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 فضال عن مدينـة     )٢( الجزيرة )١(يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مدن إقليم          
 بدراسة ذات طابع وصفي قـائم علـى اسـتقراء           ، هذا اإلقليم  )٣(الموصل والتي كانت قاعدة   

 وتحليلها واستخراج مضامينها كما صورها لنا الجغرافـي والمـؤرخ           )٤(صوص البلدانية الن
والذي سـيكون األنمـوذج     ) تقويم البلدان (الشهير أبو الفداء من خالل مؤلفه الذائع الصيت         

المعول عليه في هذه الدراسة بمتابعة النصوص التي وردت في كتابه المتقدم سيما وان إقليم               
كانت قد دخلت فيه العديد من المـدن        ) م١٤/هـ٨( أبو الفداء وهو القرن      الجزيرة في زمان  

وغيرها بعد أن كانـت تابعـة ألقـاليم أخـرى كـإقليم              )٧(وتكريت )٦( والبوازيج )٥(كداقوقا
 وهي أقاليم مجاورة إلقليم الجزيرة وهذا ما رصده أبو الفـداء فـي              )٩( والعراق )٨(شهرزور

اولة متابعة هذه المتغيرات الجغرافية الخاصة بأوضـاع         وهو ما استدعى الباحث لمح     ،كتابه
 فضال عن أن هذا التغير الذي شهده إقليم الجزيـرة           ،المدن من حيث تبعيتها إلقليم دون آخر      

يبين لنا جليا أهمية هذا اإلقليم وما كان يضمه من مدن ) توسعا على صعيد الرقعة الجغرافية (
م كبرا وعظما مما عاصره وشاهده ولمسه أبو الفداء         جليلة وهو ذروة ما وصل إليه هذا اإلقلي       

من خالل زيارته لمدن هذا اإلقليم سواء أكانت زياراته رسمية مما سوف نبين سببه الحقا أو                
زيارات حملت طابعا وصفيا للمدن وان كانت قليلة النشغاله بمهام الحكم في مدينته ومـسقط     

وكان بذلك قد حقـق      )١٠( وهي مدينة حماة   رأس أسرته التي تولى الحكم فيها في آخر حياته        
حلمه بإرجاع سلطة حكم أجداده من األمراء األيوبيين لهذه المدينة بعد أن خضعت كل بـالد           

  .)١٢( لحكم دولة المماليك)١١(الشام ومصر والحجاز وجزء من الجزيرة وآسيا الصغرى

لتعريـف بـابو     ا ، تناول في المبحث األول    ،وقسم الباحث هذا الدراسة إلى مبحثين       
ثم استعراض   ، وقد درس فيه اسم أبو الفداء وذكر نسبه وكناه         ، اسمه وحياته ومؤلفاته   ،الفداء
 بدًأ ببدايات تكوينه األولى ثم تدرجه في المناصب اإلدارية أو المهام التي كلف بهـا                ،حياته
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ينتهـي  على الصعيد السياسي سيما وان عصره شهد تحوال من سيطرة الدولة األيوبية التي              
نسيه اليها وصوال إلى حكم دولة المماليك التي استطاع بحنكته وطول صبره وأناته أن يعيد               
إحياء إمارة حماة األيوبية في ظل حكم المماليك بعد أن انتهى الحكم األيوبي فعلياً في بـالد                 

  . فضال عن التعرض ألهم مؤلفات أبو الفداء والتعريف بها،الشام ومصر

كتـاب تقـويم    (اني فقد حاول الباحث أن يسلط الضوء على كتـاب           أما المبحث الث    
من حيث المنهج واألسلوب مع التركيز على أهم المصادر التي استعان بها أبو الفداء          ) البلدان

في توثيقه لمادة إقليم الجزيرة والموصل فضال عن أن البحث قد درس وصف مـدن بـالد                 
  .فيها أبو الفداء المادة البلدانية لهذه المدنالجزيرة والموصل وبيان الكيفية التي أورد 

اعتمد البحث على جملة من المصادر والمراجع ذات الصلة يأتي في مقدمتها كتاب               
البو الفداء وهو المصدر المعول عليه في هذه الدراسة كون أن اغلب المـادة              ) تقويم البلدان (

ات التراثية التي تهتم بالتعريف      وتم الرجوع إلى بعض المصنف     ،البلدانية سنعرضها من خالله   
بالكتب ومؤلفيها فقد كان لها فائدة كبيرة في التعريف بمؤلفات أبو الفداء ويأتي في مقـدمتها                

 فـضال عـن جملـة مـن         ،لحاجي خليفة ) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون     (كتاب  
) في بالوفيـات  لـوا ا(المصادر التي ترجمت لحياة أبو الفداء وهي كثيرة ولعل أبرزها كتاب            

 فقد قدم كتاب كراتشكوفسكي مادة وافيـة        ،أما على صعيد المراجع    .لخليل بن أيبك الصفدي   
 وخصوصا ما يتعلق بأسلوب     ،)تاريخ األدب الجغرافي العربي   (عن أبو الفداء في كتابه القيم       

 تناول أبو الفداء للمادة الجغرافية في كتابه وما يميزه عن غيره مـن الجغـرافيين العـرب                
 في السلسلة رقم   )أعالم التاريخ والجغرافيا عند العرب    (وقد أفاد البحث من كتاب      . والمسلمين

 إذ  ،التي صدرها صالح الدين المنجد والتي اختص قسمها األول بالحديث عن أبو الفداء            ) ٣(
 فضال عن التفصيل فـي      ،قدم هذا الكتاب مادة مهمة عن اتصال أبو الفداء بالسلطة السياسية          

  .ته أبو الفداء وغيرها من المراجع ذات الصلة بموضوع البحثمؤلفا
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 عمر بن شاهنشاه بن نجم      )١٥( بن تقي الدين   )١٤( بن محمود  )١٣(هو إسماعيل بن علي     
 كنى أشهرها أبو الفداء وهي التـي عـرف بهـا،            وكني بعدة . )١٧( أيوب بن شاذي   )١٦(الدين

، )١٨( وعرف أيضا بعماد الدين،وجاءت األكثر تداوال في كتابات المؤرخين أو من ترجموا له  
وقد أدى انتسابه إلى تلك األسرة الكبيرة أن تعددت األسماء التي عرف بها فهو وان ثبتـت                 

 )١٩(لب عليه في الشرق اسم عماد الـدين       عليه في األوساط األوربية كنية أبي الفداء إال انه غ         
 وذكر المقريزي انه تلقب بالملك      )٢٠(أما القابه فنجد انه تلقب بأكثر من لقب فهو الملك المؤيد          

على مملكة حماة من المماليك بالتقليد السلطاني لخدماته التي قام بهـا             الصالح بعد أن حصل   
 نستشف من   )٢١("لح ثم لقبه بالملك المؤيد    ولقبه بالملك الصا  .. ." وأضاف المقريزي    ،كللممالي
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خالل النص المتقدم إن لقب أبي الفداء بالملك الصالح سابق للقبه الملك المؤيد وهذا الـرأي                
 عـن أن     فضال ،انفرد به المقريزي بالرغم من أن اغلب المصادر ذكرته بلقب الملك المؤيد           

رف عن أبي الفداء انـه لقـب         وع . المصادر األخرى على ذكره    لقب الملك الصالح لم تأتِ    
بصاحب حماة نسبة إلى نيابته لمدينة حماة ثم ترسيمه ملكا عليها وهو ما اتفقت عليه اغلـب                 

 وخطب له على منـابر حمـاة        ، فضال عن إضفاء لقب السلطان عليه      )٢٢(المصادر التاريخية 
قاب أخرى دلـت    وذكرت له ال   )٢٣(وأعمالها بالمقام العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي      

 عندما كان في خدمة المماليك وأخرى دينيـة دلـت علـى عدلـه               ةعلى جهاده ضد الفرنج   
 ولكونه سليل من األسرة األيوبية في       )٢٤(وإنصافه لرعيته فهو الملك العادل الفاضل المجاهد      

 :المؤيد صـاحب حمـاة    : " فهو كما ذكر الصفدي      ،حماة فقد تلقب هو وأجداده بألقاب الملك      
يل بن علي اإلمام الفاضل السلطان الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء بن األفضل ابن               إسماع

الملك المظفر ابن الملك المنصور صاحب حماة تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيـوب بـن           
  . فهنا نجد اغلب األلقاب الجامعة البو الفداء والقاب أجداده)٢٥("شادي
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 وكانت والدته بدار الزنجيلـي التـي        ،م١٢٧٣/هـ٦٧٢ولد أبو الفداء بدمشق سنة        
 حينما لجأ أهله إليها بسبب غزو التتار للمناطق الشرقية مـن بـالد              ،ورثها أبوه عن أجداده   

  ، فقد شارك في اإلدارة عن كثب      ،الشام وإذا كانت الظروف لم تتح لوالده أن يتبوأ سدة الحكم          
 ، وكان البو الفداء أخوان هم بدر الدين حـسن   ،وكثيرا ما كان الحكام يعتمدون على مشورته      

  .)٢٦(عن طفولته  هذا وال نملك الكثير من المعلومات.وأسد الدين عمر

ودرس أبو الفداء الرياضيات والهندسة والهيئة على يـد  أثيـر الـدين االبهـري                  
 وكان بارعـا فـي      ،بن محمد السيواسي  ، وهو عبد الرحمن بن عمر       )م١٣٣٢/هـ٧٣٣:ت(

 عاش في حماة ثم تحول إلى حلـب         ،الطب والهيئة والحساب والمساحة والعمل باإلسطرالب     
 واخذ أبو الفداء    )٢٧(بعد وفاة أبو الفداء واشتغل بمعالجة األبدان وبتدريس الطلبة إلى أن توفي           

اضي والمؤرخ الشهير   وشرحها وهي في الرياضيات عن الق     ) إقليدس(دراسة منظومة كتاب    
، وكما هو واضح من لقبه انه ينتمـي  )م١٢٩٦/هـ٦٩٦:ت(جمال الدين بن واصل الحموي   

  .)٢٨(إلى نفس مدينة أبو الفداء وهي حماة

وتحلى أبو الفداء بصفات حميدة وفضائل عديدة من أبرزها صـفة العلـم الرفيعـة               
وكان محبا للعلماء مقربـا     .. .مةمكارم وفضيلة تا  " وكان فيه    )٢٩(الجامعة لكافة علوم عصره   

 وكان رتب لجمـال الـدين       ، وأقام عنده ورتب ما يكفيه     ، أوى إليه أمين الدين االبهري     ،لهم
 وليس أدل على    )٣٠("محمد بن نباتة كل سنة ستمائة درهم وهو مقيم بدمشق غير ما يتحفه به             

 وان مـا ذكـره   ،لقولهذا النص من أن أبو الفداء كان يتحلى بخلق العالم والحاكم إن صح ا            
إيراد االسم األول فاالبهري هو أثيـر الـدين          الكتبي بشأن االبهري ال يعدو مجرد خطأ في       

 وابن نباتة الذي ذكره الكتبي في نصه كان من المقربين           ،وليس أمين الدين كما سبق ونوهنا     
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د ذكر أبو   ق) م١٣٦٦/هـ٧٦٨( إذا ما علمنا أن ابن نباتة المتوفى سنة          ،إلى مجلس أبي الفداء   
 وأضاف ابن كثير في معرض حديثه عـن         )٣١(الفداء في أشعاره الكثيرة المتعددة األغراض     

 ونجد أن هذا النص هو نـص        )٣٢("كانت له فضائل كثيرة   :"شخصية أبو الفداء وسجاياه قوله      
وكـان جامعـا    " أما ابن تغري بردي فقال عنه        .عام يشابه ما أورده الكتبي بحق أبي الفداء       

 ، فاضـال  ، ومن الصفات األخرى التي ذكرها المؤرخون عنه انه كان كريمـا           )٣٣("للفضائل
 وذكر الحنبلي انه    )٣٤( وكان من فضالء بني أيوب األعيان      ، ممدحا امتدحه غير واحد    ،جوادا
 ويضيف سهيل زكار صفة أخـرى لـه فأنـه الملـك             )٣٥("أعجوبة من أعاجيب الدنيا   "كان  

تي نعت بها والصفات المحمودة التي ثنـى بهـا عليـه     ومن الخصال األخرى ال )٣٦(المؤرخ

انه كان ملكا عالما عادال سخيا جوادا ممدحا عاقال دّينا          ) M.REINAUD(المستشرق رينو   
خِبراً ذا دراية وتدبير ومعرفة وسياسة مع الحلم والرياسة صاحب معروف وصدقات ذكيـا              

ر كثير اإلكرام لهم يعطـي العطايـا        فاضال ذا همة عالية ونفس زكية محبا ألهل العلم والخي         
  .)٣٧(الجزيلة ويجيز على المدائح بالجوائز السنية

وفي خضم الحديث عن عمل أبو الفداء أو وظائفه فنجد انه تدرج إلى أن وصل إلى                
أن يكون ملكا ثم سلطانا على حماة في ظل دولة المماليك ولعل السبب الذي جعل حكم هـذه                  

 هو قوتها المستمدة من حكم أمرائها       ،د زوال حكم الدولة األيوبية    اإلمارة مستمرا حتى ما بع    
بدئا بمؤسس هذه اإلمارة الحموية وهو األمير تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن نجـم الـدين                 

 وان ، وتقي الدين عمر هو ابن أخيه، وشاهنشاه هو اخو السلطان صالح الدين األيوبي    ،أيوب
على والئهم لحكام مصر سواء من األيـوبيين أو مـن           اغلب أمراء هذه اإلمارة قد حافظوا       

المماليك وهو ما جعل حكم هذه اإلمارة يستمر ويصل لقمة مجده في عهد األميـر والملـك                 
 فنعود لنقول أن أبو الفداء كان قد عمل في مهن ذات طابع عـسكري               ،عماد الدين أبو الفداء   

 أي أميرا لعشرة جنود     ،ر عشرة م كان أمي  ١٢٩١/هـ٦٩٠قبل أن يصبح نائبا لحماة ففي سنة        
 وربما انه كان آنئذ شابا يافعا لم يتقلد المناصب العسكرية           ،أثناء حصار عكا من قبل المماليك     

م على إمرة الطبلخانة بأربعين فارسا وقد أوكل له هذه          ١٢٩٢/هـ٦٩٢ ثم نجده سنة     ،الكبيرة
م أثناء زيارته لمصر    ١٣١٩/هـ٧١٨ ولم يلبث في سنة      ،المهمة ابن عمه المظفر ملك حماة     

أن انعم عليه السلطان بزيادة عدد القرى التي ضمها ألمالكه من بلد المعرة على مـا هـو                  
تقلد شعار السلطنة وهو في طريقه من أداء فريضة          م١٣٢١/هـ٧٢٠ وفي سنة    ،مستقر بيده 

م وقـد   ١٣٣٢/هـ٧٣٢ وبقي أبو الفداء في حماة سلطانا إلى أن توفي سنة            ،الحج إلى مصر  
  .)٣٨(ن قد لقب بألقاب الملك التي مر ذكرها آنفاكا

 ،وقد تعددت أسفار أبو الفداء فهو لم يرحل ويتنقل بين المدن كالرحالة المعـروفين             
 ولقد بدأ نشاطاته فـي      ،إنما كانت له تنقالت بين المدن اغلبها حمل طابع سياسيا ودبلوماسيا          

كان للصليبيين أثناء حصار    م و ١٢٨٥/هـ٦٨٤السفر بسن مبكرة فزار حصن المرقب سنة        
 ورأى وعاصر فتح عكا فـي       ،م١٢٨٩/هـ٦٨٨ وشهد فتح طرابلس الشام سنة       ،المماليك له 

 وكذلك خرج لمحاربـة     ،م وكانت آخر معاقل الصليبيين في بالد الشام       ١٢٩١/هـ٦٩٠سنة  
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 وزار األقاليم الشرقية لـبالد الـشام        ،م١٢٩٨/هـ٦٩٧األرمن في بالد سيس بأرمينية سنة       
 كمـا زار ملطيـة وشـهد حـصار          ،م١٣٠٢/هـ٧٠١شاركة في صد هجوم التتار سنة       للم

وبعد تقلده لحماة نجده يقوم بزيارات إلى مصر من اجل           .م١٣١٥/هـ٧١٥ لها سنة    كالممالي
تثبيت ملكه الن طبيعة الحكم المملوكي لم تكن تسمح بأن يبقى التعيين على المدينـة قائمـا                 

 فكان كل سـنة تقريبـا       ،ى مواالة السلطان واكتساب رضاه    ومضمونا ما لم يثابر صاحبه عل     
يسافر إلى مصر حامال للسلطان الهدايا والمجوهرات والخلع الثمينة وقد أثمرت مساعيه هذه             

الملـك   فنجح في االحتفاظ بحماة وكان يعتبرها حقا له ولفرع الدولة األيوبية المتحدر مـن             
ـ ٧٠٩ فـي الـسنوات       فزار أبـو الفـداء مـصر       ،المظفر تقي الدين عمر    م، ١٣٠٩ /هـ

ـ ٧٢٧ م،١٣٢٣/هـ٧٢٤ م،١٣١٩ /هـ ٧١٩ م،١٣١٢ /هـ٧١٢ م،١٣١٠/هـ٧١٠  /هـ
 زار مدن القدس وبيروت وصيدا وصور وعكا والخليل         ١٣٢٨/هـ٧٢٩وفي سنة    .م١٣٢٦

  .)٣٩(وختم حياته في حماة

 فضال عن بعـض األدوات الشخـصية        ،وقد ترك أبو الفداء بعض اآلثار العمرانية      
 كمـا   ، إذ كانت له مآثر عمرانية في حماة تشهد بحق انه كان ملكا يهوى العمارة              ،ائدة له الع

 أما ما   . ومن آثاره ما أتى الدهر عليه بحوادثه ومنها ما هو باق حتى اليوم             ،كان ملكا مجاهدا  
ذهب من آثاره فهي القبة والمربع والحمام وكان بناء هذه الثالثة فوق سـاقية نحيلـة مـن                  

موقع هذه اآلثار بظاهر حماة من جهة الشمال وقد أشار إلى تاريخ بنائهـا بـسنة                و.الشمال
والمربع المراد به القصر وكان يسمنه في        .م وإنها جاءت من أنزه األماكن     ١٣٢٠/هـ٧٢٠

وان ساقية نحيلة هي امتداد لـساقية       . فصل الربيع حيث النهر واألزاهير واألطيار والنواعير      
) الذي يقطع مدينـة حمـاة     (اآلن على الضفة الشمالية لنهر العاصي       ناعورة الدهشة الدائرة    

وتسقي بستان الدهشة بموقع باب النهر وتنتهي الساقية هذه من الشمال عنـد قطعـة ارض                
 تغطي معظم مساحتها أشجار الحور وتربتها مزيج مـن          ،منسوبة للحمام تعرف باسم الحمام    

  .)٤٠(ن الحمامتراب ورماد وهذا يعطينا داللة واضحة على مكا

) جامع أبي الفداء( ألبي الفداء هو جامعه المعروف باسمه ةأما اآلثار األخرى المتبقي
 وكـان   ، ليختار في جانب منه مكانا ليكون على ما يبدو مدفنا له           ،)الحيايا(أو جامع الحيات    

ـ                .هيسمى جامع الدهشة لجمال بناءه وروعة موقعه اللذين كانا يدهشان الناظر المتأمـل إلي
وكانت إقامته فوق التربة المظفرية التي دفن فيها جد البيت التقوي الملك المظفر األول تقي               

وتطلق عليه أمانة عاصمة     .م١١٩١/هـ٥٨٧الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب المتوفى سنة         
حماة أحيانا جامع الحيات لتشابك ثمانية أضالع في كل من عضادتي شبابيك حرمه المطلـة               

، وثمة ضريح أبو الفداء داخل هذا البناء وهو مـن           )٤١(اصي على شكل األفاعي   على نهر الع  
وكتب أيضا على الجانب الغربي ِقبل الرأس       " البسملة وآية الكرسي  "على محيطه   الرخام كتب   
  : نافرة نصها ،ثالثة اسطر

  

 محمد نزار الدباغ.د



 

)٦( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@UQH@O@Þaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ@â@ @

  هذا ضريح العبد الفقير إلى رحمة ربه الكريم

  عمر بن شاهنشاه بن أيوبإسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن 

  )٤٢(عمر في شهور سنة سبع وعشرين وسبعمائة

 وثمة مئذنة مثمنة على قاعدة مربعة       ،ويبدو أن أبو الفداء هنا قد شيد ضريحه هذا في حياته          
  )٤٣( مجددة على قاعدة المئذنة السابقة بلصق قبة الضريح،من حجر كلسي

ء إنشاؤه للروشن في الجناح الـشرقي       ومن األعمال العمرانية التي قام بها أبو الفدا       
 ويطل على نهر العاصي من تحته في الضفة الغربية وكانت إقامته            ،للجامع النوري في حماة   
 لقد انشأ أبو الفداء هذا الجناح ليكون معهدا علميا ودينيا وانه بقي             ،في أروع مكان في حماة    

علماء واألدباء ويصعد إلى الجناح ال للغاية التي انشأ من اجلها إلى عهد قريب تخرج فيه كبار
  .)٤٤(بسلم حجري من جانبيه بواجهة الجامع األمامية

وقد حفظت لنا األقدار أثرا فنيا كان يمتلكه أبو الفداء ويمثله كاتبا أكثر مما يشير إليه 
كحاكم هو عبارة عن قلمدان أي وعاء لألقالم مصنوع من البرونز ونقـشت عليـه عبـارة                 

 ولعل اإلشارة المتقدمة تشير إلـى احـد         )٤٥(ثرا طريفا في الفن اإلسالمي    مناسبة وهو يعد أ   
الحاجيات الشخصية ألبي الفداء وهي إن كانت قد وصلت من خالل إشارة كراتشكوفـسكي              

أم في دمشق ) حماة(ولكننا ال نعلم يقينا أين يحتفظ بهذا اإلرث الفني أهو في مدينة أبي الفداء 
ح انه في مصر إذ ربما أن كراتشكوفسكي قد رآه بعينه فـي             أم مصر وان كان الباحث يرج     

 وان ،احد متاحف القاهرة حينما كان يدرس هناك فضال عن بحثه الحثيث عن المخطوطـات          
المسألة فهو يبقى مجرد تخمين يحتاج إلى دليل مـادي           الباحث ال يقر برأيه القطعي في هذه      

ث الفني الـذي أشـار إليـه المستـشرق          ملموس يقودنا إلى المكان الذي يحتفظ به هذا اإلر        
   .الروسي الكبير كراتشكوفسكي

@brÛbq@Zê‹È’ë@émbÐÛûß@ @

تتجلى لنا عظمة أبي الفداء بنوع خاص بتصانيفه النفيسة التـي احتلـت مكانتهـا                 
  : السامية في جميع األوساط العلمية والعالمية وكان من أهمها 

يفه علميا وهو مصدر مهم في دراسـة        وهو من أشهر تصان   : المختصر في أخبار البشر     .١
 فهذا الكتاب تاريخ تام في أربعة أجزاء تناول التاريخ من فترة قبل اإلسالم وتـاريخ   ،التاريخ

 أما محمد بن )٤٦("تاريخ مليح" الصفدي بأنه أي الفداء قد ترك       وقد وصفه  ،اإلسالم حتى وفاته  
يد صاحب حماة تاريخ انتقى مـن  وكذا للمؤ.. ."عبد الرحمن السخاوي فذكر في حق الكتاب     

 أن أبو الفداء ليس أول مؤرخ يؤلف        ،)كذا(النص المتقدم انه قصد بكلمة     ويبدو من    )٤٧("الدهر
وقال الحنبلي عن كتاب     .كتابا يتكلم فيه عن السيرة النبوية بل سبقه في ذلك جلة من العلماء            

ـ  وصنف التصانيف المـشه   .. ."التاريخ البو الفداء ما نصه     ا التـاريخ فـي ثـالث       ورة منه

   دراسة نصية–  الفداءيإقليم الجزيرة والموصل من خالل كتاب تقويم البلدان ألب



 

)٧( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@UQH@O@Þaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ@â@ @

 ويبدو من مطالعة النص أن عدد المجلدات التي شاهدها الحنبلي في عصره هي              )٤٨("مجلدات
 وربما أن النسخ المطبوعة اآلن من الكتاب وان كانت تقع في أربعة مجلدات كما تقدم                ،ثالثة

الحجـم أو   ذكره إال أن هذا ال يعني أن الكتاب ناقص إذ ربما أن هذه المجلدات كانت كبيرة                 
أما حاجي خليفـة فـذكر أن      . ولهذا وقعت لديه في ثالث مجلدات      ،مجلدات من القطع الكبير   

 وربما أن حاجي خليفة قد تهيـأت لـه فرصـة    )٤٩(كتاب التاريخ البو الفداء يقع في مجلدين  
االطالع على تاريخ أبو الفداء الذي كان قد القى رواجا في استانبول على عهده فضال عـن                 

 وان  ،أتيحت لحاجي خليفة االطالع على خزائن الكتب في استانبول وقت تأليف كتابه           انه قد   
التاريخ البو الفداء ومنها مـا       اختالف عدد المجلدات التي ذكرها المؤرخون الخاصة بكتاب       

ذكره حاجي خليفة إنما يعود إلى االختالف في أحجام األوراق وطريقة تدوين الكتاب وربما              
 وفـي   . الكتاب مما ال نعلمه وهذا ما جعل هناك اختالفا بعدد المجلدات           أن هناك زيادات في   

وقت الحق قريب العهد بأبو الفداء تم اختصار كتابه وهو ما كان شائعا لدى مؤرخين القرون 
الالحقة فقد راجت فكرة ظهور مؤلفات المختصرات لعدم وجود التجديد في إضافة معلومات             

راءة المختصرات من الكتب مما كان رائجا فـي أسـواق           جديدة فضال عن ميل الناس إلى ق      
  .الكتب

فأول من اختصر كتاب التاريخ البو الفداء هو زين الدين عمر بن المظفر المعروف   
 واختصره أيضا ابن الـشحنة      ،)تتمة المختصر (وسماه  ) م١٣٤٩/هـ٧٥٠ت  (بابن الوردي   

  .)٥٠( وذيله إلى زمانه)م١٤١٢/هـ٨١٥ : ت(وهو أبو الوليد محمد بن محمد الحلبي 

هذا الكتاب لفخر الدين عثمان المعروف بالعدولي       :اللطائف السنية في التواريخ اإلسالمية      .٢
  .)٥١( وقد اختصره أبو الفداء في مجلد صغير ومن الواضح انه في التاريخ،الحمصي

 وأضاف حاجي خليقـة انـه شـرح         )٥٢(اتفق المؤرخون انه في مجلدات كثيرة     : الكناش  .٣
 ولم يشر المؤرخون إلى ماهية هذا الكناش في أي حقل مـن العلـوم هـو إال أن                   )٥٣(طيفل

معاجم الكتب المعاصرة أشارت إلى ذلك ولكنها اختلفت في تحديد صنف العلم الذي ينـدرج               
 بينما يشير كحالة إلى انه      )٥٤(تحته هذا الكناش فيذكر الزركلي انه كناش في النحو والصرف         

  . دون أن نعلم صنفه بالتحديد ألنه ما زال مخطوطا)٥٥(كناش في العلوم

يعد هذا الكتاب فريد في بابه وهو من المصنفات الجغرافيـة التـي           : العروض واألطوال   .٤
بذكره وسـماه    باستثناء الحنبلي الذي انفرد    ،اغفل ذكرها المؤرخون ومن ترجموا البو الفداء      

 حتـى أن اغلـب كتـب التـراجم          )٥٦()العروض واألطوال والكالم على البلدان في مجلد      (
 والظاهر من عنوان الكتاب انه يختص بذكر أطوال وعروض البلـدان            ،المعاصرة لم تذكره  
 وان المقصود باألطوال هو بعد البلدان األقصى عن خط االستواء نحو            .وضمن أي إقليم تقع   

صنفات أبو  ومن الغريب أن كراتشكوفسكي لم يأتي على ذكر هذا الكتاب ضمن م            )٥٧(الشمال
 وان  .الفداء وربما انه لم تكن مخطوطة الكتاب مكتشفة في زمانه أو لم يستطع الوصول إليها              

عنوان الكتاب يذكرنا بأحد المصادر الجغرافية المفقودة التي اعتمد عليها أبو الفداء في تأليف              

 محمد نزار الدباغ.د



 

)٨( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@UQH@O@Þaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ@â@ @

طـوال  األ( في ذكره لمدن إقليم الجزيرة ومنها الموصل وهـو كتـاب             ،كتابه تقويم البلدان  
للفرس وال نعلم بالتحديد من ألف هذا الكتاب إال انه يتفق من حيث العنوان مـع                ) والعروض

 سوى ما ذكره كراتشكوفسكي من أن كتاب الفرس ربما يكـون احـد              ،مخطوطة أبو الفداء  
  .)٥٨(المصادر اليونانية المتقدمة في حقل الجغرافيا والتي تنسب لبطليموس

ذكره الزركلي وال نعلم مصدره في نقل خبر هذا الكتاب إذ لم            : ة  تاريخ الدولة الخوارزمي  .٥
يشر المؤرخون إلى مثل هذا الكتاب البو الفداء وأضاف انه مطبوع دون أن يشير إلـى دار                 

  .)٥٩(ومكان الطبع

انفرد الزركلي بذكر هذا الكتاب وال نجد إشارة لهذا الكتاب بين كتب التراجم             : نوادر العلم .٦
  .)٦٠(تى المعاصرةالتاريخية وح

له كتاب المـوازين جـّوده      " الصفدي والكتبي وحاجي خليفة أن       هذكر عن  :كتاب الموازين .٧
  . دون أي إضافة تذكر)٦١("وهو صغير

هذا الكتاب هو الحاوي الصغير في الفروع على مـذهب اإلمـام            : نظم الحاوي في الفقه     .٨
ذكـره حـاجي     ،)م١٢٦٦/هـ٦٦٥: ت(الشافعي وهو لعبد الغفار بن عبد الكريم القزويني         

  .)٦٢(خليفة وذكر عنه انه كتاب وجيز البو الفداء بسيط المعاني جيد التبويب

ألف الكافية النحوي المشهور عثمان بـن عمـر بـن الحاجـب             :شرح الكافية في النحو     .٩
 علقـه   ،وهو شرح لطيف  : " وقد وصف حاجي خليفة هذا الشرح فقال       ،)م١٢٤٨/هـ٦٤٦ت(
  .)٦٣("من شرح المصنف لهذه المنظومة ومن غيرها من شروح الكافية) أي أبو الفداء(

) ١٢١ ص ،٥ ج   ،فهرس دار الكتب المصرية   (ذكره  : التبر المسبوك في تواريخ الملوك      .١٠
ويتعلق بالحوادث التي وقعت للمماليك البحرية والجركسية والحوادث التي وقعت باختـصار            

  .)٦٤(لكل سلطان

 ورقة وهو   ٧٠ع في األخالق واآلداب والزهد والوعظ تقع في         وهي مجمو : المخطوطة  .١١
 ولم يذكر الكيالني بأي خزانة او مكتبة يقع هذا المخطوط           )٦٥(٦٧٩٤مخطوط المغرب برقم    

  .بالمغرب

ومـوجزة   تناقل المؤرخون الذين ترجموا البو الفداء نصوصا قـصيرة        : شعره ونثره   .١٢
 ولكنهم لم يحددوا أن له ديوانا مجموعـا بـل           ،نأشارت إلى أن أبو الفداء كان له شعر مدو        

 وربما يعود السبب برأينا إلى ما طرحه الزركلي من أن أبو الفداء كان              ،أشعار وقطع متفرقة  
 ويؤيد ذلك محمود ديوب محقـق كتـاب التـاريخ           )٦٦( ولكنه ليس بشاعر   ،يهوى نظم الشعر  

 ونعود لنقول   )٦٧(ء يد في النظم والنثر    البوالفداء إذ ذكر في مقدمة تحقيقه للكتاب أن البو الفدا         
 )٦٨("له شعر"إن المؤرخين ذكروا وصفا عاما لشعره وأوردوا مقتطفات منه فذكر الصفدي أن 

 وزاد السبكي على ما تقدم بأن       )٦٩(واتفق معه الصفدي في إيراد نفس النص دون أي إضافة         

   دراسة نصية–  الفداء من خالل كتاب تقويم البلدان ألبيإقليم الجزيرة والموصل
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 )٧١("شـعر بـديع   "كر أن له    المقريزي إعجابه بشعر أبو الفداء فذ       وأبدى )٧٠("له شعر حسن  "
  .)٧٢(فضال عن ما ذكره المعاصرون من أن له موشحات

  :)٧٣(ومن شعره

أح     طْ   به ِطرفاً أفُوتُ به القَضاِسنمتُه في مإن ر      هِب لٍَب أو مر 

 ِرِب  أنوارها  في المغْ      إال بدتْ  ِرٍق في مشْ     ِمثُل الغزالِة ما بدتْ
وهو كتاب في الجغرافيا والبلدان وسيأتي الكالم عنه مفصال في المبحث           : تقويم البلدان   .١٣

الثاني ألنه الكتاب المعول عليه في دراستنا مـن حيـث اسـتعراض نـصوص الجزيـرة                 
  .والموصل

@ïãbrÛa@szj¾a@ZÝ–ì¾aë@ñ‹í§a@†ýi@Ñ–ëë@Læa‡ÜjÛa@áíìÔm@lbn×@ @

@üëc@Z@æa‡ÜjÛa@áíìÔm@lbn×@Zèä¾a@lìÜþa@ë@w@ @

 MARCO(كان أبو الفداء معاصرا للرحالـة األوربـي الـشهير مـاركوبولو       
POLO (  المتوفى)إال انه لم يكن رحالة بالمعنى المعروف إال انه كانت          ) م١٣٢٣/هـ٧٢٣

له أسفار وتنقالت لبالد الشام وبالد العرب والجزء الشرقي ممن آسـيا الـصغرى ومـصر            
خالف هذا فهو جغرافي نقالة كان يستقي مادته من كتب كثيـرة             أما ب  .وارض الجزيرة العليا  

 ويحمـل مـصنفه فـي    ،ببالد الشام فضال عن سماعه لقصص التجار والرحالة التي سمعها     
م ولكـن   ١٣٢١/هـ٧٢١وقد أتم مسودته سنة     ) تقويم البلدان (الجغرافيا عنوانا متواضعا هو     

 بمكتبة ليدن مخطوطة له راجعهـا       دجيمكن القول بأنه ظل يزيد عليه حتى لحظة وفاته وتو         
  .)٧٤(أبو الفداء نفسه

وأما يتعلق بمنهج الكتاب فنجد أن أبو الفداء قد قسم كتابه إلى قسمين غير متساويين                 
 وهو على هيئة مقدمـة فـي الجغرافيـا العامـة تـضم              ،األول منهما اقل أصالة من الثاني     

اء واألقاليم السبعة والمعمـور مـن   المعلومات المعهودة عن تقسيم األرض وعن خط االستو       
األرض ومساحتها وعن المصطلحات المستعملة في الجغرافيا ويرد فيهـا وصـف قـصير              

 أمـا القـسم     ، عليه الكتاب  رللبحار والبحيرات واألنهار والجبال كما يوضح النظام الذي يسي        
كـالم عـن     قسما أو جدوال على األصح مكرسة لل       ٢٨الثاني واألكبر فهو ينقسم بدوره إلى       

 فهو قد ترك التقسيم إلى أقاليم فلكية مفضال التقسيم إلى           ،المناطق الجغرافية المسماة باألقاليم   
يفتقر إلى األصالة في تعداده للمناطق وتنظيمه لها          هذا وان كان أبو الفداء     ،مناطق جغرافية 

 فكـل   .المناطقإال انه بال ريب يظهر الكثير من األصالة في طريقة تبويبه للمادة داخل هذه               
منسقة وفق نظام موحد وينقسم كل منها إلى جـزأين يحتـوي            ) ٢٨(واحدة من المناطق أل     
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 وتتفاوت  ،األول على عرض عام للمنطقة وأخالق سكانها وعاداتهم وآثارها القديمة وطرقها          
األجزاء األولى من حيث الحجم وفقا لمساحة كل منطقة وأهميتها الجغرافية أو تبعا للمـادة               

 أما الجزء الثاني لكل منطقة فيمثل جـدوال يقـدم           .ي كانت تحت تصرف أبي الفداء عنها      الت
رسوما بيانية متتالية تحتوي أسماء البالد والنقاط المأهولة فيها والمصدر الذي اعتمد عليـه              

 هـذا مـع     ،أبو الفداء في تحديد طولها وعرضها واإلقليم الفلكي والجغرافي الذي تنتمي إليه           
  .)٧٥(اء بدقة من حيث اإلمالء وتقديم وصف عام للمدنبيان األسم

وأبو الفداء أول من اتبع نظام الجداول وهذا ما ميزه عن غيـره مـن الجغـرافيين             
الجـداول  ( وذكر أبو الفداء انه قد استعار فكرة الجداول مـن الزيجـات              ،العرب والمسلمين 

ة انه سار على نهـج الطبيـب         غير انه يذكر صراح    ،التي كان يعرفها معرفة جيدة    ) الفلكية
تقويم (الذي وزع األمراض في مصنفه الشعبي       ) م١١٠٠/هـ٤٩٣(يحيى بن جزلة المتوفى     

 وفيما يلي نموذج للجداول التي أوردها أبو        )٧٦(على هيئة جداول وفقا للنماذج الفلكية     ) األبدان
 أدرجها أبو الفـداء      مع مالحظة أن الحروف التي     )٧٧()تقويم البلدان (الفداء كما هي في كتابه      

في جداول الطول والعرض تمثل رموزا لها دالالت تمثل أرقام يونانية ألطوال وعـروض              
  .المدن
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وامتاز أسلوب أبو الفداء بالسالسة والميل إلى االختصار في إيراد المعلومات دون              
الخوض في التفاصيل مع استعمال لغة عربية واضحة المفردات والمعاني والدالالت كيف ال             

ة فـي   والمقاطع الـشعري    ونجده أحيانا يستعين بذكر بعض األبيات      ،وهو كان أديبا وشاعرا   
التعريف ببعض المواضع واألماكن كما نجده حين يعرف بالحضر وهي مدينة قديمة بالبرية             

 قال في أبياتـه     ،قبالة تكريت كما ذكر أبو الفداء وهو مخطأ ها هنا فهي تقع جنوب الموصل             
  : )٧٨(عن مدينة الحضر

  أروم وأرام وشابه والحضر  أيا ليت شعري هل تغير بعدنا

@bîãbq@ZêŠ†b—ßbèäÇ@ÝÔã@Ûa@@ @

عند مطالعتنا لمصادر أبو الفداء عن بالد الجزيرة والموصل في كتابه تقويم البلدان             
 في توثيق   افنجدها متنوعة فزيادة على المشاهدة الميدانية والمصادر الشفوية التي استعان بهي          

لغ عددها  كتابه وان لم تدخل في توثيقه لبالد الجزيرة والموصل فهناك  المصادر المكتوبة وب             
 مع بعض القطع واألبيـات الـشعرية        ،كتابا منها ما هو أكثر من كتاب لمؤلف واحد        ) ١٧(

 ومال أبو الفداء إلى ذكر أسماء الكتب مختصره العنوان ونشاهده أحيانا يذكر اسم              ،المتفرقة
المؤلف دون كتابه إذا كان عنوان الكتاب مشهورا أو سبق وان ذكره في موضع متقدم مـن                 

والعكس صحيح وهذه المصادر تفاوتت في اعتماده عليها من حيث اقتباسه للنصوص             ،كتابه
 وان كنا نجده قد اعتمد ،المتعلقة بوصف إقليم الجزيرة والموصل منها وحسب أهمية كل منها

وسيأتي تفـصيل   ) المشترك(و ياقوت الحموي في     ) اللباب(كثيرا على ابن األثير في كتاب       
  : هذه الكتب وهي 

نـسبة إلـى الخليفـة      ) الكتاب العزيزي (ويطلق عليه أيضا    : الك والممالك للمهلبي    المس.١
 ،المفقـود   ويعد هذا الكتاب بحكـم     ،الفاطمي العزيز الذي ُألف الكتاب ألجله من فبل المهلبي        

  .)٧٩()العزيزي(و ) المهلبي(واستعان به أبو الفداء في سبعة إشارات وبصيغة 

 في ثالث إشارات بالنسبة لما أورده أبو الفداء مـن مـادة             وقد جاء : األنساب للسمعاني   .٢
تتعلق بالجزيرة والموصل وهو من المصادر المهمة التي تتناول النـسبة إلـى األشـخاص               
والمواضع كأن يقال الموصلي نسبة إلى مدينة الموصل وهكذا وهو من الكتب التي وصـلتنا     

قـال  " وفي إشارة واحدة    ) األنساب (و) السمعاني(وقد ورد بصيغتين في تقويم البلدان هي        
  .)٨٠(هو البن األثير) اللباب(وهذا وهم واضح الن كتاب " السمعاني في اللباب 

وقد ورد عند أبو الفداء باسم      : مزيل االرتياب عن مشتبه األنساب البن باطيش الموصلي         .٣
إلشـارات التـي     وبلغ عدد ا   ، وهذا الكتاب مفقود   ،أبي المجد إسماعيل بن هبة اهللا الموصلي      

أبو المجـد إسـماعيل     ( وورد بصيغتين    ،استعان بها أبو الفداء من هذا الكتاب ثالث إشارات        
  .ويشابه هذا الكتاب في موضوعه كتاب السمعاني المتقدم )٨١()مزيل االرتياب( و )الموصلي
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وجـاء  :  البن باطيش الموصـلي      التمييز والفصل بين المتفق في الخط والنقط والشكل       . ٤
 وهذا الكتاب من المصادر التي      ،)أبو المجد (و  ) كتاب التمييز (شارتين ضمن صيغتين هما     بإ

  .)٨٢(٣ و ٢وصلتنا ويشبه في مضمونه ومحتواه الكتابين المتقدمين في 

وهو من أهم المصادر التي رجع إليهـا        :  لعز الدين بن األثير    اللباب في تهذيب األنساب   . ٥
 إشارة كأحد أهم مصادر توثيق أبو       ١٥غوي للمدن وجاء في     أبو الفداء في ضبط االشتقاق الل     

  .)٨٣(وهو مطبوع) ابن األثير(و ) اللباب(الفداء لمادة الجزيرة والموصل وبصيغتين 

 استعان به أبو الفداء في تـسع        ،وهو من المصادر المفقودة   : األطوال والعروض للفرس    .٦
وغيـر  "لكتاب قال كراتشكوفـسكي     عن هذا ا  و )٨٤()الفرس(و  ) األطوال( وبصيغة   ،إشارات

 عندما يشير إلى ذلك ولكن الرأي األغلب انه }أبو الفداء{يعني ) كتاب األطوال(معلوم لنا أي 
  .)٨٥("يقصد بهذا الترجمة العربية إلحدى مصنفات بطليموس العديدة

وهو من المـصادر التـي وصـلتنا        : المشترك وضعا والمفترق صقعا لياقوت الحموي       .٧
 ،ذا الكتاب عن البلدان والمواضع التي تشترك في األسماء وتختلف في المواضـع            ويتحدث ه 

 ويوازي من حيـث     ،وقد ورد بعشرة إشارات في خضم حديثه عن مادة الجزيرة والموصل          
البن األثير من حيث ما استعان به أبو الفداء من مصادر في تضمين             ) اللباب(األهمية كتاب   

  .)٨٦()صاحب المشترك(و)ياقوت الحموي(و)المشترك (،مادة كتابه وورد بعدة صيغ منها

قال ابن   (،وردت اإلشارة إليه خمس مرات بثالث صيغ هي       : صورة األرض البن حوقل     .٨
وهو من كتب المسالك والممالك المهمة التي استعان بهـا          ) كتابه(و) نقل ابن حوقل  (و) حوقل

  .)٨٧(أبو الفداء في كتابه

جاءت اإلشارة إليه مرة واحدة فقـط وبـصيغة   :  الحموي  البن واصل  ،تاريخ ابن واصل  .٩
 وربما أن أبو الفداء قد استعان بهذا المصدر التـاريخي الـذي             ،)٨٨()جمال الدين بن واصل   (

  .يؤرخ للدولة األيوبية واهم أمرائها لكونه من نفس مدينته وهي حماة

ديد أطوال وعروض المدن وقد استعان به أبو الفداء في تح: القانون المسعودي للبيروني .١٠
  .)٨٩(وبواقع ستة إشارات) القانون(و)أبو الريحان(وورد بصيغة 

وقد عرب هذا الكتـاب للخليفـة العباسـي         : لبطليموس  ) المنسوب(رسم الربع المعمور  .١١
وردت   وقد ،وهو من المصادر المفقودة في الوقت الحاضر      ) اليونانية(المأمون من اإلغريقية    

وبواقع أربع مرات في حديثه عـن الجزيـرة         ) الربع المعمور (و) رسم(اإلشارة إليه بصيغة    
  .)٩٠(والموصل

من مصادر الجغرافية الوصفية التـي تعرضـت        : كتاب الجغرافيا البن سعيد المغربي      .١٢
وقد استعان به أبو الفداء سبع مرات في حديثه عن          ) ابن سعيد (ألوصاف البلدان ورد بصيغة     

  .)٩١(وهو مطبوع،لموصل وبالد الجزيرةا
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جاء بإشارة واحدة عنـد أبـو الفـداء         : وفيات األعيان وإنباء أبناء الزمان البن خلكان        .١٣
  .)٩٢(وهو من مصادر التاريخ المهمة في كتابة تراجم الرجال) ابن خلكان(وبصيغة 

ي آن واحـد جـاءت      وهو من المصادر التاريخية والجغرافية ف     : فتوح البلدان للبالذري    .١٤
  .)٩٣(ذكره عند أبو الفداء مرة واحدة وبصيغتين عند كالمه عن إقليم الجزيرة والموصل

الزيج عند المنجمين كتاب تعرف به أحـوال حركـات          إن  : الزيج الحاكمي البن يونس     .١٥
 وقد استعان بـه أبـو       ، ومن هذه االزياج الزيج الحاكمي     )٩٤(الكواكب مأخوذ من كلمة زيك    

  .)٩٥()زيج(مرة واحدة في كالمه عن وصف إقليم الجزيرة والموصل وبصيغة الفداء 

 ،في الحقيقة ال نعلم من هذا الكتاب إال اسمه الذي ورد ناقصا أو مختصرا             !) : ؟(قياس  .١٦
مما ورد عند أبو الفداء أثناء حديثه عن اإلقليم الذي اخترناه في هذه الدراسة وورد في خمسة 

  .)٩٦()قياس(إشارات وبصيغة 

ضمن أبو الفداء بعض القطع أو األبيات الشعرية عند حديثه عن بعض مدن إقليم    : الشعر.١٧
التي جـاء فيهـا      الجزيرة كجزء من مصادر توثيق كتابه وبلغ عدد القطع واألبيات الشعرية          
ونقلها عن بعـض    ،ذكر بلدان اإلقليم ثالث قطع وأبيات مفردة لم ينسبها إلى احد في إشارتين            

  .)٩٧(الهذليين كما يزعم دون إضافة تذكرأشعار 

@brÛbq@ZÝ–ì¾aë@ñ‹í§a@áîÜÓg@Ñ–ë@ @

        ابتدأ أبو الفداء وصفه إلقليم الجزيرة والموصل بمقدمة جغرافية تناول فيهـا بيـان              
 ثم عرج على ذكر المسافات بين المدن        ،حدود إقليم الجزيرة كما سبق وبيناه في بداية البحث        

) مرحلة و مراحل  ( و ،وبواقع ست مرات  )  أيام ،يوم(ات قياس مختلفة منها     مستخدما فيها وحد  
 فالمرحلة تعادل مسير يـوم      ،مرتين) بالفرسخ( وكذلك استعان    ،وجاءت بحدود أربعة مرات   

 ثم أعطى أوصافا موجزة لبعض القرى والبلـدات الـصغيرة           )كم٦( والفرسخ يساوي    ،وليلة
نها في الجداول الخاصة بالمدن التي وصفها إلقليم        التي اختلف في تحديد موقعها مما لم يضم       

الجزيرة والموصل مع التعريف ببعض األنهار والمجاري المائيـة وشـغل هـذا الوصـف             
ويمكن أن نجمل أوصافه للمدن التي ذكرها في الجداول بثالثـة            .)٩٨(الجغرافي ثالثة أوراق  

  : داء وهي جوانب متميزة نوردها حسب سعتها وأهميتها بالنسبة ألبو الف

 وتشمل الكالم عن الزراعة والصناعة والتجـارة بمـا تـضمنت          : الجوانب االقتصادية   .١
النصوص من مفردات دالة على هذه الجوانب مما وصفه أبو الفداء من هذه المظاهر داخـل        

   .المدن أو بالقرب منها

قليم الجزيـرة   يبرز في هذا المحور مفردات زراعية لصيقة بالمدن المتعلقة بـإ          : الزراعة  .أ
" و " بـساتين  " فأورد أبو الفداء بنصوص موجزة كالمه عن المدن ذات البـساتين بعبـارة    

في كالمه عن مدن دقوقا و سنجار و جزيرة ابن عمـر            " مراعي خصبة   " و  " بساتين كثيرة 
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 ومما يالحظ أن اغلب هذه المدن تميزت بانتشار البساتين فيهـا            ،وسروج وميافارقين والسن  
بكونه على سفح جبـل أو سـهل         ا تمتاز هذه البساتين بالكثرة نظرا لموقع المدينة أما        وأحيان

  .)٩٩(واسع منبسط ويمتاز كال الموقعين بانتشار البساتين فيه

" أو  " الـزرع   " و  " األشـجار " أو  " الـشجر "         كذلك نالحظ المدن التي تمتاز بكثرة       
 ومـن المـدن     ،وكفرتوثا وآمد ) تلعفر(أعفروهو ما اختصت به مدن حيزان وتل        " الزروع  

األخرى التي نجد أن أشجارها وزروعها قليلة هي حران ربما بسبب ارتفاع حـرارة الجـو          
  .)١٠٠(فيها

       على أن المدن ذات المياه الكثيرة نجدها متنوعة المصادر ما بين أوصاف عامة دون              
كما نجده حين يصف سنجار بأنها      " اه  مي" تحديد مصدر الماء وجاءت عند أبو الفداء بعبارة         

بالمياه السارحة  "  بينما يصف مياه حيزان      ،والحال ذاته مع سروج والسن    " ذات مياه كثيرة    " 
مصدر نهري أي أن المدينة واقعـة        كذلك نجده يحدد لنا مصادر المياه لمدن اإلقليم ما بين         ،"

 أو المدن التـي يـشرب       ،"الل  يحيط بها دجلة إحاطة اله    " على نهر كجزيرة ابن عمر التي       
 فضال عن مياه العيون والينابيع كمدينة رأس عين التي ينتشر           ،أهلها مياها من اآلبار كحران    

مياه نبـع قريـب مـن    " ومدينة سعرد التي نجد أن شرب أهلها من      "  عين ماء    ٨٠٠" فيها  
لمياه كمدينـة    ولجأ بعض أهالي المدن إلى شق القنوات المائية لسد حاجتهم من ا            ،"األرض  

 وأخيرا هناك من المدن التـي عـانى      ،..".قناة نهر سعيد  " الرحبة التي كان شرب أهلها من       
  .)١٠١(أهلها من قلة الماء ومثالها الوحيد هو مدينة حران

 مثال ذلك مدينة حيزان التي تـشتهر        ،        وهناك المدن ذات الفاكهة والثمار والرياحين     
تشر فيها الورد األبيض مما لم يحدد أبو الفداء اسمه وصفته وهو             على ان نصيبين ين    ،بالبندق

 الكمثرى ، وتنتشر في سروج،ال يوجد في أي مدينة أخرى من مدن اإلقليم على حسب زعمه
 ويوجـد   ،بوجود الكروم والتين والرمان     على أن سعرد تميزت    ،والخوخ والسفرجل والرمان  

  .)١٠٢(جزيرة التي يوجد بها النخيلفي سنجار النخل وهي المدينة الوحيدة في ال

يالحظ على الجانب الصناعي قلة النصوص المتعلقة به من وجود نـصوص            : الصناعة  .ب
عامة عن بعض المدن التي توجد بها صناعة دون تحديد طبيعة هذه الصناعة كما في برقعيد                

اعة الزجاج   على أن ماردين امتازت بصن     ،دون إضافة تذكر  " بالكثيرة  " التي وصف أسواقها    
التي توجد في احد جبال ماردين مما لم يـسمها  " جواهر الزجاج   " لتوفر المادة األولية وهي     

 فضال عن وجود الحجارة السوداء في آمد التي كانت تستخدم في بنـاء األسـوار    ،أبو الفداء 
 زيادة التي وجود صناعة الخمر في عانه حتى انـه ذكـر فـي               ،وفي صناعة حجر الرحى   

  .)١٠٣(كثيراأشعارها 

 سوى بنص واحد يتعلق بمدينة الرحبة       بلم تسعفنا النصوص المتعلقة بهذا الجان     : التجارة  .ج
كونها أصبحت في زمن أبو الفداء مركزا مهما ترده القوافل وتنزل عنده للراحة كما نجـده                

  .)١٠٤("وهي اليوم محط القوافل من العراق والشام" بنص أبو الفداء إذ قال 
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تركز الكالم في هذا المحور بذكر بعض الجوانب الخاصة بالعمـارة           :  العمرانية   الجوانب.٢
 فضال عن الكالم عن أسوار المدن       ،والمتعلقة ببعض المدن من ذكر القالع وبصفات متنوعة       

والمـصليات الخاصـة      زيادة على ذكر بعض العمائر الدينية كالكنائس والقبور        ،وحصانتها
ففي .لقديمة للمدن وبعض النصوص الوجيزة عن الدور والمنازل       بأهل الذمة مع ذكر لآلثار ا     

بناها سابور بـن    " الحديث عن القالع نجد أوصافا متنوعة للقالع فعن تكريت نجد أن قلعتها             
 أما مدينة   .فهنا ال نجد شيئا سوى الكالم عن بناء القلعة من قبل هذا الملك الفارسي             " اردشير

أي أنها في زمن أبو الفداء لم يبق منها إال آثارها           " بها قلعة   كان  " السن فذكر أبو الفداء انه      
 ، الرها ان بها قلعة الروم دون إضافة تذكر        ن وذكر ع  .في زمانه  الدراسة وهي غير موجودة   

وفي الحديث عن قلعة جعبر ال نجد        .وربما إنها منسوبة للروم ألنهم حكموا الرها مدة طويلة        
ونجـد  .سابق الدين جعبر القشيري فنسبت القلعة إليـه       من خبر عنها سوى اسم منشئها وهو        

"  وبكونهـا    ،كما في ماردين لوقوعها على جبـل عـالٍ        " منيعة"بعض القالع تمتاز بكونها     
على أن بعض القالع نجد شواهد لها كما فـي الرحبـة             .ونجد ذلك في بلدة الهتاخ    " حصينة  

 بسبب ما طالهـا مـن       ،" الخراب   من جملة "  والموصل بكون قلعتها     ،"قلعة على تل    " بأنها  
 وتميزت بعض .الدمار وخصوصا بعد اجتياح المغول للمدينة وإهمال عمارتها وعدم تجديدها

المدن بحصانتها إما الرتباطها بموقع المدينة لوقوعها على جبل او الن الجبال تشكل جـزءا               
 ،ن المسورة بحجر قويطبيعيا من تكوين المدينة أو الرتباط الحصانة بقوة أسوارها كميافارقي

 والحال مع الموصل كذلك لوجود سورين للمدينة حتى أن أبـو        ،وماردين لوقوعها على جبل   
 ويرتبط الكالم عن سـنجار بكونهـا        ،الفداء أشاد بمسورها الذي عده اكبر من مسور دمشق        

 وضـمن   ."غاية في الحـصانة     "  فضال عن آمد التي امتاز سورها بكونه         ،"مسورة  " مدينة  
العمارة الدينية فهي وان كانت قليلة إال أنها تعكس لنا التنوع فـي هـذا                حديث عن شواهد  ال

النمط من العمارة فهذه الرها نجدها تمتلك اكبر كنيسة في المشرق آنذاك والتي وصفها أبـو                
 دير للنصارى وال نعلـم      ٣٠٠ فضال عن أن في الرها أكثر من         ،"بالكنيسة العظمى   " الفداء  

 مـع وجـود     .رواية التي ساقها لنا أبو الفداء هل فيها جانب الحقيقة أم المبالغة           مصدر هذه ال  
 وعلى األغلب أن إبـراهيم الـذي        ،مصلى للصابئيين على تل ينسب إلى إبراهيم في حران        

زيادة . خليل اهللا عليه السالم كونه قد دخل هذه المدينة      ،تحدث عنه أبو الفداء هو إبراهيم النبي      
مير سيف الدولة الحمداني احد أشهر أمراء بني حمدان في ميافارقين دون            على وجود قبر األ   

أما الكالم عن دور المدينة وامتداد العمارة في المدن فنجد أوصافا عامة وجيزة             .اضافة تذكر 
 فضال عن اختراق المياه لمنازل ودور ميافارقين        ،"عمارة  " لها ممثلة بقرقيسيا بكون ان بها       

بالدور في مدن أعالي الجزيرة واحد ابرز سمات المـدن           رة الخاصة وهي احد مظاهر العما   
 وفي سياق الحـديث  . ونجد ما يوازيها في مدن األندلس والمغرب العربي ،العربية اإلسالمية 

عن المدن الموسومة بكونها تحتوي على اآلثار القديمة نجد ذلك ممثال في الرهـا والرحبـة                
  .)١٠٥(ونينوى والحضر

جاءت األوصاف العامة المتعلقة بهذا المحـور اقـل بكثيـر مـن             : تماعية  الجوانب االج .٣
 فهي ال تعدو مجرد إشارات تدل على ما تتميز به كل مدينة من طائفـة                ،المحورين السابقين 
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 ففـي   .أنبياء اهللا ) أهلها(دينية أو قومية أو اإلشارة الرمزية إلى بعض المدن التي أرسل إلى             
 أما قالقيال ، على أن للصابئة وجود كذلك في حران،ون األكثريةالرها نجد أن النصارى يشكل

 وهذا وهم واضح الن نينوى ، ولبلد نسب يونس عليه السالم،نجد انه كان فيها بقايا من الروم
هي التي أرسل إليها النبي يونس عليه السالم بالرسالة لهداية أهلها إلى التوحيد بوحي من اهللا                

  .وجل عز

@wöbnäÛaZ@ @

 وعالقاتـه   ،تطاع أبو الفداء بحنكته السياسية وخبرته الدبلوماسية وطول صبره وأناتـه          اس.١
 البيت األيوبي وجعلها إمارة وراثية في ىالطيبة مع سالطين المماليك أن يعيد إمارة حماة غال

أسرته في ظل حكم دولة المماليك ويتوج أميرا ثم ملكا ثم سلطانا عليها وغدت المدينة تعيش                
  .امها في ظل حكم الملك العالم أبو الفداء كما يحلو للبعض تسميتهأزهى أي

يتضح لنا التنوع الواضح في اهتمامات أبو الفداء في مجال التأليف ولعل سبب ذلك هـو                .٢
 ، منها التـاريخ   ، فألف كتبا في مجاالت شتى     ،إلمامه بثقافة عصره ودراسته على يد الشيوخ      

 كما برع في الطب والفلـك       ، مع إلمام بالشعر   ، واألدب  واللغة العربية والصرف   ،والجغرافية
  .والرياضيات وغيرها من العلوم والمعارف

 فـي   ، ومنها بعض مدن الجزيرة    ،كان البو الفداء مجموعة تنقالت وأسفار لعدد من المدن        .٣
مهمات جهادية لدرء األعداء وخصوص من المغول والبيزنطيين وحتى الصليبيين وهو الذي            

  .من آخر معاقلهم في طرابلس وعكا على يد المماليكشهد خروجهم 

 وتشهد له تأثره بسالطين المماليك فـي حـبهم          ،ترك أبو الفداء لنا آثارا عمرانية تعود له       .٤
للعمارة والتشييد للصروح الدينية وهذا ما نجده ممثال في جامعه المسمى باسمه أو ما يعرف               

  .أيضا بمسجد الحّيات

ء إلقليم الجزيرة والموصل بالدقة والنقد وإحاطته بأغلب أوصـافها          امتاز وصف أبو الفدا   .٥
 ،خصوصا ما تعلق بأطوالها وعروضها واالشتقاقات اللغوية ألسماء المدن وضبط حركاتهـا       

   .مع ميل لإليجاز أحيانا

انفرد أبو الفداء عن غيره من الجغرافيين باستعماله لنظام الجداول وهو أول من اسـتخدم               .٦
  . الوصف الجغرافي للمدن واألقاليم وهذا ما نجده في كتابه تقويم البلدانالجداول في

ركز أبو الفداء على ذكر المسافات بين المدن مع إعطاء أهمية للجانـب الزراعـي فـي                 .٧
  . وإعطاء توصيفات موجزة دالة على هذا الجانب،وصفه للمدن
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يعد بعضها اآلن بحكم المفقـود مـن        لقد أفادنا أبو الفداء بتعريفنا بالعديد من الكتب التي          .٨
 ومنهـا كتـاب     ،خالل إيراده نصوصا من هذه الكتب المفقودة  عن بالد الجزيرة والموصل           

  .للفرس) األطوال والعروض( وكتاب ،المنسوب لبطليموس) رسم الربع المعمور(

@szjÛa@”ßaìç@ @

  : ينظر. د من المدن والقرى   لى العدي  ذكر ياقوت الحموي أن اإلقليم هو الصقع الكبير المشتمل ع           )١(
 .١٦، ص ١، ج )ت.بيروت، دار صادر، د(معجم البلدان،      

  يقع هذا اإلقليم بين نهري دجلة والفرات في قسمِه العلوي من حوض الرافـدين ويحـده مـن                   )٢(
  الجنوب الخط الوهمي الواصل من تكريت على نهر دجلة وهيت على نهـر الفـرات وتكـون                     
  رقية والغربية حدا  فاصال بين إقليم الشام غرباً وإقليمي أذربيجان وجبـال أرمينيـا               حدودها الش    
  شرقاً وشمال، أما حدودها الشمالية فيمكن توضيحها بخد وهمي يمتد شماأل إلـى ميافـارقين ثـم                   
  ينحدر جنوباً باتجاه الغرب إلى نصيبين وسمساط على الفرات، ويشمل هذا اإلقليم ثالث أصـقاع                  
     هي ديار ربيعة وديار مضر وديار بكر، وأشهر مدنِه الموصل وآمد على دجلة، والرقـة علـى                    
  م، مـط المؤسـسة     . د(عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، عيون األخبار،          : نهر الفرات، ينظر     
  ن ؛ أبي القاسم بن محمد علي الموصلي النصيبي الشهير بـاب          ٢١٤، ص   ١، ج )١٩٦٣المصرية،     
  ؛ محمـد   ١٩١-١٩٠، ص )ت. القاهرة، دار الكتاب اإلسالمي، د    (حوقل، كتاب صورة األرض،        
ـ ٢١٨-١٢٧(جاسم المشهداني، الجزيرة الفراتية والموصل            بغـداد، دار   (،  )  م  ٨٣٣-٧٤٤/  ه
 .٣٥، ص )١٩٧٧الرسالة،    
 .  المقصود بها هنا أنها مصر هذا اإلقليم وعاصمته )٣(
  ده بالنصوص البلدانية هنا هو أي نص جغرافي أو يحمل طابع الرحلة ورد في كتاب               إن ما نقص   )٤(

  من كتب البلدان والرحالت أو أي كتاب أدبي وغيره وما قدمته هذه النصوص من  توصـيفات                      
  لجانب من جوانب مدينة الموصل وغيرها من مدن الجزيرة، طبيعيـة أم بـشرية أم عماريـة،                     
  ) البلدانيـة (تقيان في حقل معرفي واحد يتعلق بعلم البلدان فقد استعملنا هـذا التعبيـر               وألنهما يل     
   – ٩/  هـ   ٤ – ٣حسين علي الطحطوح، الهند في التراث البلداني العربي خالل القرنين           : ينظر    
 .٢٦٥، ص )١٩٩٥، ٢٧الموصل، ع(، مجلة آداب الرافدين، )م١٠    

 .٢٣، ص٣ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج : ينظر . تبعد عن اربل خمسة أيام )٥(
 .٣٤، ص ٢ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج : ينظر . بين تكريت واربل )٦(
  . هي آخر مدينة في الجزيرة جنوبا وتقع على الطرف الغربي لنهر دجلة وهي اقرب إلى العراق                )٧(

 .١٥٣، ص ٢ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج :  ينظر      
 ).اربيل الحالية( وقاعدته اربل )٨(
 .وقاعدته بغداد )٩(
  مدينة بين بالد الشام بين حلب وحمص ويخترقها نهر العاصي وهي مدينة نزهة ذات أشـجار          )١٠(

 .٢٣٣، ص ٢ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج : ينظر . وجوها لطيف      
 ).تركيا حاليا(وهي بالد واسعة تشكل جزء كبير من  )١١(
  أكثر  الجزيرة العربية وأجزاء من والعراق والشام مصر هم ساللة من الجنود حكمت لمماليك ا)١٢(

  . آسيا الوسطى تعود أصولهم إلى.م 1517 إلى 1250  القرن وبالتحديد منونصفقرنين  من      
    دولتين متعاقبتين وكانـت عاصـمتهم هـي    والشام قبل أن يستقروا بمصر أسسوا في مصر     
  ، زاد األيوبيـون  كان هؤالء المماليك عبيـدا اسـتقدمهم   المماليك البحرية األولى دولة  :القاهرة    
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  مـادة المماليـك، فـي    : ينظـر  .م 1250 تمكنوا من االستيالء على السلطة سنة نفوذهم حتى    
 org.wikipedia.ar://http: الموسوعة الحرة، ويكابيديا على الموقع االلكتروني     

  بن شاهنشاه بن أيـوب، تـاريخ أبـي         ... الملك المؤيد عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن علي         )١٣(
  ، ١ط  (محمود ديوب،   : الفداء المسمى المختصر في أخبار البشر، علق عليه ووضع حواشيه                 
   ؛ محمود بن شاكر الكتبي، فوات الوفيـات         ٣، ص   ١، ج   )١٩٩٧ة،  بيروت، دار الكتب العلمي        
   ؛  ١٨٣، ص   ١، ج   )١٩٧٣بيـروت، دار صـادر،      (إحسان عبـاس،    : والذيل عليها، تحقيق         

  :  ويكابيديا على الموقـع االلكترونـي        – في الموسوعة الحرة     )أبو الفداء (مادة  : وينظر أيضا        
     org.wikipedia.ar://http.  

   )بن محمود (، وهي ضعيفة الن اغلب المصادر اتفقت على انه          )بن محمد ( وفي رواية أخرى     )١٤(
  طبقـات الـشافعية    : ينظـر   . )تاج الدين بن عبد الوهاب بن علي      (وهو مما انفرد به السبكي            
  ، مـصر، مطبعـة     ١ط  (بد الفتاح محمد الحلو،     محمود محمد الطناحي  و ع     : الكبرى، تحقيق        
  .٤٠٣، ص ٩، ج )ت.عيسى البابي الحلبي وشركاه، د     

   جاءت هذه الزيادة لدى الصفدي بإضافة اسم تقي الدين مركبة مع اسم عمر، وهو من األسماء                 )١٥(
  بيين بأسماء على   ذات الدالالت الدينية بإضفاء صفة التقوى، وقد تلقب العديد من األمراء األيو                 
  : ينظـر . شاكلة هذا االسم ولعل أبرزهم السلطان صالح الدين األيوبي مؤسس الدولة األيوبية                 
  بيـروت، دار الكتـب ا      (أبو عبد اهللا جالل األسـيوطي،       : الوافي بالوفيات، حققه وعلق عليه             
  .٢١٨، ص ٧، ج )ت.لعلمية، د     

  كتـاب  : ينظـر   .  بذكر اسم نجم الـدين     )الدين بن احمد بن  علي     تقي  (وقد انفرد المقريزي     )١٦(
  القاهرة، مطبعة لجنة التأليف    (محمد مصطفى زيادة،    : السلوك لمعرفة دول الملوك، قام بنشره             
 .٣٥٤، ص ٢، ق ٢، ج )١٩٤٢والترجمة والنشر،       

  .٣، ص ١أبو الفداء، تاريخ، ج  )١٧(

  ؛ الكتبي، فـوات    ٢١٨، ص   ٧؛ الصفدي، الوافي، ج     ٣، ص   ١يخ، ج   أبو الفداء، تار  : ينظر   )١٨(
  بدون إضافة الهمزة ؛ ، طبقات الشافعية،       ) أبو الفدا (، إذ أطلق عليه     ١٨٣، ص   ١الوفيات، ج         
 .٣٥٤، ص ٢، ق ٢ ؛ المقريزي، السلوك، ج ٤٠٣، ص ٩ج       

  صالح : افي العربي، نقله للعربية     اغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي، تاريخ األدب الجغر      )١٩(
  القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنـشر،      (أيغور بليايف،   : الدين عثمان هاشم، قام بمراجعته            
 .٣٩٠-٣٨٩، ص ١، ق )١٩٦٣      

  بيروت، دار ابـن كثيـر،      (أبو الفدا عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي، البداية والنهاية،            )٢٠(
  ، ص  ٧؛ الـصفدي، الـوافي، ج       ٣، ص   ١؛  أبو الفداء، تاريخ، ج       ١٥٨، ص   ١٤، ج   )ت.د      
  إضـافة الهمـزة ؛     ) أبو الفـدا  (، إذ أطلق عليه     ١٨٣، ص   ١؛ الكتبي، فوات الوفيات، ج      ٢١٨     
  ؛ ابـن   ٣٥٤، ص   ٢، ق   ٢ ؛ المقريزي، السلوك، ج      ٤٠٣، ص   ٩السبكي، طبقات الشافعية، ج          
  ؛  أبي الفالح عبد الحي ابن العمـاد الحنبلـي،           ٢٩٢، ص   ٩نجوم الزاهرة، ج    ال تغري بردي،      
  لجنة إحياء التراث العربي في دار اآلفاق الجديدة،        : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق            
 .٩٨، ص ٦، ج )ت.بيروت، دار اآلفاق الجديدة، د(    

 .٣٥٤، ص ٢، ق ٢السلوك، ج : ينظر  )٢١(
  ؛ الكتبي، فوات الوفيات،    ٢١٨، ص   ٧ ؛ الصفدي، الوافي، ج      ٣، ص   ١داء، تاريخ، ج    أبو الف  )٢٢(

  ، ق  ٢ ؛ المقريزي، الـسلوك، ج       ٤٠٣، ص   ٩؛ السبكي، طبقات الشافعية، ج      ١٨٣، ص   ١ج       
  ؛  الحنبلي، شذرات الذهب،     ٢٩٢، ص   ٩ ؛ ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة، ج        ٣٥٤، ص   ٢     
 . ١٥٨، ص ١٤كثير،  البداية والنهاية، ج ، ابن ٩٨، ص ٦ج      

   دراسة نصية–  الفداءيإقليم الجزيرة والموصل من خالل كتاب تقويم البلدان ألب



 

)١٩( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@UQH@O@Þaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ@â@ @

  إحسان العظم، حماة في عصر أبي الفداء، في كتاب المؤرخ الجغرافـي أبـو الفـداء                :ينظر   )٢٣(
  دمشق، المجلس األعلى لرعاية الفنـون واآلداب والعلـوم         (صاحب حماة، لمجموعة باحثين،           
 .١٧٦، ص )١٩٧٤االجتماعية،      

  ني، أبو الفدا ملكا وعالما، في كتاب المؤرخ الجغرافي أبو الفداء صاحب حمـاة،              قدري الكيال  )٢٤(
 .٢٤٢ص       

  وفيما يتعلق بتسلسل الحكم في بيت تقي الدين عمر بحماة منذ           .٢١٨، ص   ٧الوافي، ج   : ينظر   )٢٥(
  ة م وحتى انقراضه بعد وفاة الملك األفضل ابن أبـي الفـداء سـن             ١١٧٨/هـ٥٧٤بدايته سنة         
 .م، ينظر المخطط الملحق في آخر البحث١٣٤١/هـ٧٤٢     

  عبد الرحمن حميدة، أبو الفداء، في كتاب المؤرخ الجغرافـي أبـو الفـداء صـاحب حمـاة،           )٢٦(
 .١١-١٠ص        

 .من نفس الصفحة) ٢(، وهامش ٢٤٢الكيالني، أبو الفداء ملكا وعالما، ص  )٢٧(
 .٢٤٣-٢٤٢لما، ص الكيالني، أبو الفداء ملكا وعا )٢٨(
 .٢٤٣الكيالني، أبو الفداء ملكا وعالما، ص  )٢٩(
 .١٨٤، ١الكتبي، فوات الوفيات، ج  )٣٠(
  وليد قنباز، شخصية أبي الفداء في شعر ابن نباتة وصفي الدين الحلي، فـي كتـاب المـؤرخ             )٣١(

 .٢٠٩-١٩٥الجغرافي أبو الفداء صاحب حماة، ص       
 .١٥٨، ص ١٤هاية، ج البداية والن: ينظر  )٣٢(
 .٢٩٣، ص ٩النجوم الزاهرة، ج : ينظر  )٣٣(
 .٩٩، ص ٦؛ الحنبلي، شذرات الذهب، ج ٣٥٤، ص ٢، ق ٢المقريزي، السلوك، ج : راجع  )٣٤(
 .٩٩، ص ٦شذرات الذهب، ج : ينظر  )٣٥(
  جغرافي أبـو   سهيل زكّار، أبو الفداء البيئة، األمير، الملك المؤرخ، في كتاب المؤرخ ال           :ينظر   )٣٦(

  .٤٢الفداء صاحب حماة، ص       

 MAG GUCKIN(و ماك كوكين دي سالن ) M.REINAUD(رينو .م:  نقال عن تصدير )٣٧(
      DE SLANE(    جغرافيـا أبـو الفـدا    -، لكتاب تقويم البلدان والمنـشور تحـت عنـوان -   
     )GEOGRAPHIE D´ABOULFE´DA(    المقدمـة الفرنـسية للكتـاب،)PRÉFACE( ،  
   PARIS, A L'IMPRIMERIE( ، )١٨٤٠بـــاريس، دار الطباعـــة الـــسلطانية، (    
  .І�-� PP./ ١١-١٠ص,)1840,    

   من المقدمة الفرنسية المستوفية لحياة أبو الفداء مع دراسة وافية عن تقويم البلـدان ومـصادر                    
  .كتابه والتعريف بأهم الجغرافيين الذين اعتمد عليهم أبو الفداء     

  إحسان العظم، حماة في عصر أبي الفداء، في كتاب المؤرخ الجغرافي أبو الفـداء صـاحب                 )٣٨(
 .١٤٢حماة، ص       

 .٢٥٢-٢٥٠؛ الكيالني، أبو الفداء ملكا وعالما، ص ١٤-١١حميدة، أبو الفداء، ص  )٣٩(
   .٢٦١-٢٦٠الكيالني، أبو الفداء ملكا وعالما، ص  )٤٠(
  وعن صورة الجامع وشبابيكه ومحرابه وأروقته      . ٢٦٢اء ملكا وعالما، ص     الكيالني، أبو الفد   )٤١(

 .ينظر الصور في آخر البحث      

 محمد نزار الدباغ.د
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 .وعن صورة ضريح أبو الفداء ينظر آخر البحث. ٢٦٤، أبو الفداء ملكا وعالما، ص الكيالني )٤٢(
  حـد أعمـدة   وعن صورة النص المكتوب علـى ا  .٢٦٤الكيالني، أبو الفداء ملكا وعالما، ص        )٤٣(

 .الجامع والذي يوثق نسب أبو الفداء ينظر آخر البحث      
 .٢٦٥-٢٦٤الكيالني، أبو الفداء ملكا وعالما، ص )٤٤(
 .٣٩١، ص ١كراتشكوفسكي، تاريخ األدب الجغرافي العربي ق  )٤٥(
ــر  )٤٦( ــات،ج : ينظ ــوافي بالوفي ــشافعية، ج ٢١٩، ص ٧ال ــات ال ــسبكي، طبق      ، ص              ٩؛ ال

 .اذ ذكر أن له تاريخ حسن وهي عبارة عامة تدل على ثناءه على الكتاب ٤٠٣      
  محمد بن عبد الرحمن السخاوي، اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التأريخ، حققه وعلق عليـه              : ينظر   )٤٧(

  صـالح احمـد    : فرانز روزنثال،ترجم التعليقات والمقدمة واشرف على الـنص          : ةباإلنكليزي      
 .٣٠٦، ص)١٩٦٢بغداد،مطبعة العاني،(العلي،       
 .٩٨، ص ٦شذرات الذهب، ج : ينظر  )٤٨(
  ، )ت.بغداد، منشورات مكتبـة المثنـى، د      (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،       : ينظر   )٤٩(

  | ؛ ويشير الزركلي أن البو       ١٥٨، ص   ١٤؛ ابن كثير،  البداية والنهاية، ج        ١٦٢٩، ص   ٢ج        
  ، بيـروت،   ٣ط(األعالم،  : ينظر. فداء المختصر في أخبار البشر والمعروف بتاريخ أبو الفداء        ال     
  فهو هنا قد أعطانا عنوانين للكتاب، األول هو العنوان الذي ظهـرت            .٣١٧، ص   ١، ج   )١٩٦٩     
  ن عليه طبعات الكتاب المعاصرة، أما العنوان الثاني فهو ما كان شائعا لدى المؤرخين من زمـا                   
  واكتفى عمر رضا كحالة باإلشارة     ).م١٧/هـ١١(وحتى القرن   ) م١٤/هـ٨(أبو الفداء في القرن         
  بيروت، مكتبـة المثنـى، ودار      (معجم المؤلفين،   : ينظر  . إلى أن له المختصر في أخبار البشر          
 . ٢٨٣، ص ١، ج )إحياء التراث العربي    

 .١٦٢٩، ص ٢خليفة، كشف الظنون، ج : ينظر   )٥٠(
 .١٥٥٢، ٢ خليفة، كشف الظنون، ج )٥١(
  ؛  ١٨٤،  ١؛ الكتبي، فـوات الوفيـات، ج        ٢١٩، ص   ٧الصفدي، الوافي بالوفيات، ج     : راجع   )٥٢(

 .٩٩-٩٨، ص ٦الحنبلي، شذرات الذهب ج       
 .١٢٧٤، ص ٢كشف الظنون، ج :  ينظر  )٥٣(
 .٣١٧، ص ١األعالم، ج :  ينظر  )٥٤(
 .٢٨٣، ص ١لمؤلفين، ج معجم ا:  راجع  )٥٥(
 .٩٨، ص ٦شذرات الذهب، ج :  ينظر  )٥٦(
 .٢٤٨الكيالني، أبو الفداء ملكا وعالما، ص :  راجع  )٥٧(
  رينـود و مـاك     .م: إسماعيل بن علي المعروف بأبو الفداء، تقويم البلدان، تحقيـق           :  راجع    )٥٨(

  مـة المترجمـة التـي كتبهـا        ، مـن المقد   )٢٠٠٩جبيل، دار بيبليـون،     (كوكين دي سالن،           
 . ١٠كراتشكوفسكي، ص        

 .٣١٧، ص ١األعالم، ج : ينظر  )٥٩(
 .٣١٧، ص ١األعالم، ج : ينظر  )٦٠(
  ،١؛ األعـالم، ج     ١٨٤،  ١؛  فوات الوفيـات، ج       ٢١٩، ص   ٧الوافي بالوفيات، ج    : راجع   )٦١(

 .٣١٧ص       

   دراسة نصية–  الفداء من خالل كتاب تقويم البلدان ألبيإقليم الجزيرة والموصل
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  السبكي، طبقـات الـشافعية،     :  أيضا   ؛ وراجع ٦٢٧،  ٦٢٥،ص  ١كشف الظنون، ج    : ينظر   )٦٢(
  ؛ الحنبلي، شـذرات الـذهب،     ١٥٨، ص   ١٤ ؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج        ٤٠٤، ص   ٩ج        
 .٩٨، ص ٦ج       

 .١٣٧٤، ص ١كشف الظنون، ج : ينظر  )٦٣(
 .٢٤٨الكيالني، أبو الفداء ملكا وعالما، ص : راجع  )٦٤(
 .٢٤٩لكا وعالما، ص الكيالني، أبو الفداء م: راجع  )٦٥(
 .٣١٧، ص ١األعالم، ج : ينظر  )٦٦(
 .٣أبو الفداء، تاريخ، مقدمة المحقق، ص : راجع   )٦٧(
 .٢١٩، ص ١الوافي بالوفيات، ج : راجع  )٦٨(
 .١٨٤، ص ١فوات الوفيات، ج : راجع  )٦٩(
 .٩٩، ص ٦ ؛ الحنبلي، شذرات الذهب، ج ٤٠٤، ص ٩طبقات الشافعية، ج : ينظر  )٧٠(
 .٣٥٤، ص ٢، ق ٢راجع، السلوك، ج  )٧١(
 .٢٨٣، ص ١ ؛ كحالة، معجم المؤلفين، ج ٣١٧، ص ١ ينظر، الزركلي، األعالم، ج  )٧٢(
 .٤٠٤، ص ٩راجع السبكي، طبقات الشافعية، ج  )٧٣(
 .٣٩٢-٣٩١، ص ١كراتشكوفسكي، تاريخ األدب الجغرافي، ق : راجع  )٧٤(
 .٣٩٣-٣٩٢، ص ١دب الجغرافي، ق كراتشكوفسكي، تاريخ األ: راجع  )٧٥(
   خليفـة، :   ؛ وينظر أيضا      ٣٩٣، ص   ١كراتشكوفسكي، تاريخ األدب الجغرافي، ق      : راجع   )٧٦(

 .٤٦٧،ص ١كشف الظنون، ج       
 .٢٧٧-٢٧٦أبو الفداء، تقويم البلدان، ص  )٧٧(
 ٢٨٥تقويم البلدان، ص :  راجع  )٧٨(
  ؛ صـالح الـدين   ٢٨٧، ٢٨٥،  ٢٨٣،  ٢٨١،  ٢٧٩،  ٢٧٧،  ٢٧٤تقويم البلـدان، ص     :  ينظر   )٧٩(

  ؛ ٤٢، ص   )١٩٦٣بيروت، دار الكتاب الجديد،     ( العرب،   دالمنجد، أعالم التاريخ والجغرافيا عن          
 .٣٩٣، ص ١كراتشكوفسكي، تاريخ األدب الجغرافي، ق       

 .٢٧٩، ٢٧٥ – ٢٧٤تقويم البلدان، ص :  ينظر  )٨٠(
 .٤٢، المنجد، أعالم، ص ٢٨١-٢٨٠، ٢٧٥، ٢البلدان، ص  راجع أبو الفداء، تقويم  )٨١(
 .٤٢ ؛ المنجد، أعالم، ص ٢٨٠، ٢٧٤، ٢ راجع أبو الفداء، تقويم البلدان، ص  )٨٢(
 .٤٣؛ المنجد، أعالم، ص ٢٨٨-٢٧٤ راجع أبو الفداء، تقويم البلدان، ص  )٨٣(
   ؛ المنجد،   ٢٨٨،  ٢٨٦،  ٢٨٤،  ٢٨٢،  ٢٨٠،  ٢٧٨-٢٧٥ راجع أبو الفداء، تقويم البلدان، ص         )٨٤(

 .٤٣-٤٢أعالم، ص         
 .٣٩٣، ص ١تاريخ األدب الجغرافي، ق :  ينظر  )٨٥(
 .٢٨٨-٢٨٣، ٢٨١، ٢٧٧-٢٧٦، ٢٧٤  راجع أبو الفداء، تقويم البلدان، ص  )٨٦(
 .٢٨٩، ٢٨٣، ٢٧٩، ٢٧٧، ٢٧٥تقويم البلدان، ص :  ينظر  )٨٧(
 .٢٧٧تقويم البلدان، ص :  ينظر  )٨٨(
 .٢٨٨، ٢٨٢،٢٨٤، ٢٨٧-٢٧٦تقويم البلدان، ص : ينظر  )٨٩(

 محمد نزار الدباغ.د



 

)٢٢( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@UQH@O@Þaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ@â@ @

 .٤٢ ؛ المنجد، أعالم، ص ٢٨٦، ٢٨٤، ٢٧٨، ٢٧٦تقويم البلدان، ص : راجع  )٩٠(
 .٢٨٧، ٢٨٣، ٢٧٩-٢٧٥تقويم البلدان، ص : راجع  )٩١(
 .٢٧٩تقويم البلدان، ص : راجع  )٩٢(
 .٢٧٩تقويم البلدان، ص : راجع  )٩٣(
  ) ١٩٠٨بيروت، المطبعـة الكاثوليكيـة،      ( كتاب األلفاظ الفارسية المعربة،      أدي شير، : ينظر   )٩٤(

  .٨٢ص       

 .٢٧٤ تقويم البلدان، ص: راجع  )٩٥(
 .٢٨٨، ٢٨٤، ٢٨٢، ٢٨٠، ٢٧٦تقويم البلدان، ص : راجع  )٩٦(
 .٢٨٧، ٢٨٥، ٢٨١تقويم البلدان، ص : راجع  )٩٧(
 .٢٧٥-٢٧٣تقويم البلدان، ص : راجع  )٩٨(
 . على الترتيب٢٨٨، ٢٧٩، ٢٧٧، ٢٨٣، ٢٨١تقويم البلدان، ص : اجع ر )٩٩(
 . على الترتيب٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٥، ٢٧٧، ٢٨٣تقويم البلدان، ص: راجع  )١٠٠(
 . على الترتيب٢٨١، ٢٨٨، ٢٧٨، ٢٧٥، ٢٨٣تقويم البلدان، ص : راجع  )١٠١(
 . على الترتيب٢٨٨، ٢٧٧، ٢٨٣تقويم البلدان، ص: راجع  )١٠٢(
 .٢٨٧، ٢٧٩، ٢٧٤تقويم البلدان، ص : اجع ر )١٠٣(
 .٢٨١تقويم البلدان، ص : راجع  )١٠٤(
  .٢٨٨ -٢٧٧تقويم البلدان، ص : راجع  )١٠٥(

  

  

  

  

  

  

  

  

   دراسة نصية–  الفداءالبلدان ألبيإقليم الجزيرة والموصل من خالل كتاب تقويم



 

)٢٣( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@UQH@O@Þaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ@â@ @

  )جامع الحيات(صورة لجامع أبو الفداء 

   

  

   صورة لشبابيك الجامع وتظهر فيه الضفائر الملتفة على شكل الحيات 

  ومنه اشتقت تسمية الجامع

  

  

  

  

  

 محمد نزار الدباغ.د



 

)٢٤( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@UQH@O@Þaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ@â@ @

  

  

  

  

  :الصور نقال عن الموقع االلكتروني 
php.index/ehama/sy.esyria.www  

  شبابيك ومحراب جامع ابو الفداء

  

  

  

  

   دراسة نصية–  الفداءيإقليم الجزيرة والموصل من خالل كتاب تقويم البلدان ألب



 

)٢٥( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@UQH@O@Þaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ@â@ @

  

  

   

  

  رواق الجامع

  

  

  

  

  

  

 محمد نزار الدباغ.د



 

)٢٦( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@UQH@O@Þaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ@â@ @

  

  

   

 

  :الصور نقال عن الموقع االلكتروني 

php.index/ehama/sy.esyria.www  

  ضريح أبو الفداء

  

  

  

  

  

   دراسة نصية–  الفداءيإقليم الجزيرة والموصل من خالل كتاب تقويم البلدان ألب



 

)٢٧( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@UQH@O@Þaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ@â@ @

  

  

  

   

  

  صورة للنقش الذي يؤرخ نسب األمير أبو الفداء وأسرت

  

  

  

  

 محمد نزار الدباغ.د



 

)٢٨( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@UQH@O@Þaì’@QTSR@ç@O@ÞìÜíc@RPQQ@â@ @

  

  

  

  

  :الصور نقال عن الموقع االلكتروني 

php.index/ehama/sy.esyria.www  

    

 

  

   دراسة نصية–  الفداءيإقليم الجزيرة والموصل من خالل كتاب تقويم البلدان ألب


