو : أربعة
ل من نصف فرسخ، وتليها يف الكرب زامني، وهي على طريق فرغانة إىل السغد، وتسمى من املدينة على أق

املدينة سوسندة؛ وديزك مدينة يف السهل، ا رباطات وخانات وما ينبع من عني، وهي كثرية الرته 
يعة، والبتم جبال شاهقة من. والبساتني واملياه، وليس حبميع أشروسنة ر جتري فيه سفينة وال ا حبرية

وأكثرها تغلب عليها الربد، وبالبتم حصون منيعة جدا، وفيه معدن الذهب والفضة والزاج والنوشاذر، 
وهو جبل فيه مثل الغار يبىن عليه بيت ويستوثق من أبوابه وكواه، فريتفع من الغار خبار يشبه بالنهار 

    يتهيأ ألحد الدخان وبالليل النار، فإذا تلبد هذا البخار قلع منه النوشاذر، وال 

أن يدخله من شدة حره، إال أن يلبس لبودا ويدخل ا كاملختلس، وهذا البخار ينتقل من مكان إىل 
والبتم جبال . مكان فيحفر عليه حىت يظهر، فإذا انقطع من مكان حفر عليه من مكان آخر فظهر منه

ومينك املوضع . بتم الواسطيتسمى البتم األول واألوسط والداخل، وماء مسرقند والسغد وخباري من ال
وأما الشاش وإيالف فان مقدار عرضهما مسرية . الذي قاتل فيه قتيبة بن مسلم، وحصار االفشني هناك

يومني يف ثالثة، وهي كثرية القرى العمارات واملنابر، وهي يف أرض سهلة كثرية املراعي والرياض، 
 وقالع وأسواق واار ختترق بعض املدن، وبالشاش وبإيالف مدن كثرية ذوات أبواب وأسوار وأرباض

بنكث ودنفغانكث وجيناجنكث وجناكث وبناكت وخرشكت وأشبينغو أردالنكت : ومدن الشاش
وخدينكت وكنكراك وكلشجك وغرجند وغناج وجبوزن ووردوك وكربنه وغدرانك ونوجكث وغزك 

صبتها تعرف فإما إيالق فق. وأنوذكت وبغنكث وبركوش وخاتونكث وفرنكث وكداك ونكالك
سكاكت وباجنخاش ونوكث وبااليان واربيلخ ومنوذلغ وتكث ومخرك وبسكت : بتونكت، وهلا من املنابر

والشاش وايالق متصلتان ال فصل بينهما، وبايالق معدن ذهب . وكهسيم ودخكث وخاش وخرجانكث
. د وتونكتوفضة، وأكربها مدن إيالق نوكث وتونكت، وليس مبا وراء النهر دار ضرب إال بسمرقن
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وأما أسبيجاب فمدينة حنو الثلث من تونكت، ويف ربضها بساتني ومياه، وأبنيتها طني، وهلا أسواق 
مشحونة، وهي خصبة كثرية الغالت واملنافع، وليس مبا وراء النهر مدينة إلخراج عليها إال إسبيجاب، 

ر الشاش، ليس يف عملها وأما خجنده فمتامخو لفرغانة، وهي على غريب . وحوهلا مدن وقرى كثرية
وفرغانة اسم اإلقليم وقصبتها إخسيكت، وهي . مدينة غري كند، وهلا ر عظيم يسافر فيه باملتاجر واملري

مدينة على شط ر الشاش حييط ا سور، وخارجه ربض به سور آخر، وتليها يف الكرب مدينة قباً، وهي 
وأسواق، مث مدينة أوش وهي عامرة مسورة، ا قلعة مدينة من أبزه تلك املدن، هلا قلعة وربض وجامع 

وأوز كند آخر مدن فرغانة . ودار إمارة، وهي مالصقة للجبل الذي عليه مرقب مدينة اجلراس على الترك
مما يلي دار احلرب، وهلا سور وربض وقلعة ومياه جارية وبساتني، وليس مبا وراء النهر أكرب من قرى 

ولفرغانة كور، لكل كورة . مرحلة، لكثرة أهلها وانتشار مواشيهم ومزارعهمفرغانة، رمبا بلغت القرية 
كورة كاسان وكورة جدغل وميان روذان، : منها عدة مدن، لكل مدينة منها رستاق فيه عدة قرى، منها

ر ومدينتها خيالم، وا مولد املري أيب احلسن نصر بن أمحد يف دار خري بن أيب اخلري، ويرتفع من فرغانة أكث
ما يف أيدي الناس من الذهب والفضة والزيبق، وخيرج من جباهلا اجلراغ سنك والفريوزج واحلديد 

وبأسربه جبل حجارة سود حترق كما حيرق الفحم، تباع منه ثالث أوقار . والصفر والذهب واآلنك
  .بدرهم، ورماده يبيض الثياب

    

  المسافات بما وراء النهر

من فربر إىل بيكند مرحلة كبرية، ومن بيكند إىل خباري : إىل فرغانةالطريق من وادي جيحون بفربر 
مرحلة، من خباري إىل الطواويس مرحلة، من الطواويس إىل كرمينية مرحلة، من كرمينية إىل الدبوسية 

مرحلة خفيفة، من الدبوسية إىل ربنجن مرحلة خفيفة، من ربنجن إىل زرمان مرحلة، من زرمان إىل 
ن مسرقند إىل باركث مرحلة، من باركث إىل رباط سعد مرحلةن ويف هذه املرحلة إذا مسرقند مرحلة، م

صرت برباط أيب أمحد مفرق طريق فرغانة والشاش، ومن رباط سعد إىل بورمنذ مرحلة، من بورمنذ إىل 
زامني مرحلة، من زامني إىل ساباط مرحلة، من ساباط إىل أركند مرحلة، من أركند إىل شاوكت مرحلة، 

ن شاوكت إىل خجنده مرحلة، من خجنده إىل كند مرحلة، من كند إىل سوج مرحلة، من سوج إىل م
رشتان مرحلة، من رشتان إىل زندرامش مرحلة، من زندرامش إىل قبا مرحلة، من قبا إىل أوش مرحلة 

 ما كبرية، من أوش إىل أوز كند مرحلة كبرية، هذا هو الطريق القصد من فربر إىل أوزكند، وهي آخر
ومن أراد خجنده إىل أخسيكت قصبة فرغانة خرج من كند إىل سوج مرحلة، ومن سوج إىل . وراء النهر
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خواكند مرحلة كبرية، ومن خواكند إىل اخسيكت مرحلة، وهناك طريقان أحدمها يف املفازة والرمال 
ىل باب مخسة سبعة فراسخ إىل باب اخسيكت، مث تعرب ر الشاش إىل أخسيكت، واآلخر تعرب النهر إ

وأما .  مرحلة23فراسخ، ومن باب إىل اخسيكت أربعة فراسخ، فجميع املسافة من فربر إىل أوز كند 
الطريق الشاش إىل أقصى بلد اإلسالم فإنك خترج من باركث إىل قطوان ديزه مرحلة، وطريق الشاش 

من رباط أيب أمحد فترتل وفرغانة واحد إىل رباط أيب أمحد، مث تعدل عن يسارك إىل الشاش، إذا خرجت 
قطوان ديزه، وإن شئت نزلت خرقانة، ومنها إىل ديزك، ومنها إىل بئر احلسني، مث بئر محيد، مث وينكرد، 
مث أستوركت، مث تونكت، مث إىل رباط بالقالص يسمى انفرن، مث إىل غزكرد قرية، مث إىل اسبيجاب، مث 

 بينهما وال عمارة، ومن أراد طريق بناكت فإنه إىل بدخكت، ومن بدخكت إىل الطراز يومان، ال رباط
يرتل من باركث رباط سعد ومنه إىل زامني، ومن زامني إىل خاوس، ومن خاوس إىل بناكث، مث إىل 

من : الطريق من خباري إىل بلخ.استوركث، فذلك من وادي جيحون إىل الطراز اثنتان وعشرون مرحلة
مرحلة، مث إىل ماميرغ مرحلة كبرية، مث إىل نسف مرحلة، مث خباري إىل قراجون مرحلة، مث إىل ميانكال 

 إىل كندك مرحلة، ومن كندك إىل باب -وهو ديدجي-إىل سونج مرحلة، ومن سونج إىل الدادكي 
احلديد مرحلة، ومن باب احلديد إىل رباط رازيك مرحلة، مث إىل هاشم جرد مرحلة، مث إىل الترمذ 

 جرد مرحلة، ومنها إىل بلخ مرحلة، وذلك من خباري إىل بلخ ثالث مرحلة، ومن الترمذ تعرب إىل سياه
خترج من مسرقند إىل كش يومني، مث إىل كندك ثالث مراحل، : الطريق من مسرقند إىل بلخ. عشرة مرحلة

حترج من : الطريق يف املفازة: والطريق من خباري إىل خوارزم. ويتصل طريق خباري ومسرقند إىل بلخ
 فرخشه عامرة، مث تسري مثاين مراحل كلها يف مفازة ال مرتل ا وال رباط وال ساكن، خباري مرحلة إىل

إمنا هو سري على املرعي فلذلك مل يكتب له منازل؛ فأما من أراد أن يعرب جيحون إىل آمل ويسري إىل 
د آمل إىل خوارزم فإن من خباري إىل فربر مرحلتني، ومن فربر تعرب الوادي إىل آمل، فتسري من آمل يف ح

ويزه مرحلة، ومن ويزه إىل مردوس مرحلة، ومن مردوس إىل أسباس مرحلة، ومن أسباس إىل سيفانة 
مرحلة، مث إىل الطاهرية مرحلة، مث إىل جكربند مرحلة، مث إىل درغان مرحلة، مث إىل سدور مرحلة، مث إىل 

زم على العمارة اثنتا عشرة هزارسب مرحلة، مث إىل مدينة خوارزم مرحلة، فذلك من خباري إيل خوار
  .مرحلة

    

والطريق إىل أشروسنة قد دخل يف طريق فرغانة، ألنك إذا . هذه املسافات بني مشاهري املدن مبا وراء النهر
وسنذكر املسافات بني أقاليم ما وراء النهر فنبدأ من . دخلت إيل خرقانة وزامني فهي من مدن أشروسنة

مسافات اخلتل والصغانيان وما بينهما من معرب بذخشان على .ا وراء النهراخلتل إىل خوارزم مث بأقاليم م
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ر جرياب أيل منك ست مراحل، ومن منك أيل قنطرة احلجر على وخشاب مرحلتان، فإذا نزلت على 
ر وخشاب فإىل ليوكند مرحلتان، ومن معرب آرهن إىل هالورد مرحلتان، ومن املعرب إىل هلبك يومان، 

 يومان، وكاربنج فوق معرب آرهن على ر جريان بنحو من فرسخ، ومتليات من قنطرة ومن هلبك منك
احلجر على أربعة فراسخ يف طريق منك، ومن معرب بذخشان إىل رستاق بنك مرحلتان، ومن رستاق بنك 

مث تعرب ر أندجياراغ مث تدخلها، وبني رستاق بنك وأندجياراغ مرحلة، ومن أندجياراغ تعرب ر فارغر، 
والطريق من الترمذ . تدخل فارغر بينهما يوم، مث تعرب برسان إىل هلبك فهذه مسافة ما بني الوخش واخلتل

. من الترمذ إىل جرمنكان مرحلة، مث إيل دارزجني مرحلة، مث إىل الصغانيان مرحلتان: إىل الصغانيان

مث إىل إنديان يوم، مث إىل من الصغانيان إىل شومان مرحلتان، : والطريق من الصغانيان إىل وأشجرد
واشجرد يوم، ومن الواشجرد إىل إيالق يوم، ومن إيالق إىل دربند يوم، ومن داربند إىل جاوكان يوم، 

ومن جاوكان إىل القلعة يومان، والقلعة من راشت؛ ومن الصغانيان إىل بأسند مرحلتان، ومن الصغانيان 
، ومن الصغانيان إىل ريكدشت ستة فراسخ، والطريق إىل زينو مرحلة، ومن الصغانيان إىل بوراب مرحلة

ومن . من بوراب جياوزها بفرسخني، مث جياوز ريكدشت بثالثة فراسخ على مست الطريق إىل باماب
الترمذ إىل القواذيان مرحلتان، ومن القواذيان إىل الصغانيان ثالث مراحل، ومن وأشجرد إىل قنطرة 

من مدينة خوارزم إىل : مسافات خوارزم. صغانيان إىل أقصى اخلتلاحلجارة يوم، فهذه مسافات ما بني ال
خيوه مرحلة، ومن خيوه إىل هزارسب مرحلة، ومن املدينة إىل اجلرجانية ثالث مراحل، منها إىل 

أردخشمثن مرحلة، ومن أردخشميثن إىل نوزوار مرحلة، ومنها إىل اجلرجانية مرحلة، وبني هزارسب 
، ومن كردران خواش إىل خيوه مخسة فراسخ، ومن خيوه إىل سافردز وكردران خواش ثالثة فراسخ

مخسة فراسخ، ومن سافردز إىل املدينة ثالثة فراسخ، ومن املدينة إىل درجاش مرحلتان، ومن درجاش إىل 
كردر إىل قرية براتكني يومان، ومذمينية وقرية براتكني متقاربتان، غري أن القرب إىل جيحون مذمينية، 

ية إىل وادي جيحون أربعة فراسخ، وبني مرداجقان ور جيحون فرسخان، وهي حبذاء ومن مذمين
وهي قصبة -وأما مسافات املدن ببخاري فإن من بوجمكث . اجلرجانية، وبني اجلرجانية وجيحون فرسخ

 على ميني الذاهب من خباري إىل - إىل بيكند مرحلة، ومن بوجمكث إىل خجادة ثالثة فراسخ-خباري
وبينها وبني الطريق حنو فرسخ؛ وأما مغكان فإا من املدينة على مخسة فراسخ عن ميني طريق بيكند، 

بيكند، وبينها وبني الطريق حنو ثالثة فراسخ، وأما زندنه فإا من املدينة على أربعة فراسخ يف مشايل 
ينها وبني الطريق حنو املدينة؛ وأما بوجمكث فإا على يسار الذاهب إىل الطواويس على أربعة فراسخ، وب

نصف فرسخ، وبني كرمينية وخدمينكن فرسخ مما يلي السغد، وبني خدمينكن وطريق مسرقند غلوة على 
ومذياجمكث وراء وادي السغد أعلى من خدمينكن مقدار فرسخ؛ وخرغانكث . يسار الذاهب إىل مسرقند
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 وأما املسافات مدن مسرقند .حبذاء كرمينية على فرسخ من وراء الوادي، وخرغانكث عند مذياجمكت
والسغد فإن من مسرقند إىل باركث أربعة فراسخ، ومن مسرقند إىل ورغسر أربعة فراسخ، ومن ورغسر إىل 

بنجيكث مخسة فراسخ، فمن مسرقند إىل بنجيكث تسعة فراسخ، ومن مسرقند إىل وذار فرسان، ومن 
 فراسخ على مشال مسرقند، ومن أشتيخن مسرقند إىل كبوذجنكث فرسخان، ومن مسرقند إىل أشتيخن سبعة

إىل الكشانية غريب اشتيخن مخسة فراسخ، ومن اشتيخن إىل زرمان فرسخ واحد، ومن الكشانية إىل 
فمن كش إىل نسف ثالث مراحل مما يلي املغرب، ومن : واملسافات بكش ونسف. ربنجن فرسخان

اسخ على طرق نسف، ومن كش كش إىل الصغانيان ست مراحل، ومن كش إىل نوقد قريش مخسة فر
إىل سونج فرسخان، يعدل إليها من نوقد قريش، وأسكيفغن على فرسخ من سونج، وسونج أقرب إىل 

نسف من اسكيفغن، ومن نسف إىل كسبه أربعة فراسخ، على طريق لبخاري أسفل من الطريق اليت 
    ذكرنا، وبني 

: أما مسافات مدن أشروسنة فإنو. فهذه مسافات مدن نسف وكش. نسف وبني بزده ستة فراسخ

خرقانه إىل ديزك مخسة فراسخ، ومن خرقانه إىل زامني تسعة فراسخ ومن زامني إىل ساباط ثالثة فراسخ، 
ومن زامني على الطريق خاوس إىل كركث ثالثة عشر فرسخاً عن يسار الذاهب إىل قرغانه، وبني مدينة 

ملشرق، وبني نوجكث وخرقانة فرسخان فيما بني أشروسنة وساباط ثالثة فراسخ فيما بني اجلنوب وا
املشرق واجلنوب من خرقانة، وأرسيانيكت على حد فرغانة من شرقي مدينة أشروسنة على تسعة فراسخ، 

وفغكث على ثالثة فراسخ من املدينة يف طريق خجنده، ومن فغكث إىل غزق فرسخان، ومن غزق إىل 
بنا كث على ر : وإيالف وأسبيجاب وما يتصل ااملسافات بني مدن الشاش . خجنده ستة فراسخ

الشاش، ومنها إىل خرشكث فرسخ، ومن خرشكث إىل خدينكث فرسخ، ومنها إىل أستوركث ثالثة 
فراسخ، ومنها إىل دنفغانكت فرسخان، ومنها إىل بنكث فرسخان، فهذه املدن على طريق بناكث إىل 

من تونكت إلىنوغكت فرسخاً، :  قصبة إيالق فإن وتونكت-وأما املدن اليت على طريق تونكت. بنكث
ومنها إىل بااليان فرسخانن ومنها إىل باجنخاش فرسخان، ومنها إىل سكاكت فرسخان، ومنها إىل 

فأما ما بني ر ترك ور إيالف مما يلي املشرق عن طريق إيالف فإن على ترك من . نوكث فرسخ
 فرنكث؛ وتليها على فرسخ أنوذكت وكداك على فرسخني جيغوكث، وتليها على فرسخني: بنكث

وما بني ر ترك ور . وغدرانك وكربنه وغزك ووردوك وجبوزن كلها متقاربة يف مقدار يوم أو حنوه
إيالف من غريب طريق إيالف فإا، اشبينغو وكلشجك وأردالنكت وبسكت وسامسريك ومخرك وغناج 

 ونوكث ور الشاش ور إيالف فإا غرجند وخاش وأما ما بني بناكث. كلها يف مقدار مرحلة حنوها
وأما ما بني ر إيالف ور الشاش عن غريب . ودخكث وتكث وكوه يف مقدار يومني يف أقل من يوم
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أربيلخ ومنوذلغ يف مقدار مخسة فراسخ، وجيناجنكث على طريق وينكرد إىل بنكث، وبينها : نوكث فإا
ى وادي الشاش، وجيتمع عندها بنهر ترك، وبينها وبني بناكث وبني ر الشاش فرسخان، وجناكث عل

فإما ما بني ر ترك وحائط الشاش . ثالثة فراسخ، وكنكراك على ر ترك بقرب خدينكت على فرسخ
فخاتونكث على فرسخني من املدينة، وبركوش على ثالثة فراسخ من خاتونكث : الذي من وراء القالص

ت أربعة فراسخ على مست املشرق، ومن بنكث إىل أسبيجاب أربع على مستها، ومنها إىل خركانك
 مرحلتان -قصبة باراب-مراحل، ومن أسبيجاب إىل أسبانيكت مرحلتان، ومن أسبانيكت إىل كدر 

خفيفتان، ومن كدر إىل شاوغر مرحلة، ومن شاوغر إىل صربان مرحلة خفيفة، ووسيج على غريب النهر 
.  وباراب عن شرقي الوادي، وبني كدر والنهر نصف فرسخعلى الشط أسفل من كدر بفرسخني،

 وهي أول ميان روذان، ومن أخسيكت إىل سالت آخر -والطريق من أخسيكت إىل شكت تسعة فراسخ
ميان روذان حنو مخس مراحل، ومن أخسيكت إىل كاسان يف مشاليها مخسة فراسخ، ومن كاسان إىل 

ت الشمال يوم، ومن أخسيكت إىل حد كروان حنو سبع أردالنكت مرتلتان، ومن كاسان إىل جنم يف مس
فراسخ، إىل وانكت من أخسيكت حنو سبع فراسخ، وحدها يتصل بإيالق، وهي بني املغرب والشمال 
من أخسيكت، وكروان بينها وبني كاسان أربعة فراسخ، ومن أخسيكت إىل كروان حنو تسع فراسخ، 

ها وبني الشاش زيادة على فرسخ، وكذلك بني وباراب وأخسيكت على شط ر الشاش، وكند بين
وانكت والوادي زيادة على فرسخ، وبني خواكند والوادي مخسة فراسخ، ومن قبا إىل رشتان بينه وبني 
ر الشاش كله حنو مرحلة، ومن قبا إىل اشتيقان ثالثة فراسخ، ومن أشتيقان إىل الوادي سبعة فراسخ، 

سوج إىل بامكاخش مخسة فراسخ، ومن بامكاخش إىل وهي على طريق قبا إىل اخسيكت، ومن 
طماخس حنو من ميل، ومن بامكاخش إىل سوج مخسة فراسخ، ومن سوج إىل أوال على طريق أوجنه 
حنو عشر فراسخ، ومن قبا إىل نقاد حنو املشرق حنو سبعة فراسخ، وحدودمها متصلتان، ومن أوش إىل 

اسخ، ومن خيالم إىل سالت سبعة فراسخ، وسالت مدوا فرسخان، ومن وانكت إىل خيالم ثالثة فر
  .وبيسكند ليس ما منرب، ولكهما ثغران فلذلك ذكرنامها

    

  ذكر خراسان

وأما خراسان فإا تشتمل على كور، وهو اسم اإلقليم، والذي حييط ا من شرقيها نواحي سجستان 
له إىل اهلند، وجعلنا ديار خلج يف حدود وبلد اهلند، ألنا ضممنا إىل سجستان ما يتل ا من ظهر الغور ك

كابل ووخان يف ظهر اخلتل كله وغري ذلك من نواحي بلد اهلند، وغربيها مفازة الغزية ونواحي جرجان، 
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ومشاليها ما وراء النهر وشئ من بلد الترك يسري على ظهر اخلتل، وجنوبيها مفازة فارس وقومس، 
جان وطربستان والري وقزوين وما يتصل ا، وجعلنا وضممنا قومس إىل نواحي جبال الديلم مع جر

ذلك كله إقليما واحدا، وضممنا اخلتل ما وراء النهر، ألا بني ر وخشاب وجريان، وضممنا خوارزم 
إىل ما وراء النهر ألن مدينتها وراء النهر، وهي أقرب إىل خباري منها إىل مدن خراسان، وخبراسان فيما 

 بني مفازة فارس وبني هراة والغور إىل غزنة، وهلا زنقة يف املغرب من حد قومس يلي املشرق زنقة، فيما
إىل أن يتصل بنواحي فراوة، فتقصر هاتان الزنقتان عن تربيع سائر خراسان، وفيها من حد جرجان وحبر 

  .اخلزر إىل خوارزم تقويس على العمارة

 نيسابور ومرو وهراة وبلخ، وخبراسان وأما كور خراسان اليت جتمع على األعمال وتفرق فإن أعظمها
كور دوا يف الكرب، فمنها قوهستان وطوس ونسا وأبيورد وسرخس وأسفزار وبوشنج وباذغيس وكنج 
رستاق ومرو روذ وجوزجان وغرج الشار والباميان وطخارستان وزم وآمل؛ وأما خوارزم فإنا نذكرها 

 مدن ما وراء النهر على السمت أقرب منها إىل مدن فيما وراء النهر، ألن مدينتها وراء النهر، وهي إىل
خراسان، ولنيسابور كور مل نفردها ألا جمموعة إليها يف األعمال، سنذكرها يف صفة نيسابور، وأفردنا 
طخارستان عن بلخ وأن كانت جمموعة إليها، ألا مفردة يف الذكر والدواوين فيقال بلخ وطخارستان، 

كور ومجعها درك أكرب من استيعاا، وتأليفها يف الصور، ومعرفة مكان كل شئ وليس يف تفريقنا هذه ال
  .منها صورة خراسان

    

فأما نيسابور فهي أبرشهر، وهي مدينة يف أرض سهلة، أبنيتها طني، وهي مفترشة البناء، ومقدار عرضتها 
مسجد جامعها يف حنو فرسخ يف فرسخ، وهلا مدينة وقهندز وربض، وقهندزها ومدينتها عامرتان، و

الربض مبكان يعرف باملعسكر، ودار اإلمارة مبكان يعرف مبيدان احلسني، واحلبس عند دار اإلمارة وبني 
احلبس ودار اإلمارة وبني املسجد اجلامع حنو فرسخ، ودار اإلمارة من بناء عمرو بن الليث، وللقهندز 

طرة، والثاين بباب سكة معقل، والثالث بباب أحدمها يعرف بباب رأس القن: بابان، وللمدينة أربعة أبواب
القهندز، والربع بباب قنطرة تكني، وقهندزها خارج عن مدينتها، وحييط باملدينة والقهندز مجيعا الربض، 
وللربض أبواب، فإما الباب الذي خيرج منه إىل العراق وجرجان فإنه يعرف بباب القباب، والباب الذي 

لنهر فانه يعرف بباب جنك، والباب الذي خيرج منه إىل فارس وقوهستان خيرج منه إىل بلخ وما وراء ا
فمنها باب سوخته، : فإنه يعرف بباب أحوص أباذ، والباب الذي خيرج منه إىل طوس ونسا عدة أبواب

وباب يعرف بسر شريين وغريها؛ وأما أسواقها فإا خارجة من املدينة والقهندز يف الربض، وأعظم 
إحدامها تعرف باملربعة الكبرية واألخرى باملربعة الصغرية، وإذا أخذت من املربعة الكبرية : أسواقها سوقان
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حنو املشرق فالسوق ميتد إىل جتاوز املسجد اجلامع، وإذا أخذت من املربعة حنو املغرب فالسوق ميتد إىل أن 
قرب مقابر احلسني، وميتد جتاوز املربعة الصغرية، وإذا أخذت من املربعة حنو اجلنوب فالسوق ممتدة إىل 

السور من املربعة يف مشاليها حىت ينتهي إىل رأس القنطرة، واملربعة الصغرية بقرب ميدان احلسني جنب دار 
اإلمارة، وأكثر مياهها قين خترج حتت مساكنهم وتظهر خارج البلد يف ضياعهم، وهلا قين تظهر يف البلد، 

رجا عنه، وهلم ر كبري يعرف بوادي سغاور، يسقي منه وجتري يف دورهم وبساتينهم داخل البلد وخا
بعض البلد ورساتيق كثرية، وعلى هذا الوادي، وليس هلم يف البلد ر أعظم منه، وليس خبراسان مدينة 

أصبح هواء وال أكرب من نيسابور، ويرتفع منها من أصناف ثياب القطن واالبريسم ما ينقل إىل سائر 
 الشرك لكثرا وجودا؛ ولنيسابور حدود واسعة ورساتيق عامرة، وهلا مدن بلدان اإلسالم وبعض بالد

البوزجان ومالن املعروف بكواخرز وجاميند وسلومك وسنكان وزوزن وكندر وترشيز وخان روان وأز 
اذوار وخسروكرد ومنا باذ ومزنيان وسابزوار وديواره ومهرجان واسفرائني وخوجان ورزيلة؛ وإن 

الراذ كان والطابران وبزديغرة والنوقان، اليت ا قرب على بن موسى :  نيسايور فمن مدامجعنا طوس إىل
الرضا عليه السالم وقرب هارون الرشيد، ومنها يرتفع الربام؛ وقرب الرضا من املدينة على حنو ربع فرسخ 

ة خبراسان مبرو بقرية يقال هلا سناباذ، ويف جبال نيسابور وطوس يكون الفريوزج، وكانت دار اإلمار
  .وبلخ إىل أيام الطاهرية، فنقلوها إىل نيسابور فعمرت وكربت وكثر ماهلا من توطنهم إياها

    

وأما مرو فإا تعرف مبرو الشاهجان، وهى قدمية البناء، يقال إن قهندزها من بناء طهمورث، وأن املدينة 
بال، ال يرى منها جبل وليس يف شيء القدمية من بناء ذي القرنني، وهى يف أرض مستوية بعيدة عن اجل

 وأبنيتها طني، وفيها ثالثة مساجد للجمعات، أما أول  من حدودها جبل، وأرضها سبخة كثرية الرمال
مسجد أقيمت فيه اجلمعة فمسجد بىن من داخل املدينة يف أول اإلسالم، فلما كثر اإلسالم بىن املسجد 

ويصلى فيه أهل احلديث، وتركت اجلمعات يف املسجد األول، املعروف باملسجد العتيق على باب املدينة، 
ويعرف مبسجد بين ماهان، مث بىن بعد ذلك املسجد الذي على ماجان، ويذكر أن ذلك املسجد والسوق 
ودار اإلمارة من بناء أيب مسلم، ودار اإلمارة على ظهر هذا املسجد، ويف هذه الدار قبة بناها أبو مسلم 

 هذه الغاية جيلس يف هذه القبة أمراء مرو، وهي قبة من آخر، وسعة هذه القبة كان جيلس فيها، وإىل
مخسون ذراعا يف مخسني ذراعا مسطحة الظهر، ويف القباب من داخل نصبة السطح، وللقبة أبواب كل 

، وبني يدي كل إيوان صحن مربع، والقهندز يف الكرب مثل مدينة ......باب إىل إيوان، مسك كل إيوان
نه خراب، وهو مرتفع، وعلى ارتفاعه قد سيقت إليه قناة ماء جار إىل يومنا هذا، ورمبا زرع عليه إال أ

مباطخ ومباقل وغري ذلك؛ وأما أسواقها فإا يف القدمي كانت على باب املدينة حيث املسجد العتيق، 
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لعيد يف حملة رأس فانتقلت يف أيام أيب مسلم إىل ماجان، وأسواقها من أنظف أسواق األمصار، ومصلى ا
امليدان يف مربعة أيب اجلهم، ويطوف ذا املصلى من مجيع وجهاته البنيان والعمارات، وهو بني ر هرمز 
فره وماجان؛ وأرباع البلد معروفة احلدود، وألرباعه أار معروفة فمنها ر هرمز فره، وهو ر عليه أبنية 

ا يدخل الداخل من سرخس، وهي أبنية كثرية كان كثرية من البلد، وهو مما يلي سرخس يف أول م
احلسني بن طاهر بىن فيها تلك األبنية، وأراد أن ينقل إليها السوق ودار اإلمارة، ومن هذا النهر شرب 

حملة رأس الشاباي، الذي فيه دور الشيخ اجلليل أيب الفضل حممد بن عبيد اهللا، ومنها ر يعرف باملاجان 
ألسواق واملسجد اجلامع احملدث واحلبس، وعلى هذا النهر دار آل أيب النجم موىل آل وعليه دار اإلمارة وا

أيب معيط، وهي الدار اليت فيها القبة اليت صبغ فيها سواد دعوة بين العباس، والقبة باقية إىل اليوم، ومنها 
ق من هذا النهر إىل ر يعرف بالرزيق وجمراه على باب املدينة، ومن هذا النهر يشرب أهل املدينة بسيا

حياض فيها، وعلى هذا النهر املسجد العتيق، ومن أسفل هذا النهر قصور آل خالد بن أمحد ابن محاد، 
الذي كان على إمارة خباري، ومنها ر يعرف بأسعدي اخلراساين، وعليه شرب حملة باتب سنجان وبين 

ار مرو اليت عليها حمال البلد وأبنيتها، ماهان وغريها، وعلى هذا النهر كانت دور مرزبان مرو، فهذه أ
وعلى هذه األبنية سور حييط ا وذه األربعة أار، وحييط ذه املدينة ورساتيقها سور آخر، يشتمل 
: على مجيع رساتيقها يعرق بالراي، وترى آثار هذا السور إىل هذه الغاية، وللمدينة الداخلة أربعة أبواب

دينة مما يلي املسجد اجلامع، وباب يسمى باب سنجان، وباب يسمى باب فمنها باب يعرف بباب امل
بالني، وباب درمشكان ومن هذا الباب خيرج إىل ما وراء النهر، وعلى هذا الباب كان مسكن املأمون 

  .ومضربه، أيام مقامه مبرو إىل أن انتهت اخلالفة إليه

    

اتيق منه، ومبتدؤه من وراء الباميان ويعرف هذا وملرو ر عظيم تتشعب هذه األار كلها وأار الرس
النهر مبرغاب وتفسريه مرو آب أي ماء مرو، ومن الناس من يزعم أن النهر منسوب إىل مكان خيرج منه 
املاء يسمى مرغاب، ومنهم من يقول تفسري مرغ أمجة، وجمرى هذا النهر على مروروذ وعليه ضياعهم، 

كني بني خوزان والقرينني، فخوزان من مرو الروذ والقرينني من وأول حد هذا النهر من عمل مرو كو
قرية ا مقسم ماء مرو، وقد جعل لكل حملة وسكة من هذا النهر ر -مرو، ومقاسم هذا املاء من زرق 

صغري، عليه ألواح خشب فيها ثقب يتساوى ا الناس يف تناول حصصهم من املاء، فإن زاد أخذ كل 
ة، وكذلك إذا نقص، ويتوىل هذا املاء أمري على حدة، وهو أجل من وايل املعونة، شرب نصيبه من الزياد

بلغين أنه يرتزق على هذا املاء زيادة على عشرة آالف رجل، لكل واحد منهم على هذا املاء عمل، 
وكانت مرو معسكر اإلسالم يف أول اإلسالم، وفيها استقامت مملكة فارس للمسلمني، ألن يزدجرد ملك 
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س قتل ا يف طاحونة زرق، ومنها ظهرت دعوة بين العباس، ويف دار آل أيب النجم املعيطي صبغ أول الفر
سواد لبس املسودة، وفيها جاءت املأمون اخلالفة وظهر على أخيه حممد بن زبيدة، ومنها عامة قواد 

ن، ولو ال أنا بنينا اخلالفة وكتاا بالعراق ووالة خراسان، ومنها أئمة من الفقهاء وأهل الدب معروفو
 لشرحنا من طبقات -وأن الذي تركنا شرحه هو معروف يف األخبار والكتب املؤلفة-كتابنا على التجور 

الناس وسائر ما أمجلنا ذكره؛ ويف أيام العجم كانوا مقدمني من بني نواحي أبر شهر يف الطبع والتأدب، 
 العجم، وملهيهم املعروف بالباربد مقدما على حىت كان طبيبهم املعروف بربزيه مقدما على سائر أطباء

سائر من صاغ األحلان وتعاطي املالهي،مث هي من أطيب بالد خراسان أطعمة، أما خبزهم فليس خبراسان 
أنظف خبزا وألذ طعما منه، إن اليابس من فواكهها من الزبيب وغري ذلك يفضل على سائر األماكن، 

ثر يف اآلفاق، فأما الطعم واجلودة فإن املروزي يفضله، ومن صحة وإمنا يذكر من هراة الكثرة، وأنه يك
وبلدهم من النظافة وحسن . فواكههم أن البطيخ يقدد وحيمل إىل اآلفاق، ومل أعلم هذا ميكن ببلد غريه

الرصيف وتقسيم األبنية واحملال يف خالل األار والغروس ومتييز أهل كل سوق من غريه حبيث يفضل 
ان يف حسنه؛ ويف مفازم يكون األشترغاز الذي حيمل إىل سائر الدنيا، ويرتفع من مرو سائر مدن خراس

االبريسم والقز الكثري، وبلغين أن أصل االبريسم جبرجان وطربستان إمنا نقل يف القدمي من مرو، ورمبا محل 
ياب اليت جتهز إىل من بزر دود القز منها إىل طربستان، ومنها يرتفع القطن الذي ينسب إليه القطن والث

اآلفاق؛ وهلا منابر قدمية وحديثة، فبمرو منربان، وبكشمني منرب، ورمزفره منرب، وبسنج منرب، وجبرينج 
منرب، وبالدندانقان منرب، وبالقرينني منرب، وبباشان منرب، وخبرق منرب، وبالسوسقان منرب، فهذه منابر مرو 

  .اليت أعرفها

    

ة وهلا أعمال، ومن مدا مالن وخيسار واستربيان وأوفة وماراباذ وباشان وكروخ أما هراة فإا اسم املدين
وبأسفزار أدرسكر وكواران وكوشك وكواشان، وأسفزار اسم للكورة ال اسم مدينة، ومدا . وخشت

، وأما هراة فإا مدينة عليها حصن وثيق، وحواليها ماء، وداخلها مدينة عامرة. هذه األربعة اليت ذكرناها
وهلا ربض، ويف مدينتها قهندز، واملسجد اجلامع يف مدينتها، ودار األمارة خارج احلصن مبكان يعرف 
خبراسان أسباذ، منقطع عن املدينة بينه وبني املدينة أقل من ثلث فرسخ على طريق بوشنج على غريب 

الباب الذي :  أبوابهراة، وبناؤها من طني، وهي مقدار نصف فرسخ يف حنوه، وملدينتها الداخلة أربعة
خيرج منه إىل بلخ مما يلي الشمال يسمى باب سراي، والباب الثاين الذي خيرج منه إىل نيسابور غريب 
يسمى باب زياد، والباب الثالث الذي خيرج منه إىل سجستان جنويب يسمى فَريوزاباذ، والباب الذي 

شب غري باب سراي فإنه حديد، وعلى خيرج منه إىل الغور الشرقي يسمى باب خشك، وأبواا من خ
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كل باب سوق يستقل مبا حيتف من احملال، ويف داخل املدينة والربض مياه جارية، وللحصن أربعة أبواب، 
حبذاء كل باب من أبواب املدينة باب هلذا احلصن، ويسمى باسم ذلك الباب، وخارج احلصن جدار 

الثني خطوة، واملسجد اجلامع من املدينة من يطوف باحلصن كّله أطول من قامة، وبينهما مقدار ث
وسطها، وحواليه أسواق، والسجن على ظهر قبلة املسجد اجلامع، وليس خبواسان وما وراء النهر 

وسجستان واجلبال مسجد أعمر بالناس على دوام األيام من مسجد هراة مث مسجد بلخ مث مسجد 
امحون على رسم الشام والثغور، وسائر املساجد سجستان، فإن ذه املساجد حلق الفقهاء، والناس يتز

وهراة مطرح احلموالت من فارس إىل خراسان، وهي فرضة . ذه األماكن إمنا ينتاا الناس يف اجلمعات
خلرسان وسجستان وفارس، واجلبل من هراة على فرسخني على طريق بلخ، وحمتطبهم من مفازة بينها 

 وال مرعى، وإمنا يرتفقون منه باحلجارة لألرحية والفرش وغري وبني اسفزاز، وليس ذا اجلبل حمتطب
ذلك، وعلى رأس هذا اجلبل بيت نار يسمى ِسِرشك وهو معمور، وبينه وبني املدينة كنيسة للنصارى، 

وليس بينهما وبني املدينة مياه وال بساتني، إال ر املدينة على باب املدينة، يعرب بالقنطرة مث ال يكون 
 وال خضرة، وعلى سائر األبواب مياه وبساتني، أعمرها باب فريوزاباذ، وخمرج مائهم من قرب بعدها ماء

رباط كروان؛ فإذا خرج عن الغور إىل هراة ينشعب منه أار؛ فمنها ر يسمى برخوي يسقي رستاق 
سنداسنك، ور يسمى بارست رستاق كواشان وساوشان ومالن زتيزان وروامز؛ ور أذر بيجان 

سنداسك، ور يسمى سكوكان يسقي رستاق سله، ور كراغ يسقي رستاق كوكان؛ ور يسمى 
غومسان يسقي رستاق كرك، ور يسمى كنك يسقي رستاق غُوبان وكربكرد، ور يسمى فَغر يسقي 

رستاق بغاوردان وفريد؛ور يسمى آجنري يسقي مدينة هراة، والبساتني متصلة على طريق سجستان مقدار 
وأكرب مدينة راة بعد هراة كَروخ وأوفه، ويرتفع من كروخ الكشمش الذي جيلب إىل األفاق، . مرحلة

والزبيب الطائفي الذي حيمل إىل اآلفاق، معظمه يرتفع من مالن، وكروخ مدينة صغرية وأهلها شراة، 
دها مقدار واملسجد اجلامع مبحلة منها تسمى سبيدان، وبنائها طني، وهي يف شعب بني جبال، وح

عشرين فرسخاً، كلها مشتبكة البساتني واملياه واألشجار والقرى العامرة؛ وأوفه أهل مجاعة وهي حنو 
كروخ، وهلا بساتني ومياه وبنائها من طني؛ ومالن أصغر من كروخ، وهي مشتبكة البساتني واملياه 

ن، وأهلها أهل مجاعة؛ واستر والكروم عامرة جداً؛ وخيسار قليلة األشجار واملياه، وهي أصغر من مال
بيان أهلها خوارج وهي أصغر من مالن، وهلا مياهوبساتينهم قليلة، والغالب عليهم الزرع دون الكروم 

وهي يف اجلبال؛ وماراباذ كثرية البساتني واملياه، وهي مدينة أصغر من مالن، ويرتفع منها أرز كثري جيلب 
وبأسفزار .  وهلم زرع، وهي قليلة البساتني على كثرة مياههاإىل النواحي؛ وباشان مدينة أصغر من مالن،

أربع من املدن وأكربها كواشان، وهي مدينة أصغر من كروخ، وهلا ماء وبساتني كثرية، وأهلها أهل 
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مجاعة، وكواران وكوشك وادرسكر هي متقاربة يف الكرب، وهلا مياه وبساتني، وأسفزار مقدارها ثالث 
لها عامرة وليس يف ظهرانيها مفازة، وبأسفزار شعب يسمى كاشكان، وفيها مراحل يف مرحلة، وهي ك

  .قرى عامرة كلهم شراون فأما مدن أسفزار فإن أهلها أهل مجاعة

    

وأما بوشنج فإن ا من املدن خر كرد وفر كرد وكوسوى وكره، وأكربها بوشنج، وهي مدينة حنو 
إىل اجلبل حنو فرسخني، وهو هذا اجلبل الذي من النصف من هراة، وهي وهراة يف مستو، ومن بوشنج 

هراة إليه فرسخان، وبناؤهم من جنس بناء هراة، وهلم مياه وأشجار كثرية؛ وا من أشجار العرعر ماليس 
جبميع خراسان يف بلد، وحيمل هذا اخلشب إىل سائر النواحي، وماؤهم من ر اهلراة، وهو النهر الذي 

قطع املاء دون سرخس، وال يستعمل إال يف بعض السنة، ولبوشنج سور خيرج إىل سرخس، غري أنه ين
باب يسمى باب علي إىل نيسابور، وباب هراة إىل هراة، وباب قوهستان إىل : وخندق وثالثة أبواب

قوهستان، وأكرب املدن ا بعد بوشنج كوسوى، وهي مدينة هلا ماء وبساتني قليلة، وهي حنو الثلث من 
وخركرد هلا ماء وبساتني كثرية، وهي أصغر من كوسوى، وفركرد أصغر من . ن طنيبوشنج، وبناؤهم م

  .خركرد، وهلا ماء جار، وهم أصحاب سوائم، وليس هلم بساتني كثرية؛ وهي حنو من فركرد يف الكرب

وأما باذغيس فإن ا من مدا جبل الفضة وكوفا وكوغناباذ وبشت وجاذوى وكابرون وكالوون 
طان يكون مقامه بكوغناباذ، وأعمرها وأكربها دهستان، وتكون حنو النصف من ودهستان، والسل

بوشنج، وبناؤها من طني، وهلم أسراب كثرية يف األرض، وهي على جبل، وهلم ماء جار قليل، وليست 
هلم بساتني وال كروم وإمنا هي مباخس؛ وكذلك كوفا وجبل الفضة، وكوفا أكرب من جبل الفضة، 

جبل كان فيه معدن الفضة، وتعطل لفناء احلطب، وأما كوفا فإما يف صحراء، وجبل الفضة على 
وبكوغناباذ وبشت وجاذوي بساتني ومياه، وهلم مباخس كثرية، وكالوون وكابرون ليس هلم بساتني وال 

وجبل . مياه جارية، وإمنا مياههم من األمطار واآلبار، وهم أصحاب زروع مباخس وأصحاب أغنام
 فإن -قرية أمحد بن عبد اهللا-ريق سرخس من هراة، وباذغيس أهل مجاعة، إال خجستان الفضة على ط

  .أهلها شراة

وأما كنج رستاق فإن مدينتها بنب، وهلا كيف وبغشور، والسلطان منها ببنب، وهي أكرب هذه املدن، وبنب 
ما مياه كثرية أكرب من بوشنج، وبغشور حنو بوشنج يف الكرب، وكيف حنو نصف بغشور، وبنب وكيف هل

جارية وبساتني وكروم، وبناؤمها من طني، وأما بغشور فإا يف مفازة، وهي عذى وزروعهم كلها 
مباخس، وماؤهم من اآلبار، وهم أصحاب زروع، وهي مدينة صحيحة التربة واهلواء، وهذه املدن كلها 

  .على طريق مروروذ
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ا مروروذ، وهي أصغر من بوشنج، وهلا ر ومروروذ ا من املدن قصر أحنف ودزه ومروروذ، وأكربه
كبري وهذا النهر اجلاري إىل مرو، وهلم عليه بساتني وكروم كثرية، وهي طيبة التربة واهلواء؛ وقصر أحنف 

على مرحلة منها على طريق بلخ، ودزه على طريق أنبار على أربعة فراسخ، وقصر أحنف هلا ماء جار 
زه يشق ر مروروذ إىل النهر غلوة، والطالقان مدينة حنو من وهلا بساتني وكروم وفواكه حسنة، ود

مروروذ، يف الكرب، وهلا مياه جارية وبساتني قليلة، وبناؤها وبناء مروروذ من طني، وهي أصح هواء من 
مروروذ، إىل اجلبل ثالثة فراسخ مما يلي املغرب، ومن جانب اجلبل منه على فرسخني مما يلي املشرق، 

اجلبل وهلا رساتيق يف اجلبل؛ والفاريات مدينة أصغر من الطالقان، إال أار أكثر بساتني والطالقان يف 
  .ومياها من الطالقان، وبناؤها من طني

    

وكنددرم وأنبار -وأخنذ رساتيق ومدينتها أشترج-واجلوزجان اسم للناحية، ومدينتها اليهوية وشبورقان 
هي مدينة على اجلبل وهي أكربها من مروروذ، وهلا مياه وسام، وأكربها أنبار وا مقام السلطان، و

وكروم وبساتني كثرية، وبناؤها طني، وسان مدينة صغرية هلا مياه وبساتني، والغالب على مثارها اجلوز 
وهي يف اجلبل، واليهودية أكرب من سان، وهلا مياه وبساتني وهي يف اجلبل؛ وكنددرم يف اجلبل وهي مدينة 

جلوز وهلا مياه كثرية؛ وشبورقان هلا ماء جار، والغالب عليهم الزروع وبساتينهم كثرية الكروم وا
 مدينة -مدينة أختذ-قليلة،وهي أكرب من كنددرم ومن سان، وهي حنو من اليهودية يف الكرب؛ وأشترج 

 منها شعر ومدن، ويرتفع من -أصحاب أغنام وإبل-صغرية يف مفازة، هلا سبع قرى وبيوت لألكراد 
فمن شبورقان إىل أنبار . وهي يف غاية اخلصب.  اجلوزجان اجللود اليت حتمل إىل سائر خرسانناحية

مرحلة يف ناحية اجلنوب، ومن شبورقان إىل اليهودية حيتاج أن يرجع إىل فارياب مرحلتني، مث منها إىل 
 أربع مرحل، اليهودية مرحاة؛ ومن شبورقان إىل أحنذ مرحلتان يف الشمال، ومن شبورقان إىل كنددرم

  .ثالثة مراحل إىل اليهودية ومرحلة؛ إليها

وغرج الشار هلا مدينتان، إحدامها تسمى نشني واألخرى سورمني، ومها متقاربتان يف الكرب، وليس ما 
مقام للسلطان، والشار الذي تنسب إليه اململكة مقيم بقرية يف اجلبل تسمى بلكيان، وهاتان املدينتان أمها 

، ويرتفع من نشني أرز كثري حيمل إىل البلدان، ويرتفع من سورمني زبيب كثري حيمل إىل مياه وبساتني
النواحي، وبني نشني وبني دزه مروروذ مرحلة يف املطلح، وهي من ر مروروذ على غلوة عن شرقية، 

  .ومن نشني إىل سورمني مرحلة مما يلي اجلنوب، وهي يف اجلبل

 ذكرناه يف اإلسالم ألن به مسلمني، وهي جبال عامرة ذات عيون وبساتني وأما الغور فإا دار كفر، وإمنا
وأار، وهي خصيبة منيعة، ويف أوائلهم مما يلي املشرق قوم يظهرون اإلسالم وليسوا باملسلمني، وحيتف 
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بالغور عمل هراة إىل فره، ومن إىل بلدي داور إىل رباط كروان من عمل ابن فريغون، ومن رباط كروان 
 غرج الشار ومنها إىل هراة، فهذا الذي يطوف بالغور كلها مسلمون، وإمنا ذكرناها ألا يف وسط إىل

  .اإلسالم

أما سرخس فإا مدينة بني نيسابور ومرو، وهي يف أرض سهلة، وليس هلا جار إال ر جيري يف بعض 
 حنو النصف من مرو، السنة وال يدوم ماؤها، وهو فضل مياه هراة، وزروعهم مباخس، وهي مدينة على

وهي عامرة صحيصة التربة، والغالب على نواحيها املراعي، وهي قليلة القرى، ومعظم أمالكهم اجلمال، 
وهي مطرح حلموالت ما حييط ا من مدن خرسان، وماؤهم آبار، وأرحيتهم على الدواب، وأبنيتها 

اتني، وهي يف الكرب حنو سرخس، وهلم مياه وأما نسا فإنه اسم املدينة، وهي خصبة كثرية املياه والبس. طني
وفراوة . جارية يف دورهم، وسككهم نزهة جداً، وهلا رساتيق واسعة خصبة، وهي يف أضعاف اجلبال

ثغريف الربية يف وجه الغزية، وهي منقطعة عن القرى وفيها منرب، يقيم ا املرابطون وهم عدد يسري، إال 
 الناس، وهي رباط امسها فراوة ليس ا قرية، وال تتصل ا عمارة، أم يرجعون إىل عدة وافرة ينتباا

وهلم عني ماء جتري للشرب يف وسط القرية، وليست هلم بساتني وال زروع إال مباقل على هذا املاء، 
  .واهلها دون ألف رجل

    

ا من املدن وقوهستان من خراسان على مفازة فارس، وليست ا مدينة ذا االسم، وقصبتها قاين، وهل
ينابذ والطبسني وتعرف بكري وخور وطبس ويعرف بطبس ويعرف بطبس مسينانت، فأما قاين فهي من 

الكرب حنو سرخس، وبناؤهم من طني، وهلا قهندز وعليه خندق، واملسجد اجلامع ودار اإلمارة يف 
ا الطبسني فإا مدينة القهندز، وماؤهم من الفىت، وبساتيهم قليلة، وقراها متفرعة، وهي من الصرود، وأم

أصغر من قاين، وهي من اجلروم، وا خنيل وعليها حصن، وال قلعة هلا؛ وبناؤها طني، وماؤها من الفىت، 
وأما خور فإا أصغر من الطبسني، وهي بقرب خوست، وليس خبوست . وخنيلها أكثر من بساتني قاين

ن وال قلعة، وهلا بساتني قليلة، وماؤها من الفىت، منرب، وإمنا املنرب خبور، وبناؤها من طني، وليس هلا حص
وأما ينابذ فإا أكرب . وا ضيق يف املاء، وأهلها أهل سوائم، وهي على طرف املفازة، وليس هلم بساتني

والطبس أكرب من ينابذ، وماؤها من . من خور، وبناؤها من طني، وهلا قرى ورساتيق، وماؤها من قين
ا حصن خراب وليس هلا قلعة، والنخيل بقوهستان بالطبسني، وسائر ما ذكرناه الفىت، وبناؤها طني، وهل

من الصرود وهذه املدن والقرى اليت بقوهستان هي متباعدة، يف أعراضها مفازة، وليست العمارة 
بقوهستان مشتبكة اشتباكها بسائر نواحي خرسان، ويف أضعاف هذه املدن مفاوز يسكنها األكراد 

من اإلبل والغنم؛ ويف حد قاين منها على يومني مما يلي نيسابور هذا الطني احملاحي وأصحاب السوائم 
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 ر جار إال الفىت واآلبار، -فيما علمته-الذي حيمل إىل اآلفاق لألكل؛ وليس بقوهستان " النجاحي؟"
  .ويرتفع منها شيء من الكرابيس حيمل إىل اآلفاق ومسوح وخناخ، وليس ا أمتعة مرتفعة

فأما . طخريستان واخلتل وبنجهري وبذخشتان وعمل باميان وما يتصل ا: بلخ فإن الذي يتصل اوأما 
خلم ومسنجان وبغالن وسكلكند وورواليز وآرهن وراون والطايقال وسكيمشت : مدن طخريستان فإا

  .ورؤب وسراي عاصم وخست أندراب وأندراب ومذروكاه

 وكاربنك ومتليات وهلبك وسكندرة ومنك -ومها مدينتا الوخشهالورد والوكند : وأما اخلتل فإن مدا
وأما عمل الباميان وما يتصل ا . وقد جعلت اخلتل يف ما وراء النهر. وأندجياراغ وفارغر ورستاق بنك

الباميان وبسغورفند وسكاوند وكابل وجلر وفروان وغزنة؛ وبنجهري هي مدينة واحدة تسمى : فإن مدا
  .قليم له رساتيق، ومدينتها بذخشان، وهي مملكة أيب الفتحبنجهري، وبذخشان إ

فأما بلخ فإا مدينة يف مستو، وبينها وبني أقرب اجلبال إليها حنو أربعة فراسخ ويسمى جبل كو، وعليها 
سور وهلا ربض، واملسجد اجلامع يف املدينة يف وسطها، وأسواقها حوايل املسجد اجلامع، ومسجدها 

دوام األيام كلها، وهي حنو من نصف فرسخ يف مثله؛ وبناؤها الطني، وهلا أبواب معمور بالناس على 
باب النوار وباب رحبة وباب احلديد وباب اهلنداوي وباب اليهود وباب شست بند وباب حيىي، : منها

 وهلا ر يسمى ِدهاس جيريفي ربضها على النوار، وهو ر يدير عشرة أرحية، ويسقى إىل سياه جرد،

  .وحيف بأبواا كلها البساتني والكروم، وليس على سور املدينة خندق، والسور من طني

وأما طُخريستان فإن أكرب مدينة ا الطايقان، وهي مدينة يف مستو، وبينها وبني اجلبل غلوة، وهلا ر كبري 
يز، ويلي ورواليز يف الكرب وبساتني وكروم، ومقدار الطايقان حنو الثلث من بلخ، مث يليها يف الكرب وروال

وبنجهري ا ران، أحدمها . أندرابة، وهي مدينة يف شعب جبال، وا جتمع الفضة اليت تقع من جابايه
يسمى ر أندراب واآلخر ر كاسان، وهلا كروم وأشجار كثرية، ومجيع ما بقي من مدن طخريستان 

أندرابة، وهي ذات أار وأشجار وزروع كثرية متقارب يف الكرب، وهي كلها دون الطايقان وورواليز و
  .عامرة خصبة

    

وأما مدن اخلُتلف إا كلها ذوات أار وأشجار، وهي على غاية اخلصب، وكلها يف مستوى االسكندرة 
فإا يف جبال، على أن اخلتل كلها جبال كلها جبال إال الوخش، وأكرب مدينة باخلتل منك يليها هلبك، 

بك، واخلتل بني ر وخشاب وبني ر بذخشان ويسمى جرياب، ويف أضعافها أار كثرية، والسلطان ل
جتتمع كلها قبل الترمذ بقرب القواذيان وبني ر بذَخشان ويسمى ِجرياب، ويف أضعافها أار كثرية، 

، وهلبك ومنك تكون حنوا من أندرابة. جتتمع كلها قبل الترمذ بقرب القواذيان فتصري كلها جيحون
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أصغر منها، وأبنية هذه املدن من طني، وسور منك من جص وحجارة، يليها من دور الكفر وخان 
وكران؛ وبذخشان مدينة أصغر من منك، وهلا رستاق كبري عامر جدا خصب، وا كروم وأار، وهي 

بذخشان البجاذي على ر جريان من غربية، ويكون باخلتل دواب كثرية جتلب إىل اآلفاق، ويرتفع من 
  .والالزورد، وهلا معادن يف اجلبال خترج منها، ويقع إليها مسك من طريق وخان من تبت

وأما بنجهري فأا مدينة على جبل، تشتمل على حنو عشرة آالف رجل، والغالب على أهلها العيث 
، وكالمها معدن والفساد، وهلم ر وبساتني وليست هلم وزارع، وأما جاربايه فإا أصغر من بنجهري

الفضة، ومقام أهلها على تلك املعادن، وليس جباربايه بساتني وال زروع، ويشق وسط املدينة ر بنجهري، 
  .وهو ر بنجهري، وجاربايه مجيعا، وينتهي إىل فروان حىت يقع يف أرض اهلند

ك اململكة إىل وأما عمل الباميان فإن أكرب مدا الباميان، وتكون حنوا من نصف بلخ، وتنسب تل
شريباميان، وليس هلا سور، وهي على جبل، وجيري بني مدا ر كبري يقع إىل غرحستان، وفواكههم 

جتلب إليهم، وليس ا بساتني، وليس بنواحي الباميان مدينة على جبل سوى الباميان، وكلها ذوات أار 
 هذه املدن اليت يف نواحي بلخ أكثر ماال وأشجار ومثار، إال غزنة فإا ال بساتني هلا وال ر، وليس يف

وجتارة من غزنة، فإا فرضة اهلند، وكابل هلا قهندر موصوف بالتحصن، وإليها طريق واحد، وفيها 
املسلمون، وهلا ربض به الكفار من اهلنود، ويزعمون أن الشاه ال يستحق امللك إال بأن يعقد له امللك 

يستحقه حىت يصل إليها فيعقد الشاهية له هنال، وهي فرضة اهلند  وأن كان منها على بعد، وال -بكابل
ويرتفع من بلخ النوق من البخايت املقدمة على سائر البخت بالنواحي، وا األترج والنيلوفر . أيضاً

وجلرا . وقصب السكر وما ال يكون إال بالبلدان احلارة، إال أنه ال خنيل ا، ويقع فيها ويف نواحيها الثلوج
  .اوند وكابل جروم حارة غري أنه ال خنيل اوسك

وأما الغور فإا جبال حييط ا من كل جانب دار اإلسالم، وأهلها كفار إال نفرايسريا مسلمني، وهي 
جبال منيعة، ولسام غري لسان أهل خراسان، وجباهلم خصبة كثرية الزروع واملواشي واملراعي، 

من حدودها حتيط ا خراسان، وحد هلا يلي نواحي سجستان، وأدخلناها يف مجلة خراسان ألن ثالثة 
وأكثر رقيق الغور يقع إىل هراة وسجستان ونواحيها، ومتتد من ظهر الغور جبال يف حد خراسان على 

حدود الباميان إىل البنجهرب حىت تدخل بالد وخان، وتفترق يف ما وراء النهر إىل داخل الترك على حدود 
ب خرخيز، ويف هذا اجلبل من أوله إىل آخره معادن الفضة والذهب، وأغزرها ما إيالق والشاش إىل قر

قرب من بالد خرخيز، حىت ينتهي إىل ما وراء النهر من فرغانة والشاش، وأغزر هذه املعادن يف دار 
  .اإلسالم يف ناحية بنجهري وما واالها

  .وأما سواحل جيحون وخوارزم فإنا نذكرها يف صفة ما وراء النهر
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وآمل وزم مها مدينتان متقاربتان يف الكرب على شط جيحون، وهلما ماء جار وبساتني وزروع؛ وآمل 
جممع طرق خراسان إىل ما وراء النهر، وخوارزم على الساحل، وزم دون آمل يف العمارة، إال أن ا معرب 

ر خوارزم، والغالب على ما وراء النهر إىل خراسان، وحييط ما مجيعا مفارة تصل من حدود بلخ إىل حب
هذه املفازة الرمال، وليس ا عيون وال أار إال آبار ومراع، إىل أن ينتهي إىل طريق مرو إىل آمل، مث 

يصري بينها وبني خوارزم وبالد الغزية مغاوز، تقل آبارها والسوائم ا، وأكثر السوائم خبراسان من اإلبل 
وخبراسان من . رها جيلب إليهم من بالد الغزية ومن الغور واخللجبناحية سرخس وبلخ، فأما الغنم فإن أكث

الدواب والرقيق واألطعمة وامللبوس وسائر ما حيتاج الناس إليه ما يسعهم، فأنفس الدواب ما يرتفع من 
نواحي بلخ، وأنفس الرقيق ما يرتفع من بالد الترك إليهم، وأنفس ثياب القطن واإلبريسم ما يقع من 

و، وأطيب البز ما يرتفع من مرو، وخري حلمان الغنم ما جيلب من بالد الغزية، وأعذب املياه نيسابور ومر
وأخفها ماء جيحون، وأيسر أهل خراسان أهل نيسابور، وأجنب أهل خراسان أهل بلخ ومرو يف الفقه 

وذ، وليس وأزكى أرض خراسان السقي نيسابور، واألعذاء ما بني هراة ومرو الر. والدين والنظر والكالم
خبراسان جروم إال ما كان بناحية قوهستان فيما فارس وكرمان، وأشد خراسان برداو ثلوجا الباميان 

  .وخوارزم، إال أنا جعلنا خوارزم من وراء النهر

 7فمن نيسابور إىل آخر حدها مما يلي قومس إىل قرية األكراد بقرب أسداباذ : وأما املسافات خبراسان

 مراحل، ومن سرخس إىل 6 منازل، ومن نيسابور إىل سرخس 5راد إىل الدامغان أيام، ومن قرية األك
 مراحل، فمن أول عمل نيسابور مما يلي 6 مراحل، ومن مرو إىل آمل على شط ر جيحون 5مرو 

ومن نيسابور إىل اسفرائني وهو آخر عمل نيسابور .  مرحلة23قومس إىل وادي جيحون على السمت 
 مراحل، ومن بوشنج إىل 4ومن بوزجان إىل بوشنج .  مراحل4 إىل بوزجان  مراحل ومن نيسابور5

ومن اسفزار إىل دره وهي آخر عمل هراة مرحلتان، ومن .  مراحل3هراة مرحلة، ومن هراة إىل اسفزار
 مراحل، ومن 3ومن نيسابور إىل طوس .  مرحلة19 أيام، فمن أسفرائني إىل دره 7دره إىل سجستان 

 9 مراحل، ومن نيسابور إىل فاين قصبة قوهستان حنو 4 مراحل، ومن نسا إىل فراوة 6 نيسابور إىل نسا

 12 مراحل، ومن مرو إىل هراة 6 مراحل، ومن مرو إىل الروذ 8مراحل، ومن فاين إىل هراة حنو 

وقد ذكرنا ما بني مرو وآمل وما بني .  مراحل4 مراحل، ومنها إىل نسا 6مرحلة، ومن مرو إىل أبيورد 
.  مراحل5 مراحل، ومن هراة إىل سرخس 6ومن هراة إىل مرو الروذ وهو طريق بلخ . و وسرخسمر

والطريق . وقد ذكرنا الطريق من هراة إىل نيسبور، وإىل آخر حدها مما يلي سجستان وإىل قصبة قوهستان
 9درابه  يومان، ومن بلخ إىل أن-طريق الترمذ- يوما ومن بلخ إىل شط الوادي 12من بلخ مرو الروذ 
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 مراحل، ومن بلخ إىل بذخشان 8 مراحل، ومن الباميان إىل غزنه حنو 10مراحل، ومن بلخ إىل الباميان 
  . مراحل3 -على طريق اخلتل مبكان يعرف مبيلة-ومن بلخ إىل شط الوادي .  مرحلة13حنو 

الرمذ فمن بذخشان إىل : وأما عرض خراسان من بذخشان على شط وادي جيحون إىل حبرية خوارزم
 مراحل؛ ومن آمل 4 مراحل، ومن زم إىل آمل 5 مرحلة، ومن الترمذ إىل زم 13على مست النهر حنو 

  . مراحل6 مرحلة، ومن مدينة خوارزم إىل حبرية خوارزم 12إىل مدينة خوارزم 

    

ات قد ذكرنا املسافات اليت بني املدن املشهورة خبراسان، وسنذكر لكل مدينة مشهورة جوامع من املساف
 مراحل، ومن بوزجان عن يسار اجلائي من 4فأما نيسابور فإن منها إىل بوزجان . بني املدن اليت يف عملها

هراة إىل نيسابور على مرحلة إىل مالن، وتعرف مبالن كواخرز وليست مبالن هراة، ومن مالن إىل جاميند 
 ينابذ إىل قاين يومان، وسلومك مرحلة، ومن جاميند إىل سنكان يوم، ومن سنكان إىل ينابذ يومان، ومن

ومن .  أيام3إذا عدلت عن يسار سنكان على يومني، ومن سلومك إىل زوزن يوم، ومن زوزن إىل قاين 
مراحل، ومن ورشيز إىل كندر يوم، ومن كندر إىل ينابذ يومان، ومن ينابذ إىل قاين 4نيسابور إىل ترشيز 

بزوار قبل خسر وجرد بنحو فرسخني، ومن خسرو مراحل، وسا4يومان، ومن نيسابور إىل خسر وجرد 
ومن نيسابور إىل . جرد إىل مناباذ مرحلة كبرية، ومن مناباذ إىل مزنيان على طريق قومس حنو فرسخ

خان روان، ومن خان روان إىل مهرجان يومان، ومن مهرجان إىل اسفرئني يومان؛ وإذا خرجت من 
  .ر إىل ديواره يوم، ومن ديواره إىل مهرجان يومانمناباذ فإىل أزاذوار يوم، ومن أزاذوا

وأما مسافات مدن مرو إىل كشميهن مرتل، وهرمزفره حبذاء كشميهن على مقدار فرسخ عن يسارها؛ 
وعليها طريق مفازة سيفانة تؤدي إىل خوارزم وباشان، قبا هرمزفره بفرسخ على طريقها، وسنج على 

 مرو، وجرينج على ستة فراسخ من املدينة قيب زرق بفرسخ مرحلة من املدينة بني طريق سرخس وطريق
على الوادي، ومرورم على هذا الطريق على أربعة فراسخ من مرو على الوادي؛ والدندانقان على مرحلة 
من مرو على طريق سرخس؛والقرينني على أربع مراحل من مرو على وادي مرو، وخرق على حنو ثالثة 

  .رخس وأبيورد وسوسقان على نسق خرق إال أا أبعد منها بنحو فرسخفراسخ من املدينة بني طريق س

 3فإن من هراة إىل أسفزار : وأما مسافات مدن هراة وما يتصل ا من بوشنج وباذغيس وكنج رستاق

مراحل، ومدن أسفزار هي أربع قد مسيناها، وهي كلها يف أقل من مرحلة، وبني هراة ومالن هراة نصف 
 فراسخ عن يسار الذاهب 4 أيام، وبني هراة وبوشنج يوم، وبني بوشنج وكره 3كروخ يوم، وبني هراة و

إىل نيسابور، وينها وبني الطريق حنو فرسخني، ومن بوشنج إىل فركرده يومان، ومن فردكره إىل خركرده 
يومان، ومن خركرده إىل زوزن يوم، ومن هراة إىل باشان هواة مرحلة، ومن باشان إىل خيسار مرحلة 
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خفيفة، ومن خيسار إىل أستربيان مرحلة، ومن أستربيان إىل ماراباذ مرحلة خفيفة، ومن ماراباذ إىل أوفه 
ومن هراة إىل ببنه مرحلتان، ومن ببنه إىل كيف مرحلة، . مرحلة خفيفة، من أوفه إىل خشب يف حد الغور

  .ومن كيف إىل بغشور يوم

ومن خلم إىل ورواليز يومان، ومن ورواليز أيب فمن بلخ إىل خلم يومان، : وأما مسافات مدن بلخ
 أيام؛ ومن خلم إىل مسنجان يومان، ومن مسنجان إىل 7الطايقان يومان، ومن الطايقان إىل بذخشان 

 مراحل، ومن جاربايه إىل بنجهري يوم، ومن عسكر بنجهري إىل 3 أيام، ومن اندرابه إىل جاربايه 5أندرابه 
ومن . مراحل، وإىل بغالن مرحلتان4 مراحل، ومنها إىل مسنجان 6بغالن فروان مرحلتان، ومن بلخ إىل 

 مراحل، ومن بلخ أشبورقان إىل 3مراحل، ومن مذر إىل كه مرتل، ومن كه إىل الباميان 6بلخ إىل مذر 
 3 مراحل، ومن الطايقان إىل مروروذ 3 مراحل، ومن اشيورقان إىل الفاريات إىل الطايقان 3الفاريات 

  .مراحل

 أيام، ومن قاين إىل طبس مسيناق يومان، ومن قاين 3فمن قاين إىل زوزن : ملسافة بني مدن قوهستانوا
 مراحل، فهذه مجل مسافات 3إىل خور يوم، ومن خور إىل خوست فرسخان، ومن قاين إىل الطبسني 

  .خراسان

  ما وراء النهر

 اخلتل من أرض اهلند على خط فأمر وراشت، وما يتاخم: فأما ما وراء النهر فيحيط به من شرقية
مستقيم، وغربيه بالد الغزية واخلزجلية من حد طراز، ممتدا على التقويس حىت ينتهي إىل فأراب وبيسكند 
وسغد مسرقند ونواحي خبارى إىل خوارزم، حىت ينتهي إىل حبريا، ومشالية الترك اخلزجلية من أقصى بلد 

ه ر جيحون من لدن بذخشان إىل حبرية خوارزم على خط فرغانة إىل الطراز على خط مستقيم، وجنوبي
مستقيم؛ وجعلنا خوارزم واخلتل يف ما وراء ر جرياب ووخشاب، وعمود جيحون جرياب، وما دونه 

  .وخوارزم مدينتها وراء النهر، وهي إىل مدن ما وراء النهر أقرب منها إىل مدن خراسان. من وراء النهر

    

أقاليم اإلسالم وأنزهها وأكثرها خريا، وأهلها يرجعون إىل رغبة يف اخلري، ما وراء النهر من أخصب 
واستجابة ملن دعاهم إليه، مع قلة غائلة وسالمة ناحية، ومساحة مبا ملكت أيديهم، مع شدة شوكة ومنعة 
وبأس وعدة وآلة وكراع وسالح؛ فأما اخلصب ا فإنه ليس من إقليم ذكرناه إال يقحط أهله مرارا قبل 

أن يقحط ما وراء النهر، مث إن أصيبوا بربد أو جراد أو آفة تأين على زروعهم ففي فضل ما يسلم يف 
عرض بالدهم ما يقوم بأودهم، حىت يستغنوا عن نقل شيء إليهم من غري بالدهم، وليس مبا وراء النهر 
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ال وعندهم منه ما مكان خيلو من مدن أو قرى أو مباخس أو مراع لسائمة، وليس شئ ال بد للناس منه إ
يقيم أودهم ويفضل عنهم لغريهم؛ فإما أطعمتهم فمن السعة والكثرة على ما ذكرناه؛ وأما مياههم فإا 
أعذب املياه وأخفها، وقد عمت املياه العذبة جباهلا وضواحيها ومدا؛ وأما الدواب ففيها من النتاج ما 

 واحلمري واإلبل؛ وأما حلومهم فإن ا من النتاج ما فيه كفاية هلم مع كثرة ارتباطهم هلا، وكذلك البغال
حيلبونه من الغزية واخلزجلية، وما يتصل م من حواليها ما يفضل عن كفايتهم؛ وأما حلومهم فإن ا من 

النتاج ما جيلبونه من الغزية واخلزجلية، وما يتصل م من حواليها ما يفضل عن كفايتهم؛ أما امللبوس 
لقطن ما يفضل عنهم، حىت ينقل عنهم إىل اآلفاق، وهلم الفراء والصوف واآلوبار، ففيها من ثياب ا

وببالدهم من معادن احلديد ما يفضل عن حاجتهم من األسلحة واألدوات، وا معدن الفضة والذهب 
 والزيبق، الذي ال يقاربه يف الغزارة والكثرة معدن يف سائر بلدان اإلسالم إال بنجهري يف الفضة، وأما

الزيبق والذهب وسائر ما يكون يف املعادن فأغزرها ما يرتفع مما وراء النهر، وليس يف شئ من بلدان 
اإلسالم النوشاذر والكاغد إال يف ما وراء النهر؛ أما فواكههم فإنك إذا تبطنت السغد وأشر وسنة وفرغانه 

 دوام؛ وأما الرقيق فإنه يقع والشاش رأيت من كثرا ما يزيد على سائر اآلفاق، حىت يرعاها لكثرا
إليهم من األتراك احمليطة م ما يفضل عن كفايتهم، وينقل إىل اآلفاق من بالدهم، وهو خري رقيق حييط 

باملشرق كله؛ وا من املسك الذي جيلب إليهم من تبت وخرخيز ما ينقل إىل سائر األمصار منها؛ 
ان ما ينتقل إىل اآلفاق، وكذلك اآلوبار من السمور ويرتفع من الصغانيان إىل واشِجرد من الزعفر

والسنجاب والثعالب وغريها، مما حيمل إىل أقصى الغرب، مع طرائف من احلديد واخلتة والبزاة، وغري 
وأما مساحتهم فإن الناس يف أكثر ما وراء النهر كأم يف دار واحدة، ما يرتل . ذلك مما حيتاج إليه امللوك

 رجل دخل دار نفسه، ال جيد املضيف من طارق يف نفسه كراهة، بل يستفزع جمهوده أحد بأحد إال كأنه
يف إقامة أوده، من غري معرفة تقدمت وال توقع مكافأة، بل اعتقادا للسماحة يف أمواهلم، ومهة كل امرئ 
منهم على قدره فيما ملكت يده، من القيام على نفسه ومن يطرقه، وحبسبك أنك ال جتد فيهم صاحب 

يعة إال كانت مهته ابتناء قصر فسيح ومرتل لألضياف فتراه عامة دهره متأنقا يف إعداد ما يصلح ملن ض
طرقه، فإذا حل بينهم طارق تنافسوا فيه وتنازعوه، فليس أحد يتصرف مبا وراء النهر يف مكان به ناس 

لك بأمواهلم ويقدح يف خياف الضياع يف ليل أو ار، فهم فيما بينهم يتبارون يف مثل هذا حىت جيحف ذ
أمالكهم، كما يتبارى سائر الناس يف اجلمع، ويتباهون بامللم واملكاثرة يف املال، ولقد شهدت مرتال 
بالسغد ضربت األوتاد على باب داره، فبلغين أن باا مل يرد منذ مائة سنة وأكثر ال مينع من نزوهلا 

ة واملائتان واألكثر بدوام وحشمهم، فيجحدون من طارق، ورمبا نزل بالليل بغتة من غري استعداد املائ
علف دوام وطعامهم ودثارهم ما يعمهم، من غري أن يتكلف صاحب املرتل أمرا لذلك لدوام ذلك 
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منهم، قد أقيم على كل عمل من يستقل به، وأعد ما حيتاج إليه على دوام األوقات، حبيث ال حيتاج معه 
 املرتل من البشاشة واإلقبال واملساواة إلضيافه، حبيث يعلم كل من إىل جتديد أمر عند طروقهم، وصاحب

شاهده سروره بذلك ومساحته، ومل أر مثل هذا ومل أمسع به يف شئ من بلدان اإلسالم الرعية، ومع ذلك 
فإنك ال جتد يف بلدان اإلسالم أهل الثروة إال والغالب على أكثرهم صرف نفقام، إىل خاص أنفسهم يف 

ي وما ال يرضاه اهللا، وإىل املنافسات فيما بيهم يف األشياء املذمومة إالالقليل، وترى الغالب على أهل املاله
    األموال مبا وراء النهر صرف نفقام إىل الرباطات 

وعمارة الطرق والوقوف على سبيل اجلهاد ووجود اخلري إال القليل منهم، وليس من بلد وال منهل وال 
قرية آهلة إال ا من الرباطات ما يفضل عن نزول من طرقه، وبلغت أن مبا وراء النهر مفازة مطروقة وال 

زيادة على عشرة آالف رباط، يف كثري منها إذا نزل النازل أقيم علف دابته وطعام نفسه إن احتاج إىل 
د ذلك، وقل ما رأيت خانا أو طرف سكة أو حملة أو جممع ناس يف احلائط بسمرقند خيلو من ماء مج

مسبل، ولقد أخربين من يرجع إىل خريه أن بسمرقند يف املدينة وحائطها فيما يشتمل عليه السور اخلارج 
وأما بأسهم . من بني سقاية مبتية وجباب منصوبة. زيادة على ألفي مكان، يسقي فيها ماء اجلمد مسبال

مجيع حدود ما وراء النهر إىل وذلك أن .وشوكتهم فإنه ليس يف اإلسالم ناحية أكرب حظا يف اجلهاد منهم
أما من خوارزم إىل ناحية إسبِيجاب فيهم الترك الغزية، ومن إسبيجاب إىل أقص فرغانة الترك . دار احلرب

اخلزجلية، مث يطوف حبدود ما وراء النهر من السندية وبلد اهلند من ظهر اخلتل إىل حدالترك يف ظهر 
 ومستيض أنه ليس يف اإلسالم دار حرب هم أشد شوكة من فرغانة، فهم القاهرون ألهل هذه النواحي،

الترك، فهم ثغر املسلمني يف وجه الترك، مينعوم من دار اإلسالم، ومجيع ما وراء النهر ثغر، يبلغهم نفري 
العدو، ولقد أخربين من كان مع نصر بن أمحد اهللا يف غزاة شاوغر، أم كانوا حيزرون ثالمثائة ألف، وأن 

ف رجل انقطعوا عن بأعيام؛ وبأغىن أن املعتصم كتب إىل عبد اهللا بن طاهر كتابا عرض أربعة آال
يتهدده فيه،وأنفذ الكتاب إىل نوح بنأسد، فكتب إليه أن مبا وراء النهر ثالمثائة ألف قرية، وليس من قرية 

من االستعداد ماال إال خيرج منها فارس وراجل، ال يبني على أهلها فقدهم؛ وبلغين أن بالشاش وفرغانة 
يوصف مثله عن ثغر من الثغور، حىت إن الرجل الواحد من الرعية عنده من بني مائة دابة إىل مخسمائة 

وال خيرج منها . وليس بسلطان، وهم على بعد دارهم أول سابق إىل احلج، ال يدخل البادية قبلهم أحد
 خدمة لعظمائهم وفيما بيهم، حىت دعا بعدهم أحد، وهم مع ذلك أحسن الناس طاعة لكربائهم، وألطفهم

ذلك اخلافاء إىل أن استدعوا مما وراء رجاال، وكانت األتراك جيوشهم، لفضلهم على سائر األجناس يف 
 للطفهم يف اخلدمة -البأس واجلرأة والشجاعة واإلقدام؛ ماوراء النهر قوادهم وحاشيتم وخواص خدمهم

فصاروا حاشية اخلالفة وثقام ورؤساء عساكرهم، -سلطاين وحسن الطاعة واهليئة يف امللبس والزي ال
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مثل الفراغنة واألتراك الذين هم شحنة دار اخلالفة، واألتراك الذين كانوا األسهم وجندم غلبوا على 
 من أشروسنة، واإلخشيذ من مسرقند، واملرزبان بن تركسفي -اخلالفة مثل األفشني وآل أيب الساج

غد، والبخارا خذاه وغريهم من أمراء احلضرة وقوادها وجيوشها؛ واململوك وعجيف بن عنبسة من الس
على هذا اإلقليم وعلى سائر خراسان آل سامان، وهم من أوالد رام جوبني الذي سار ذكره يف العجم 

بالبأس والنجدة، فلمثل هذه األسباب ليس يف اإلسالم ملك أمنع جانباً وال أوفر عدة وال أكمل أسباباً 
لك منهم، ألنه ليس يف اإلسالم جيش األوهم شذاذ القبائل والبلدان واألطراف، إذا تفرقوا يف هزمية للم

ومتزقوا يف حادثة مل يلتق منهم مجع بعد غري جيش هؤالء امللوك، فإن جيوشهم األتراك اململوكون، ومن 
ا يعاض من بني ظهرانيهم األحرار من يعرف داره ومكانه، إذا قتل منهم قوم أوماتوا ففي وفور عددهم م

مثلهم، وإن تفرقوا يف حادثة تراجعوا كلهم إىل مكان واحد، فال يقدح فيهم ما يقدح يف سائر عساكر 
األطراف، وال سبيل هلم إىل التفرق يف العساكر والتنقل يف املمالك، كما يكون عليه رسوم صعاليك 

ن أمحد رمحه اهللا ابن املعتز، هارباً من أمحد العساكر وشحنة البلدان؛ ولقد خرج بارس غالم إلمساعيل ب
بن إمساعيل رمحه اهللا، فخرج يف عدة هالت اخلالفة، وظهر أثرها بقدومه من العدد واآللة والكراع 

والسالح، ومل يكن حبضرة اخلالفة جيش مثله، وإمنا كان عبداً للسمانية مل يتبني على أهل خراسان فقده، 
 قد أعرقوا يف امللك يتوارثونه بينهم من أيام العجم مثلهم، وقد بينا أيام آل وليس يف بلدان اإلسالم ملوك

سامان يف فارس ألم من الفرس، فبينا مكام من فارس وسبب وقوعهم إىل خرسان، وجوامع من 
  بلدا-وال بلغين يف اإلسالم-وأما نزاهة ما وراء النهر فإين مل أر . سريم وأيامهم مما يغين عن إعادته

     أحسن خارجا من خباري، ألنك إذا علوت قلعتها مل يقع بصرك من مجيع 

النواحي إال على خضرة، تتصل خضرا بلون السماء، فكان السماء ا مكبة خضراء مكبوبة على بساط 
أخضر، تلوح القصور فيما بينها كالنوائر فيها، وأراضي ضياعهم مقومة باالستواء كأا املرآة، وليس مبا 

ء النهر وخرسان بلد أحسن قياما بالعمارة على ضياعهم من أهل خباري، وال أكثر عددا على قدرها ورا
يف املساحة منهم، وذلك خمصوص ذه البلدة، ألن املوصوف من مترتهات األرض سغد مسرقند ور 

لكن األبلة وغوطة دمشق، على أن سابور وجور من فارس ال تقصران عن غوطة دمشق ور األبلة، و
الذكر هلذه األماكن، فأما غوطة دمشق فإنك إذا كنت بدمشق ترى بعيبك على فراسخ وأقل جباال قرعاء 

عن النبات والشجر، وأمكنة خالية عن العمارة واخلضرة، وأكمل الرتهة ما مأل البصر وسد األفق، وأما 
، وليس ا مكان عال فيدرك ر األبلة فليس ا وال بنواحيها مكان يستوقف النظر إال حنو فرسخ منها

البصر أكثر من فرسخ، وال يستوي املكان الذي ال يرى منه إال مقدار ما يرى من مكان ليس مبستتر 
بالرتهة، ومكان يستعطف البصر منه سعة يف العيان وسفرا يف املنظر؛ وأما سغد مسرقند فال أعرف ا وال 
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 وقع بصره على جبال خالية من الشجر أو صحراء بسمرقند مكانا إذا عال الناظر فيه على شرف، إال
وإن كان مزروعا، على أن غرباة املزارع يف أضعاف خضرة النبات من الزينة، غري أن األرض -غرباء

الغرباء املنتشرة عن تقوميها يف العمارة يف العيان تسلب جة اخلضرة وتذهب بزينة الغربة؛ وحييط ببخارى 
وأما سغد مسرقند فإا أنزه األماكن . شرة فراسخ يف مثلها كلها عامرةوقراها ومزارعها سور قطره ع

الثالثة اليت ذكرنا، ألا من حد خبارى على وادي السغد ميينا ومشاال تتصل إىل حد البتم ال تنقطع، 
ومقدارها يف املسافة مثانية أيام، مشتبكة اخلضرة والبساتني، فهي ميادين وبساتني ورياض مشتبكة، قد 

ت باألار الدائم جريها، واحلياض يف صدور رياضها وميادينها، خمضرة األشجار والزروع، ممتدة على حف
جانيب واديها، ومن وراء اخلضرة من جانبيها مزارع حترسها، ومن وراء هذا املزارع مراعي سوائمها، 

قد سريت مبجاري والقلعة من كل مدينة وقرية ا تبص يف أضعاف خضرا، كأا ثوب ديباج أخضر، 
مياهها، وزينت بتبصيص قصورها، وهي أزكى بالد اهللا وأحسنها أشجارا ومثارا، ويف عامة مساكنهم 

وبفرغانة والشاش وأشروسنة . البساتني واحلياض واملياه اجلارية، قل ما ختلو سكة أو دار من ر جار
اض املتصلة ما ال يوجد مثله يف سائر وسائر ما وراء النهر من األشجار امللتفة والثمار الكثرية والري

 من األعناب واجلوز والتفاح وسائر الفواكه -يف اجلبال املمتدة بينها وبني بالد الترك-األمصار، وبفرغانة 
مع الورد والبنفسج وأنواع من الرياحني، كل ذلك مباح ال مالك له وال مانع دونه، وكذلك يف جباهلا 

  . املباح ما ليس يف بلد غريه، وبأشروسنة ورد يتصل إىل آخر اخلريفوجبال ما وراء النهر من الفستق

    

أوهلا فيما يصاقب جيحون على معرب خراسان كورة خبارى، ويتصل سائر السغد : وملا وراء النهر كور
املنسوب إىل مسرقند، وأشروسنة والشاش وفرغانة وكش ونسف والصغانيان وأعماهلا واخلتل وما ميتد 

ن، من الترمذ والقواذيان وأخسيسك وخوارزم، وأما فأراب وأسبيجاب إىل الطراز وإيالق على ر جيحو
فمجموع إىل الشاش، وأما خجندة فمضمونة إىل فرغانة، ومجعنا ما بني وأشجرد والصغانيان إىل عمل 

اء النهر، الصغانيان، وجعلنا اخلتل فيما وراء النهر، ألا ما بني وخشاب وجرياب، وجعلنا خوارزم مما ور
ألن مدينتها وراء النهر، وهي إىل كور ما وراء النهر أقرب، فأما خبارى وكش ونسف فقد كان جيوز أن 

جنمعها كلها إىل السغد، ولكنا فرقناها ليكون أيسر يف التفضيل وأخف، وليس يف مجع هذه األطراف 
 من املدن واألار، وموضوعات بعضها إىل بعض وال يف تفريقها كبري درك غري اإلبانة، عما يف أعراضها

املدن يف صفاا، فال فرق بني اجلمع يف ذلك والتفريق، إال لسهولة العبارة عنها يف التفصيل، فنبدأ مما وراء 
  .النهر جبيحون فنذكره ونذكر ما عليه من الكور
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ع إليه أهار فأما جيحون فإن عموده ر يعرف جبرياب، خيرج من بالد وخان يف حدود بذخشان، فتجتم
يف حدود اخلتل والوخش فيصري منه هذا النهر العظيم، فمن هذه األار ر يلي جرياب يسمى بأخشوا، 

وهو ر هلبك، ويليه ر بربان، والثالث فارغر، والرابع ر أندجياراغ، واخلامس ر وخشاب وهو أعظم 
ب قبل القواذبان، مث يقع إليه بعد ذلك أار هذه األار، فتجتمع هذه املياه قبل آرهن مث جيتمع مع وخشا

خترج من البتم، فمنها أار بالقواذيان فتجتمع كلها وتقع يف جيحون بقرب القواذيان؛ وأما وخشاب 
فيخرج من بالد الترك حىت يظهر يف أرض الوخش، ويضيق يف جبل هناك حىت يعرب على قنطرة، وال يعلم 

ا املوضع، وهذه القنطرة احلد بني الوخش وبني وأشجرد، مث جيري ماء يف كثرته يضيق مثل ضيقه يف هذ
يف هذا الوادي يف حدود بلخ إىل الترمذ، مث على كالف مث إىل زم مث إىل آمل حىت ينتهي إىل خوارزم مث 
إىل حبريا، وال ينتفع مباء الوادي باخلتل والترمذ إىل ناحية زم أحد، فتعمر به زم وآمل وفربر، مث ينتهي 

: ىل خوارزم فيعمر خوارزم، وعامة نفعه ألهل خوارزم، فأول كورة على جيحون مما وراء النهر اخلتلإ

والوخش، ومها كورتان غري أما جمموعتان يف عمل واحد، ومها ما بني ر حريان ووخشاب، فمن مدن 
الورد وال ه: هلبك ومنك ومتليات وفارغر وكاربنج وأندجياراغ ورستاق بنك؛ ومدن الوخش: اخلتل

والذي . وكند، ومقام السلطان لبك، ومنك وهالورد مها أكرب من هلبك، غري أن مقام السلطان لبك
وبوخان معادن . يتاخم الوخش واخلتل ووخان والسندية وكران، وهي دور كفر يقع منها املسك والرقيق

وبني وخان وتبت قريب، من الفضة غزيرة، ويف أودية اخلتل ذهب جيمع يف السيول من بالد وخان، 
وأرض اخلتل ذات زروع كثرية ومياه ومثار، وهي على غاية اخلصب والسعة، وا دواب ومواش 

فإذا جزت اخلتل والوخش إىل نواحي وأشجرد والقواذيان والترمذ والصفانيان وما يف أضعافها فإا .كثرية
ن هلا قهندز ومدينة وربض، وحييط كور مفردة باألعمال؛ وأما الترمذ فإا مدينة على وادي جيحو

بالربض أيضاً سور، ودار اإلمارة يف القهندز، يف املدينة يف السوق، واملسجد اجلامع يف املدينة، واملصلي 
داخل السور يف الربض، وأسواقها يف مدينتها، وأبنيتها طني، ومعظم سككها وأسواقها مفروشة باآلجر، 

على جيحون، وأقرب اجلبال إليها على حنو مرحلة؛ وماؤهم وهي عامرة آهلة؛ وفرضة تلك النواحي 
للشرب من جيحون ور جيري من الصغانيان، وليس لضياعهم من جيحون شرب، وشرب ضياعهم من 

ر الصغانيان، وهلا من املدى صر منجن وهاشم جرد؛ والقواذيان مدينة هلا كورة، وهي أصغر من 
د حنو الترمذي الكرب، وشومان، أصغر منها، ويرتفع من واشجرد الترمذ، وهلا من املدن نودز، والواشجر

وشومان إىل قرب الصغانيان زعفران كثري، حيمل إىل اآلفاق ويرتفع من القواذيان الفوة، والصغانيان مدينة 
وأما أخسيسك فهي حبذاء زم، وزم يف . أكرب من ترمذ، اال أن الترمذ أكثر أهال وماال، وللصغانيان قلعة

اسان إال أما جمموعتان يف العمل، واملنرب بالزم، وهي مدينة خصبة صغرية، والغالب على أرض خر



االصطخري-املسالك واملمالك  155  

وأما فربر فهي مدينة . أطرافها السائم من اإلبل والغنم، وعلى ظهر كل واحدة منهما مفاوز وآبار ومراع
نقطع عن خراسان وأما خوارزم فإنه اسم اإلقليم، وهو إقليم م. من خبارى، وقد وصفناها يف مجلة خبارى

وعما وراء النهر، وحتيط به املفاوز من كل جانب، وحدها متصل حبد الغزية فيما يلي الشمال واملغرب، 
وجنوبيه وشرقيه خراسان وما وراء النهر، وهي يف آخر ر جيحون، وليس بعدها على النهر عمارة إىل 

اجلانب الشمايل من جيحون، وهلا يف أن يقع يف حبرية خوارزم، وهي على جانيب جيحون، ومدينتها يف 
اجلانب اجلنويب مدينة كبرية تسمى اجلرجانية، وهي أكرب مدينة خبوارزم بعد قصبتها، وهي متجر الغزية، 

وقد كان يف التقدير أن نصور نصف خوارزم يف . ومنها خترج القوافل إىل جرجان واخلزر وإىل خراسان
نهر، غري أن الغرض يف هذا الكتاب معرفة صور هذه صورة خراسان، ونصفها يف صورة ما وراء ال

األقاليم ومدا، فاخترت أن تكون خوارزم جمموعة يف الصورة، وجعلتها يف صورة ما وراء النهر، فأبلغ 
وخبوارزم من املدن سوى القصبة درغان وهزاراسب وخيوه . بذلك غرضي من غري تكرار يف الصورتني

    سافَردز ونوزوار وكردران خواش وكُردر وقرية براتكني ومذِْميِنة ومرداجقان وخشِميثَن وأردخشِميثَن و

  .ِنية.واجلُرجاِنية

    

فأما قصبتها فإا تسمى باخلوارزمية كاَثْ، وهلا قلعة ليست بعامرة، وكانت هلا مدينة فخرا النهر، وبىن 
ة وخياف على دمها، واملسجد اجلامع على ظهر القلعة، الناس من وراء املدينة، وقد قارب النهر القلع

ودار خوارزم شاه عند املسجد اجلامع، واحلبس عند القلعة، ويف وسط املدينة ر جردوريشق املدينة، 
والسوق على جانيب هذا النهر، وطوهلا حنو ثلث فرسخ يف حنوه، وأما أبواا فقد دم بعض املدينة وذهب 

منها، والباقي قد بىن خلف ما دم على الوادي، وأول حد خوارزم يسمى الطاهرية مما أبواب ما دم 
يلي آمل، فتمتد هذه العمارة يف جنويب جيحون، وليس يف مشاليه عمارة، إىل أن ينتهي إىل قرية تسمى 

شنه غاراخبشنه، مث يكون من غاراخبشنه إىل مدينة خوارزم عامرا من جانيب جيحون مجيعا، وقبل غارخب
بستة فراسخ ر يأخذ من جيحون فيه عمارة الرستاق إىل املدينة، ويسمى هذا النهر كَاوخواره وتفسريه 
أكل البقر، وهو ر عرضه حنو مخسة أبواع، وعمقه حنو قامتني فيحمل السفن، ويتشعب من كاوخواره 

 للعمارة على شط جيحون من بعد أن جيري مخسة فراسخ ر يسمى كَِريه يعمر به بعض الرساتيق، وليس
الطاهرية إىل هزاراسب كبري عرض، يعرض زاراسب فيصري عرضه حنوا من مرحلة إىل مقابل املدينة، مث 
ال يزال يضيق حىت يصري باُجلرجانِّية حنو فرسخني، مث ينتهي إىل قرية تسمى كيت على مخسة فراسخ من 

عمارة غريها، ووراء هذا اجلبل املفازة، ومن هزاراسب كوجاغ، وهي قرية بقرب جبل، وليس يف العرض 
منها ر هزاراسب يأخذ من جيحون مما يلي آمل، وهو حنو نصف : إىل سائر ما على غريب جيحون أار
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كاوخواره وحيتمل السفن، مث على حنو فرسخني من هزاراسب ر يعرف بكَردران خواش، وهو أكرب من 
ِخيوه وهو ر أكرب من كردران خواش، وجيري فيه السفن إىل خيوه، وبعده ر ر هزاراسب، وبعده ر 

مدرا وهو ر أكرب من كاوخواره مرتني، جتري فيه السفن إىل مدرا، وبني ر مدرا حنو ميل، ومن ر 
 ومن ر مدرا إىل ر وداك جتري فيه السفن إىل اجلرجانية، وبني ر وداك ور مدرا ور مدرا حنو ميل،

وداك إىل مدينة خوارزم حنو فرسخني، وأسفل املدينة من ناحية اجلرجانية ر يسمى بوه، فيجتمع ماء بوه 
وماء وداك يف حد قرية تعرف بأندراستان أسفل منها إىل ما يلي اجلرجانية، ووداك أكرب من بوه، وجتري 

نع السفن، ومن جمتمع هذين املاء إىل فيهما السفن إىل اجللرجانية على غلوة مث يكون هناك سكر يندم
اجلرجانية حنو مرحلة، وبني ر كاوخواره واملدينة اثنا عشر فرسخا، وعرض ر خوارزم عند املدينة حنو 

فرسخني؛ ولكردر ر يأخذ من أسفل مدينة خوارزم، على أربعة فراسخ من أربعة مواضع متقاربة، فيصري 
عا، ويقال إن جيحون كان جمراه يف هذا املوضع، وإذا قل ماء جيحون را واحدا مثل بوه ووداك إذا اجتم

يقل املاء يف هذا النهر، وحبذاء كيت يف املفازة بفرسخ من اجلانب الشمايل املدينة اليت تسمى مذمينية، 
وهي من جيحون على أربعة فراسخ إال أا من اجلرجانية، وأمنا صار هكذا ألن النهر حتول من كردر 

 بني كيت ومذمينيةٍ،وليس على الشط بعد مذمينية عمارة؛ وبني جيحون وكردر رستاق يقطع ما
مرداجقان، وبني مرداجقان وجيحون فرسخان، وهي حبذاءاجلرجانية، ولكل قرية بني كردر واملدينة ر 
يقع من جيحون، ومجيع هذه األار كلها من جيحون، مث ينتهي جيحون إىل حبرية خوارزم، مبوضع فيه 
صيادون ليس به قرية وال بناء، ويسمى هذه املوضوع خليجان، وعلى شط هذا البحر مما يلي خليجان 

أرض الغزية، فإذا كان الصلح جاءوا من هذا اجلانب إىل قرية براتكني، ومن اجلانب اآلخر إىل اجلرجانية، 
ل يقطع وسطه قطعاً، وكلتامها ثغران؛ ويف جيحون قبل أن يبلغ ر كاوخواره بنحو ثالثة فراسخ جب

فيضيق النهر حىت يعود عرض املاء إىل حنو من الثلث، ويسمى هذا املوضع أبو قشة، وهو موضع خياف 
على السفن منه من شدة جريه واهلور الذي عند خمرجه، وبني املوضع الذي يقع فيه ر جيحون إىل 

، ووادي جيحون رمبا مجد يف الشتاء حىت املوضع الذي يقع فيه ر الشاش من هذه البحرية حنو أربعة أيام
يعرب عليه بالثقال، ويبتدئ مجوده من ناحية خوارزم حىت يعلو إىل حيث انتهى اجلمد؛ وأبرد ما على 
جيحون من البقاع خوارزم، وعلى شط حبرية خوارزم جبل جغراغز، وجيمد عنده املاء حىت يبقى إىل 

     حنو من مائة -يما بلغينف-الصيف، وهو أمجة قصباء، ودور هذه البحرية

فرسخ، وماؤها ماحل وليس هلا مغيض ظاهر، ويقع فيها ر جيحون ور الشاش وأار غريمها، فال يعذب 
 أن يكون بينها وبني حبر اخلزر خروق، يتصل ا -واهللا أعلم-ماؤها وال يزيد على صغرها، ويشبه

  .ماؤمها، وبني البحرين حنو من عشرين مرحلة على السمت
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وخوارزم مدينة خصبة كثرية الطعام والفواكه، إال أا ال جوز ا، ويرتفع منها من ثياب القطن والصوف 
أمتعة كثرية تنقل إىل اآلفاق، ويف خواص أهلها يسار وقيام على أنفسهم باملروة الظاهرة، وهم أكثر أهل 

هل خوارزم مجع كبري، ولسام لسان خراسان انتشاراً وسفراً، فليس خبراسان مدينة كبرية إال وا من أ
مفرد، وليس خبراسان بلد على لسام، وزيهم القراطق والقالنس، وخلقهم ال خيفى فيما بني أهل 

خراسان، وهلم بأس على الغزية ومنعة، وليس ببلدهم معادن ذهب وال فضة وال شئ من جواهر األرض، 
 ويقع إليهم أكثر رقيق الصقالبة واخلزر وما واالها مع وعامة يسارهم من متاجرة الترك واقتناء املواشي،

  .رقيق األتراك، واألوبار من الفنك والسمور والثعالب واخلز وغري ذلك من أصناف الوبر

فهذا ما على جيحون من الكور، فنبدأ مما وراء النهر يف كورة خبارى، ألا أول الكور وا دار إمارة 
  .يف كور ما وراء النهر، مث يتبع ما يليها على االتصال إن شاء اهللاخراسان، وهي مستقيمة على ترص

    

أما خبارى وامسها نوِمجكَث، فهي مدينة يف مستوى، وبناؤها خشب مشتبك، وحييط ببنائها قصور 
وبساتني وسكك وقرى تكون أثىن عشر فرسخاً يف مثلها، وحييط جبميع ذلك سور جيمع هذه القصور 

على قصبة -لقصبة، فال يرى يف أضعاف ذلك كله مفازة وال خراب، ومن هذا السور واألبنية والقرى وا
املدينة وما يتصل ا من القصور واملساكن واحملال والبساتني اليت تعد من القصبة، ويسكنها من يكون يف 

 ا  سور آخر قطره حنو فرسخ يف مثله، وهلا مدينة داخل هذا السور، حييط-مجلة القصبة شتاء وصيفاً
سور حصني، وهلا قهندز خارج املدينة يتصل ا مقدار مدينة صغرية، وفيه قلعة أخرى، ومسكن والة 

خراسان من آل سامان يف هذا القهندز، وهلا ربض، واملسجد اجلامع على باب القهندز يف املدينة، 
 اشتباكاً من خبارى، وليس خبراسان وما وراء النهر مدينة أشد. وحبسها يف القلعة، وأسواقها يف ربضها

وال أكثر أهال على قدرها، وهلم يف الربض ر السغد يشق الربض وأسواقها، وهو آخر ر السغد، 
فيفضي إىل طواحني وضياع ومزارع، ويسقط فاضله يف جممع ماء جياور بيكند إىل قرب فربر يعرف بسام 

باب املدينة، وباب يعرف بباب نور، منها باب يعرف ب: خواش، وأما املدينة فلها سبعة أبواب حديد
أحدمها الريكستان، واآلخر باب : وباب يعرف بباب حفره، وباب يعرف بباب بين سعد، ولقلعتها بابان

اجلامع يشرع إىل املسجد اجلامع،وعلى الربض دروب، فمنها درب خيرج منه إىل خراسان يعرف بدرب 
يعرف بدرب الريو، " درب"هذا الدرب " ويلي"راهيم امليدان، ويليه مما يلي املشرق درب يعرف بدرب إب

ويليه درب يعرف بالردقشة، ويليه درب يعرف بدرب كالباذ، وهذا الباب وباب املردقشة خيرج منهما 
إىل نسف وبلخ، ويلي درب كالباذ درب يعرف بالنوار، ويليه درب يسمى مسر قند يفضي إىل مسر قند 

غاسكون، مث درب الراميثنية، مث يليه درب حد شرون وهو طريق وسائر ما وراء النهر ويليه درب ف
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فمنها باب احلديد، ويليه باب : خوارزم؛ مث يليه باب غشج، ويف وسط الربض على أسواقها دروب
قنطرة حسان، ويليه بابان عند مسجد ماج، ويليهما باب يعرف بباب رخنة، ويليه باب عند قصر أيب 

 قنطرة السويقة، ويليه باب فارجك، ويليه باب درولزجه، ويليه باب سكة هشام الكنايب، ويليه باب عند
مغان، ويليه درب مسر قند الداخل، وليس يف مدينتها وال يف قهندزها ماء حار الرتفاعهما، ومياههم من 

ي ر يعرف بنهر فشيديزه يأخذ من ر خبار: النهر األعظم، وينشعب من هذا النهر يف املدينة أار، منها
يف مكان يعرف بالورغ، جيري يف مكان يعرف بالوغ، جيري يف درب املردقشة على جوبار أيب إبراهيم، 

حىت ينتهي إىل باب الشيخ اجلليل أيب الفضل ويقع يف ر نوكنده، وعلى هذا النهر حنو ألفي بستان وقصر 
جبويبار بكار يأخذ من سوى األرضني، ومن يف هذا النهر إىل مغيضه حنو من نصف فراسخ، ور يعرف 

هذا النهر يف وسط املدينة مبوضع يعرف مبسجد أحيد ويغيض بنوكنده، وعلى هذا النهر شرب بعض 
الربض وحنو من ألف بستان وقصر سوى األرضني، ور يعرف جبويبار القواريريني، يأخذ من النهر يف 

أعم لألراضي والبساتني من ر املدينة مبوضع يعرف مبسجد العارض، فيسقي بعض الربض؛ وهو أغزر و
بكار، ور جبوغشج يأخذ من النهر عند مسجد العارض، فيسقي بعض الربض حىت خيرج إىل نوكنده، 
وهو يعرف جبويبان العارض، ور يعرف بنهر بيكند يأخذ من ر املدينة عند رأس سكة ختع، فيسقي 

، وهو مغيض للمياه عليه شرب بعض بعض الربض ويغيض بنوكنده يأخذ من النهر عند دار محدونة
الربض ويفضي إىل املفازة، وليس عليه شرب ضياع، ويليه ر الطاحونة يأخذ من النهار يف املدينة مبوضع 
يعرف بالنوار، وعليه شرب بعض الربض ويدير أرحية وينتهي إىل بيكند، ومنه شرب أهل بيكند، ور 

ة عند النوار، وعلية شرب النوار من الربض فيفضي إىل يعرف بنهر كشنه يأخذ من النهر يف املدين
قصور وضياع كثرية وبساتني حىت جياوز كشنه إىل ما ميرغ، ور يعرف بنهر رباح يأخذ من النهر بقرب 

الريكستان، فيسقي بعض الربض وينتهي إىل قصر رباح،فيسقي حنو ألف من البساتني والقصور سوى 
أخذ من النهر بقرب الريكستان، ومنه شرب أهل الريكستان والقهندز ودار األرضني، ور الريكستان ي

اإلمارة حىت ينتهي إىل قصر جالل دِيزه، ور يأخذ من النهر يف املدينة بقرب قنطرة محدونة حتت األرض 
    إىل حياض بباب بين أسد، وتقع فضلته يف فارقتني القهندز، ور يعرف بنهر 

ر مبكان يعرف بورغ، فيجري على باب دروازجه وعليه سوق ودروازجه إىل زغاركنده يأخذ من النه
  .باب مسرقند حىت ينتهي إىل سبيدماشه وجياوزه حنوا من فرسخ، وعليه قصور وبساتني وأراضي كثرية

    

أما رساتيق خبارى فمنها الذر وفرغيدد وسخر ورستاق الطواريس وبورق وخزغَانة السفلى وبومة وجنار 
تاق كاَخشتوان وأنديار كندمان وساجمن مادون وساجمن ما وراء وفراور السفلى وأروان جفر ورس
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 -كرمينية-وفراور العليا، فهذه الرساتيق داخل احلائط، وخارج احلائط جزه وشاخبش ويسري رستاق 

عن القصبة من وخرغانة العليا ورامند وبيكند وِفربر، ويتشعب من عمود ر السغد يف حد خبارى خارجا 
احلائط اخلارج بناحية الطواريس إىل أن ينتهي إىل باب املدينة أار كثرية، تتفرق يف القرى واملزارع يف 

ر يعرف بسافري كام يأخذ من النهر، فيسقى القرى حىت : احلائط، وعليها عمارة قرى خبارى فمنها
روذ يأخذ من النهر، فيسقي القرى حىت ينتهي إىل ينتهي إىل وردانة، وعليه شرم، ور يعرف خبرغَان 

راوس وعليه شرم، ور يعرف بنجار جفر يأخذ من النهر، فيسقي القرى حىت ينتهي إيل خرميثن وعليه 
شرم، ور يعرف بنهر جرغ يأخذ من النهر حىت ينتهي إيل اجلُرغ وعليه شرم، فيعود الفاضل يف 

أخذ من النهر، فيسقي القرى حىت ينتهي إيل فرانة وعليه شرم، ور يعرف النهر، ور يعرف بنوكنده ي
بنهر فَرخشه يأخذ من النهر، فيسقي القرى حىت ينتهي إيل فرخشه ومنه شرم، ور يعرف بنهر بنهر 

أخذ كشنه يأخذ من النهر، فيسقي القرى حىت ينتهي إيل كشنه وعليه شرم، ور يعرف بنهر الراِميثَنة ي
من النهر، فيسقي القرى حىت ينتهي إىل الراميثنة وعليه شرم، ور فراور السفلى يأخذ من النهر فيسقي 
القرى حىت ينتهي إيل فأراب وعليه شرم، ومنها ر يعرف بأروان يأخذ من النهر، فيسقي القرى حىت 

لنهر، فيسقي القرى حىت ينتهي إيل ينتهي إيل باَنب وعليه شرم، ور يعرف بفراور العليا يأخذ من ا
أوبوقار وعليه شرم، ور يعرف بنهر خامه يأخذ من النهر، فيسقي القرى حىت ينتهي إيل خامه وعليه 

شرم، ور يعرف بتنكان يأخذ من النهر، فيسقي القرى حىت ينتهي إيل وركَه وعليه شرم، ور يعرف 
رى حىت ينتهي إيل نوباغ األمري وعليه شرم، وما فضل من ماء بنهر نوكنده يأخذ من النهر فيسقي الق

ر السغد فإنه جيري يف ر يعرف بالذر، وهو النهر الذي يشق ربض خباري، ومنه أار املدينة اليت 
ذكرناها، وأكثر هذه األار حتمل السفن كربا وغزارة، وكلها تأخذ من النهر داخل حائط خباري من 

وأبنية قرى خباري كلها على اشتباك البناء والتقدير يف املساكن .  أن تنتهي إيل املدينةحد الطواويس إيل
وارتفاع أراضي األبنية، وهي حمصنة بالقالع باألبنية اموعة، وليس يف داخل هذا احلائط جبل وال 

واين والنوارة مفازة، وأقرب اجلبال إليها جبل وركه، ومنه حجارة بلدهم للفرش واألبنية، ومنه طسن األ
واجلص، وهلم خارج احلائط مالحات، وحمتطبهم من بساتينهم وما حيمل إليهم من املفاوز من الغضا 

وأراضي خباري كلها قريبة إيل املاء ألا مغيض ماء السغد، ولذلك ال تنبت األشجار العالية . والطرفاء
 قصري غري نام، وفواكه خباري أصح فيها مثل اجلوز والدلب واحلور وما أشبه، فإذا كان مه شجر فهو

فواكه ما وراء النهر وألذها طعما؛ ومن عمارة خباري أن الرجل رمبا قام على اجلريب الواحد من األرض 
فيكون منه معاشه، ومن كثرة عددهم أن ما يرتفع من بالدهم يقصر عن كفايتهم، لفور عددهم 

ري من الطعام وسائر ما حيتاجون إليه من سائر ما وتضاعفهم على ما خيرج من أراضيهم، فيحمل إليهم امل
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واجلبل الذي يتصل ذيله بقرية وركه جبل ميتد إىل مسر قند، فيما بني كش ومسرقند حىت يتصل . وراء النهر
 فيما -جببال البتم، عاطفا على أشروسنة يف عرض فرغانة، حىت خيرج على ناحية شلجي والطراز، مث ميتد

 إيل حد الصني؛ وهذه املعادن اليت بأشروسنة وفرغانة وإيالق وشلجي -السبلأخربين به من سلك تلك 
ولبان إيل أرض خرخيز كلها يف عود هذا اجلبل وما يتصل به من اجلبال، والنوشاذر الذي يف عمل البتم، 

والزاج واحلديد والزيبق والنحاس واآلنك والذهب واجلراغ سنك والنفط والقري والزفت والفريوزج 
شاذر الذي بفرغانة، واجلبل الذي ذكرته بفرغانة أنه حتترق حجارته مثل الفحم، والثمار املباحة اليت والنو

وصفتها بفرغانة، كل ذلك يف هذا اجلبل يف سنامه أو سفحه أو مايتصل به، ويف هذا اجلبل بناحية البتم 
 إذا اشتد احلر حىت تصري وجبال الساودار بسمرقند مياه حر وبرد، غري أن فيها عيونا جتمد يف الصيف

    كاألعمدة وتنقطع، ويكون ماؤها يف الشتاء حارا، 

  .وتأوي إليها السوائم لدفء موضعها يف الشتاء

ولبخاري مدن داخل حائطها وخارجا عنه، فأما داخل حائطها فالطواويس، وهي أكرب منرب بعد القصبة، 
ربر وكرمينيه وخد مينكن وخرغانكث وتوجمكث وزندنه ومغكان وخجادة، وخارج احلائط بيكند وف

فأما الطواويس فإا مدينة هلا سوق، وجممع عظيم ينتابه الناس من أفطار ما وراء النهر يف . ومذيا جمكث
وقت معلوم من السنة، ويرتفع منها من الثياب القطن ما ينقل إيل سائر املواضع، وهي مدينة كثرية 

دز ومدينة ومسجد جامعها يف املدينة؛ وأما املدن اليت داخل احلائط البساتني واملاء اجلاري خصبة، وهلا قهن
فهي متقاربة يف الكرب والعمارة، ولكل منها حصن؛ وأما كرمينية فهي أكرب من الطواويس وأعمر عددا 
وأخصب؛ وخدمينكن من كرمينية، وحبذائها خرغانكث ومذياجمكث، وهي متقاربة يف الكرب والعمارة، 

ثرية، وكذلك لكل منرب قرى ومزارع، إال بيكند فإا وحدها، غري أن ا من الرباطات ولكرمينية قرى ك
ما ال أعلم يف بلدان ما وراء النهر أكثرها عددا منها، وبلغين أن عددها حنو من ألف رباط؛ وهلا سور 

ه؛ حصني ومسجد جامع تؤنق يف بنائه وزخرف حمرابه، فليس مبا وراء النهر حمراب أحسن زخرفا من
  .وفربر مدينة قريبة من جيحون، وهلا قرى وهي عامرة خصبة

    

وأما لسان خباري فإنه لسان السغد إال أنه حيرف بعضه، وهلم لسان الدرية، وأهلها يرجعون من األدب 
ونقودهم الدرهم وال يتعاملون بالدينار فيما بينهم وهي كالعرض، إال . إىل ما يفضلون به ما وراء النهر

درمها يسمونه الغطريفي، وهي دراهم من حديد وصفر وآنك وغري ذلك من جواهر خمتلفة قد أن هلم 
ركبت، فال جيوز هذا الدرهم إال يف عمل خباري وحده، وسكته تصوير وهو من ضرب اإلسالم، 

وأما زيهم فالغالب عليهم األقبية والقالنس على زي أهل . وكذلك املسيبية واحملمدية من ضرب اإلسالم
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وراء النهر، وهلم داخل احلائط وخارجه أسواق متصلة معلومة يف أوقات من الشهر دارة، جيري فيها ما 
ويرتفع من خباري ونواحيها من . من الشراء والبيع للثياب والرقيق واملواشي وغرب ذلك مما يتسع به أهلها

ويتحدث أهل . حسنثياب القطن ما ينقل إىل اآلفاق وكذلك البسط واملصليات ويثاب من الصوف تست
خباري أن من بركة القلعة أنه مل خترج منها جنازة وال قط، وما عقدت فيها راية خرجت فهزمت، وهذا 

من االتفاق العجيب إن صح، ويقال إن أصل أهل خباري يف قدمي األيام ناقلة اصطخر، وسكن والة 
ىل خراسان، فمن كان ا فخراسان خراسان من السامانية مدينة خباري، ألا أقرب مدن ما وراء النهر إ

أمامه وما وراء النهر وراءه، وهلم من حسن الطاعة وقلة اخلالف على الوالة ما يؤدي إىل اختيار املقام 
وأول والة خراسان من آل سامان إمساعيل بن أمحد، جاءته والية خراسان . بيهم على سائر ما وراء النهر

ت الوالية ا يف أوالده، وقد كان والة ما وراء النهر يقيمون قبل وهو ببخاري فاستدام املقام ا، فبقي
ذلك إما بسمر قند وإما بالشاشي وفرغانة يف وجوه الترك، وكان عمل والة خباري حيزر مفرداً من 

وأما خجاده فهي على ميني الذاهب من خباري إىل بيكند على ثالثة . خراسان إىل أن زالت أيام آل طاهر
وأما . وأما زندنة فإا من املدينة على أربعة فراسخ، مشايل املدينة.  وبني الطريق حنو فراسخفراسخ، وبيها

توجمكث فإا على يسار الذاهب إىل الطواويس على أربعة فراسخ، وبينها وبني الطريق حنو نصف 
غلوة عن فراسخ، ومن كرمينية إىل خد مينكن فرسخ فيما يلي السغد، وبني خد مينكن وطريق مسر قند 

وخرغانكث . ومذياجمكث وراء وادي السغد أعلى من خدمينكن مبقدار فرسخ. يسار الذاهب إىل مسر قند
ويتصل ببخاري من شرقيها السغد، وأوهلا إذا جرت كرمينية . حبذاء كرمينية على فرسخ من وراء الوادي

 أن من الناس من يزعم أن الدبوسية مث ربنجن والكشانية واشتيخن ومسرقند، وكل هذا قلب السغد، على
وقصبة السغد مسرقند، وهي مدينة على جنويب وادي . خباري وكشي ونسف من السغد، ولكنا أفردياها

السغد، مرتفعة علية، وهلا قهندر ومدينة وربض، فإما القهندز ففية احلبس ودار اإلمارة عامران، وأما 
شرق، وباب نوار يف جهة املغرب، وباب خباري باب الصني يف جهة امل: املدينة فلها سور وأربعة أبواب

يف جهة الشمال، وباب كش يف جهة اجلنوب، وهلا أسواق ومساكن وماء جار يدخل إليها يف ر من 
رصاص، وهو ر بنيت له مسناة عالية من حجارو، جيري عليها املاء من الصفارين حىت يدخل من باب 

وايل املدينة خندقاً قد تسفل، ألنه استعمل طينه يف سور كش، ووجه هذا النهر رصاص كله، وذلك أن ح
املدينة، فبقي حواليها خندق عظيم، فاحتيج إىل مسناة يف هذا اخلندق جيري املاء عليها إىل املدينة، وهو 

ر جاهلي يف وسط السوق مبوضع يعرف برأس الطاق، وهو أعمر موضع بسمرقند، وعلى جنبات هذا 
 مرمات هذا النهر، وعليه حفظه من اوس عليهم حفظه شتاء وصيفاً، واملسجد النهر غالل موقوفة على

اجلامع يف املدينة بينه وبني القهندز عرض الطريق، ويف املدينة مياه من هذا النهر وبساتني، وفيها دار 
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غد الذي اإلمارة آلل سامان غري دار اإلمارة بالقهندز واملدينة من الربض على جانبه، قريب من وادي الس
هو بني الربض واملدينة، وذلك أن سور الربض ممتد من وراء وادي السغد، من مكان يعرف بافشينه على 
باب كوهك حىت يطوفبورسنني، مث يطوف على باب فنك، وعل باب ديودد مث إىل باب فرخشيذ، مث إىل 

كون قطر السور احمليط باب غداود مث ميتد إىل الوادي، والوادي للربض كاخلندق مما يلي الشمال، وي
بربض مسرقند فرسخني، غري أن الربض شر به وجممع أسواقه رأس الطاق، مث تتصل به األسواق والسكك 
واحملال، ويف تضاعيف ذلك قصور وبساتني، فليس من والدار وفيها ماء جار إال القليل، وقل دار ختلو من 

     بستان،حىت إنك إذا 

نة للنظر، الستتارها بالبساتني واألشجار، وأكثر األسواق والتجارات يف صعدت أعلى قهندزها مل تبد املدي
الربض إال شيئاً يسرياً يف املدينة، وهي فرضة ما وراء النهر وجممع التجار، ومعظم جهاز ما وراء النهر يقع 

أمحد فنقلها بسمرقند، مث يتفرق إىل سائر الكور، وكانت دار إمارة ما وراء النهر ا إىل أيام إمساعيل بن 
منها باب غداود وباب إسبسك وباب سوخشني وباب أفشينه وباب : إىل خباري، ولسر ربضها أبواب

ورسنني وباب كوهك وباب ريودد باب فرخشيد، ويزعم الناس ان تبعا بين مدينتها، وأن ذا القرنني أمت 
لها أا باحلمريية، بعض بنائها، ورأيت على باب كش صحيفة من حديد قد كتب عليها كتابة زعم أه

وأم يتوارثون علم ذلك بأنه بناء تبع، وكتب علية أن من صنعاء إىل مسرقند ألف فرسخ، وأن كتابته من 
أيام تبع، فتنة بسمرقند يف أيام مقامي ا، وأحرق الباب وذهبت الكتابة، وأعاد ذلك الباب أبو املظفر 

ن حديد من غري تلك الكتابة، وتربة مسرقند من حممد بن لقمان بن نصر بن أمحد بن أسد كما كان م
أصح تربة وأيبسها، ولوال كثرة البخارات من املياه اجلارية يف سككهم ودورهم وكثرة أشجار اخلالف 

بينهم ألضر م فرط يبسها، وبناؤها طني وخشب، وأهلها يرجعون إىل مجال بارع ورزانة، وهم من 
م على أنفسهم ما يزيدون على سائر بالد خراسان، حىت جيحف اإلفراط يف إظهار املروة وتكلف القيا

وبسمرقند جممع رقيق ما وراء النهر، وخري الرقيق مبا وراء النهر تربية مسرقند، وبينها وبني أقرب . بأمواهلم
اجلبال حنو مرحلة خفيفة، إال أنه يتصل ا جبل صغري يعرف بكوهكن ميتد طرفه إىل سور مسرقند، وهو 

ف ميل يف الطول، ومنه أحجار بلدهم، والطني املستعمل يف األواين والنورة والزجاج وغري مقدار نص
والبلد كله طرقه وحماله وسككه غال قليال . ذلك، وبلغين أن به ذهباً وفضة غري أنه ال يتسوغ العمل فيه

 الصغانيان، مفترش باحلجارة، ومياههم من وادي السغد، وهذا الوادي مبدؤه من جبال البتم على ظهر
وله جممع ماء يعرف جبن مثل حبرية حواليها قرى، وتعرف الناحية بربغر، فينصب منها جبال حىت ينتهي 

إىل بنجيكث، مث ينتهي إىل مكان يعرف بورغسر وتفسريه راس السكر، ومنه تتشعب أار مسرقند، 
الشرقي على الوادي فإا تأخذ فأما أار اجلانب . ورساتيق تتصل ا من غريب الوادي من جانب مسرقند
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حبذاء ورغسر مبكان بغوبار، وذلك أن ذا املكان تنفسح اجلبال وتظهر الراضي، اليت ميكن فيها الزرع 
منها ر برش ور بشمني، فإنا ر برش فإنه ميتد على ظهر : وجري األار، فتأخذ من ورغسر أار

 اليت تتصل ا من مبتدئه إىل منتهاه، وأما ر بارمش فإنه يلي مسرقند، فمنه أار املدينة واحلائط والقرى
هذا النهر من ناحية اجلنوب، وعليه القرى من أوله إىل آخره حنو مرحلة، وأما ر بشمني فإنه من بارمش 

مما يلي اجلنوب، ويسقي من أوله إىل آخره قرى كثرية، غري أن انقطاعه دون انقطاع هذين النهرين، 
 األار برش مث بارمش، ومها حيتمالن السفن، وينشعب من هذه النهار أار يكثر إحصاؤها، وأكرب هذه

حىت يعمر ا من القرى واملزارع من ورغسر إىل آخره رستاق يعرف بالدرغم، على عشرة فراسخ يف 
الطول، وعرضه حنو أربعة فراسخ إىل حنو فرسخ، وهذه الرساتيق كلها تعرف بورغسر وما ميرغ 

ر أشتيخن والسناواب ور بوزماجز، : نجرفغن والدرغم، وأما األار اليت تأخذ من غوبار فإاوس
ربنجن : وينشعب من وادي السغد أار كثرية على امتداده حبذاء كل بلدة وكل رستاق، فمنها أار

مسرقند لكثرة عدد قراها وأار الدبوسية وأار كرمينية حىت ينتهي إىل خباري، ويكثر عدد األار برستاق 
ةتعددها، ورمبا كان للقرية الواحدة منها ران وثالثة، ويكثر يف املدينة انشعاب األار الصعار حبسب 

عدد الدور والربك والبساتني والقصور، ومن أطل من شرف على وادي السغد مل ير إال خضرة ممتدة ال 
ساتني قد أزيل عنها اخلراج، وجعل على أهلها يتخللها إال قصر أو قلعة، وبورغسر كروم وضياع وب

عوض اخلراج إصالح سكور ذلك املاء وإحكام بثوقه، وامتداد الوادي يف الصيف يكون من ثلوج جبال 
وأما رساتيق مسرقند فإن أوهلا بنجيكث ومدينتها بنجيكث، مث تليها ورغسر . البتم واشروسنة ومسرقند

لساودار وليس ا منرب، وبني الياودار وورغسر فيما يلي مسرقند ومدينتها ورغسر، ويلي بنجيكث جبال ا
     رستاق ما ميرغ وسنجر فغن وليس ما منرب، غري أن مبا مكانا يعرف بالريودد، كان ا 

مقام اإلخشيذ ملك مسرقندن وهي قرية فيها قصور األخشيذية؛ وسنجرفغن وورغسر كانا من ما ميرغ 
ما ميرغ رستاق الدرغم وليس به منرب، ويتصل برستاق الدرغم رستاق أبغر فأفردا عنها، ويتصل برستاق 

وليس به منرب، والساودار الذي عن جنويب مسرقند، وليس بنواحي مسرقند رستاق أصح هواء وال زرعا 
وفواكه منه، وأهلها أصح الناس ألوانا وأبدانا، وطوله زيادة على عشرة فراسخ؛ وبالساودار عمر 

بوزكرد، ورستاق الدرغم أزكي هذه الرساتيق يف الزروع، ويفضل من أعناا ما حيمل للنصارى يعرف 
إىل غريها من الرساتيق؛ وأما أبغر فإا مباخس، غري أن قراها أكثر عددا من الرساتيق مسرقند وأراضيها 

د عن جنويب منجبة، وبلغين أن القفيز البذر يريع ا مائة قفيز وا مراع كثرية، فهذه رساتيق مسرقن
الوادي؛ فإمامشاليه فإن أعالها ياركث، وهي متامخة الشروسنة وليس ا منرب، وماؤها ليس من ماء 

السغد، وإمنا هي عيون، واملباخس ا كثرية، ومراعيها واسعة خصبة؛ ورستاق بورمنذ مما يلي أشروسنة 
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مسرقند، ومدينته باركث، ويتصل وليس به منرب، وقراه يسرية، ويتصل بياركث رستاق بوزماجز مما يلي 
ا رستاق كبوذجنكث، وهو رستاق مشتبك القرى واألشجار، ومدينته كبوذجنكث، وعلى ظهر هذا 

الرستاق رستاق وذار، ومدينته وذار، وهو رستاق خصب كثري الزروع، له سهل وجبل وسقي ومزارع 
يعرفون بالسباعية، كانت هلم ومراع، ووذار وكثري من قرى هذه الرساتيق لقوم من بكر بن وائل 

 وهو -بسمرقند واليات، وكانت هلم ا دور ضيافات وأخالق حسنة، ويتصل به رستاق املرزبان
ونقود مسرقند الدراهم . املرزبان بن تركسفي، الذي كان استدعي إىل العراق يف مجلة دهاقني السغد

ة، وتركب من جواهر شىت من حديد وحناس اإلمساعيلية واملكسرة والدنانري، وهلم دراهم تعرف باحملمدي
واشتيخن مدينة مفردة يف العمل عن مسرقند، ذات رساتيق وقرى كثرية البساتني . وفضة وغري ذلك

واملترتهات، وهلا مدينة وقلعة وربض وأار مطردة، ومن بعض قراها عجيف بن عنبسةن وأسواق 
 حممد بن طاهر بن عبد اهللا بن طاهر؛ والكشانية اشتيخن هي اليت استصفاها املعتصم، مث أقطعها املعتمد

والدبوسية . أعمر مدن السغد مقاربة الشتيخن يف الكرب، وهلا قرى ورستاق دون اشتيخن يف املقدار
وأربنجن من جنويب الوادي على جادة خراسان، وربنجن أكربها رستاقا من الدبوسية، وقلب مدن السغد 

 وهي مقدار ثلث فرسخ يف مثله، بناؤها من طني وخشب، وفواكهها الكشانية وكش مدينة ما وراء النهر
باب احلديد وباب عبيد اهللا وباب القصابني : كثرية تدرك قبل غريها ألا من اجلروم، وهلا أربعة أبواب

وباب املدينة الداخلة، وهي مدينتان داخلة وخارجة، وهلا ران كبريان ر القصابني ور أسرود، ومها 
وأما نسف فمدينة هلا ربض وسور، .  على باب املدينة، وا يسقط الترحببني الذي حيمل إىل اآلفاقجيريان

باب النجارية وباب مسرقند وباب كش وباب غوبذين، ولنسف قرى كثرية ونواح، وهلا : وأربعة أبواب
 يف بعض السنة، منربان سوى منرب املدينة، والغالب على قراها املباخس واخلصب والسعة، ورها ينقطع

وأصغانيان وشومان وواشجرد . فيسقون بساتينهم ومباقلهم ومباطخهم باآلبار، حىت يعود املاء يف النهر
أرسيانيكث وكركث وغزق ووغكث وساباط وزامني وديزك : ومدا. وراشت، شرقيها بعض فرغانة

 وخشب، وهي مدينة ونوجكث وخرقانة، ومدينتها اليت يسكنها الوالة هي بوجنكث، وبناءوها طني
داخلها مدينة أخرى على كل منهما سور، وللمدينة الداخلة بابان، وجيري يف املدين الداخلة ر كبري 
وعلية فيها رحي، ويشتمل حائطها على دور وبساتني وقصور وكروم، وقطرها حنو فرسخ، وأبواها 

 أار، كلها من منبع واحد، هو باب زامني وباب مرمسندة وباب نوجكث وباب كلهباذ، وهلا ستة: أربعة
من املدينة على أقل من نصف فرسخ، وتليها يف الكرب زامني، وهي على طريق فرغانة إىل السغد، وتسمى 

املدينة سوسندة؛ وديزك مدينة يف السهل، ا رباطات وخانات وما ينبع من عني، وهي كثرية الرته 
والبتم جبال شاهقة منيعة، . ي فيه سفينة وال ا حبريةوالبساتني واملياه، وليس حبميع أشروسنة ر جتر
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وأكثرها تغلب عليها الربد، وبالبتم حصون منيعة جدا، وفيه معدن الذهب والفضة والزاج والنوشاذر، 
وهو جبل فيه مثل الغار يبىن عليه بيت ويستوثق من أبوابه وكواه، فريتفع من الغار خبار يشبه بالنهار 

    ار، فإذا تلبد هذا البخار قلع منه النوشاذر، وال يتهيأ ألحد الدخان وبالليل الن

أن يدخله من شدة حره، إال أن يلبس لبودا ويدخل ا كاملختلس، وهذا البخار ينتقل من مكان إىل 
والبتم جبال . مكان فيحفر عليه حىت يظهر، فإذا انقطع من مكان حفر عليه من مكان آخر فظهر منه

ومينك املوضع . األوسط والداخل، وماء مسرقند والسغد وخباري من البتم الواسطيتسمى البتم األول و
وأما الشاش وإيالف فان مقدار عرضهما مسرية . الذي قاتل فيه قتيبة بن مسلم، وحصار االفشني هناك

يومني يف ثالثة، وهي كثرية القرى العمارات واملنابر، وهي يف أرض سهلة كثرية املراعي والرياض، 
لشاش وبإيالف مدن كثرية ذوات أبواب وأسوار وأرباض وقالع وأسواق واار ختترق بعض املدن، وبا

بنكث ودنفغانكث وجيناجنكث وجناكث وبناكت وخرشكت وأشبينغو أردالنكت : ومدن الشاش
وخدينكت وكنكراك وكلشجك وغرجند وغناج وجبوزن ووردوك وكربنه وغدرانك ونوجكث وغزك 

فإما إيالق فقصبتها تعرف . كوش وخاتونكث وفرنكث وكداك ونكالكوأنوذكت وبغنكث وبر
سكاكت وباجنخاش ونوكث وبااليان واربيلخ ومنوذلغ وتكث ومخرك وبسكت : بتونكت، وهلا من املنابر

والشاش وايالق متصلتان ال فصل بينهما، وبايالق معدن ذهب . وكهسيم ودخكث وخاش وخرجانكث
.  وتونكت، وليس مبا وراء النهر دار ضرب إال بسمرقند وتونكتوفضة، وأكربها مدن إيالق نوكث

وأما أسبيجاب فمدينة حنو الثلث من تونكت، ويف ربضها بساتني ومياه، وأبنيتها طني، وهلا أسواق 
مشحونة، وهي خصبة كثرية الغالت واملنافع، وليس مبا وراء النهر مدينة إلخراج عليها إال إسبيجاب، 

وأما خجنده فمتامخو لفرغانة، وهي على غريب ر الشاش، ليس يف عملها . ريةوحوهلا مدن وقرى كث
وفرغانة اسم اإلقليم وقصبتها إخسيكت، وهي . مدينة غري كند، وهلا ر عظيم يسافر فيه باملتاجر واملري

ي مدينة على شط ر الشاش حييط ا سور، وخارجه ربض به سور آخر، وتليها يف الكرب مدينة قباً، وه
مدينة من أبزه تلك املدن، هلا قلعة وربض وجامع وأسواق، مث مدينة أوش وهي عامرة مسورة، ا قلعة 

وأوز كند آخر مدن فرغانة . ودار إمارة، وهي مالصقة للجبل الذي عليه مرقب مدينة اجلراس على الترك
راء النهر أكرب من قرى مما يلي دار احلرب، وهلا سور وربض وقلعة ومياه جارية وبساتني، وليس مبا و

ولفرغانة كور، لكل كورة . فرغانة، رمبا بلغت القرية مرحلة، لكثرة أهلها وانتشار مواشيهم ومزارعهم
كورة كاسان وكورة جدغل وميان روذان، : منها عدة مدن، لكل مدينة منها رستاق فيه عدة قرى، منها

د يف دار خري بن أيب اخلري، ويرتفع من فرغانة أكثر ومدينتها خيالم، وا مولد املري أيب احلسن نصر بن أمح
ما يف أيدي الناس من الذهب والفضة والزيبق، وخيرج من جباهلا اجلراغ سنك والفريوزج واحلديد 
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وبأسربه جبل حجارة سود حترق كما حيرق الفحم، تباع منه ثالث أوقار . والصفر والذهب واآلنك
  .بدرهم، ورماده يبيض الثياب

    

  افات بما وراء النهرالمس

من فربر إىل بيكند مرحلة كبرية، ومن بيكند إىل خباري : الطريق من وادي جيحون بفربر إىل فرغانة
مرحلة، من خباري إىل الطواويس مرحلة، من الطواويس إىل كرمينية مرحلة، من كرمينية إىل الدبوسية 

ن إىل زرمان مرحلة، من زرمان إىل مرحلة خفيفة، من الدبوسية إىل ربنجن مرحلة خفيفة، من ربنج
مسرقند مرحلة، من مسرقند إىل باركث مرحلة، من باركث إىل رباط سعد مرحلةن ويف هذه املرحلة إذا 
صرت برباط أيب أمحد مفرق طريق فرغانة والشاش، ومن رباط سعد إىل بورمنذ مرحلة، من بورمنذ إىل 

اط إىل أركند مرحلة، من أركند إىل شاوكت مرحلة، زامني مرحلة، من زامني إىل ساباط مرحلة، من ساب
من شاوكت إىل خجنده مرحلة، من خجنده إىل كند مرحلة، من كند إىل سوج مرحلة، من سوج إىل 
رشتان مرحلة، من رشتان إىل زندرامش مرحلة، من زندرامش إىل قبا مرحلة، من قبا إىل أوش مرحلة 

هذا هو الطريق القصد من فربر إىل أوزكند، وهي آخر ما كبرية، من أوش إىل أوز كند مرحلة كبرية، 
ومن أراد خجنده إىل أخسيكت قصبة فرغانة خرج من كند إىل سوج مرحلة، ومن سوج إىل . وراء النهر

خواكند مرحلة كبرية، ومن خواكند إىل اخسيكت مرحلة، وهناك طريقان أحدمها يف املفازة والرمال 
 تعرب ر الشاش إىل أخسيكت، واآلخر تعرب النهر إىل باب مخسة سبعة فراسخ إىل باب اخسيكت، مث

وأما .  مرحلة23فراسخ، ومن باب إىل اخسيكت أربعة فراسخ، فجميع املسافة من فربر إىل أوز كند 
الطريق الشاش إىل أقصى بلد اإلسالم فإنك خترج من باركث إىل قطوان ديزه مرحلة، وطريق الشاش 

أيب أمحد، مث تعدل عن يسارك إىل الشاش، إذا خرجت من رباط أيب أمحد فترتل وفرغانة واحد إىل رباط 
قطوان ديزه، وإن شئت نزلت خرقانة، ومنها إىل ديزك، ومنها إىل بئر احلسني، مث بئر محيد، مث وينكرد، 
 مث أستوركت، مث تونكت، مث إىل رباط بالقالص يسمى انفرن، مث إىل غزكرد قرية، مث إىل اسبيجاب، مث

إىل بدخكت، ومن بدخكت إىل الطراز يومان، ال رباط بينهما وال عمارة، ومن أراد طريق بناكت فإنه 
يرتل من باركث رباط سعد ومنه إىل زامني، ومن زامني إىل خاوس، ومن خاوس إىل بناكث، مث إىل 

من : بلخالطريق من خباري إىل .استوركث، فذلك من وادي جيحون إىل الطراز اثنتان وعشرون مرحلة
خباري إىل قراجون مرحلة، مث إىل ميانكال مرحلة، مث إىل ماميرغ مرحلة كبرية، مث إىل نسف مرحلة، مث 

 إىل كندك مرحلة، ومن كندك إىل باب -وهو ديدجي-إىل سونج مرحلة، ومن سونج إىل الدادكي 
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، مث إىل الترمذ احلديد مرحلة، ومن باب احلديد إىل رباط رازيك مرحلة، مث إىل هاشم جرد مرحلة
مرحلة، ومن الترمذ تعرب إىل سياه جرد مرحلة، ومنها إىل بلخ مرحلة، وذلك من خباري إىل بلخ ثالث 

خترج من مسرقند إىل كش يومني، مث إىل كندك ثالث مراحل، : الطريق من مسرقند إىل بلخ. عشرة مرحلة
حترج من : الطريق يف املفازة: رزموالطريق من خباري إىل خوا. ويتصل طريق خباري ومسرقند إىل بلخ

خباري مرحلة إىل فرخشه عامرة، مث تسري مثاين مراحل كلها يف مفازة ال مرتل ا وال رباط وال ساكن، 
إمنا هو سري على املرعي فلذلك مل يكتب له منازل؛ فأما من أراد أن يعرب جيحون إىل آمل ويسري إىل 

ومن فربر تعرب الوادي إىل آمل، فتسري من آمل يف حد آمل إىل خوارزم فإن من خباري إىل فربر مرحلتني، 
ويزه مرحلة، ومن ويزه إىل مردوس مرحلة، ومن مردوس إىل أسباس مرحلة، ومن أسباس إىل سيفانة 

مرحلة، مث إىل الطاهرية مرحلة، مث إىل جكربند مرحلة، مث إىل درغان مرحلة، مث إىل سدور مرحلة، مث إىل 
 إىل مدينة خوارزم مرحلة، فذلك من خباري إيل خوارزم على العمارة اثنتا عشرة هزارسب مرحلة، مث

  .مرحلة

    

والطريق إىل أشروسنة قد دخل يف طريق فرغانة، ألنك إذا . هذه املسافات بني مشاهري املدن مبا وراء النهر
اء النهر فنبدأ من وسنذكر املسافات بني أقاليم ما ور. دخلت إيل خرقانة وزامني فهي من مدن أشروسنة

مسافات اخلتل والصغانيان وما بينهما من معرب بذخشان على .اخلتل إىل خوارزم مث بأقاليم ما وراء النهر
ر جرياب أيل منك ست مراحل، ومن منك أيل قنطرة احلجر على وخشاب مرحلتان، فإذا نزلت على 

رحلتان، ومن املعرب إىل هلبك يومان، ر وخشاب فإىل ليوكند مرحلتان، ومن معرب آرهن إىل هالورد م
ومن هلبك منك يومان، وكاربنج فوق معرب آرهن على ر جريان بنحو من فرسخ، ومتليات من قنطرة 

احلجر على أربعة فراسخ يف طريق منك، ومن معرب بذخشان إىل رستاق بنك مرحلتان، ومن رستاق بنك 
أندجياراغ مرحلة، ومن أندجياراغ تعرب ر فارغر، مث تعرب ر أندجياراغ مث تدخلها، وبني رستاق بنك و

والطريق من الترمذ . تدخل فارغر بينهما يوم، مث تعرب برسان إىل هلبك فهذه مسافة ما بني الوخش واخلتل
. من الترمذ إىل جرمنكان مرحلة، مث إيل دارزجني مرحلة، مث إىل الصغانيان مرحلتان: إىل الصغانيان

من الصغانيان إىل شومان مرحلتان، مث إىل إنديان يوم، مث إىل : ان إىل وأشجردوالطريق من الصغاني
واشجرد يوم، ومن الواشجرد إىل إيالق يوم، ومن إيالق إىل دربند يوم، ومن داربند إىل جاوكان يوم، 
ن ومن جاوكان إىل القلعة يومان، والقلعة من راشت؛ ومن الصغانيان إىل بأسند مرحلتان، ومن الصغانيا

إىل زينو مرحلة، ومن الصغانيان إىل بوراب مرحلة، ومن الصغانيان إىل ريكدشت ستة فراسخ، والطريق 
ومن . من بوراب جياوزها بفرسخني، مث جياوز ريكدشت بثالثة فراسخ على مست الطريق إىل باماب
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رد إىل قنطرة الترمذ إىل القواذيان مرحلتان، ومن القواذيان إىل الصغانيان ثالث مراحل، ومن وأشج
من مدينة خوارزم إىل : مسافات خوارزم. احلجارة يوم، فهذه مسافات ما بني الصغانيان إىل أقصى اخلتل

خيوه مرحلة، ومن خيوه إىل هزارسب مرحلة، ومن املدينة إىل اجلرجانية ثالث مراحل، منها إىل 
نية مرحلة، وبني هزارسب أردخشمثن مرحلة، ومن أردخشميثن إىل نوزوار مرحلة، ومنها إىل اجلرجا

وكردران خواش ثالثة فراسخ، ومن كردران خواش إىل خيوه مخسة فراسخ، ومن خيوه إىل سافردز 
مخسة فراسخ، ومن سافردز إىل املدينة ثالثة فراسخ، ومن املدينة إىل درجاش مرحلتان، ومن درجاش إىل 

بتان، غري أن القرب إىل جيحون مذمينية، كردر إىل قرية براتكني يومان، ومذمينية وقرية براتكني متقار
ومن مذمينية إىل وادي جيحون أربعة فراسخ، وبني مرداجقان ور جيحون فرسخان، وهي حبذاء 

وهي قصبة -وأما مسافات املدن ببخاري فإن من بوجمكث . اجلرجانية، وبني اجلرجانية وجيحون فرسخ
 على ميني الذاهب من خباري إىل -ثة فراسخ إىل بيكند مرحلة، ومن بوجمكث إىل خجادة ثال-خباري

بيكند، وبينها وبني الطريق حنو فرسخ؛ وأما مغكان فإا من املدينة على مخسة فراسخ عن ميني طريق 
بيكند، وبينها وبني الطريق حنو ثالثة فراسخ، وأما زندنه فإا من املدينة على أربعة فراسخ يف مشايل 

لى يسار الذاهب إىل الطواويس على أربعة فراسخ، وبينها وبني الطريق حنو املدينة؛ وأما بوجمكث فإا ع
نصف فرسخ، وبني كرمينية وخدمينكن فرسخ مما يلي السغد، وبني خدمينكن وطريق مسرقند غلوة على 

ومذياجمكث وراء وادي السغد أعلى من خدمينكن مقدار فرسخ؛ وخرغانكث . يسار الذاهب إىل مسرقند
وأما املسافات مدن مسرقند . على فرسخ من وراء الوادي، وخرغانكث عند مذياجمكتحبذاء كرمينية 

والسغد فإن من مسرقند إىل باركث أربعة فراسخ، ومن مسرقند إىل ورغسر أربعة فراسخ، ومن ورغسر إىل 
بنجيكث مخسة فراسخ، فمن مسرقند إىل بنجيكث تسعة فراسخ، ومن مسرقند إىل وذار فرسان، ومن 

إىل كبوذجنكث فرسخان، ومن مسرقند إىل أشتيخن سبعة فراسخ على مشال مسرقند، ومن أشتيخن مسرقند 
إىل الكشانية غريب اشتيخن مخسة فراسخ، ومن اشتيخن إىل زرمان فرسخ واحد، ومن الكشانية إىل 

فمن كش إىل نسف ثالث مراحل مما يلي املغرب، ومن : واملسافات بكش ونسف. ربنجن فرسخان
لصغانيان ست مراحل، ومن كش إىل نوقد قريش مخسة فراسخ على طرق نسف، ومن كش كش إىل ا

إىل سونج فرسخان، يعدل إليها من نوقد قريش، وأسكيفغن على فرسخ من سونج، وسونج أقرب إىل 
نسف من اسكيفغن، ومن نسف إىل كسبه أربعة فراسخ، على طريق لبخاري أسفل من الطريق اليت 

    ذكرنا، وبني 

: وأما مسافات مدن أشروسنة فإن. فهذه مسافات مدن نسف وكش. وبني بزده ستة فراسخنسف 

خرقانه إىل ديزك مخسة فراسخ، ومن خرقانه إىل زامني تسعة فراسخ ومن زامني إىل ساباط ثالثة فراسخ، 
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ة ومن زامني على الطريق خاوس إىل كركث ثالثة عشر فرسخاً عن يسار الذاهب إىل قرغانه، وبني مدين
أشروسنة وساباط ثالثة فراسخ فيما بني اجلنوب واملشرق، وبني نوجكث وخرقانة فرسخان فيما بني 

املشرق واجلنوب من خرقانة، وأرسيانيكت على حد فرغانة من شرقي مدينة أشروسنة على تسعة فراسخ، 
زق إىل وفغكث على ثالثة فراسخ من املدينة يف طريق خجنده، ومن فغكث إىل غزق فرسخان، ومن غ

بنا كث على ر : املسافات بني مدن الشاش وإيالف وأسبيجاب وما يتصل ا. خجنده ستة فراسخ
الشاش، ومنها إىل خرشكث فرسخ، ومن خرشكث إىل خدينكث فرسخ، ومنها إىل أستوركث ثالثة 

ىل فراسخ، ومنها إىل دنفغانكت فرسخان، ومنها إىل بنكث فرسخان، فهذه املدن على طريق بناكث إ
من تونكت إلىنوغكت فرسخاً، :  وتونكت قصبة إيالق فإن-وأما املدن اليت على طريق تونكت. بنكث

ومنها إىل بااليان فرسخانن ومنها إىل باجنخاش فرسخان، ومنها إىل سكاكت فرسخان، ومنها إىل 
رك من فأما ما بني ر ترك ور إيالف مما يلي املشرق عن طريق إيالف فإن على ت. نوكث فرسخ

على فرسخني جيغوكث، وتليها على فرسخني فرنكث؛ وتليها على فرسخ أنوذكت وكداك : بنكث
وما بني ر ترك ور . وغدرانك وكربنه وغزك ووردوك وجبوزن كلها متقاربة يف مقدار يوم أو حنوه

اج إيالف من غريب طريق إيالف فإا، اشبينغو وكلشجك وأردالنكت وبسكت وسامسريك ومخرك وغن
وأما ما بني بناكث ونوكث ور الشاش ور إيالف فإا غرجند وخاش . كلها يف مقدار مرحلة حنوها

وأما ما بني ر إيالف ور الشاش عن غريب . ودخكث وتكث وكوه يف مقدار يومني يف أقل من يوم
 بنكث، وبينها أربيلخ ومنوذلغ يف مقدار مخسة فراسخ، وجيناجنكث على طريق وينكرد إىل: نوكث فإا

وبني ر الشاش فرسخان، وجناكث على وادي الشاش، وجيتمع عندها بنهر ترك، وبينها وبني بناكث 
فإما ما بني ر ترك وحائط الشاش . ثالثة فراسخ، وكنكراك على ر ترك بقرب خدينكت على فرسخ

ثة فراسخ من خاتونكث فخاتونكث على فرسخني من املدينة، وبركوش على ثال: الذي من وراء القالص
على مستها، ومنها إىل خركانكت أربعة فراسخ على مست املشرق، ومن بنكث إىل أسبيجاب أربع 

 مرحلتان -قصبة باراب-مراحل، ومن أسبيجاب إىل أسبانيكت مرحلتان، ومن أسبانيكت إىل كدر 
يج على غريب النهر خفيفتان، ومن كدر إىل شاوغر مرحلة، ومن شاوغر إىل صربان مرحلة خفيفة، ووس

. على الشط أسفل من كدر بفرسخني، وباراب عن شرقي الوادي، وبني كدر والنهر نصف فرسخ

 وهي أول ميان روذان، ومن أخسيكت إىل سالت آخر -والطريق من أخسيكت إىل شكت تسعة فراسخ
ان إىل ميان روذان حنو مخس مراحل، ومن أخسيكت إىل كاسان يف مشاليها مخسة فراسخ، ومن كاس

أردالنكت مرتلتان، ومن كاسان إىل جنم يف مست الشمال يوم، ومن أخسيكت إىل حد كروان حنو سبع 
فراسخ، إىل وانكت من أخسيكت حنو سبع فراسخ، وحدها يتصل بإيالق، وهي بني املغرب والشمال 
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راسخ، من أخسيكت، وكروان بينها وبني كاسان أربعة فراسخ، ومن أخسيكت إىل كروان حنو تسع ف
وباراب وأخسيكت على شط ر الشاش، وكند بينها وبني الشاش زيادة على فرسخ، وكذلك بني 

وانكت والوادي زيادة على فرسخ، وبني خواكند والوادي مخسة فراسخ، ومن قبا إىل رشتان بينه وبني 
ي سبعة فراسخ، ر الشاش كله حنو مرحلة، ومن قبا إىل اشتيقان ثالثة فراسخ، ومن أشتيقان إىل الواد

وهي على طريق قبا إىل اخسيكت، ومن سوج إىل بامكاخش مخسة فراسخ، ومن بامكاخش إىل 
طماخس حنو من ميل، ومن بامكاخش إىل سوج مخسة فراسخ، ومن سوج إىل أوال على طريق أوجنه 

ش إىل حنو عشر فراسخ، ومن قبا إىل نقاد حنو املشرق حنو سبعة فراسخ، وحدودمها متصلتان، ومن أو
مدوا فرسخان، ومن وانكت إىل خيالم ثالثة فراسخ، ومن خيالم إىل سالت سبعة فراسخ، وسالت 

  .وبيسكند ليس ما منرب، ولكهما ثغران فلذلك ذكرنامها

    



االصطخري-املسالك واملمالك  171  

  

  الفهرس 

 2......................................................................................أول الكتاب

 7.......................................................................................ديار العرب

 15.......................................................................................حبر فارس

 18.....................................................................................املغربديار 

 24.......................................................................................ديار مصر

 27.....................................................................................أرض الشام

 33.......................................................................................حبر الروم

 35....................................................................................أرض اجلزيرة

 37..........................................................................................العراق

 42.......................................................................................خوزستان

 45......................................................................................بالد فارس

 59.......................................................................ذكر طبقات الناس بفارس

 68.....................................................................................أبواب املال

 69.....................................................................................بالد كرمان

 73......................................................................................بالد السند

 77.......................................................................أرمينية والران وأذربيجان

 80..........................................................................املسافات ذه النواحي

 81...........................................................................................اجلبال

 84...........................................................................................الديلم

 88.......................................................................ذكر مسافات هذه الديار

 89.......................................................................................حبر اخلزر

 93..................................................................................مفازة خراسان

 98.......................................................................................سجستان

 103..................................................................................ذكر خراسان



االصطخري-املسالك واملمالك  172  

 115...................................................................................ما وراء النهر

 132.........................................................................املسافات مبا وراء النهر

 136..................................................................................ذكر خراسان

 149...................................................................................ما وراء النهر

 166.........................................................................املسافات مبا وراء النهر

 171........................................................................................الفهرس

  

  

To PDF: www.al-mostafa.com  


	Document
	ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﻝﻭﺃ
	ﺏﺭﻌﻟﺍ ﺭﺎﻴﺩ
	ﺱﺭﺎﻓ ﺭﺤﺒ
	ﺏﺭﻐﻤﻟﺍ ﺭﺎﻴﺩ
	ﺭﺼﻤ ﺭﺎﻴﺩ
	ﻡﺎﺸﻟﺍ ﺽﺭﺃ
	ﻡﻭﺭﻟﺍ ﺭﺤﺒ
	ﺓﺭﻴﺯﺠﻟﺍ ﺽﺭﺃ
	ﻕﺍﺭﻌﻟﺍ
	ﻥﺎﺘﺴﺯﻭﺨ
	ﺱﺭﺎﻓ ﺩﻼﺒ
	ﺱﺭﺎﻔﺒ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺕﺎﻘﺒﻁ ﺭﻜﺫ
	ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺏﺍﻭﺒﺃ
	ﻥﺎﻤﺭﻜ ﺩﻼﺒ
	ﺩﻨﺴﻟﺍ ﺩﻼﺒ
	ﻥﺎﺠﻴﺒﺭﺫﺃﻭ ﻥﺍﺭﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﻴﻤﺭﺃ
	ﻲﺤﺍﻭﻨﻟﺍ ﻩﺫﻬﺒ ﺕﺎﻓﺎﺴﻤﻟﺍ
	ﻝﺎﺒﺠﻟﺍ
	ﻡﻠﻴﺩﻟﺍ
	ﺭﺎﻴﺩﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺕﺎﻓﺎﺴﻤ ﺭﻜﺫ
	ﺭﺯﺨﻟﺍ ﺭﺤﺒ
	ﻥﺎﺴﺍﺭﺨ ﺓﺯﺎﻔﻤ
	ﻥﺎﺘﺴﺠﺴ
	ﻥﺎﺴﺍﺭﺨ ﺭﻜﺫ
	ﺭﻬﻨﻟﺍ ﺀﺍﺭﻭ ﺎﻤ
	ﺭﻬﻨﻟﺍ ﺀﺍﺭﻭ ﺎﻤﺒ ﺕﺎﻓﺎﺴﻤﻟﺍ
	ﻥﺎﺴﺍﺭﺨ ﺭﻜﺫ
	ﺭﻬﻨﻟﺍ ﺀﺍﺭﻭ ﺎﻤ
	ﺭﻬﻨﻟﺍ ﺀﺍﺭﻭ ﺎﻤﺒ ﺕﺎﻓﺎﺴﻤﻟﺍ
	   ﺱﺭﻬﻔﻟﺍ


