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  أضواء على
   العربية يف جنوب اجلزيرة العربية دراسة اللغة

  للدكتور رفعت هزيم
 تصدير بقلم

 )∗(حممد حمفل. د.أ

بعد املداولة يف دمشق, ) جملة جممع اللغة العربية(اف عىل رشقررت جلنة اإل
 دراسة األستاذ الدكتور رفعت هزيم ببحوثها رشناملعهودة يف جلساهتا الدورية, 

هلجات اليمن, من األصول وحتى ظهور /  ذات الصلة الوثيقة بلغاتالثالثة,
 ,ها بالتعاقبرش خطة نىضوإليكم عناوينها بمقت) م٧/ه١− م . ق٧(اإلسالم 
العربية يف : أما عنوان الدراسة فهو . ثالثفٍ ثان  من عددنا العتيد, فعددًااعتبار

 .جنوب اجلزيرة العربية حتى ظهور اإلسالم
 نقوش املسند −١
 ابات الزبوركت −٢

 يةَريْمِاحل −٣

وث جلالء إشكالية املور) نقوش املسند(يسعى الباحث يف العنوان األول 
مية, من أقدم نقش مسند رضة والقتبانية واحلّياللغوي اليمني يف أصوله السبئ
                                                           

 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق  )∗(
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 رص إىل العيضليف) م. أن بعضهم ذكر القرن التاسع قًم, علام.القرن السابع ق(

اللهجات من عربية / م, ومدى قرابة تلك اللغاتاحلمريي, قبيل فجر اإلسال
وملأثور أيب عمرو بن العالء ... ُالتنزيل احلكيم والشعر اجلاهيل أو بعدها عنهام

صداءها الالحقون ّضوع, فكانت اإلشكالية التي ردد أب األكرب يف إثارة املوصيالن
وما «...  ابن خلدون ومن جاء بعدهرصوغريه, حتى ع) اخلصائص(ّكابن جني 

 .» اليمن اليوم بلساننا, وال عربيتهم بعربيتنايصُلسان محري وأقا
 هبذه املثابة ِّيَريْمِ مع اللسان احلُّيُرضولقد كان اللسان امل«: يقول ابن خلدون

تشهد .  كثري من موضوعات اللسان احلمريي وتصاريف كلامتهرضوتغريت عند م
ر عىل أهنام لغة واحدة, ويلتمس وص الق ملن حيملهًاوجودة لدينا خالفبذلك األنقال امل

ية وقوانينها, كام يزعم بعضهم يف رضإجراء اللغة احلمريية عىل مقاييس اللغة امل
اشتقاق القيل يف اللسان احلمريي أنه من القول وكثري من أشباه ذلك, وليس ذلك 

  يف الكثري من أوضاعها وتصاريفهارضأخرى مغايرة للغة ملغة ولغة محري . بصحيح
ٌكام نالحظ, فخطاب ابن خلدون هو ترداد ملا جاء به أبو عمرو   )١(.»وحركات إعراهبا

  .)٢(وطي يف املزهرسي لدى الًاالحق ونفس االجتهاد نراه... بن العالءا
 :» اجلاهيلرصالع«ف يف ضييقول الدكتور شوقي 

لية ٌومل تكن ختتص هبذا الشعر يف اجلاهلية قبيلة دون غريها من القبائل الشام«
ْعدنانية أو قحطانية, وآية ذلك أننا نجد الشعراء موزعني عليها, فمنهم من ينسب  ُ
ّإىل القبائل القحطانية مثل امرئ القيس الكندي وعدي بن رعالء الغساين  َْ ّ ِ

                                                           
 .٥٤٩ − ٥٤٨, ص ص ٢٠٠٤, دار الرشق العريب, حلب املقدمةابن خلدون,   )١(
ًة لغة وكتابةالعربي :انظر دراستنا  )٢( , جملة الرتاث العريب عدد خاص مزدوج, اللغة العربية ً

. م١٩٩٨/ه ١٤١٨, دمشق٧٢−٧١واللغات األخرى, احتاد الكتاب العرب, العددان 
 . وما بعدها٣٨ص 
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ْواحلارث بن وعلة اجلرمي ا ْلقضاعي ومالك بن حريم اهلمدَ َ ِ َ اين وعبد يغوث ُ

ِ وعمرو بن معد يكرب املذحجّاحلارثي النجراين والشنفرى األزدي ْ َ ْ ي, أما من َ
ُ وعىل شاكلتهم من ينسبون إىل , وربيعة فأكثر من أن نسميهمرضُينسبون إىل م

 من جرى يصونحن ال نستطيع أن نح. األوس واخلزرج القحطانيني يف املدينة
ّوخييل إىل اإلنسان أن الشعر مل يكن ... فقد كانوا كثريين ٍلساهنم بالشعر حينئذ,

ية عند رضامل(الفصحى حلمريية واب وفيام يتعلق .»...)٣(ٍ عىل أحد منهميصستعي
اجلنوبية  واللهجات العربية... «: يقول األستاذ حممد األنطاكي) ابن خلدون

 اللهجاتف ٍّوعىل كل...  هلجة واحدةًاإهنا مجيع: شديدة التشابه, حتى ليمكن القول
تلف عن الفصحى بأكثر مما ختتلف اليمنية مجيعها هلجات عربية صحيحة ال خت

ْهلجتا متيم وقريش أو أسد وهذيل َ ُ)٤(...«. 
 :لقد قسم النسابون العرب خمتلف قبائل شبه اجلزيرة العربية الشاملية إىل

ٍية وقحطانية يمنية, وكم من مرة نرى هؤالء النسابني خيتلفون يف أصل رضعدنانية م
ٍوألسباب ... عمْثاعة وخُعة وقضزاُكخ: بعض القبائل, أهي عدنانية أو قحطانية

كانت بعض القبائل هتاجر من اجلنوب ) اع عىل الكأل واملاءرص(ة سياسياقتصادية و
وجاء يف األخبار أن السبئيني واملعينيني قد وضعوا منذ أزمان ... إىل الشامل أو غريه

ن إىل املنطلق من اليم) طريق البخور والتوابل(مبكرة حاميات لتأمني سالمة قوافل 
سبأ وذي ريدان «شامل اجلزيرة العربية وحتى بالد الشام والرافدين منذ عصور 

ومن هذه ... »ل العرم وخراب سد مأربسي«, قبل أيام »موت واليمناترضوح
َأقوام كندة(القبائل  ْ  ,موت وإياد من نجران, نجدها يف ربوع هنر الفراترضمن ح) ِ

ًوبعض األزد وصل إىل عامن إضافة إىل شام ل اجلزيرة كاألوس واخلزرج, وكذلك ُ
                                                           

 .١٨٦, ص١٩٧٦, دار املعارف بمرص, العرص اجلاهيلشوقي ضيف, تاريخ األدب العريب, .د  )٣(
 .١٠٠ص , ١٩٦٩, مكتبة الشهباء, حلب العربية يف فقه اللغةالوجيز حممد األنطاكي,   )٤(
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 نجد بني خلم واملناذرة التنوخيني يف جنوب عىل حنيالغساسنة يف بالد الشام 

ّوقضاعة وهبراء وجهينة وبيلئ ِّطي: ومن القبائل اليمنية املهاجرة... العراق َ ُ ُ وجذام ُ
ُوكلب وعاملة وخزاعة, مجيع أقوام هذه القبائل قد انتقلوا من ربوع قحطان  إىل بالد ِ

ُبل واختلط هبم القبائل ) القحطانيني(ولقد جاور هؤالء ... عدنان والشام والعراق
َية, كقريش يف مكة وثقيف يف الطائف وبكر وخمتلف عشائرها من رضالعدنانية امل

ْبني عجل وحنيفة و ان وذهل, أولئك الذين ورد ذكرهم يف الياممة والبحرين, يف بشيِ
 واجلزيرة الشامية ًاٍ بكر وربيعة يف شامل بالد الرافدين غربسامءأفجر اإلسالم ونجد 

ِ تغلب يف بالد الشام, وكنسىوهل نن... لخإِ, يف املوصل وآمد ًاقرش ِ ْ ْانة وهذيل َ َ ُ
ْبجوار مكة, ثم قبائل قيس عيالن يف نجد من هوازن إىل سليم وعامر وعشا َ ُ ِ ئر َ

ْكالب وعقيل وعبس وذبي ْ ُْ ََ ُ  ...لخإان ِ
َال جرم َ األلف الرابع ( أن عامل شبه جزيرة العرب كان, منذ فجر التاريخ َ

ية متبادلة ومتعاقبة بني أقوام سائر أصقاعه, رش هلجرات بًا رحبًاميدان) م.ق
 إىل شتى أنحاء − ام يف شاملهسيال  −ية التي انطلقت رشًإضافة لتلك املوجات الب

ناء إىل وادي النيل, سية بالد الشام والرافدين, وعرب البحر األمحر وشبه جزير
 ولنا .»اهلجرات السامية«اق اسم رشتلك املوجات التي أطلق عليها أهل االست

 التسمية السامية رسبعد أن أطلق شلوت )*(غة املوصوف وصفتهصيّحتفظ عىل 
هؤالء مواليد بني نوح وسام وحام «: )١٠/١سفر التكوين (» التوراتية«

                                                           
مل يكن عامل شبه اجلزيرة العربية «.  وما بعدها٤٤, ص ًالعربية لغة وكتابة: انظر دراستنا  )*(

  بالدًا عىل ما نعهده اليوم يف حدود اململكة العربية السعودية, بل كان يشمل أيضًمقترصا
ًاعتبارا من )  سنة٥٠٠(عالقة له بموجات برشية تنطلق كل األمر الهذا  و,الرافدين والشام

) سامية( أما صفة .ًم بل كان جوالنا غري منقطع يف كل االجتاهات.منتصف األلف الرابع ق
  ».طلقها شلوترس يف هناية القرن الثامن عرشأفهي تسمية معارصة وهي توراتية 
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قني رش حذوه بعض املست, حذا» الطوفان هلم من البنني بعدويافث ومن ولد

ِإرنست رن(ويف مقدمتهم  ِ يف اللغات « يف موجزه املعروف) E.Renanان ْ
 املقرر ,»ملدخل إىل اللغة اآلراميةا« وعندما أصدرنا كتابنا اجلامعي .»السامية

ّومما ال شك فيه أن «, استدركنا قائلني ١٩٧٢لطالب التاريخ واآلثار يف عام 
 جاء يف التوراة كام، Monogénisme» ّرية الواحدةُالذ«الساللة مفهوم وحدة 

 ىضّية, قد تفرع كل واحد منها فيام مرشوالذي يفرتض أن خمتلف األجناس الب
يان ذلك املفهوم الباطل, الذي دحضته رسمن مثال أصيل واحد, قد ساعد عىل 

 )٥(...لخإية, خمتلف الدراسات املقارنة يف املجاالت العرقية واللغوية والتارخي
 يف ,»الروض املعطار«ويفاجئنا احلمريي, من أسالفنا العلامء, يف معجمه 

َمهموز األلف وال هيمز, يف اإل: الشام«فيقول » بالد الشام«تعريفه السم  قليم ُ
ًاخلامس, قيل سمي شاما لشامات هناك محر وسود ِّ ومل يدخلها سام بن نوح  .ُ

ِّ من اختطها فسمإنه أول: فإنه قال بعض الناس. قط ُ  سنييت به, واسمه سام بالَ
ِّفعر ِانظر املعجم اجلغرايف يف الروض املعطار [ )*( املعجمةشنيشام بال: بت فقيلُ

, حتقيق الدكتور إحسان عباس, مكتبة لبنان الطبعة ّيَريْمِ للحيف أخبار األقطار
                                                           

 ١٤١٢−١٤١١شورات جامعة دمشق , مناملدخل إىل اللغة اآلرامية حممد حمفل, :انظر  )٥(
لغات الوطن العريب « اقرتح بعضهم ٦−٥ صم, الطبعة اخلامسة, ص١٩٩٢− ١٩٩١/ه

 . »لغات سامية« من ًاعوض» العروبية«أو » القديم
, إصدار األمانة  البرشىاألسطورة والتاريخ, من ذاكرة احلجر إىل ذكر: دمشقيف كتابنا,   (*)

إنه ألمر عجيب ...  «١٧ص » ٢٠٠٨ العربية,دمشق دمشق عاصمة الثقافة«ِ لـالعامة 
ّأول من اختطها, وعرب االسم فأصبح» سام«ن إمدهش لدى احلمريي عندما يقول  ُ 

ال ندري هل كان للحمريي اطالع ما أو معرفة بلغة مرشقية ... بالشني املعجمة» شام«
شومو باآلشورية  «فنقول: ًان هذا األمر كان شائعأًيانية مثال, ونحن نعلم رسقديمة كال
رأس وهكذا يكون / عن مخسة وروشًاالسم ومحشة عوضإىل اإشارة » يانيةرسوشام بال

 .ًاالشاميون وارد/الساميون» التبادل«
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 ].٣٥٥, مادة الشام, ص ١٩٨٤الثانية 

ورهم يف الكشف عن وثائق اليمن قبل اق ودرشأهل االستُّوفيام خيص 
بيني حقهم األورمل يغمط الرواد ) د رفعت هزيم.أ(اإلسالم, فصاحب الدراسة 

 يف جممع اللغة ًاقلنا يف حفل استقبالنا عضو.  بفضلهمًاوذكر العديد منهم معرتف
فمنهم ... قنيرشلقد تقاعسنا وألقينا املسؤولية عىل كاهل املست«: العربية بدمشق

فه سير َهَشولكن البعض اآلخر ... ننكر فضلهمدى املهمة بأمانة ونحن ال من أ
  )٦(»..., حتى برتاثنا العريب اإلسالميًاوراحوا يعيثون فساد... السام

َّنعود جمدد  )األستاذ مقبل التام عامر األمحدي(يقول . اقرش إىل أهل االست ًاُ
ُت والزبر املتوارثة ّالجِّالس«ها يف جملة جممع اللغة العربية بدمشق رشٍيف دراسة ن ُّ

 :٣٠١الصفحة » ٢, اجلزء ٨٢ املجلد من اجلاهلية يف اليمن
ٌمل خيل أوان من املرتابني «  حذوا حذوهم ًاقني كانوا أو عربرش مست–ُ

 يف معرفة العرب الكتابة وممارستها وتعاطيهم إياها حني −واقتفوا آثارهم
القدح يف اللسان العريب, وإلباس ّيرومون من وراء ذلك كله  ظهور اإلسالم,

 .هَتَّبُأهله لبوس اجلهل وس
 ًاُوهلذا مجع يف هذا البحث ما يدل عىل معرفة العرب الكتابة وتوارثهم كتب

 من ًامن اجلاهلية, حوت أنساهبم وأخبارهم وأشعارهم, واختري اليمن صقع
يشهد ٍذا الصقع من ماض عرب ليكون جمال هذا البحث ملا هلأصقاع جزيرة ال

ِعىل أن أهله رزقوا معرفة الكتابة يف جاهليتهم وإسالمهم, وتوارثوا مادهتا  ُ
ُمساند وسجالت وزبر ُ , حتى انتهت إىل علامء القرنني الثالث والرابع اهلجريني ًاَ

 .»يصخه احلنبشيكاهلمداين و
                                                           

 .٢٠٢م, ص ٢٠٠٩/ ه١٤٣٠, ٤, اجلزء ٨٤جلد امل, دمشق, جملة جممع اللغة العربية  )٦(
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 ّوقد أنكر جواد عيل, حني حتدث عن تدوين«): ٣٢١/٣٢٢الصفحة (ويف 

 أن تكون ]٩٥− ١/٩٢املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم [التاريخ اجلاهيل 
ًشعار فيها فدفعها مجلة,  مما حوت, أما األًاهذه السجالت جاهلية, وأنكر كثري

ً عىل قصائد منقوشة, فضال −  يف حينه −  قني مل يقفوارش, سوى أن املستٍءيشال ل
 ًاعىل تضعيفهم العلامء العرب واهتامهم إياهم باجلهل بتارخيهم ولغتهم, وكثري

 ...  يناقشهاامّقني, وقلرش بآراء املست−  رمحه اهللا −  ما كان يؤمن جواد عيل
ْوقد نقل اهلمد« ):٣٢٣/٣٢٤صفحة ال(وجاء يف  ًاين يف تآليفه مادة غزيرة َ ً

ٌّواملساند, حرينادرة عن النقوش  ٍ مقال مفردَ هبا أن تكون مادةَ ٍ خالص, وقد ٍ
ٍت منها ما انتهى إلينا يف كتبمجع ُ ُ ونعرض فيها معرفة  قون,رش وقف عليها املستُ
ْاهلمد َاين بلسان محري قراءة وكتابة وقواعدَ ّ ولغة, وندفع عنه معرة اجلهل التًً ََ ي ما ً

َّقون ومن لف لفرشفتئ املست  .»هبام يتهمونه ُهّ
األمحدي يف جملة جممعنا بعدة شهور,  عامر مقبل دراسة األستاذ رشَوبعد ن

شعراء محري, أخبارهم «ناقش باحثنا أطروحته لنيل مرتبة الدكتوراه وعنواهنا 
 .»وأشعارهم يف اجلاهلية واإلسالم

  يف الرتاث اللغوي قبل اإلسالم, أغتنم الفرصة للتذكريًاباحثبوصفي و
 :ّ عربيني شد انتباههام عامل نقوش شامل اجلزيرة العربية قبل اإلسالمبمصنفني لزميلني

عمل يف البدء يف دوائر اآلثار ) حممود حممد الروسان(أردين وهو : األول
 قبل أن ينتقل إىل العمل يف عامل اآلثار واملتاحف ١٩٧٨األردنية حتى عام 

ّمصنفه ) سم اآلثارجامعة امللك سعود كلية اآلداب ق(ت له رشحيث ن. السعودية
 وهي رسالته للحصول عىل درجة ,»القبائل الصفوية والثمودية, دراسة مقارنة«

 .م١٩٨٣/ ه١٤٠٣يف عام ) قسم التاريخ بجامعة امللك سعود(املاجستري يف 
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ِالذيسليامن بن عبد الرمحن  .د.أ(باحث سعودي وهو : والثاين , وقد )يبَّ

مدونة النقوش النبطية يف اململكة «)ه١٤٣١دارة امللك عبد العزير (ت له رشن
 . صفحة١٤٦٧ − ٧٣٤,  ٢ج+ صفحة  ٧٣٤ , ١ج:  بمجلدين»العربية السعودية

ًمل يكن عامل شبه اجلزيرة العربية معزوال عن بالد الرافدين والشام, ومن 
ْ نبونيدَّنأاملعروف,  ُِ , آخر ملوك الساللة البابلية احلديثة ) م. ق٥٣٩−٥٥٩( )٧(َ

ٍم قد غادر بابل عاصمة مملكته, جلولة يف بالد . ق٥٣٨− ٦٢٦) الكلدانية(
 يف )*(الشام, قبل أن ينتقل إىل شامل شبه اجلزيرة العربية ليقيم يف واحة تيامء

واإلشارة إىل بالد العرب الشاملية عديدة يف لوائح ملوك . أواخر أيام عهده
 نجد يف عداد )م. ق٨٥٣قرقر (ففي معركة . اإلمرباطورية اآلشورية احلديثة

. عىل رأس ألف مجل) جنديبو العريب(أعضاء احللف اآلرامي, عدو آشور, 
طرة عىل شامل شبه اجلزيرة سيومن امللوك اآلشوريني الذين بذلوا جهدهم لل

 رسجتلتفلي(العربية, إحدى حمطات طريق البخور والتوابل العاهل اآلشوري 
 ) .م. ق٧٢٦− ٧٤٥الثالث 

ومن األخبار الواهية للمؤرخني ما «قول ابن خلدون  أما بالد اليمن, فكام ي
ًينقلونه كافة يف أخبار التبابعة ملوك اليمن وجزيرة العرب أهنم كانوا يغزون من 

ًوذكر املسعودي أيضا أن ذا ... قراهم باليمن إىل إفريقية والرببر من بالد املغرب
 غزا − السالمعليه –اإلذعار من ملوكهم قبل إفريقش وكان عىل عهد سليامن 

أنه ... ّوكذلك يقولون يف تبع اآلخر وهو أسعد أبو كرب... املغرب ودوخه
                                                           

 . ١٠٠−٩٩, ص دمشق األسطورة والتاريخانظر,   )٧(
ْيامء شاميل شبه اجلزيرة العربية, جنويب دومة اجلندل يف جوف وادي التقع ت  )*( حان يف شامل رسُ

لقوافل بني شاميل شبه ل اً وقد اشتهرت طريق.شبه اجلزيرة العربية وجنويب رشقي األردن
 .اجلزيرة العربية والعراق وسورية
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َملك املوصل وأ َ ً, ثم غزاهم ثانية وثالثة ذربيجان ولقي الرتك فهزمهم وأثخنَ ً

كذلك, وأنه بعد ذلك أغزى ثالثة من بنيه بالد فارس, وإىل بالد الصغد من بالد 
وم, فملك األول البالد إىل سمرقند وقطع املفازة الرتك وراء النهر, وإىل بالد الر

, فوجد أخاه الثاين الذي غزا إىل سمرقند قد سبقه إليها, فأثخنا يف بالد صنيإىل ال
 قبائل من محري فهم هبا إىل هذا صني بالغنائم, وتركوا ببالد الًا ورجعا مجيعصنيال

 .روم ورجعخ بالد الَّو الثالث إىل قسطنطينية فدرسها ودالعهد, وبلغ
شبه الصحة, عريقة يف الوهم والغلط, وأوهذه األخبار كلها بعيدة عن 

 .)٨(بأحاديث القصص املوضوعة
وكان «: ً, حذو ابن خلدون قائالاألدب اجلاهيلف يف ضيوحيذو شوقي 

َاملعروف عن هؤالء العرب اجلنوبيني قليال, فهو ال يتجاوز إشارات و  ْت َدَرً
ية والبابلية واآلشورية ويف رص بعض اآلثار املعنهم يف العهد القديم ويف

كتابات املؤرخني واجلغرافيني من اليونانيني والرومان, ثم ما كتبه العرب عنهم 
 .)٩(»بعد اإلسالم, وختتلط به األساطري

مل تصدر مقولة أيب عمرو بن العالء عن زيغ منهجي أو ما شابه ذلك, بل 
وأبو ... ًآنفاكام جاء معنا . ك األيامعن غموض أخبار اليمن واضطراهبا يف تل

ة, مجع أشعار اجلاهلية رصهو من كبار علامء الب) ه١٥٢ت(عمرو بن العالء 
 واخلليل بن يسخ يونس بن حبيب والرؤاشيوهو أحد القراء السبعة, وهو 

...  أخذوا عنه األصمعي وأبو عبيدةالذينيه رصأمحد الفراهيدي, ومن معا
 »كليلاإل«وتناهت إىل سمعه أصداء أخبار  و جاء بعده, أ)*( اهلمداينرصلو عاو

                                                           
 .٢٢− ٢١ص :املقدمة  )٨(
 .٢٨ − ٢٧ص   )٩(
ْولد اهلم  )*( َ َ ِ  =  ٍمد احلسن بن أمحد بن يعقوب يف صنعاء من أرسة يمنية تنتسب إىلاين أبو حمَدُ
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... ًاُ يلقي أبو عمرو بن العالء كالمه جزافّال فاألرجح أ»صفة جزيرة العرب«و 

 ...»لكل عامل هفوة«: وكام قالوا
د رفعت هزيم ذات فائدة لغوية وتارخيية للقارئ . أن تكون دراسة أسىع

ُحتث الباحثني العرب عىل املالعريب, و  يف كشف الغموض عن الرتاث ًاُ قدميضّ
ٍاء بقراءة جديدة وبعيون عربية لنقوش املسند رضالتارخيي اللغوي لليمن اخل

 ...وكتابات الزبور

*   *   * 

                                                           
ا يف صعدة الواقعة عىل ان الشهرية يف جنوب شبه اجلزيرة العربية, ونجده شابَدَْمه قبيلة  =

اين يف د مل تكن إقامة اهلم.ة سنواتَّاحلج من صنعاء إىل مكة, بعد إقامته يف مكة عد طريق
غادرها إىل صنعاء حيث  البعض والنزاع الشديد مع شعرائها, ف, حلسدًاصعدة مرحية متام

َ يف سجنها, ضحية مكائد خصومه ودسائسهم٣٣٤ِّتويف عام  اين من د لنا اهلمّيتجىلو. ّ
. فهو مؤرخ وعامل باألنساب وجغرايف وشاعر وعامل آثار: ا موسوعيًاخالل مصنفاته عامل

 »الدامغة« ًاوله أيض»  جزيرة العربصفة« و »كليلاإل«: ومؤلفاته عديدة, أشهرها
 »مفاخر اليمن«و» ايندزيج اهلم«ً فضال عن »اإلبل«و  »عجائب اليمن« و»احليوان«و
عيل بن يوسف مجال (ونجد أخباره متناثرة لدى القفطي ... لخإ »واملاملك املسالك«و

 ونقل )كامءأخبار العلامء بأخبار احل(الوزير واملؤرخ يف كتابه ) م١٢٤٨/ ه٦٤٦الدين, ت 
 أشعار أهل طرب منامل(يف مصنفه ) ه٦٣٢ابن دحية حممد بن حسن الكلبي, ت (عنه 

 ويعترب ).معجم البلدان(يف كتابه ) ه٦١٩ياقوت احلموي ت ( وكذلك صنع ,)املغرب
, الشهري بدراساته عن احلضارة )١٨٩٣− ١٨١٣لويس شرب نجر (املسترشق النمساوي

 أفضل ما أنتجه العرب يف اجلغرافية إىل جانب كتاب )بجزيرة العر صفة (اإلسالمية كتاب
 .م٩٩٠/ه٣٨٠وتويف املقديس عام ) أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم(املقديس 




