طجضظػدراداتػطوصضغظ

ػ

طجضظػسصضغظػرضطغظػطحصطظ ػ
غصدرعاػطرصزػدراداتػاضطوصل

تطظىػببحوثػاضطوصلػاألصادغطغظػ
ػسيػاضطضومػاإلظداظغظ ػ
حصلت على تصنيف الفئة االولى ( )Q1وهي الفئة االعلى ضمن معامل التأثير
واالستشهادات المرجعية للمجالت العربية العلمية (ارسيف  )ARCIFلعام 0202

رقم اإليداع  707لسنة  0222في دار الكتب والهثائق ببغداد

اضطددػ()36ػ ػ
رددػخاصػباضطؤتطرػاضطضطيػاضخاطسػواالستراضيػاضدوضيػاضثاظيػ

اضجزغرةػاضغراتغظػػتارغخػوحضارة

ػ

ػ(اضػرنػاألولػ-ػاضدابدػاضؼجري/اضدابدػ-ػاضثاضثػرذرػاضطغالدي) ػ

 42 - 42شباط 4244
ػػ4223هـ 4244/م

عغأةػاضتحرغر ػ
ػأ .د.ػطغدونػذظونػربدػاضرزاقػاضطباغجي
طدغرػطرصزػدراداتػاضطوصل ػ

رئغسػاضتحرغر ػ
األرضاء
 أ.د.ػطؼاػدطغدػحطغدػ/ػطدغرػاضتحرغرػ/ػطرصزػدراداتػاضطوصل/ػجاططظػاضطوصل.
 ػ أ.د .ػاحطد ػربداضضه ػاضحدو :ػطرصز ػاضحدو ػضضدرادات ػاضصطغظ ػواضتراثغظ/اضططضصظػ

اضطتحدة.
 أ.د .ػحدن ػطحطد ػظور :ػطرصز ػاضتراث ػواضحضارة/جاططظ ػشظاة ػاضدوغس/جطؼورغظ ػطصرػ
اضطربغظ.
 أ.د.ػراطرػربدػاضضهػاضجطغضي/طرصزػدراداتػاضطوصلػ/ػجاططظػاضطوصل.
 أ.د.ػظططانػطحطودػاحطدػجبرانػ/صضغظػاالداب/ػجاططظػاضصوغت/ػاضصوغت.
 أ.د.ػصباحػطؼديػارطغض/ػشدمػاضتارغخ/ػصضغظػاضتربغظػابنػرذد/ػجاططظػبعداد.
 أ.م.د.ػحدغنػرضيػ/ػجاططظػازري/ػترصغا.
 أ.د.ػطبروكػػبوػطػوشظ/ػادتاذػطحاضرػسيػاالظثروبوضوجغا،جاططظػباتظظػ/1ػاضجزائر.
 أ.م.ػعظاءػجادمػػطحطدػاضدبطاوي/ػطرصزػدراداتػاضطوصل/ػجاططظػاضطوصل.
 أ.د.ػخضغلػرضيػطراد/ػشدمػاضتارغخ/ػصضغظػصالحػاضدغن/ػجاططظػاربغل.
 أ.م.د.ػطحطدػحدنػربدػاضحاسظ/ػططؼدػاضذارشظػضضتراثػ/ػاإلطاراتػاضطربغظػاضطتحدة.
 أ.م.د .ػطحطد ػصاضح ػرذغد /ػشدم ػاضضعظ ػاضطربغظ /ػصضغظ ػاضتربغظ ػاالدادغظ /ػجاططظػ
تضطغر.
 أ.م.د.ػرروبظػجطغلػطحطود/ػطرصزػدراداتػاضطوصل/ػجاططظػاضطوصل.
 أ.م.د.ػعدىػغادغنػغودفػ/طرصزػدراداتػاضطوصل/ػجاططظػاضطوصلػ.
 طدشق ػاضضعظ ػاضط ربغظ :ػأ.م.د .ػرضي ػاحطد ػطحطد ػاضطبغدي /ػطرصز ػدرادات ػاضطوصل/ػ
جاططظػاضطوصل.
 طدشقػاضضعظػاالظصضغزغظ :م.م.ػرطارػاحطدػطحطود/شدمػاضترجطظ/صضغظػاآلداب/ػجاططظػ
اضطوصل .ػ
ػ

ذروطػاضظذرػسيػطجضظػدراداتػطوصضغظ ػ
 -1جيب اف يكوف البحث املرسل اىل اجمللة غري منشور يف جمالت اخرى.
 -2االحباث اليت التتوافق مع ضوابط الكتابة والنشر يف جملة دراسات موصلية لن ترسل اىل التحكيم.
 -3البحث الذي يُدقَّق من احملرر على نظاـ تعقب األحباث ،ويقبل منه ،يرسل عرب النظػاـ نسهػه اىل منيك ػ
اثنػ علػػى األقػػل .ويف ضػػاؿ النػػرورل كػػن ثرسػػاله اىل أ وػػر مػػن منيك ػ  .ويت ػػذ القػػرار النهػػا ب بنشػػر
البحػػث عالعت ػػاد علػػى رأي أغلبيػػة احملك ػ  .ويتػػابع احملػػرر بدقػػة توصػػيات احملك ػ  .واجمللػػة ػػا ا ػػق يف
تعديل األحباث املرسلة اليها .وقبوؿ النشر أو الرفض.
 -4يهتطيع الباضث االعرتاض على رأي احملك
ضرورل ،أرسل البحث اىل منيك آخرين.

بشرط تقدمي الػدليل .ويػدرس اػذا االعػرتاض ،وااا انػ

ذروطػاضصتابظ :ػ
 زبطيط الصسحة:
جيب أف تكتب األحباث على برانمج ( )Microsoft Wordوجيب أف زبطػط الصػسحة حبهػب املعػايري
التالية:
 -1طوؿ الصسحة :ع ودي .A4
 -2ا اشية العليا وا اشية الهسلى  2,5 :سم .
 -3ا اشية الي ىن وا اشية اليهرى 3 :سم.
 -4نوع اخلط (عللغة العربية)Traditional Arabic :
 -5نوع اخلط (. Times New Roman :)English
 -6ضجم خط النص العادي يف املنت .14 :
 -7العنواف علعربية.18 :
 -8العنواف عالنكليزية.16 :
 -9ا واشب الهسلية  13لألحباث العربية.
رظوانػاضبحثػ:
 ينبغب اف يكوف عنواف البحث عللغت العربية واالنكليزية.
 جيب ترؾ سطر واضد فارغ قبل العنواف عللغة االنكليزية.
 جيب اف يكوف العنواف يف وسط الهطر.
 جيب اف تكتب ل ضروفه بريل عللوف الغامق (الساضم).
 مهافة التباعد ب العناوين (.)0

ادمػاضباحثػورظواظه:
 يكتب رب عنواف البحث :اسم الباضث ،درجته العل ية ،مكاف ع له فقط عللغت العربية واالنكليزية.
اضطضخص:

 جيػب اف يكػوف مل ػػص البحػث عللغتػ العربيػػة واالنكليزيػة مػن  250-200ل ػػة ،ويوضػع املل ػص يف بدايػػة
البحث.
 يرتؾ فراغ سطر واضد قبل عنواف املل ص سواء أ اف عللغة العربية اـ عللغة االنكليزية.
 تكوف ل ة (املل ص) يف بداية الهطر.
اضصضطاتػاضطغتاحغظػ:
 جيب اف تهت دـ يف البحث  5-3ل ات مستاضية.
 يكتب تر يب (الكل ات املستاضية) عريناً اىل الي .
 تكتب الكل ات املستاضية حبجم خط (.)14
 توضع فاصلة ( )،ب الكل ات املستاضية.
 توضع ( ).بعد الكل ة االخريل من الكل ات املستاضية.
اضطدخل:ػ
 جيب أف يبدأ البحث دبدخل يتن ن :ادؼ البحث ،ونطاقه ،ومقارعته  ،ومنهجه.
 يكوف عنواف املدخل يف بداية الصسحة اليت تلب صسحة املل ص.
 تكوف ل ة (املدخل) يف وسط الهطر ،وتكتب خبط (غامق) ضج ه ()14
ظصّػاضبحث:
 يكتب خبط (.)Traditional Arabic
 ضجم اخلط14 :
 تكوف املهافة ب الهطور واضدل ،ويكوف التباعد يف البداية ( )6وبعد الك (.)0

اضطظاوغنػاضغررغظ:
 تكتب العناوين السرعية اىل الي ضصراً.
 ضجم اخلط يف العناوين السرعية .16

األدسػاضططبػظػسيػادتخدامػاضخرائطػواألذصالػواضجداول:
 الرتقيم اآليل لل را ط ،واالشكاؿ ،والصور والرسوـ.

 توضيح اذا الرتتيب يف نص البحث ،و تابة امسه فوقه ،واإلضالة اىل املصدر الذي أُخذ منه ثاا اف مأخوااً مػن
مصدر.

 يكت ػػب عنػػػواف م ػػا س ػػبق (ا ػػدوؿ ،1اخلريطػػػة  ،1الشػ ػػكل ( ))..علل ػػوف االس ػػود السح ػػم (الغ ػػامق) ،وتكتػػػب
التوضيحات الالضقة خبط ما ل يف الوسط.

االشتباداتػواالحاالت:
 يطبػػق يف البحػػث املرسػػل اىل جملػػة (دراسػػات موصػػلية) نظػػاـ االضالػػة نظػػاـ ( )APA-6األمريكػػب
ضصرايً.

اضطصادر:
 يتبع يف األحباث املرسلة اىل جملتنا يف تابة املصادر نظاـ ()APA
 يتح ل الباضووف مهؤولية صحة املصادر.
 جيب التسريق ب املالضظات واملراجع.
 ترقم املالضظػات يف مػنت البحػث (تػرقيم آيل) .ويوضػع الػرقم يف ايػة البحػث حبهػب ترتيبػه يف مػنت
البحث.

خصوصغاتػأخرى:
 جيب أال يتجاوز البحث  20صسحة تش ل املالضظات ،ا داوؿ،األشكاؿ ،اخلرا ط ،واملصادر.
 لغات البحث املعت دل يف اجمللة :اللغة العربية  ،اللغة االنكليزية.
 ذبػ ػػب يف األحبػ ػػاث املرسػ ػػلة اىل اجمللػ ػػة مراعػ ػػال قواعػ ػػد اللغػ ػػة .ولػ ػػذلك يتح ػ ػػل الباضػ ػػث مهػ ػػؤولية
املشكالت واالنتقادات الناذبة عن الك.
 ضقػػوؽ فلي ػػث األحب ػػاث املرس ػػلة اىل جمل ػػة (دراسػػات موص ػػلية) تع ػػود اىل جمل ػػة (دراس ػػات موص ػػلية)
والجيوز نشراا ،وطبعها يف مكاف آخر ،والجيوز است دامها دوف االضالة اليها.
 يرسل البحث امالً على موقع اجمللة االلكرتوين:

E-Mail: derasat.mosulia@uomosul.edu.iq

القسم األول

محتويات القسم األول
عنوان البحث

اسم الباحث

رقم الصفحة

ٔ.

وصف بالد اجلزيرة من خالل كتاب ادلسالك
وادلمالك للمهليب (ت ٖٓٛهـٜٜٓ /م)

أ.م .د .دمحم نزار الدابغ /العراق /
جامعة ادلوصل  /مركز دراسات
ادلوصل

ٕٔٔ-

ٕ.

مراحل الفتح اإلسالمي للجزيرة الفراتية
ٕٓ-ٔٛهـٙٗٔ-ٖٜٙ/م

د .بالل ساحلي /اجلزائر  /جامعة
اجلياليل بونعامة.

ٕٕٖٗ-

ٖ.

م.م .تفاؤل عبد اللطيف جاسم/
الفتح اإلسالمي لداير مضر سنة (ٔٛهـ
ٖٜٙ/م) القرن االول اذلجري /السادس ادليالدي العراق /سامراء /مديرية تربية صالح
الدين

ٖ٘ٗٛ-

ٗ.

جزيرة ابن عمر من خالل ادلصادر العربية
من"ٕٓٓٚٓٓ-هـ ٖٔٓٓ-ٛٔ٘ /م"

أ.د .علي ذمم عيسى /العراق /وزارة
الرتبية  /الكلية الرتبوية ادلفتوحة –
نينوى.

ٚٔ-ٜٗ

٘.

العوامل ادلؤثرة يف الرتكيبة السكانية إلقليم اجلزيرة السيدة نعيمة عمريوش  /طالبة
الفراتية (من القرن األول هجري /السابع ميالدي دكتوراه /اجلزائر /جامعة  ٓٛماي
٘ٗ ٜٔقادلة
إىل غاية القرن السابع هجري/الثالث عشر
ميالدي)

ٕٜٛ-ٚ

.ٙ

العناصر السكانية وأماكن توزيعهم يف اجلزيرة
الفراتية خالل القرنني(الرابع واخلامس اذلجريني/
العاشر واحلادي عشر ادليالدي)

أ.د .غزوة شهاب أمحد ادلصطاف/
العراق  /جامعة سامراء /كلية الرتبية
و أ.م.د .مربد صاحل ضامن/

ٓٔٓٓ-ٜ

.ٚ

مروايت اجلزيرة يف كتاب (اتريخ ادلوصل) اليب زكراي
األَزدي (تٖٖٗهــٜٗٓ /م)(دراسة يف األحوال
االدارية)

ادلوصل

.ٛ

احلياة السياسية يف اجلزيرة الفراتية خالل العصر
العباسي االول (حركات اخلوارج امنوذجاً)

م .د .عمر ساجد خملف /العراقٖٔٔ-ٔٔٛ /
جامعة سامراء  /كلية الرتبية  /و م.

التسلسل

العراق /جامعة تكريت  /كلية اآلداب
أ.د .ميسون ذنون العباجيي /العراقٔٔٚ-ٔٓٔ /
جامعة ادلوصل /مركز دراسات

د .لقاء خليل امساعيل /العراق/
مديرية تربية نينوى /اثنوية ادلعرفة

.ٜ

العالقات السياسية ألمراء اجلزيرة الفراتية
مع بين مزيد دراسة حتليلية

أ.م.د .زهري يوسف عليوي /العراقٜٔٗ-ٖٕٔ /
جامعة القادسية  /كلية الرتبية

ٓٔ.

موقف سنجار السياسي من ادلوصل خالل كتاب م.د .صهيب حازم الغضنفري ٖٔٚ-ٔ٘ٓ /
زبدة احللب ألبن العدمي (تٓٙٙه ٕٕٔٙ/م) العراق /جامعة ادلوصل  /مركز
دراسات ادلوصل

ٔٔ.

العالقات السياسية بني مدينة ادلوصل ونصيبني ما م.د .حنان عبد اخلالق علي ٗٔٛٙ-ٔٚ
السبعاوي /العراق /جامعة ادلوصل/
بني (ٕٔ٘ٙ٘ٙ-هـٕٔ٘ٛ-ٕٔٔٚ/م)
مركز دراسات ادلوصل

ٕٔ.

ضم صالح ال ِّدين إلقْليم اجلَزيرة ال ُفراتيَّة من
ُّ
خالل كِتاب "صالح الدين وسقوط دملكة بيت
ادلقدس" لستانلي الن بول

د .عالء مصري إبراهيم النهر ٕٓٗ-ٔٛٚ /
مصر /االسكندرية  /وزارة السياحة
واآلاثر

ٖٔ.

مظفر الدين كوكربي يف مروايت الكامل يف
التاريخ إلبن االثري اجلزري

أ.م .د .خانزاد صباح حمي الدينٕٕٓ-ٕٓ٘ /
العراق /جامعة صالح الدين /كلية
اآلداب

ٗٔ.

مدينة سروج يف العهدين الفرذمي الصلييب و
األيويب

أ.د .سعيد عبدهللا جربيل البيشاويٕٖ٘-ٕٕٔ /
فلسطني /رام هللا
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اتريخ استالم البحث7072 /27 /72 :

ى
وصفىبالدىالجزورةىمنىخاللىكتابىالمدالكىوالممالكىللمهلبي ى
ى(تى083هـ/ى993م) ى

ى
Description of Al-Djazīra country through in the Book
of almasalik wal mamalik
)by Al-muhallabi (d.380AH/990AD
أ .مى .د .محمدىنزارىالدباغ ى
الطراق ى
جامطظىالموصل/ىمركزىدراداتىالموصل /ى
ىىىقدمىالدراداتىاالدبوظىوالتوثوقى ى
االختصاصىالدقوقى:ىحضارةىعربوظىادالموظ ى
Assist.Prof.Dr. Mohammad Nazar AL-Dabbagh
Department of literary studies and Documentation
University of Mosul / Mosul Studies Center
Specialization: Arabic And Islamic Civilization
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ملخص البحث

يهدف البحث اىل إبراز الوصف البلداين الذي قدمو ادلهليب (ت 383ىـ993 /م) إلقليم اجلزيرة من خالل
كتابو ( ادلسالك وادلمالك) وبيان أىم مدنو وقراه شلا جاء يف كتابو ادلتقدم .وقد قسم البحث اىل زلورين  :عاًف الباحث يف
احملور االول الكالم عن نبذة شلا وصلنا من حياة ادلؤلف وكتابو ادلتقدم والتعريف مبخطوطة الكتاب ونسختو ادلطبوعة
وتقدمي عرض موجز الىم موارد الكتاب .أما احملور الثاين فقد درس االوصاف العامة اليت قدمها ادلهليب عن مدن وقرى
بالد اجلزيرة على وفق جانبُت اوذلا اجلانب اجلغرايف ذلذه ادلدن وموقعها من بالد اجلزيرة فضال عن اجلانب االقتصادي دلدن
اجلزيرة وما ورد من اشارات عن الزراعة والتجارة..
الكلمات ادلفتاحية  :ادلهليب ،ادلسالك وادلمالك ،وصف ،اجلزيرة ،ادلوصل ،العزيزي
Abstract

The research paper aims at accentuating the historic-geographical descriptions of AlDjazīra region, that provided by Al-muhallabi through his book entitled (al masālik wal
mamālik), and explaining the most important villages and cities which mentioned in his
book. The research paper divided into two axes: in the first axis, the researcher has
given an account of the author's biography and his above-mentioned book. Moreover,
he has provided information about the manuscript of the book, and a brief account of its
source. Whereas the second axis has studied Al-muhallabi general descriptions of
villages and cities of Al-Djazīra region according to two sides: the geographical side for
those cities and their positions with related to Al-Djazīra region; the economic side
about Al-Djazīra's cities and what have written of remarks on agriculture and
commerce.
Keywords : Al-muhallabi , al masālik wal mamālik , description , Al-Djazīra,
Mosul , Alazizi

ادلقدمة :

جاء اذلدف من البحث يف زلاولة لرصد الوصف البلداين الذي قدمو احلسن بن ازتد ادلهليب ادلتوىف سنة (383
ىـ993 /م) عن بالد اجلزيرة واليت يطلق عليها اجلزيرة الفراتية يف الدراسات ادلعاصرة وفق منظور حتليلي مقارن للنصوص
اليت قدمها عن ادلدن ادلنتشرة فيها .
وتربز امهية البحث يف أن كتاب (ادلسالك وادلمالك) للمهليب يعد من الكتب ادلطبوعة حديثا والذي قام االستاذ
تيسَت خلف جبمع واحصاء لنصوصو وابالستناد اىل قطعة سلطوطة من الكتاب مت العثور عليها ،فضال عن بعض نقوالت
الكتاب اليت وردت يف بعض ادلصنفات البلدانية ،فضال عن ان بالد اجلزيرة الوارد ذكرىا يف ىذا الكتاب مل حتظ بدراسة
سابقة وىذا ما دفع الباحث للتصدي ذلذه النصوص وحتليلها ومقارنة مادهتا مع ادلصادر ذات الصلة من كتب ادلسالك
وادلمالك السيما أن جل مؤلفيها يعدون معاصرين للمهليب زمنياً لبيان قيمة ىذا الكتاب ونصوصو .
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قسم البحث اىل مقدمة ومبحثُت وخادتة ،واشتمل ادلبحث االول على ذتانية فقرات شلا تطلبتو طبيعة البحث أوذلا
اسم ادلهليب وشيء من حياتو ،مث عصره وعلمو ورحلتو ،والتعريف بعلم ادلسالك وادلمالك وابرز من الف فيو من البلدانيُت
ليكون مدخالً ومفتتحاً لكتاب ادلهليب الذي ينتمي لنفس الصنف مث احلديث عن وصف سلطوطة الكتاب الوحيدة وبيان
تسمية الكتاب وامهيتو ،واخَتاً احلديث عن نقوالت البلدانيُت عن كتاب ادلهليب.
اما ادلبحث الثاين فقد تضمن احلديث عن بالد اجلزيرة وبيان مدهنا كما صورىا ادلهلىب يف كتابو انف الذكر على
وفق فقرتُت  :اوذلا احلديث عن اجلانب اجلغرايف والذي تضمن الكالم عن النصوص ادلتعلقة ابدلواقع اجلغرافية للمدن الواقعة
يف ىذا االقليم.واثنيها ذكر اجلانب االقتصادي والذي اشتمل على تناول النصوص ادلتعلقة ابلزراعة والتجارة -دون
الصناعة واليت مل جيد الباحث اشارات عنها -واليت وردت بُت ثنااي ىذا الكتاب ،فضال عن اخلادتة اليت ابرزت اىم ما
توصل اليو البحث ،واحلق يف اخر البحث صورة دلخطوطة الورقة االوىل من كتاب ادلسالك وادلمالك للمهليب.وقد مت
االعتماد على بعض ادلراجع االجنبية واليت قدمت مادة مهمة تتعلق بكتاب ادلهليب وسلطوطتو واوصاف االقاليم اليت انفرد
هبا يف كتابو.

ادلبحث األول  :التعريف بنبذة عن حياة ادلهليب وكتابو ادلسالك وادلمالك
اوال  :امسو ونبذة عن حياتو

ال نكاد نعرف عن حياة ادلهليب اال القليل فحياتو غامضة يف كثَت من نواحيها ولوال كتاب ادلسالك وادلمالك دلا
عرفو احد ،وقد سكت ادلؤلفون القدامى عن الًترتة لو ،فلم صلد لو ذكراً يف كتاب (وفيات االعيان )...البن خلكان
وكتاب (سَت أعالم النبالء) للذىيب و(الوايف ابلوفيات) للصفدي ،وعلى كثرة من ذكرىم ابن تغري بردي يف (النجوم
الزاىرة )...من وفيات العلماء فانو مل يذكره( .)1وكذلك أمهلو ابن احلبال الذي سرد وفيات قوم من ادلصريُت يف( أواخر
القرن الرابع اذلجري وأوائل القرن اخلامس اذلجري /أواخر القرن العاشر ادليالدي واوائل القرن احلادي عشر ادليالدي)(.)2
إذ ورد ذكر امسو بصيغتُت عند ايقوت احلموي فتارة يرد ابسم (احلسن بن دمحم) ضمن تعداده جملموعة من
اجلغرافيُت الذين اعتمد عليهم يف أتليف كتابو (معجم البلدان) شلا ورد يف مقدمة الكتاب ،قال(( :وطبقة أخرى اسالميون
سلكوا قريبا من طريق أولئك]اي رتاعة القدماء من الفالسفة واحلكماء امثال افالطن (افالطون) وفيثاغورس
وبطليموس[ من ذكر البالد وادلمالك وعينوا مسافات الطرق وادلسالك وىم ابن خرداذبو واليعقويب واجليهاين وابن الفقيو وابو
( )1احلسن بن ازتد ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ادلتوىف سنة383ىـ 993/م " صفة بيت ادلقدس ووالة مصر
وصفة دمشق ،حتقيق  :صالح الدين ادلنجد ،رللة معهد ادلخطوطات العربية  /جامعة الدول العربية ،اجمللد  ،4اجلزء ( ،1القاىرة ،)1958 :
ص .44
( )2ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ،ص  44؛ ابراىيم بن سعيد النعماين ادلصري ادلعروف اببن احلبال (ت482 :
ىـ 1389 /م)- ،سلطوط -وفيات ادلصريُت يف العهد الفاطمي ،حتقيق  :صالح الدين ادلنجد ،رللة معهد ادلخطوطات العربية  /جامعة الدول
العربية ،اجمللد  ،2اجلزء (،2القاىرة  :نوفمرب  ،)1956ص ،287 – 286إذ صلد انو ذكر امساء العديد من العلماء ادلصريُت ابستثناء ادلهليب.
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زيد البلخي واالصطخري وابن حوقل وادلقدسي واحلسن بن دمحم ] اي ادلهليب [ وابن ايب عون البغدادي وابو عبيد
البكري))( )3واترة أخرى يرد يف معجم االدابء بصيغة ((أيب احلسن علي بن أزتد ادلهليب))( .)4ومن خالل مقارنة االمسُت
عند ايقوت احلموي يف كتابيو االنفي الذكر يالحظ ان ذكره جاء مقتصراً على ذكر امسو واسم أبيو دون لقبو الذي عرف
بو ورمبا ان ورود امسو هبذه الصيغة (احلسن بن دمحم) كانت شائعة ومعروفة بُت كتاب ادلسالك وادلمالك او يف زمن ايقوت
احلموي شلا ورد يف مقدمة كتابو (معجم البلدان) فضال عن ان اسم االب جاء مغلوطاً عند ايقوت فهو ازتد وليس دمحم،
اما يف معجم االدابء فقد جعل ايقوت امسو االول ىو كنية للمهليب وجعل امسو االول علي وامسو ابيو ورد بصورة صحيحة
وكذا احلال مع اللقب (ادلهليب) شلا ال صلده يف مقدمة معجم البلدان ،والرأي الذي يرجحو الباحث ان ايقوت احلموي كان
لديو ارابك يف ذكر االسم من خالل ما ورد يف كتابيو ،والذي ورد بصيغتُت سلتلفتُت وىو ما اكدتو احدى الدراسات
احملدثة(.)5
بينما صلد ان االسم الصحيح ورد عند ابن العدمي بصيغة ((احلسن بن أزتد ادلهليب))()6ومن ادلتأخرين الذين
تررتوا لو حاجي خليفة بًترتة ال تتعدى بضع كلمات وورد االسم بصيغة ((احلسُت بن أزتد ادلهليب))( ،)7وحذا حذوه
()8
كحالة بصيغة ((حسُت بن أزتد ادلهليب)) مستنداً على حاجي خليفة مع فارق بسيط وىو ان اسم احلسُت جاء خالياً
من (أل) التعريف.
وكنيتو أيب دمحم( )9وال نعرف شيئاً عن نشأتو وحياتو اال انو كان حياً سنة (375ىـ 985/م) وىي سنة أتليفو
لكتابو الشهَت يف اجلغرافيا حسب إشارة ادلستشرق الشهَت آدم متز ( )13()Adem Mezومل يبُت متز على ماذا استند
( )3شهاب الدين ايب عبدهللا ايقوت بن عبدهللا احلموي الشهَت بياقوت احلموي ،معجم البلدان ،دار صادر( ،بَتوت  ،)1995 :ج،1
(مقدمة الكتاب) ؛ ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ،ص .45 – 44
( )4شهاب الدين ايب عبدهللا ايقوت بت عبدهللا احلموي الشهَت بياقوت احلموي ،معجم االدابء ،حتقيق  :احسان عباس ،ط ،1دار الغرب
االسالمي( ،بَتوت  ،)1993 :ج ،4ص .717
( )5أنور زلمود زانيت ،دراسات حتليلية يف مصادر الًتاث العريب ،ط ،1دار زىران للطباعة والنشر (عمان  ،)2311 :ص.319
( )6كمال الدين بن عمر بن ازتد بن ايب جرادة الشهَت اببن العدمي ،بغية الطلب يف اتريخ حلب ،حققو وقدم لو  :سهيل زكار ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع(،بَتوت  ،)1988 :ج ،1ص.58
( )7مصطفى بن عبدهللا كاتب جليب القسطنطيٍت الشهَت حباجي خليفة ،كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ،مكتبة ادلثٌت(،بغداد :
 ،)1941ج ،2ص .1665
( )8عمر رضا كحالة ،معجم ادلؤلفُت ،دار احياء الًتاث العريب ومكتبة ادلثٌت (بَتوت  :د.ت) ،ج ،3ص .313
( )9علي بن عبدهللا الدفاع ،رواد علم اجلغرافيا يف احلضارة العربية واالسالمية ،مكتبة التوبة( ،الظهران-السعودية  ،)1993 :ص.122
( )13ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ،ص  46؛آدم متز ( ،)Adem Mezاحلضارة االسالمية يف القرن الرابع
أع ًّد فهارسو  :رفعت البدراوي ،ط ،5دار الكتاب العريب،
اذلجري أو عصر النهضة يف االسالم ،نقلو للعربية  :دمحم عبد اذلادي أبو ريدهَ ،
(بَتوت  :د.ت) ،ج ،2ص.16
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يف تقدير ىذه السنة اذ ان مصدر معلومتو رلهولة فيما يتعلق إبشارتو عن حياة ادلهليب .ويضيف احد احملدثُت ان الشائع
عن ادلهليب أنو رلهول اذلوية( .)11غَت ان ىناك من يناقض ىذا القول إذ يرى ادلنجد والذي نشر القطعة ادلخطوطة من
كتاب ادلهليب رأايً آخر قائالً(( :غَت أن ىناك من ذكر منها]اي االشارة اىل وجود ادلهليب[ طرفاً من امر ىذا الرجل فياقوت
احلموي يف مقدمة معجم البلدان حتدث عمن سبقو من ادلؤلفُت يف البلدان))( )12ومنهم ادلهليب ،كما سبق وأشار
الباحث.واالشارة الوحيدة اليت وردتنا عن وفاتو ىي ما نقلو لنا حاجي خليفة من ان ادلهليب تويف سنة
(383ىـ993/م)( ،)13وىو شلا انفرد بو حاجي خليفة.

اثنيا  :نبذة عن عصره

اتسم عصر اخلليفة الفاطمي العزيز ابهلل (386-365ه  996-975 /م) وىو ابو منصور نزار بن ادلعز

لدين هللا ايب متيم معد بن ادلنصور ابهلل بكونو كان عصر إزدىار دلصر من الناحية السياسية  ،فهو خامس اخللفاء

الفاطميني والثاين على حكم مصر وىو ما انعكس اجيابياً على وضع البالد من مجيع النواحي ،وعرف عن اخلليفة

العزيز ابهلل أبنو حبو للعلم والثقافة وجمالسة العلماء فشهدت مصر ازدىار احلياة الثقافية ازدىارا كبريا ويف عهده مت
انشاء اجلامع االزىر وىو اول جامعة علمية يف سنة 823ه433 /م.ومن ىذا ادلنطلق فقد أقًتن ذكر ادلهليب وكتابو

(ادلسالك وادلمالك) ابخلليفة الفاطمي العزيز ابهلل( )14إذ كان اخلليفة الفاطمي العزيز ابهلل حيرص على تقريب العلماء
وحيث ان ادلهليب كان من ىذا الصنف ؛ لذا انل حظوة اخلليفة الفاطمي وصار من جلسائو اخلاصُت ،شلا دفع ابخلليفة
الفاطمي العزيز ابهلل اىل أن يستوزره ومن ذلك عرف ادلهليب إبسم الوزير( )15ومن خالل الطرح ادلتقدم يرجح الباحث ان
ادلهليب فضالً عن كونو كان عادلاً ابجلغرافيا فإنو اختذ من الوزارة وظيفة ومهنة اكسبتو مكانة وعمال يف البالط الفاطمي.

اثلثاً :علمو

ذكــر ادلستشــرق الروســي كراتشكوفســكي( )Ignati Iulianovich Krackovskiانــو ظهــر مبص ــر
الفاطمية كتاب لو أتثَت كبَت يف ادلصنفات اجلغرافي ة التالية ولكن ال ديكـن احلكـم عليـو اال مـن خـالل شـذرات متفرقـة ،فقـد
وضــع ادلهلــيب مصــنفو يف (ادلســالك وادلمالــك) للخليفــة الفــاطمي العزيــز ابهلل وعنـوان الكتــاب حســب رأي كراتشكوفســكي

( )11زانيت ،دراسات حتليلية يف مصادر الًتاث العريب ،ص .319
( )12ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ،ص .44
( )13ينظر  :كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ،ج ،2ص  .1665ويرجح زانيت يف معرض حتليلو لوفاة ادلهليب ان مكان وفاتو رمبا
تكون يف مصر نظراً ألنو عاش فيها جل حياتو .ينظر :دراسات حتليلية يف مصادر الًتاث العريب ،ص .322
( )14ابن العدمي ،بغية الطلب يف اتريخ حلب ،ج ،1ص  348 ،178 ،155 ،88 ،58؛ كاظم عبد الرضا سعيد ،اخلليفة الفاطمي العزيز
ابهلل 386-365ه دراسة سياسية ،رسالة ماجستَت غَت منشورة( ،كلية الًتبية-قسم التاريخ/اجلامعة ادلستنصرية ،)2316:ص ،26 ،13
.38
( )15الدفاع ،رواد علم اجلغرافيا يف احلضارة العربية واالسالمية ،ص.122
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يقودان اىل انو اىل انو كتاب من طراز جغرايف ضمن كتب ادلسـالك وادلمالـك ادلعـروف لديـو جيـدا( )16ومـن خـالل مـا تقـدم
صلد ان اىم علم برع فيو ادلهليب ابلدرجـة االسـاس ىـو علـم اجلغرافيـا ،ويـرى الباحـث حسـب مـا اشـار اليـو الـدفاع ان ادلهلـيب
تلقى تعليمو على كبار ادلفكرين يف مصر ونبغ يف علم اجلغرافيا( )17وىذا يؤيد ما ذىب اليو الباحث ،فضال عن ان ادلهليب

كان لو ادلام اب لنحو واللغة واالشعار ورواية االخبار وتفسَت االشعار حسب اشارة ايقوت احلموي( .)18وقد استفاد ادلهليب
من عالقتو ابخلليفة الفاطمي العزيز ابهلل ببناء ادلدارس وادلكتبات ادلتكاملة يف مصر حيث كانت مصر مركـز الثقافـة وادلعرفـة

يف العامل االسالمي( .)19وعدا ىذا مل يتناىى اىل علم الباحث وجود معلومات اخرى عن ثقافة وعلم ادلهلـيب اال مـن خـالل

اشارة مقتضبة مفادىا أن أاب العباس ازتد بن دمحم بن جعفر ادلؤدب قد حدث عن ادلهليب( )22فيضاف اىل العلوم اليت برع
فيها علم احلديث حسب ما يرجح الباحث من الرواية ادلتقدمة.

رابعاً :رحلتو :

كان ادلهليب من أقرب الناس للخليفة الفاطمي العزيز ابهلل شلا دعاه اىل ارسالو لبالد السودان لدراسة احوال

االىايل ىناك وتقدمي تقرير مفصل عن احلياة االجتماعية والساسية والطرق يف السودان(.)21

()23

وكذلك نقل لنا تيسَت خلف الذي رتع كتاب ادلهليب انو أجتاز بسامراء( ،)22وىذا يدل على انو زار العراق
جاء ابلنص ((وذكر احلسن بن ازتد ادلهليب يف كتابو ادلسمى ابلعزيزي قال  :وأان أجتزت بسر من رأى ]سامراء[منذ صالة
ماد عليو من جانبيو دور كأن اليد رفعت عنها للوقت مل تعدم اال االبواب والسقوف فأما حيطاهنا
الصبح يف شارع واحد ً
فكاجلدد ،فما زلنا نسَت اىل بعد الظهر حىت انتهينا اىل العمارة منها ،وىي مقدار قرية يسَتة يف وسطها مث سران من الغد
على مثال تلك احلال فما خرجنا من آاثر البناء اىل ضلو الظهر وال شك ان طول البناء كان اكثر من ذتانية فراسخ))(.)24

( )16اغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي ،اتريخ االدب اجلغرايف العريب ،نقلو اىل العربية  :صالح الدين عثمان ىاشم ،قام مبراجعتو  :إيغور
بليايف ،جلنة التأليف والًترتة والنشر ،إختارتو االدارة الثقافية يف جامعة الدول العربية( ،القاىرة  ،)1957 :القسم االول ،ص .233
( )17ينظر :رواد علم اجلغرافيا يف احلضارة العربية واالسالمية ،ص.122
( )18ينظر  :معجم االدابء ،ج ،4ص .717
( )19الدفاع ،رواد علم اجلغرافيا يف احلضارة العربية واالسالمية ،ص122
( )23ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ،ص  46؛ايقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج ،1ص 69
( )21الدفاع ،رواد علم اجلغرافيا يف احلضارة العربية واالسالمية ،ص.122
( )22احلسن بن ازتد ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،رتعو وعلق عليو ووضع حواشيو  :تيسَت خلف ،ط ،1التكوين للطباعة
والنشر والتوزيع( ،دمشق ،)2336 :ص 115
( )23ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ،ص .46
( )24ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص115
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واورد ابن العدمي قيام ادلهليب بزايرة مدينة حلب جاء يف النص ((قرأت يف كتاب ادلسالك وادلمالك الذي وضعو
احلسن بن ازتد ادلهليب للعزيز الفاطمي ادلستويل على مصر قال  :فأما حلب فهي...مدينة جليلة عامرة آىلة ،حسنة

ادلنازل ،بسور عليها من حجر ،ويف وسطها قلعة على جبل وسط مدينة ال ترام ليس ذلا اال طريق ال مقابلة))( .)25ومن
حالل ما تقدم يرجح الباحث ان ادلهليب رمبا اجتاز مبدن اخرى يف رحلتو اليت مشلت بالد السودان وسامراء يف العراق
وحلب يف بالد الشام من خالل االشارات ادلتقدمة اليت وصلتنا من خالل ادلصادر ادلتقدمة.

خامساً  :التعريف بعلم ادلسالك وادلمالك وأبرز من كتب فيو من البلدانيني

البد لنا قبل الدخول يف تفاصيل كتاب ادلهليب من تقدمي نبذة موجزة عن علم ادلسالك وادلمالك وبيان اشهر من
صنف فيو من البلدانيُت سواء شلن وصلتنا كتبهم او مل تصل ألنو ينتمي اىل ىذه الفئة ،فعلم ادلسالك وادلمالك ىو ِعلم
جديد ظهر يف العصر العباسي( )26وحوايل سنة(  232ه846/م)وبعد قرن من أتسيس الدولة العباسية وحتديدا يف عهد
اخلليفة ادلعتمد على هللا ،أبو العباس أزتد(284-256ىـ892-873/م) ،حيث ظهر علم ادلسالك وادلمالك بوضع ابن
خرداذبو (ت333:ه912/م)( )27متوىل الربيد واألخبار يف بالد اجلبل كتابو الذي ألفو وادلسمى ادلسالك وادلمالك سنة
(231ىـ846 /م).
وتطور ىذا العلم على يد عدد من ادلؤلفُت وكتاب الدواوين الذين كانت تتجمع بُت أيدىم معطيات كثَتة عن
الطرق وادلسالك واخلراج والواردات والنفقات ،وأمساء ادلواضع وىو ما يدرسو ىذا العلم.وأشهر من الف يف ىذا العلم من
البلدانيُت شلن الف كتااب حيمل عنوان (ادلسالك وادلمالك) ىم االصطخري( )28وابن حوقل( )29وادلهليب(-ت 383:ىـ/
993م)  )33( -موضوع ىذا البحث ،والبكري( )31وىؤالء البلدانيُت وصلتنا مؤلفاهتم.

( )25ابن العدمي ،بغية الطلب يف اتريخ حلب ،ج ،1ص .58
( )26كراتشكوفسكي ،اتريخ االدب اجلغرايف العريب ،القسم االول ،ص21-23
( )27أيب الفرج دمحم بن أيب يعقوب اسحاق ادلعروف اببن الندمي ،الفهرست ،ضبطو وشرحو وعلق عليـو وقـدم لـو  :يوسـف علـي الطويـل ،وضـع
فهارسو  :أزتد مشس الدين ،الطبعة االوىل ،دار الكتب العلمية( ،بَتوت  ،)2332 :ص .239
( )28ابن الندمي ،الفهرست ،ص .358
)29(Seboag poal , Ibn Hawkal lea Gahiers de-Tun isie , Tom XVII , A , 1964 , pp.236246 ; Abu'l Kasim ibn haukal , Viae Regua Descriptio Ditionis Mosliemicae ,M.G.De
Geoje ,Bibliothieca Geographorum Arabicorum , (Brill : 1873), pp.VII-VIII.
( )33ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص6
( )31ايب عبيد عبدهللا بن عبد العزيز بن دمحم البكري ،جغرافية األ ندلس وأورواب من كتاب ادلسالك وادلمالك ،حتقيق عبد الرزتن علي احلجي،
ط ،1دار اإلرشاد (بَتوت1387 :ىـ 1968 /م) 34 ،؛ كراتشكوفسكي ،اتريخ االدب اجلغرايف العريب ،القسم االول ،ص.275
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اما من ضاعت مؤلفاهتم ومل تصلنا شلا الف يف ىذا العلم فهم كل من السرخسي ،أزتد بن الطيب (ت286 :
ىـ 899/م)( )32وادلروزي،دمحم بن نصر(ت294:ىـ936/م)( )33واجليهاين،أبو عبد هللا أزتد بن دمحم بن نصر ،توىف
سنة(375ىـ925/م)( ،))34وبلغ ىذا العلم ذروتو يف العصر ادلملوكي مبوسوعة(مسالك األبصار يف شلالك األمصار)
دلؤلفها ابن فضل هللا العمري ادلتوىف سنة)749ىـ  1338/م)( ،)35واختتم بكتاب يف بيان الطرق وادلسالك وادلسمى (زبدة
كشف ادلمالك وبيان الطرق وادلسالك)خلليل بن شاىُت الظاىري ادلتوىف سنة)  873ه  1468/م)( ،)36الذي يعد آخر
ادلصنفات العربية اإلسالمية يف ىذا العلم.

سادسا :وصف خمطوطة الكتاب

تعد سلطوطة كتاب ادلسالك وادلمالك للمهليب من سلطوطات االمربوزايان والذي تناول فيو ادلهليب اتريخ العرب
واالاثر االسالمية وعدتو احدى الدراسات االجنبية من جغرافيي مصر والذي عاش يف القرن ( 4ىـ 13/م)(.)37
وعلى الرغم من ضياع الكتاب اخلاص ابدلهليب فقد استطاع الدكتور صالح الدين ادلنجد احلصول على سلطوط
ص ِدراً أايىا بقولو ((قرأت يف كتاب ادلسالك
ليمٍت يدعى دمحم بن احلسن الكالعي ينقل صاحبو عن ادلهليب عدة قطع ُم َ
وادلمالك العزيزي تـأليف احلسن بن ازتد ادلهليب .)38())...وىذا ادلخطوط جاء ضمن رلموع ديٍت برقم  G-3وىو من

( )32ابن الندمي ،الفهرست ،ص 111
( )33ابن الندمي ،الفهرست ،ص 357
(V. Minorsky , A False Jayhāni , Bulletin of the School of Oriental and African )43
Studies, University of London , Cambridge University Press , Vol. 13, No. 1 (1949), p7
(asemin G kpinar, H fische Musikkultur im klassischen Islam : Ibn Fa lallāh al- )43
Umarī (gest
) ber die dichterische und musikalische Kunst der
S ngersklavinnen, (Leiden Boston, Brill : 2020) , P.8
( )36خليل بن شاىُت الظاىري،زبدة كشف ادلمالك وبيان الطرق وادلسالك وادلنشور حتت عنوان
ZOUBDAT KASHF EL-MAMÂLIK TABLEAU POLITIQUE ET ADMINISTRATIF
DE L'EGYPTE , DE LA SYRIE ET DU HIDJAZ SOUS LA DOMINATION DES
SULTANS MAMLOUKS DU XIII ' AU XV ' SIECLE , PAR KHALIL ED-DAHIRY
TEXTE ARABE PUBLIE PAR PAUL RAVAISSE ,IMPRAIMERIE NATIONALE ,
ERNEST LEROUX (PARIS : 1894) , P.4
»)43(Sh.Tamari , AL-MUHALLABĪ S («AL-MASĀLIK WAL-MAMĀLIK
AMBROSIANA MS). CHRISTIAN CONCEPTION OF THE AQṢĀ MOSQUE IN
JERUSALEM , Rivista degli studi orientali, Vol. 59, Fasc. 1/4, Published by: Sapienza
- Universita di Roma , (Roma : 1984) , p.323-324
( )38زانيت ،دراسات حتليلية يف مصادر الًتاث العريب ،ص  319؛ وحول صورة الورقة االوىل من ادلخطوط ينظر آخر البحث ؛
Bibliography of Art and Architecture in the Islamic World ,(BRILL:2012),
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سلطوطات مكتبة االمربوزايان كما سبق واشار الباحث وقد ضم ىذا اجملموع أوراق قددية اىل جانب اخرى احدث منها
واوراق قطعة كتاب ادلسالك وادلمالك يرجح أهنا من القرن ( 5ىـ 11/م) حسب ادلنجد ،خطها واضح قليل االعجام وتقع
يف  14ورقة من  65-Vاىل  87 – Vيف الصفحة  33سطراً ويف السطر  13كلمات وقد تبلغ  13كلمة ،أوذلا  :قال
دمحم بن احلسن الكالعي قرأت يف كتاب ادلسالك وادلمالك العزيزي تـأليف احلسن بن ازتد ادلهليب(.)39

سابعاً  :تسمية الكتاب وأمهيتو

يف عام  375ىـ985/م وضع ادلهليب كتابو البلداين الذي عرف ابمسُت اوذلما (العزيزي)نسبة اىل اخلليفة

الفاطمي العزيز ابهلل

()42

والذي أىداه أايه

()41

اذ طلب اخلليفة الفاطمي العزيز من وزيره ان يضع لو كتاابً مفصالً يف

اجلغرافيا عن العامل العريب واالسالمي ،وابلفعل اف ادلهليب كتابو ومساه هبذا االسم تقديراً للخليفة الفاطمي العزيز ابهلل(،)42
اما االسم الثاين فهو كتاب ادلسالك وادلمالك اذ جاء يف دائرة ادلعارف االسالمية مادة (جغرافيا) انو الف يف ذلك القرن
()43

كتاب ادلسالك وادلمالك للمهليب
وورد ىذا االسم لدى رتيع البلدانيُت الذين نقلوا عن ادلهليب السيما ايقوت احلموي وابو الفداء حسب اشارة
()44

ويضيف كراتشكوفسكي( )45أن كتاب ادلهليب يعرف ابلعنوانُت -اللذين

ادلنجد يف القطعة اليت حققها من الكتاب
ذكرا آنفاً -
من خالل ما تقدم تربز أمهية الكتاب أبنو على الرغم من اننا من الصعب ان ضلكم على قيمة الكتاب العلمية
لفقدان الكتاب غَت ان ىناك امرين جيعالن لو شأانً :اوذلما  :انو كتاب فاطمي ،والتواليف الفاطمية اليت وصلت الينا
اندرة ،واثنيهما  :انو كان مصدراً للمؤلفُت من البلدانيُت الالحقُت السيما من الذين كانوا بعده(.)46

 vol.2.p.208؛واالمربوزايان مكتبة اترخيية تقع يف مدينة ميالنو ابيطاليا .ينظر حوذلا  :ايفجينو جريفيٍت (،)Evgenio Griffini
ادلخطوطات العربية مبكتبة االمربوزايان مبيالنو-ايطاليا وادلنشور حتت عنوان :
Evgenio Griffini, Lista Dei Manoscritti Arabi Nuovo Fondo Della Biblioteca Ambrosiana
Di Milano , Continuazione vedi ,(Milano : 1919), vol.III , p.87
( )39ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ،ص .47
( )43زانيت ،دراسات حتليلية يف مصادر الًتاث العريب ،ص 319
( )41متز ،احلضارة االسالمية يف القرن الرابع اذلجري ،ج ،2ص16
( )42الدفاع ،رواد علم اجلغرافيا يف احلضارة العربية واالسالمية ،ص122
( )43كرامرز  ، J.H.Kramersمادة (جغرافيا) ،دائرة ادلعارف االسالمية ،تررتها للعربية  :أزتد الشنتناوي وآخرون ،مطبعة الشعب
(القاىرة  ،)1969 :مج  ،7ص .22
( )44ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ،ص.46 – 45
( )45ينظر  :اتريخ االدب اجلغرايف العريب ،القسم االول ،ص .133
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اثمناً  :نقوالت البلدانيني عن ادلهليب

أشار كراتشكوفسكي اىل ان ايقوت احلموي أوىل كتاب ادلهليب عناية خاصة ضمن مصادره فيضعو جنباً اىل
جنب مع جنب مع ادلقدسي البشاري ،فضالً عن بالد السودان ومواضع سلتلفة من اجلزيرة العربية( )47وصلد ان ابن العدمي
()48
قد نقل عنو بعض ادلقتظفات السيما وصف بعض مدن بالد الشام مثل حلب ومعرة مصرين وادلصيصة وطرسوس
ويالحظ ان تركيز ادلهليب كان منصباً على وصف مدن بالد الشام الشمالية.
ولعل اكثر من نقل عنو من البلدانيُت ىو ابو الفداء وجاء النقل عنو بواقع  138نصاً واشارة دتثل مواقع مدن

وقرى سلتلفة( ،)49واستعان بو البلداين حافظ آبرو يف بداية القرن ( 9ىـ15/م) عندما وضع مصنفو يف اجلغرافيا(.)53

ادلبحث الثاين  :وصف بالد اجلزيرة وبيان مدهنا كما صورىا ادلهلىب

يعد كتاب ادلسالك و ادلمالك أو مايعرف ب ـ (الکتاب العزيزي) من اقدم كتب ادلسالكيات والذي يندرج ضمن
ادلصنفات البلدانية وىو من أتليف ادلهليب احلسن بن أزتد ،كتبو ادلهليب يف البلدانيات للخليفة العزيز ابهلل الفاطمي
وإليو(أي اخلليفة الفاطمي العزيز ابهلل) نُسب ،والكتاب كان يف حكم ادلفقود ،حىت يسر هللا للباحث واالستاذ تيسَت
خلف فعمل على رتع الكتاب والتعليق عليو،حىت انو رتع نصوصو من بطون ادلصادر ،وعلق عليها .ويعد ىذا الكتاب
مهما يف التوثيق دلدينة ادلوصل واقليم اجلزيرة إذ أنو قدم بضع اشارات مهمة من خالل بعض النصوص واليت ركزت على
بيان االعمال التابعة للموصل او اليت كانت قريبة منها حبكم ادلوقع اجلغرايف للمدينة بوصفها حاضرة(عاصمة) اقليم اجلزيرة.
ومن ىذا ادلنطلق جاء ىذا ادلبحث ليدرس االوصاف العامة دلدن ىذا االقليم كما صورىا ادلهليب مقسمة على جانبُت بناء
على ادلعطيات البلدانية ادلتوفرة يف النصوص ،وىي اجلانب اجلغرايف واجلانب االقتصادي.
( )46ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ،ص.46
( )47ينظر  :اتريخ االدب اجلغرايف العريب ،القسم االول ،ص233
( )48ابن العدمي ،بغية الطلب يف اتريخ حلب ،ج ،1ص .469 ،348 ،178 ،155 ،88،134 ،63 ،58
( )49عماد الدين امساعيل ادلشهور أبيب الفداء (ت  732 :ىـ /م) ،تقومي البلدان ،مكتبة الثقافة الدينية( ،القاىرة  ،)2337 :ص ،25
،143-139 ،136 ،133 ،133 ،128 – 127 ،122 ،112 ،138 ،136 ،132 ،97 – 96 ،94 ،87 ،77 ،58 ،52
،261 ،256 ،243 ،233 ،229 ،227 ،211 ،239 ،181 ،178 ،172 ،173 ،167 ،165 – 164 ،161 ،158 ،142
،298 ،295 ،293 – 292 ،289 ،286 ،284 ،282 – 281 ،279 – 278 ،274 – 273 ،271 – 273 ،267 ،265
351 ،349 ،345 ،339 ،336 ،334 – 333 ،333 ،327 ،324 ،321 ،318 ،313 ،313 ،336 ،334 ،332 – 331
– ،396 ،388 ،384 – 383 ،381 ،377 – 376 ،373 – 371 ،368 ،365 ،363 – 362 ،357 ،355 – 354 ،352
،477 ،474 ،465 ،462 ،463 – 459 ،454 ،451 – 453 ،445 ،433 ،427 ،424 ،414 ،411 ،436 ،433 ،398
،553 ،546 ،544 ،539 ،526 ،524 ،521 ،516 ،511 ،539 ،498 ،498 ،495 ،493 ،488 ،484 ،481 ،479
575 ،572 ،566 – 565 ،563 ،557 – 556
( )53كراتشكوفسكي ،اتريخ االدب اجلغرايف العريب ،القسم االول ،ص.233

()12

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

اوالً  :اجلانب اجلغرايف

ابتدأ ادلهليب بتحديد موقع بالد اجلزيرة بعنوان ابرز ىو (ذكر اجلزيرة بُت دجلة والفرات)( )51مث ذكر امساء اثٍت

عشر مدينة من مدن اجلزيرة مرتبة على احلروف اذلجائية( )52مث عرج على ذكر اول مدينة جغرافياً وىي برقعيد ذاكراً عنها

((ومن مدن اجلزيرة برقعيد))( )53وال صلد ما يشابو ىذا النص يف كتب ادلسالك وادلمالك ،أما مدينة بلد فقد ذكر ادلهليب
عنها اهنا (( بلد على دجلة))( ،)54وذكر ابن خرداذبو أهنا ((من داير ربيعة وكورىا بلد)55())...أما ابن حوقل فأشار اىل

اهنا مدينة يف اشارتُت دون حتديد موقوعها على هنر دجلة

()56

يف حُت ذكر البكري ان بلد من كور اجلزيرة دون اضافة

تذكر( )57فمن خالل ما تقدم صلد ان ادلهليب قد تفرد بذكر موقع بلد على هنر دجلة يف حُت اتفق ابن خرداذبو والبكري
على اهنا كور من كور ربيعة ويف رواية االخَت من كور اجلزيرة وكال الرأيُت صحيحُت الهنما ادلوصل حاضرهتما .ويتصل
الكالم حول مدينة حديثة ادلوصل والنص البلداين ادلتعلق ابدلدينة والذي ذكره ادلهليب يرتبط بنهر الزاب قال ادلهليب ((ومن

حتت حديثة ادلوصل يصب الزاب الكبَت))( )58وابدلقارنة مع ما اوردتو كتب ادلسالك وادلمالك صلد ان ذكر اجلانب اجلغرايف
ادلرتبط ابدلدينة ادلتقدمة جاء لدى ابن خرداذبو قريباً شلا اورده ادلهليب عند ذكر ابتداء خروج هنر دجلة من منابعو أبعلى
بالد اجلزيرة ماراً بعدد من ادلدن حىت يصَت ((اىل مدينة بلد ومدينة ادلوصل وفيما بينهما اىل احلديثة))( )59أما االصطخري
فروايتو عن ادلدينة قريبة شلا ذكره ابن خرداذبو حول منابع ورلرى هنر دجلة مارا ابحلديثة وادلوصل( )62وىناك نص آخر يبُت

( )51ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص 139
( )52ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص .112 – 139
( )53ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص 139
( )54ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص 139
( )55ايب القاســم عبيــدهللا بــن عبــدهللا ادلعــروف اببــن خرداذبــو ،ادلســالك وادلمالــك ،حــرره  :م.ج.دي غويــو ( ،)M.J.De Goejeمطبعــة
بريل(،ليدن  ،)1889 :ص 245
( )56ايب القاسم النصييب الشهَت اببن حوقل ،كتاب صورة االرض ،منشورات دار ومكتبة احلياة( ،بَتوت  ،)1992 :ص198
( )57ايب عبيد عبدهللا بن عبد العزيز بن دمحم البكري ،ادلسالك وادلمالك ،حتقيق  :رتال طلبة ،ط ،1دار الكتب العلمية(،بَتوت ،)2333 :
ج ،2ص65
( )58ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص113
( )59ينظر  :ادلسالك ادلمالك ،ص232
( )63ا يب اسحاق ابراىيم بن دمحم الفارسي االصطخري ،مسالك ادلمالك ،دار صادر( ،بَتوت  :د.ت) اوفسيت عن مطبعة بريل(،ليدن :
 ،)1927ص.72
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موقع ادلدينة على النهر قال االصطخري((واحلديثة على شط دجلة من شرقيو))()61وذكر ابن حوقل عنها ما نصو ((ومن
()63

اسافل ادلوصل مدينة تعرف ابحلديثة...يف ضمن ادلوصل وأعماذلا))( )62اما البكري فأكتفى بعدىا من كور ادلوصل
يالحظ شلا تقدم من نصوص جغرافية تتعلق ابحلديثة ان ادلهليب قد أنفرد بذكر موقع هنر الزاب االسفل الذي يقع اىل
اجلنوب منها ـ اما ابن خرداذبو واالصطخري فقد بينا موقع ادلدينة من هنر دجلة ،وما ىو مشًتك بُت ابن حوقل والبكري
ىو ذكر اجلانب ادلتعلق من كوهنا احدى كور ادلوصل ومن اعماذلا.
()65

اما الرىا فذكر عنها ادلهليب اهنا تقع مشال شرق هنر الفرات( )64وقال عنها االصطخري اهنا مدينة وسطة
ولعل ىذا شلا يرتبط حبجم ادلدينة ،او بتوسطها بُت مدينتُت شلا مل يوضحو االصطخري ،لكن ابن حوقل وضح ىذه ادلسألة

بقولو ((ومدينة الرىا مدينة وسطة بُت ادلدن))( )66أي اهنا تتوسط بُت ادلدن ،ومن خالل ما تقدم يتضح لدى الباحث
مدى تفرد ادلهليب يف روايتو عن ادلدينة وبيان موقعها من هنر الفرات على العكس من بقية البلدانيُت الذين بينوا موقعها من
خالل توسطها او وقوعها يف منطقة تتوسط عدد من ادلدن من دون توضيح ماىية ىذه ادلدن.
أما حران فجاء ذكرىا عند ادلهليب من خالل ارتباط موقعها أبحد اجلبال قال  (( :واجلبل منها يف مست اجلنوب

والشرق))( ،)67وذكر عنها االصطخري ان حجمها يف الكرب يلي مدينة الرقة

()68

أما ابن حوقل فقد اكد اشارة

االصطخري يف النص االول بقولو ((وحران مدينة تلي الرقة يف الكرب))( ،)69أما االشارة الثانية واليت تعد قريبة جدا من
نص ادلهليب حول موقعها من احد اجلبال القريبة قال ابن حوقل ما نصو ...(( :وىي مدينة يف بقعة حيتف هبا جبل

مستدير يومُت يف مثلهما ورتيعها مستواة))

()72

أما البكري فأورد اشارتُت بلدانيتُت عنها منها اهنا من مدن االقليم الرابع

من اقاليم ادلعمور من االرض فضال عن كوهنا من كور اجلزيرة(.)71

( )61االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص75
( )62ينظر  :كتاب صورة االرض ،ص 198
( )63البكري ،ادلسالك وادلمالك ،ج ،2ص63
( )64ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص113
( )65االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص76
( )66ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص234
( )67ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص113
( )68االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص76
( )69ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص234
( )73ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص234
( )71البكري ،ادلسالك وادلمالك ،ج ،1ص134-133
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أما رأس العُت فذكر عنها ادلهليب اهنا اول مدن داير ربيعة من جهة داير مضر()72أما االصطخري فقال يف

حقها ((ورأس عُت مدينة على مستوى...ورأـس عُت مدينة أكرب من كفرتواث))( )73أما البكري فاشار اىل رأس العُت من
حيث وجود هنر اخلابور الذي جيري منو( .)74يف حُت ان مدينة السن قال عنها ادلهليب اهنا تقع على شاطئ دجلة وىي

عامرة وعندىا يصب الزاب الصغَت

()75

اما االصطخري فـأشار اىل اىل مدينة السن عند بيان حد بالد اجلزيرة مبيناً ان

موقعها على هنر دجلة ( )76اما البكري فذكر اهنا من كور ادلوصل ( )77ـ ومن خالل مقارنة نصي ادلهليب واالصطخري صلد
ان ىناك تقارابً يف التوصيف البلداين من حيث بيان موقعها على هنر دجلة واكتفاء
ادلهليب بذكر مصب الزاب الصغَت الذي يكون قرهبا اما اشارة البكري فهي اتصلت بكون السن احد اعمال
ادلوصل من دون إعطاء توصيفات اخرى .وجاء ذكر قرقيسيا عند ادلهليب من خالل النص التايل ((وقرقيسيا مدينة شرقي
الفرات واخلابور الذي خيرج من رأس عُت فيصب اىل الفرات قريباً منها))
مقتضبة بقولو))مث اىل قرقيسيا ذات اليسار))

()79

()78

واشارة ابن خرداذبو حول قرقيسيا جاءت

أما االصطخري فذكر عنها فذكرىا اهنا تقع على الفرات

()82

اما ابن

حوقل فجعلها مدينة على اخلابور( )81وذكر عنها البكري ان قرقيسيا من مدن االقليم الرابع( )82ويف اشارة اخرى للبكري
أن ((هنر اخلابور فمبعثو من رأس العُت من أعلى أرض اجلزيرة وديتد من اذلرماس وىو هنر ينصب يف الفرات مبوضع يسمى

قرقيسيا))( )83واخر اشارة للبكري عن قرقيسيا اهنا من كور اجلزيرة( )84ومن خالل مقارنة النصوص ادلتقدمة صلد ان ىناك
شبو اتفاق بُت البلدانيُت ان موقع ادلدينة على هنر الفرات وىذا ما جعلها من ادلدن ادلهمة ذات الثراء وىذا ما دفع ادلهليب
اىل جعلها من ادلدن ذات اليسار مع اختالف ورد عند ابن حوقل ان موقعها على هنر اخلابور .اما مدينة نصيبُت فجعلها
( )72ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص111
( )73االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص74
( )74البكري ،ادلسالك وادلمالك ،ج ،1ص ،176ج ،2ص64
( )75ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص111
( )76االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص72
( )77البكري ،ادلسالك وادلمالك ،ج ،2ص63
( )78ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص112
( )79ابن خرداذبو ،ادلسالك وادلمالك ،ص 96
( )83االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص71
( )81ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص234
( )82البكري ،ادلسالك وادلمالك ،ج ،1ص 134
( )83البكري ،ادلسالك وادلمالك ،ج ،1ص176
( )84البكري ،ادلسالك وادلمالك ،ج ،2ص65
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ادلهليب قصبة داير ربيعة وهنرىا هنر اذلرماس

()85

أما االصطخري فجعلها انزه بلد ابجلزيرة وىي مدينة كبَتة

حوقل فأشار اىل أهنا من أجل بقاع اجلزيرة وأحسن مدهنا

()87

()86

اما ابن

أما البكري فذكر أهنا من مدن االقليم الرابع ضمن كورة

اجلزيرة( )88وصلد ان ىناك اتفاق بُت البلدانيُت على ما وصلت اليو مدينة نصيبُت يف القرن ( 4ىـ 13/م( من الشهرة وسعة
الرقعة وطيب ادلوقع قياساً بباقي مدن اجلزيرة.

اثنياً  :اجلانب االقتصادي

يشتمل ىذا اجلانب على ذكر النشاطات ادلتنوعة ما بُت زراعة وصناعة وجتارة شلا ذكره ادلهليب يف وصف اقليم

اجلزيرة ،ففيما يتعلق مبدبنة آمد فذكر ادلهليب اهنا تشتمل على عيون ماء وذلا بساتُت ومزارع كثَتة( )89اما االصطخري فذكر

اهنا كثَتة الشجر والزروع( ،)92اما ابن حوقل فجاء ذكر آمد عنده مبا نصو (( وأبمد مزارع كثَتة داخل سورىا مياه
وطواحن على عيون تنبع منها وكان ذلا ضياع ورساتيق...ومزارع برمسها)91())...ومن خالل مقارنة نصوص البلدانيُت
ادلتقدمُت مع نص ادله ليب يتضح مدى غٌت ووفرة االراضي الزراعية اليت تعتمد على مياه العيون والينابيع فضال عن وجود
حجارة الطواحُت السوداء اليت دتتاز هبا ادلدينة.
أما برقعيد فذكر عنها ادلهليب ان فيها اسواق كثَتة

()92

اما ابن خرداذبو فقد اتى على ذكر برقعيد عند ذكر

الطريق التجاري الواصل بُت ادلوصل ونصيبُت والذي تشكل برقعيد واحدة من زلطاتو التجارية()93ـ ومن خالل مقارنة
النصُت ادلتقدمُت صلد ان ىذه ادلدينة كانت ذات امهية جتارية كبَتة بداللة وجود كثرة يف االسواق وىذا أتى من وقوعها
على طريق جتاري مهم كانت تسلكو القوافل التجارية وىو طريق ادلوصل -نصيبُت.
وجاء ذكر بلد عند ادلهليب من خالل وقوعها على الطريق التجاري الرابط بُت ادلوصل وبينها

()94

وصلد ذات

االشارة لدى ابن خرداذبو( )95اما االصطخري( )96فأكد ما ذىب اليو ادلهليب وابن خرداذبو من دتيز ادلدينة بوقوعها على
( )85ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص112
( )86االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص73-72
( )87ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص191
( )88البكري ،ادلسالك وادلمالك ،ج  ،1ص ،134ج ،2ص65
( )89ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص 139
( )93االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص73
( )91ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص231
( )92ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص 139
( )93ابن خرداذبو ،ادلسالك وادلمالك ،ص214 ،95
( )94ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص 139
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طريق جتاري مهم .وىو ما ذىب اليو ابن حوقل ايضاً( )97وأضاف ابن حوقل ايضا حبق بلد ما نصو (( :وكانت ببلد
()98

ادلدينة...عروب كثَتة دارت إِعماالً وجهازاً اىل العراق .وبلد ادلذكورة فكانت مدينة كثَتة الغالت واالموال واجلهاز))
ومن خالل مقارنة النصوص ادلتعلقة ببلد صلد ان ىناك اتفاقاً بُت نص ادلهليب وما ذكره البلدانيون من امهية ادلدينة جتارية
فضال عن اشارة ابن حوقل ادلفصلة عن جوانبها ادلتعلقة ابلزراعة منها تصديرىا حجارة العروب(الطواحُت) اىل اقليم العراق
وما كانت جتنيو ادلدينة من أموال وعائدات من خالل جتارة العروب.
أما تل أعفر (تلعفر) فقد اتى ادلهليب على ذكرىا من خالل ارتباطها جتارايً بسنجار وبلد( ،)99وورد ذكر تل

أعفر(تلعفر) عند االصطخري من خالل شهرهتا بزراعة النخيل( )122اما احلديثة فاتى ادلهليب على ذكرىا من خالل قرهبا
من ادلوصل ووقوعها على الطريق التجاري الرابط بُت ادلدينتُت( ،)121وىو ما أكده ابن خرداذبو عند ذكر ادلدن الواقعة

على هنر دجلة ومنها مدينيت ادلوصل واحلديثة( ،)122اما االصطخري فذكر عن احلديثة اهنا مدينة نزىة جداً ذات بساتُت

واشجار وزروع وذلا مباخس( )123أما ابن حوقل فذكر عنها جوانب تتعلق ابلثروة احليوانية منها اهنا كثَتة الصيود فضالً عن

كوهنا واسعة اخلَتات وتشتهر بوجود العروب على هنر دجلة( )124ومن خالل مقارنة رواييت االصطخري وابن حوقل صلد
اتفاقاً فيما يتعلق بشهرة ادلدينة زراعياً مع انفراد ابن حوقل بذكر دتيز ادلدينة ابلثروة احليوانية ووجود العروب على دجلة،
وكال الروايتُت ركزات على اجلانب الزراعي على خالف رواية ادلهليب وابن خرداذبو اللتُت ركزات على اجلانب التجاري.
أما الرىا فلم أيت ادلهليب على شي من جوانبها االقتصادية ،يف حُت جاء ذكر ىذه اجلوانب لدى االصطخري
أبشارة مقتضبة بقولو ((وذلا مياه وبساتُت كثَتة وزروع))( )125اما ابن حوقل فقال يف حقها ((وذلا مياه وبساتُت وزروع

( )95ابن خرداذبو ،ادلسالك وادلمالك ،ص 214
( )95االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص72
( )97ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص193
( )98ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص198
( )99ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص 113
( )133االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص73
( )131ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص 113
( )132ابن خرداذبو ،ادلسالك وادلمالك ،ص232
( )133االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص75
( )134ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص198
( )135االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص76
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كثَتة نزىة))( )126ويرجح الباحث ان نص االصطخري وابن حوقل يكاد يكون متشاهبا دتاماً فيما يتعلق بشهرة ادلدينة
زراعياً مع وجود تقدمي وأتخَت يف كال النصُت.
أما حران فذكر عنها ادلهليب اهنا دتتاز بًتبتها احلمراء وشرب اىلها من قناة جتري من عيون خارج ادلدينة ومن

اآلابر( .)127اما االصطخري فأشار اىل ان ادلدينة قليلة ادلاء والشجر وذلا مباخس( )128أما ابن حوقل فأشار اىل اهنا ((من
تلك ادلدن قليلة ادلاء والشجر وزروعها مباخس وكان ذلا غَت رستاق وكور جليلة))( )129ومن خالل مقارنة النصوص
ادلتقدمة صلد انفراد ادلهليب بذكر نوع تربتها مع وجود اتفاق بُت النصوص الثالثة على قلة مياىها واعتماد اىلها على مياه
االابر للشرب ،واعتماد زراعتها على قلتها على مياه االمطار.
وجاء ذكر رأس عُت عند ادلهليب بكوهنا رأس ماء اخلابور دون اي اضافة( )112اما االصطخري فذكر ان ارضها
الغالب عليها القطن وخيرج منها زايدة على ثالذتائة عُت كلها صافية تعكس ما حتتها على قامات فتجتمع مياىها حىت

يصَت منها هنر اخلابور))( )111يف حُت أشار ابن حوقل اليها بقولو (( وكان داخل السور ذلم من ادلزارع والطواحُت
والبساتُت ما كان يقوهتم...وفيها من العيون ما ليس ببلد من بالد االسالم وىي اكثر من ثالذتائة عُت جارية كلها صافية

وجتتمع ىذه ادلياه حىت تصَت هنراً واحداً وجيري على وجو االرض يعرف ابخلابور))( )112ومن خالل مقارنة النصوص
ادلتقدمة صلد ان الرواية ادلقتضبة للمهليب تتعلق مبنبع هنر اخلابور وبكون مدينة رأس العُت ىي مصدر مياىو ،وصلد ان رواية
االصطخري وابن حوقل فيها شيء من السعة شلا مل يذكره ادلهليب وىو وجود ثالذتائة عُت يف ادلنطقة وفيها اتفاق بُت
االثنُت مع انفراد ابن حوقل بذكر لوجود ادلزارع والبساتُت والطواحُت اليت دتَت اىل ادلدينة ولعل ىذا يدفعنا اىل القول أبن
ىذه ادلدينة تشتهر بزراعة احلنطة والشعَت بداللة وجود ادلزارع وحجارة الطواحُت ادلنتجة للدقيق.
()114

اما السن فذكر ادلهليب اهنا عامرة( )113اما االصطخري فذكر ادلدينة من حيث ارتباطها بوجود هنر دجلة
وكلمة عامرة تدفع الباحث لطرح احتماالت منها انو رمبا يقصد هبا عامرة اي ذات وفرة ابدلال ورمبا ان للكلمة داللة ترتبط

( )136ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص 234
( )137ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص111
( )138االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص76
( )139ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص 234
( )113ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص111
( )111االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص74
( )112ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص233
( )113ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص111
( )114االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص171
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بوجود الناس فيها او اهنا عامرة ابلناس ورمبا يكون ادلعٌت مرتبط بعمران ادلدينة وتوسعها وال ننسى ان مدينة السن مدينة
ذات طابع زراعي لوقوعها على هنر دجلة شلا اكده االصطخري فيالحظ انو على الرغم من قلة ادلادة اليت وصلتنا على اقل
تقدير من خالل نصوص كتاب ادلسالك وادلمالك اال انو من ادلمكن ان نستشف اهنا مدينة ذات اقتصاد جيد يعتمد على
الزراعة.
اما قرقيسيا فاالشارة الواردة عنها عند ادلهليب ترتبط ابخلابور الذي ((خيرج من رأس عُت فيصب اىل الفرات قريباً
منها))

()115

وأشار ابن خرداذبو بوقوعو على الطريق التجاري الواصل بُت بلد وسنجار مث قرقيسيا

االصطخري مرتبطة بوقوع ادلدينة على هنر الفرات

()117

()116

وأتيت اشارة

وأضاف االصطخري أبن ذلا بساتُت واشجار كثَتة وزروع

نزىة))( ،)118وترتبط االشارة اليها عند ابن حوقل بنهر اخلابور الذي يقع نواحي قرقيسيا()119ـ ،اما البكري فقدم اشارة
قريبة شلا ذكره ابن حوقل قال (( ويقع يف الفرات يف ارض اجلزيرة هنر اخلابور مبوضع يسمى قرقيسيا))( )122وجل االشارات
ركزت على ثالثة جوانب موقع ادلدينة من هنر الفرات وذكر هنر اخلابور وما تتمنع بو ادلدينة من جوانب تتعلق ابلزراعة.
اما ماكسُت فاشار ادلهليب اىل امهية موقعها لتجاري الفاصل بُت قرقيسيا وسنجار( )121ما يشابو ىذا النص يف

جزء منو بذكر الطريق الواصل ين سنجار وماكسُت )122(.وآخر مدينة ذكرىا ادلهليب ضمن اقليم اجلزيرة ىي نصيبُت وذكر

وجود هنرىا ادلسمى ابذلرماس وان هبا عقارب قاتلة( )123على ان ابن خرداذبو جاء على ذكر نصيبُت بذكر الطريق التجاري
الذي يفصل بينها وبُت ادلوصل( )124أما االصطخري فذكر اهنا انزه بلد ابجلزيرة واكثرىا خضرة وسلرج مائها شعب فوق
جبل يعرف ببالوسا وىو انزه مكان هبا حىت ينبسط يف بساتينها ومزارعها وذلم مع ذلك فيما بعد عن ادلدينة مباخس
()125
أجل بقاع
كثَتة...وهبا عقارب كبَتة قاتلة موصوفة))
وخصها ابن حوقل بنص طويل نقتبس منو قولو ((وكانت من ّ

( )115ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص112
( )116ابن خرداذبو ،ادلسالك وادلمالك ،ص219 ،96
( )117االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص،71
( )118االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص 77
( )119ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص233
( )123البكري ،ادلسالك وادلمالك ،ج ،1ص 271 ،134
( )121ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص112
( )122ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص193
( )123ادلهليب ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،ص112
( )124ابن خرداذبو ،ادلسالك وادلمالك ،ص95
( )125االصطخري ،مسالك ادلمالك ،ص73-72

()17

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

اجلزيرة واحسن مدهنا واكثرىا فواكو ومياىاً ومتنزىات وخضرة نظرة اىل سعة غالت من احلبوب والقمح والشعَت والكروم
الرائعة الزائدة عن حد الرخص...وسلرج مائها من شعب جبل يعرف ببالوسا وىو انزه مكان هبا حىت ينبسط يف بساتينها
ومزارعها ،ويدخل اىل كثَت من دورىا ويغدق الربك اليت يف قصورىا وكان ذلم مع ذلك فيما بعد من ادلدينة ضياع مباخس
كبار جليلة عظيمة غزيرة السائمة والكراع دارة الغالت والنتاج...وبنصيبُت عقارب قاتلة موصوفة مشهورة...وبنواحيها
حيات موصوفة تفوق احليات يف سرعة القتل ومضاء ادلنية))( .)126ومن خالل ما تفدم من نصوص صلد ان ادلهليب على
الرغم من اشارتو ادلقتضبة لكنو يشًتك مع البلدانيُت يف وصف عقارب ادلدينة وبيان احجامها مع تفصيل جزئي عند ابن
حوقل يف ذكر مسماىا بنوعيو (عقارب) اترة وأخرى(حيات) مع ذكر تفاصيل النشاط الزراعي القوي يف ادلدينة وما تشتهر
بو من زلاصيل وفواكو واشجار مثرة فضال عن الثروة احليوانية الكبَتة اليت تتميز هبا ادلدينة ويكاد نصي االصطخري وابن
حوقل يكمالن بعضمهما البعض ويرمسان لنا صورة ادلدينة يف القرن ( 4ى ـ 13 /م) وما وصلت اليو من تقدم وازدىار على
صعيد اجلانب االقتصادي والذي جعلها يومئذ من ـابرز واهبى مدن بالد اجلزيرة.

اخلامتة

يعد كتاب ادلسالك وادلمالك والذي يعرف ابلعزيزي من الكتب البلدانية ادلهمة واليت تدخل ضمن حقل كتب
ادلسالك وادلمالك والذي ألفو احلسن بن ازتد ادلهليب والذي حاول الباحث جاىدا اعطاء ومضة عن حياتو اليت ال نعلم
عنها شيئاً واليت توحي للباحث انو عاش يف مصر يف ظل رعاية اخلليفة الفاطمي العزيز ابهلل وبرز كأحد اىم جغرايف العهد
الفاطمي مبا قدمو من معلومات عن بعض االقاليم وادلدن واليت يعد البعض منها اصيالً السيما وصف مدن السودان،
ويعد ظهور ىذا الكتاب مطبوعا بعد رتع نصوصو يشكل امهية لظهور كتاب من كتب ادلسالك وادلمالك كان يعد اىل
فًتة قريبة حبكم الضائع علمنا عنو من خالل النصوص اليت نقلها بعض البلدانيُت كياقوت احلموي وابن العدمي وايب الفداء
الذي كان اكثر بلداين نقل عن ادلهليب.
من خالل ىذه النصوص الصغَتة وادلقتضبة اليت قدمها ادلهليب يف كتابو ادلسالك وادلمالك السيما ما يتعلق
مبوضوع البحث وىو وصف اقليم اجلزيرة يالحظ اهنا على الرغم من قلتها إال اهنا اعطتنا فكرة على طريقة تناول ادلهليب
دلدن ىذا االقليم جغرافيا مبتدائ ابدلدن اليت تقع على حوض هنر دجلة مث ادلدن اليت تقع على الفرات مرتبة حسب احلروف
اذلجائية واليت وان جاء ذكرىا يف اكثر النصوص يدل على امهية موقعها اجلغرايف والتجاري على الرغم من عدم وجود
وصف مفصل ذلا ابدلقارنة مع كتب ادلسالك وادلمالك االخرى ،رمبا لضياع أصول الكتاب ووصول شذرات منو ألوصاف
بعض ادلدن وليس مبجملها ،ويالحظ ان ادلؤلف حينما أييت على ذكر مدينة ينوه بذكر ادلدينة اليت تليها ؛ وبقى ىذا
الكتاب يشكل لنا امهية يف ما وصلنا منو من نصوص حتتاج من الباحث ان يقف عندىا ابلتحليل وادلقارنة والنقد واليت
( )126ابن حوقل  :كتاب صورة االرض ،ص193 ،191
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ينفرد هبا احياان عن غَته من البلدانيُت وما قدمو ادلهليب من وصف إلقليم اجلزيرة والذي تعد ادلوصل قاعدتو ىو زلاولة
لفهم طبيعة النصوص الواردة يف ىذا الكتاب والذي ال نستطيع ان أنيت أبحكام مطلقة حولو لضياعو ووصول بعض
النصوص عن كل اقليم وبعض من مدنو شلا ىو بُت أيدينا لكنو يشكل مكسبا للمصنفات البلدانية الن زلرر الكتاب
أحيا لنا ىذا الكتاب الضائع من خالل رتع نصوصو ادلبثوثة يف بطون الكتب.

صورة الصفحة االوىل من سلطوط االمربوزايان ادلتعلق بكتاب ادلسالك وادلمالك للمهليب
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الصورة نقال عن  :ادلهليب ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ،بعد ص .48
مصادر ومراجع البحث
اوال  :ادلصادر االولية
 .1االصطخري(ت 346 :ىـ 957/م)  :ايب اسحاق ابراىيم بن دمحم الفارسي ،مسالك ادلمالك ،دار صادر( ،بَتوت  :د.ت) اوفسيت
عن مطبعة بريل(،ليدن )1927 :
 .2البكري(ت487 :ىـ1394/م) ،ايب عبيد عبدهللا بن عبد العزيز بن دمحم ،جغرافية األندلس وأورواب من كتاب ادلسالك وادلمالك ،حتقيق
عبد الرزتن علي احلجي ،ط( 1بَتوت :دار اإلرشاد1387 ،ىـ 1968 /م)
 .3البكري (ت487 :ىـ1394/م) :ايب عبيد عبدهللا بن عبد العزيز بن دمحم ،ادلسالك وادلمالك ،حتقيق  :رتال طلبة ،ط ،1دار الكتب
العلمية(،بَتوت )2333 :
 .4حاجي خليفة (ت 1367 :ه1656/م) :مصطفى بن عبدهللا كاتب جليب القسطنطيٍت ،كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون،
مكتبة ادلثٌت(،بغداد )1941 :
 .5ابن احلبال (ت 482 :ىـ 1389 /م)  :ابراىيم بن سعيد النعماين ادلصري- ،سلطوط-وفيات ادلصريُت يف العهد الفاطمي ،حتقيق :
صالح الدين ادلنجد ،رللة معهد ادلخطوطات العربية  /جامعة الدول العربية ،اجمللد  ،2اجلزء (،2القاىرة  :نوفمرب )1956
 .6ابن حوقل (ت367:ىـ977/م) :ايب القاسم النصييب ،كتاب صورة االرض ،منشورات دار ومكتبة احلياة( ،بَتوت )1992 :
 .7ابن خرداذبو (ت 283 :ىـ 893/م) :ايب القاسم عبيدهللا بن عبدهللا ادلعروف ،ادلسالك وادلمالك ،حرره  :م.ج.دي غويو ( M.J.De
 ،)Goejeمطبعة بريل(،ليدن )1889 :
 .8ابن العدمي (ت663:ىـ1262/م) :كمال الدين بن عمر بن ازتد بن ايب جرادة ،بغية الطلب يف اتريخ حلب ،حققو وقدم لو  :سهيل
زكار ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(،بَتوت )1988 :
 .9أيب الفداء (ت  732 :ىـ  1443 /م) :عماد الدين امساعيل ادلشهور ،تقومي البلدان ،مكتبة الثقافة الدينية( ،القاىرة )2337 :
 .13ادلهليب (ت  383 :ىـ 993/م) :احلسن بن ازتد ،قطعة من كتاب مفقود ادلسالك وادلمالك للمهليب ادلتوىف سنة 380ىـ 993/م "
صفة بيت ادلقدس ووالة مصر وصفة دمشق ،حتقيق  :صالح الدين ادلنجد ،رللة معهد ادلخطوطات العربية  /جامعة الدول العربية،
اجمللد  ،4اجلزء ( ،1القاىرة )1958 :
 .11ادلهليب (ت  383 :ىـ 993/م) :احلسن بن ازتد ،الكتاب العزيزي او ادلسالك وادلمالك ،رتعو وعلق عليو ووضع حواشيو  :تيسَت
خلف ،ط ،1التكوين للطباعة والنشر والتوزيع( ،دمشق )2336 :
 .12ابن الندمي ادلتوىف(ت 383 :ىـ 993/م) ،أيب الفرج دمحم بن أيب يعقوب اسحاق ،الفهرست ،ضبطو وشرحو وعلق عليو وقدم لو :
يوسف علي الطويل ،وضع فهارسو  :أزتد مشس الدين ،الطبعة االوىل ،دار الكتب العلمية( ،بَتوت )2332 :
 .13ايقوت احلموي (ت 626 :ىـ1229/م) :شهاب الدين ايب عبدهللا ايقوت بن عبدهللا احلموي ،معجم االدابء ،حتقيق  :احسان عباس،
ط ،1دار الغرب االسالمي( ،بَتوت )1993 :
 .14ايقوت احلموي (ت 626 :ىـ1229/م) :شهاب الدين ايب عبدهللا ايقوت بن عبدهللا احلموي ،معجم البلدان ،دار صادر( ،بَتوت :
)1995
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 ادلراجع الثانوية: اثنيا
)1993 : السعودية- (الظهران، مكتبة التوبة، رواد علم اجلغرافيا يف احلضارة العربية واالسالمية، علي بن عبدهللا: الدفاع
)2311 :  دار زىران للطباعة والنشر (عمان،1 ط، دراسات حتليلية يف مصادر الًتاث العريب، أنور زلمود: زانيت
قسم- (كلية الًتبية، رسالة ماجستَت غَت منشورة،ه دراسة سياسية386-365  اخلليفة الفاطمي العزيز ابهلل،كاظم عبد الرضا: سعيد
.)2316: اجلامعة ادلستنصرية/التاريخ
)ت. د:  دار احياء الًتاث العريب ومكتبة ادلثٌت (بَتوت، معجم ادلؤلفُت، عمر رضا: كحالة
:  قام مبراجعتو، صالح الدين عثمان ىاشم:  نقلو اىل العربية، اتريخ االدب اجلغرايف العريب، اغناطيوس يوليانوفتش: كراتشكوفسكي
)1957 :  (القاىرة، إختارتو االدارة الثقافية يف جامعة الدول العربية، جلنة التأليف والًترتة والنشر،إيغور بليايف
 مطبعة، أزتد الشنتناوي وآخرون:  تررتها للعربية، دائرة ادلعارف االسالمية،) مادة (جغرافيا،J.H.Kramers -  ىـ. ج: كرامرز
)1969 : الشعب (القاىرة
 دمحم عبد اذلادي:  نقلو للعربية، احلضارة االسالمية يف القرن الرابع اذلجري أو عصر النهضة يف االسالم،)Adem Mez( -  آدم: متز
)ت. د:  (بَتوت، دار الكتاب العريب،5 ط، رفعت البدراوي: أع ًّد فهارسو
َ ،أبو ريده

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

 ادلراجع االجنبية: اثلثا

1. Bibliography of Art and Architecture in the Islamic World ,(BRILL:2012)
2. ED-DAHIRY: KHALIL, ZOUBDAT KASHF EL-MAMÂLIK TABLEAU
POLITIQUE ET ADMINISTRATIF DE L'EGYPTE , DE LA SYRIE ET DU
HIDJAZ SOUS LA DOMINATION DES SULTANS MAMLOUKS DU XIII ' AU
XV ' SIECLE , PAR KHALIL ED-DAHIRY TEXTE ARABE PUBLIE PAR
PAUL RAVAISSE ,IMPRAIMERIE NATIONALE , ERNEST LEROUX (PARIS
: 1894)
3. G kpinar: asemin H fische Musikkultur im klassischen Islam : Ibn Fa lallāh alUmarī (gest
) ber die dichterische und musikalische Kunst der
S ngersklavinnen, (Leiden Boston, Brill : 2020)
- Griffini: Evgenio, Lista Dei Manoscritti Arabi Nuovo Fondo Della Biblioteca
Ambrosiana Di Milano , Continuazione vedi ,(Milano : 1919)
4. Poal: Seboag , Ibn Hawkal lea Gahiers de-Tun isie , Tom XVII , A , 1964 , pp.236246 ; Abu'l Kasim ibn haukal , Viae Regua Descriptio Ditionis Mosliemicae
,M.G.De Geoje ,Bibliothieca Geographorum Arabicorum , (Brill : 1873)
5. Minorsky : V , A False Jayhāni , Bulletin of the School of Oriental and African
Studies, University of London , Cambridge University Press , Vol. 13, No. 1 (1949)
6. Tamari :Sh., AL - MUHALLABĪ S («AL - MASĀLIK WAL-MAMĀLIK»
AMBROSIANA MS). CHRISTIAN CONCEPTION OF THE AQṢĀ MOSQUE IN
JERUSALEM , Rivista degli studi orientali, Vol. 59, Fasc. 1/4, Published by:
Sapienza - Universita di Roma , (Roma : 1984)

)21(

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

اتريخ قبول النشرٕٕٕٓ/ ٕ/ٕٓ :

اتريخ استالم البحثٕٕٕٓ /ٔ /ٖٔ :

مراحل الفتح اإلدالمي للجزيرة الفراتية
02-81هـ948-936/م
The stages of the Islamic conquest of
Al-Djazīra 18-20 hi / 639-641 AD

د .بالل بن الدعيد داحلي
الجزائر
جامعة قالمة  80ماي 5491
قدم العلوم اإلندانية ،كلية العلوم اإلندانية
واالجتماعية
االختصاص الدقيق :تاريخ وديط
Lect.Dr bilal ibn said sahli
Algeria
University of Guelma May 08, 1945
Department of Humanities, Faculty of Humanities
and Social Sciences
Specialization: Intermediate History
()22

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

ملخص البحث:

بعد أن فتح اؼبسلمون العراق وبالد الشام كان لزاما عليهم تركيز جهود عملية الفتح حنو إقليم اعبزيرة الفراتية ،وىو
اإلقليم الذي يكتسب أمهية اسًتاتيجية ابلغة ،ألن الضرورة اغبربية وضعت اؼبسلمُت أمام حتمية أتمُت وتعزيز األقاليم
اؼبفتوحة يف العراق والشام ،والوقوف يف وجو ضبالت االسًتداد البيزنطية اليت كانت تنطلق من اغباميات واؼبراكز العسكرية
اؼبتواجدة يف إقليم اعبزيرة  ،ابإلضافة إىل ذلك فإن فتح اعبزيرة يفصل البيزنطيُت عن القبائل العربية اؼبوالية ؽبا يف إقليم
اعبزيرة مثل :غسان ،وأايد ،وتنوخ ،ويقطع الطريق أمام أي مشروع ربالف بُت البيزنطيُت والفرس ضد اؼبسلمُت ،خاصة
وأن اعبزء الشرقي من اعبزيرة كان خاضعا للساسانيُت اؼبوالُت للفرس ،الذين مل يبدوا مقاومة كبَتة وسرعان ما استسلموا
أمام زحف القوات اإلسالمية القادمة من العراق واؼبوصل ،وبذلك اكتملت عملية ربرير اعبزيرة الفراتية ،وىي العملية اليت مل
تستغرق سوى شبانية عشر شهرا ،فما ىي اؼبراحل الكربى ؽبذا الفتح؟ ،وفيما تكمن أمهيتو االسًتاتيجية؟ .
الكلمات املفتاحية :الفتح اإلسالمي ،اعبزيرة الفراتية ،الرقة ،الرىا ،حران ،عياض بن غنم .

Summary :
After the Muslims conquered Iraq and the Levant, they had to focus the efforts of the
conquest process towards the Al-Djazīra region, which is of great strategic importance,
especially since the war necessity put Muslims before the inevitability of securing and
strengthening the open territories in Iraq and the Levant, and standing in the face of the
Byzantine recovery campaigns The conquest of the island separates the Byzantines from
the Arab tribes loyal to them in the region of Al-Djazīra, such as: Ghassan, Ayad, and
Tanukh, and cuts off the way for any project of alliance between the Byzantines and the
Persians against the Muslims, especially And that the eastern part of Al-Djazīra was
subject to the Sassanids loyal to the Persians, who did not show much resistance and
quickly surrendered to the advance of the Islamic forces coming from Iraq and Mosul,
and thus the process of liberating Al-Djazīra was completed, a process that only took
eighteen months, what are the major stages of this Al-Fateh? What is its strategic
importance.
Keywords: Islamic conquest, Al-Djazīra, Raqqa, Edessa, Harran.

مقدمة:

خالل القرون األوىل اؼببكرة عاشت اعبزيرة الفراتية أوضاعاً سياسية مضطربة فرضها الصراع الساساين البيزنطي حول
اؼبقدرات االقتصادية واالسًتاتيجية ؽبذه اؼبنطقة اغبيوية ،إال أنو يف مطلع القرن األول اؽبجري السابع اؼبيالدي شهدت
اعبزيرة ربوالت جوىرية سبثلت يف ظهور قوة جديدة ،وطرف اثلث شارك يف خضم ذلك الصراع مث سرعان ما حسمو،
وىي الدولة اإلسالمية اليت جنحت يف وقت وجيز يف ضم اعبزيرة الفراتية إىل حوزهتا ،حيث مل تدم حركة فتح ىذه اؼبنطقة
سوى سنة واحدة 81ه936/م ،لتتحول ىذه اؼبنطقة نقطة ارتكاز الستمرارية حركة الفتح اإلسالمي يف مواجهة البيزنطيُت
والفرس ،وعلى ىذا األساس ديكن القول أن فتح اعبزيرة ال يقل أمهية عن فتح الشام والعراق ،وىو ما جيعلنا نتساءل عن
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أىم اؼبراحل الكربى غبركة فتح اعبزيرة الفراتية؟ ،وكيف كانت أوضاعها السياسية قبيل ظهور الفتح اإلسالمي؟ ،وما ىي
األسباب اليت جعلت فتح اعبزيرة يتم بتلك السرعة؟ ،وكيف أصبحت أوضاعها بعد الفتح؟.
ىذه الدراسة رباول اإلجابة على ىذه األسئلة من خالل ؾبموعة من احملاور انطالقا من اغبديث عن" :أوضاع اعبزيرة
الفراتية يف العهد الفارسي والبيزنطي قبيل الفتح اإلسالمي" ،مث التطرق إىل "اسًتاتيجية الفتح وأبرز مراحلو" ،مع الوقوف
عند فتح اؼبدن الرئيسية مثل" :الرقة" ،و"الرىا ،و"عُت الوردة" ،مث يف األخَت إعطاء بعض الصور التارخيية حول أوضاع
اعبزيرة الفراتية بعد الفتح اإلسالمي .
ولقد اعتمدت يف ىذه الدراسة على ؾبموعة من مصادر التاريخ اإلسالمي على رأسها كتاب" :فتوح البلدان"،
للبالذري(ت871ه168/م) ،الذي أوىل عناية ابلغة بفتح اعبزيرة بسبب اختصاص كتابو ،لذلك فإنو يوفر لنا الكثَت من
النصوص التارخيية اؼبهمة حوؽبا ،كما أن اإلمام الطربي(ت383ه683/م) أورد ؾبموعة من األخبار حول فتح اعبزيرة يف
اترخيو ،وكذلك كتاب" :الكامل يف التاريخ" البن األثَت ،وغَتىا من اؼبصادر األخرى.

ٔ -اجلزيرة الفراتية يف العهد الفارسي والبيزنطي قبيل الفتح اإلسالمي:

يتفق اؼبؤرخون على أن اعبزيرة الفراتية كانت مقسمة إىل قسمُت قبيل الفتح اإلسالمي ،وقد جاء ىذا التقسيم ابلنظر

إىل شكل النفوذ السياسي على كل إقليم من اعبزيرة ،حيث كان القسم الشرقي ذو الصبغة الفارسية يسكنو العراقيون
واألكراد والفرس واألرمن ،لكن مل تكن الكثافة السكانية كبَتة هبذا اعبزء من اعبزيرة ،رغم ما يتوفر فيو من أراضي خصبة
ومياه وفَتة ،وىو ما جعلو بعد الفتح اإلسالمي نقطة استقطاب ونزوح للقبائل العربية القادمة من اعبنوب ،وابألخص داير
بكر ومضر وربيعة ،وىي اؽبجرات اليت سامهت الحقا بتعريب اؼبنطقة. 8
يف اؼبقابل فإن القسم الغريب الذي ديتد من هنر اػبابور وما يليو غراب ،فقد سكنو اؼبسيحيون واألرمن ،على اعتباره والية
بيزنطية رومانية ،8وعلى ىذا األساس كانت اعبزيرة الفراتية ميداانً للصدام والصراع بُت الدولة الساسانية يف الشرق،
واإلمرباطورية البيزنطية يف الغرب اؼبسيطرة على شرق أوراب .
أما فيما يتعلق ابؼبمالك العربية اليت استقرت يف اعبزيرة قبل ؾبيئ اإلسالم فقد ظهرت مملكة الرىا اليت أتسست منذ
وقت مبكر يف ( 888ق م) ،ومملكة حدايب اليت ظهرت يف منتصف القرن األول ق م ،كما ظهرت مملكة اغبضر اليت
كان ملوكها من عرب قضاعة ،ابإلضافة إىل اؼبناذرة يف اغبَتة ،والغساسنة وتدمر يف الشام وابديتها. 3

 8أبو يوسف يعقوب(ت818ه761/م) ،اخلراج ،طو عبد الرؤوف سعد وسعد حسن دمحم ،اؼبكتبة األزىرية للًتاث ،القاىرة ،ص .03

حسُت مؤنس ،أطلس اتريخ اإلسالم ،ط ،8الزىراء لإلعالم العريب ،القاىرة8037 ،ه8617/م ،ص. 887
 8اؼبرجع نفسو ،ص . 887

 3عبد اغبكيم الكعيب ،اجلزيرة الفراتية ودايرىا العربية ،ط ،8صفحات للدراسات والنشر ،سوراي8336 ،م ،ص.68
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وابلعودة إىل األوضاع السياسية للجزيرة الفراتية قبيل الفتح اإلسالمي فيمكن القول أهنا كانت مضطربة ،فقد سبيز القرن
السادس اؼبيالدي ابزدايد حدة الصراع بُت الروم البيزنطيُت والساسانيُت حول أرض اعبزيرة ،وذلك بسبب تنامي قوة وحجم
كلتا الدولتُت ،وظهور عدد من اؼبلوك األقوايء الذين اجتهدوا يف توطيد سلطاهنم ،مثل اؼبلك الساساين كسرى
األول(076-038م) واؼبلك الروماين جستنيان الثاين(071-090م) ،وقد صاحب ذلك الصراع ازباذ صبلة من
اإلصالحات اإلدارية واالقتصادية وتنامي القوة العسكرية لكل طرف ،ؼبا يتميز بو إقليم اعبزيرة من وفرة اؼبوارد االقتصادية،
وأمهية اؼبوقع االسًتاتيجي من الناحية التجارية. 0
ؿبتدما إىل غاية الفًتة األخَتة اليت سبقت ظهور الدولة اإلسالمية،
وظل ىذا الصراع الفارسي البيزنطي على اعبزيرة ً
ففي القرن األول اؽبجري ومطلع القرن السابع اؼبيالدي غزت اعبيوش الفارسية اعبزيرة والشام وحىت فلسطُت واستولوا على
خشبة الصليب اؼبقدس وكان ذلك يف حدود سنة 980م ؼبا بلغ كسرى أوج قوتو ،مث استطاع ىرقل اؼبلك البيزنطي إيقاف
َّ
التقدم الفارسي يف (8ه983/م) وعادت اؼبناطق اليت احتلها الفرس دبا فيها اعبزيرة إىل اغبكم البيزنطي. 0

ٕ – اسرتاتيجية الفتح اإلسالمي للجزيرة الفراتية ٔ1-ٔ1ه 8ٖ6-8ٖ1/م:
دبجيء الدولة اإلسالمية كانت اسًتاتيجية التوسع وتصدير اإلسالم على رأس األولوايت ابلنسبة للخلفاء الراشدين،
لذلك كان إقليم اعبزيرة مستهدفاً ضمن ىذه االسًتاتيجية ،وفتحو كانت مسألة وقت ،ففي سنة 88ه933/م بدأ
اؼبسلمون عمليات االحتكاك العسكري ابلروم والبيزنطيُت يف أطراف العراق وبالد الشام ،حينما أصدر اػبليفة أبو بكر
الصديق أوامره لقادة جيوش اؼبسلمُت خالد بن الوليد ،وعياض بن غنم(ت83ىـ 908/م) ،9واؼبثٌت بن اغبارثة
الشيباين(ت80ه930/م) 7بغزو تلك النواحي.1

 0اؼبرجع نفسو ،ص. 60

 0عبد اغبكيم الكعيب ،اجلزيرة الفراتية ودايرىا العربية ،ص 66-61
 9عياض بن غنم بن زىَت الفهري(ت83ىـ 908/م) ،قائد من شجعان الصحابة وغزاهتم ،أسلم قبل اغبديبيّة وشهد بدرا وأحدا واػبندق،
ونزل الشام ،وفتح بالد اعبزيرة يف أايم عمر بن اػبطاب ،وىو أول من اجتاز " الدرب " إىل الروم غازاي .وكان يقال لو " زاد الراكب" لكرمو،
تويف ابلشام أو ابؼبدينة وىو ابن ستُت سنة  .الزركلي خَت الدين ،األعالم ،ط ،80دار العلم للماليُت ،بَتوت8338 ،م ،ج ،0ص. 66

 7اؼبثٌت بن حارثة الشيباين ،سيد قومو يف اعباىلية ،وفد على النيب عليو الصالة والسالم يف السنة التاسعة للهجري وأسلم ،أرسلو اػبليفة أبو
بكر لفتح العراق قبل خالد بن الوليد ،كان شجاعا حارب الفرس واستمر على ذلك يف عهد عمر  ،تويف قبل معركة القادسية سنة

(80ىـ930/م) .ابن حبان دمحم (ت300ىـ690/م) ،الثقات ،ط ،8دائرة اؼبعارف العثمانية ،اؽبند8363 ،ىـ8673/م ،ج ،3ص .316ابن
األثَت عز الدين(ت933ه8830/م) ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،تح :علي دمحم معوض وعادل أضبد عبد اؼبوجود ،ط ،8دار الكتب
العلمية ،بَتوت8080 ،ىـ8660/م ،ج ،0ص. 00
 1الطربي دمحم بن جرير(ت383ىـ683/م) ،اتريخ الرسل وامللوك ،تح :دمحم أبو الفضل إبراىيم ،ط ،8دار اؼبعارف ،مصر،

8318ىـ8698/م ،ج ،3ص. 307-303
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خالل ىذه اؼبرحلة حقق اؼبسلمون انتصارات ابىرة أربكت القوتُت اؼبتنازعتُت يف اؼبنطقة دبا يف ذلك إقليم اعبزيرة،
وذلك بعد االنتصار على الروم يف معركة الَتموك (83ه938/م) ،وىو االنتصار الذي أعقبو دحض الفرس يف معركة
القادسية (89ه939/م).6
بعد ذلك ربول اؼبسلمون إىل فتح اعبزيرة يف عهد اػبليفة عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر(83-83ه900-930/م) ،الذي
كتب إىل سعد بن أيب وقاص أيمره بفتح اعبزيرة ومشال اؼبوصل ،فندب إىل ىذه اؼبهمة عياض بن غنم ،وىو ما أكده
البالذري الذي يقول ( :اجلزيرة كلها فتوح عياض بن غنم) ،83وقد أمت الفتح ،ودخل معظم جنده إىل اعبزيرة قادمُت من

الشام.88
يف اؼبقابل جند رواية أخرى نسبها البالذري للواقدي ،يذكر فيها أن عياض بن غنم توجو إىل اعبزيرة بعد أن جاءه كتاب
توليتو من اػبليفة عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر  ،إثر وفاة أاب عبيدة الذي تويف يف طاعون عمواس 81ه936/م ،وعلى ىذا
األساس أصبح عياض واليا على كل من ضبص وقنسرين واعبزيرة.88
فسار إىل اعبزيرة يوم اػبميس للنصف من شعبان سنة 81ه936/م وكان قوام جيشو طبسة آالف جندي ،على
مقدمتهم ميسرة بن مسروق العبسي(ت83ه988/م) ،83وعلى ميمنتو سعيد بن عامر بن حذم اعبمحي(83ىـ908/
م) ،80وعلى ميسرتو صفوان بن معطل السلمي(ت86ه 903/م).80

 6ابن اعبوزي عبد الرضبن(ت067ىـ8833/م) ،املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم ،تح :دمحم عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا،

ط ،8دار الكتب العلمية ،بَتوت8080 ،ىـ8660/م ،ج ،0ص .893-881ابن األثَت عز الدين(ت933ىـ8830/م) ،الكامل يف
التاريخ ،تح :عمر عبد السالم تدمري ،ط ،8دار الكتاب العريب ،بَتوت8087 ،ىـ8667/م ،ج ،8ص . 817-809

 83أضبد بن حيي البالذري (ت871ىـ611/م) ،فتوح البلدان ،مؤسسة اؼبعارف8037 ،ه8617/م ،بَتوت ،ص.839
 88ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ ،ج ،8ص .309حسُت مؤنس ،اؼبرجع نفسو ،ص . .886

 88أضبد بن حيي البالذري  ،فتوح البلدان ،ص .837ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ ،ج ،8ص307
العبسي(83ىـ 908/م) قائد ،من شجعان الصحابة ،كان أحد التسعة الذين وفدوا على النيب ملسو هيلع هللا ىلص من بٍت عبس،
 83ميسرة بن مسروق
ّ
وشهد حجة الوداع ،وؼبا كانت الردة ثبت مع قومو ،شهدوا مع خالد اليمامة وفتوح الشام ،وتوىل سنة  83ىـ قيادة جيش ،زحف هبم من
الشام إىل أرض الروم ،وىو أول جيش دخل بالد الروم  .الزركلي ،األعالم ،ج ،7ص. 336

 80سعيد بن عامر بن حذمي القرشي(83ىـ 908/م)  ،من كبار الصحابة ،أسلم قبل خيرب وشهدىا ،واله عمر ضبص بعد عياض .ابن

حجر العسقالين(ت108ىـ8081/م) ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،تح :عادل أضبد عبد اؼبوجود وعلي دمحم عوض ،ط ،8دار الكتب
العلمية ،بَتوت8080 ،ه ،ج ،3ص .68
 80صفوان بن اؼبعطل السلمي(ت86ه903/م) ،اؼبذكور ابلرباءة يف قصة اإلفك ،حارب الروم ،وكان لو خالف مع حسان بن اثبت بسبب
شعر ىجاء ،أسلم قبل اؼبريسيع تويف بسميساط يف نواحي اعبزيرة وقربه ىناك .الذىيب مشس الدين(ت707ه8307/م) ،سري أعالم النبالء،

تح :ؾبموعة من احملققُت ،ط ،3مؤسسة الرسالة8030 ،ه8610/م ،ج ،8ص.000
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وتذكر بعض اؼبصادر أن خالد بن الوليد شارك يف فتح اعبزيرة وكان على ميسرة اعبيش ،لكن العديد من اؼبصادر
التارخيية األخرى تنفي ذلك حيث قيل أنو مل يسر ربت لواء أحد بعد وفاة أيب عبيدة ،وأنو كان مالزما غبمص لغاية وفاتو
فيها سنة 88ه908/م. 89
ويبدو أن أاب عبيدة قبل وفاتو كان ىو اؼبشرف على بداية فتح اعبزيرة ،وأراد لذلك ذبهيز جيش قوي وىو ما يفسر
طلبو مدداً من اػبليفة عمر هنع هللا يضر ،الذي صرف إليو عياض بن غنم اؼبدعوم حببيب ابن مسلمة ،ىذا األخَت استعملو الحقاً
على عجم اعبزيرة وحرهبا ،يف اؼبقابل استعمل الوليد بن عقبة على عرب اعبزيرة فأقاما على أعماؽبا.87
بعد أن دخل عياض إىل اعبزيرة صاغبو أىلها على ؾبموعة من الشروط؛ وىي أن يبقى ؽبم ىيكلهم وما حولو ،وعلى
أن ال ححيدثوا كنيسة ،إال ما كان ؽبم من قبل ،وأن يعينوا اؼبسلمُت على عدوىم ،فإن تركوا شيئا من ىذه الشروط فال ذمة
ؽبم ،81وقد كانت اعبزيرة أسهل البلدان فتحاً ألن فتحها مل يستغرق إال سنة واحدة ،86وىذا راجع لعدة أسباب أمهها قوة
اؼبسلمُت مقارنة ابغباميات العسكرية اؼبتواجدة يف اعبزيرة ،وكذلك جنوح أغلب اؼبدن إىل الصلح وتفضيلو على القتال،
كما أن الًتكيبة البشرية يف اؼبنطقة لعبت دوراً ىاما ألن وجود القبائل العربية جعلها أقرب إىل الفاربُت اؼبسلمُت من الروم
والفرس.
83
وقد انفرد ابن إسحاق بتاريخ فتح اعبزيرة فإنو يذكر أن فتح اعبزيرة كان يف سنة 86ه903/م ،وليس81ه ،و َّ
أن
ِ
وأمر عليو
عمر بن اػبطاب أرسل إىل سعد بن أيب وقاص قائالً ( :إذا فتح هللا الشام والعراق فابعث جنداً إىل اجلزيرة ّ
خالد ابن عرفطة ،أو ىاشم بن عتبة ،أو عياض بن غنم ) ،فاختار سعد لذلك عياضاً ،ألنو رأى أنو األصلح و َّ
أن عمراً

ىوى  ،وبعث معو الصحايب أبو موسى األشعري ،وابنو عمر بن سعد وىو غالم صغَت مل يكن لو من األمر
َّ
أخره ألن لو فيو ً
88
شيء  ،ويبدوا أن أاب موسى قاد بعض اغبمالت يف اعبزيرة بصفتو قائدا وساىم يف فتح الرىا وظبيساط؛ بعد أن قدم من
البصرة.88

 89خليفة بن خياط (ت803ىـ100/م) ،اتريخ خليفة بن خياط ،تح :أكرم ضياء العمري ،ط ،8دار طيبة ،الرايض8030 ،ىـ8610/م،

ص . 836أضبد بن حيي البالذري ،فتوح البلدان ،ص .837ابن األحثَت ،الكامل يف التاريخ ،ج ،8ص .301
 87الطربي ،اتريخ الرسل وامللوك ،ج ،0ص . 00

 8181أضبد بن حيي البالذري ،فتوح البلدان ،ص.839

 86ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ ،ج ،8ص .309

 83ابن كثَت عماد الدين (ت770ىـ8373/م) ،البداية والنهاية ،تح :عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي ،ط ،8دار ىجر ،مصر،
8081ىـ8661/م ،ج ،83ص  . 37ابن األثَت(ت933ه8378/م) ،الكامل يف التاريخ ،ج ،8ص .307

 88ابن كثَت عماد الدين ،البداية والنهاية ،ج ،83ص  . 37ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ ،ج ،8ص .307

 88الذىيب مشس الدين(ت707ىـ8307/م) ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاىري واألعالم ،تح :عمر عبد السالم تدمري ،ط ،8دار الكتاب
العريب ،بَتوت8083 ،ىـ8663/م ،ج ،3ص .819-810
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الرقّة والرىا:
ٖ -فتح ّ

الرقة من اؼبدن االسًتاتيجية اؼبهمة يف عملية فتح اعبزيرة ،فلما وصلتها طليعة جيش اؼبسلمُت الذين قاموا ابإلغارة على
حواضر للعرب كانت حول اؼبدينة ،مما مكنهم من ربقيق بعض اؼبكاسب من الغنائم ،يف اؼبقابل ىرب كثَت من سكان
تلك النواحي إىل مدينة الرقة ،مث أقبل عياض يف عسكره حىت نزل ابب الرىا وىو أحد أبواهبا ،ولكن جيش اؼبسلمُت
تراجع عن أسوار اؼبدينة ربت الرمي الكثيف للسهام ،واكتفى دبحاصرهتا من بعيد مع وضع روابط عند مداخلها ،وقيل أنو
حاصرىا ؼبدة ست أايم ،83ويف نفس الوقت كانت سرااي اؼبسلمُت أتيت ابألسرى من القرى اجملاورة ،ويف ظل ذلك اغبصار
مل تصمد اؼبدينة أكثر من طبس أايم ،حيث أرسل بطريق 80اؼبدينة إىل القائد عياض يطلب األمان ،فصاغبو شريطة ؾبموعة
من العهود على رأسها دفع اعبزية ففتحوا أبواب اؼبدينة يف وجو اؼبسلمُت.80
وىذا نص الكتاب الذي كتبو إليهم عياض ( :بسمميحرلا نمحرلا هللا  ،ىذا ما أعطى عياض بن غنم ،أىل الرقة يوم

دخلها ،أعطاىم أماانً ألنفسهم ،وأمواهلم وكنائسهم ،ال خترب وال تسكن إذا أعطوا اجلزية اليت عليهم ،ومل حيدثوا
مغيلة ،وعلى أن ال حيدثوا كنيسة وال بيعة ،وال يظهروا انقوسا وال ابعواثً ،وال صليباً ،شهد هللا وكفى ابهلل شهيداً )،
وختم عياض على ىذا الكتاب خباسبو. 89
بعد فتح الرقة ونصيبُت سار جيش اؼبسلمُت متجها حنو حران ،87فلما اقًتب منها ،أرسل عياض مقدمة جيشو إىل
اؼبدينة ،لكن أىلها سارعوا إىل غلق أسوارىا ،مث إهنم راسلوا عياض يعلمونو أبن يتجو جبيشو إىل الرىا ،فما صاغبوه عليو
من شيء قنعوا بو والتزموا بو ،81يف اؼبقابل تشَت مصادر أخرى أهنم عرضوا عليو اعبزية فقبلها منهم. 86
فاذبو حنو الرىا حيث وجد نوعا من اؼبقاومة بعد أن قام أىلها برمي اؼبسلمُت ،مث أخرجوا جيشا للقتال فهزمهم
اؼبسلمون ،مما أرغمهم على طلب الصلح واألمان ،فأجاهبم عياض إليو ،وكتب إليهم كتاابً جاء فيو( :
 83ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ ،ج ،8ص .307
 80البطريق بلغة أىل الشام والروم ،ىو القائد ،وىي كلمة معربة ،وصبعو بطارقة ،ويف حديث ىرقل ( :فدخلنا عليو وعنده بطارقتو من الروم)،
وىو اغباذق ابغبرب وأمورىا بلغة الروم ،وىو ذو منصب وتقدم عندىم ،ويف الدولة اإلسالمية كان اعباثليق رئيس النصارى يف بالد اإلسالم،
ٍ
كل بلد من ربت اؼبطران ،مثّ القسيس ،مثّ
دبدينة السالم "بغداد" ،ويكون ربت يد بطريق أنطاكية ،مثّ اؼبطران ربت يده ،مثّ األحسقف يكون يف ّ

الشماس .أنظر ،ابن منظور(ت788ه8388/م) ،لسان العرب ،ط ،3دار صادر ،بَتوت8080،ه ،ج ،83ص.88
ّ
آابدي(ت187ه8080/م) ،القاموس احمليط ،تح :دمحم نعيم العرقسوسي ،ط ،1مؤسسة الرسالة8089 ،ه8330/م ،ص. 178
 80أضبد بن حيي البالذري ،فتوح البلدان ،ص831
 89اؼبصدر نفسو ،ص.837

 87ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ ،ج ،8ص .309

 81أضبد بن حيي البالذري ،فتوح البلدان ،ص.836

 86ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ ،ج ،8ص .309
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بسمميحرلا نمحرلا هللا  ،ىذا كتاب من عياض بن غنم ،ألسقف الرىا ،إنكم إن فتحتم يل ابب املدينة ،على أن تؤدوا

إيل عن كل رجل ديناراً وميي قمح ،فأنتم آمنون على أنفسكم وأموالكم ومن تبعكم ،وعليكم إرشاد الضال،
وإصالح اجلسور والطرق ،ونصيحة املسلمني ،شهد هللا وكفى ابهلل شهي ًدا )ٖٓ .

ويبدوا أن أاب موسى األشعري ىو من فتح الرىا وظبيساط؛ بعد أن قدم من العراق ،وكان ذلك طبعاً ربت إشراف
عياض بن غنم ألنو اؼبسؤول األول عن فتح اعبزيرة ،وتشَت بعض اؼبصادر َّ
أن أاب موسى فتحها عنوة ،38يف اؼبقابل فإن
مصادر أخرى تذكر أن أاب موسى فتح الرىا وظبيساط صلحاً وما واالمها عنوة.38
وبعد أن فتح عياض ىذه اؼبدينة جعلها مركزاً لقيادتو يف حركة الفتح ،فقد كان يغزوا من الرىا مث يرجع إليها ،33وكانت
أول مدينة خرج إليها بعد الرىا ىي حران اليت كان أىلها قد وعدوه من قبل أبهنم سيلتزمون دبا يتفق بو مع أىل الرىا وىو
ما حدث فعال ،مث فتحت ابقي اؼبدن تباعاً ،حيث يقول الزىري ( :مل يبقى ابجلزيرة موضع قدم إال فتح على عهد عمر
بن اخلطاب ،على يدي عياض بن غنم ،فتح حران والرىا والرقة وقرقيسيا ونصيبنيٖٗ وسنجار ). 30

ومن التطورات اليت صاحبت عملية فتح اعبزيرة أنو سرعان ما نشأت حركة صغَتة للردة وسط بعض اؼبدن ،لكن ىذه
اغبركة سرعان ما احتواىا عياض وأطفأ فتيلها ،فبعد فتح كل من الرىا والرقة وحران وظبيساط ،ارتد أىل ىذه األخَتة
ونقضوا العهد بعد أن غادرىم جيش اؼبسلمُت مما جعل عياض يرجع إليهم فحاصر اؼبدينة حىت فتحها ،وىو ما حدث
أيضا مع مدينة الرىا ،مما حتم على القائد عياض ترك عامل لو مع صباعة من اعبند يف اؼبدينة. 39
ليواصل سلسلة فتح اؼبدن فقام بفتح تل موزن ،مث قرقيسيا ،وآمد ،وميافارقُت ،وحصن كفرتوات ،ونصيبُت ،وطور
عبدين ،وحصن ماردين ،ودارا ،وقردى ابزبدى ،والزوزان ،ومدن أخرى كثَتة فتحها صبيعا يف سنة (86ه903/م) ،إىل
غاية أن وصل إىل منطقة تسمى العُت اغبامضة يف أرمينية ،مث رجع إىل الشام ابلتحديد مدينة ضبص بعد أن كان اػبليفة
عمر قد واله إايىا ،فتويف ىذا القائد الفاتح سنة (83ه908/م) بعد سلسلة كبَتة من الفتوحات. 37
 33أبو يوسف ،اخلراج ،ص . 08أضبد بن حيي البالذري ،فتوح البلدان ،ص.803-836

 38الذىيب مشس الدين(ت707ىـ8307/م) ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاىري واألعالم ،تح :عمر عبد السالم تدمري ،ط ،8دار الكتاب
العريب ،بَتوت8083 ،ىـ8663/م ،ج ،3ص .819-810
 38خليفة بن خياط ،اتريخ خليفة بن خياط ، ،ص. 836

 33ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ ،ج ،8ص .301
 30تشَت بعض اؼبصادر أن الذي فتح نصيبُت ىو الصحايب أبو موسى األشعري وكان قد بعثو إليها عياض بن غنم  .أنظر :ابن األثَت،
الكامل يف التاريخ ،ج ،8ص  .307ابن كثَت عماد الدين ،البداية والنهاية ،ج ،83ص 37
 30أضبد بن حيي البالذري ،فتوح البلدان ،ص803

 39اؼبصدر نفسو ،ص . 808ابن األثَت ،اؼبصدر نفسو ،ج ،8ص 301
 37أضبد بن حيي البالذري ،فتوح البلدان ،ص . .808ابن األحثَت ،الكامل يف التاريخ ،ج ،8ص . 301
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فتح عني الوردة:

االىتمام بفتح عُت الوردة مهم يف سياق دراسة فتح اعبزيرة ،ألهنا اؼبدينة الوحيدة تقريباً اليت استعصت على القائد
عياض بن غنم ،ىذا األخَت بعد وفاتو َّ
وىل مكانو اػبليفة عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر" :عمَت بن سعد األنصاري(ت00ىـ990/
م)" ،31الذي ساىم يف فتح عُت الوردة وىي كما ذكران من اؼبدن القليلة اليت امتنعت سابقاً على عياض بن غنم ،36وجند
حوؽبا تضارب الكثَت من الرواايت التارخيية .
حيث تقول الرواية األوىل أهنا فتحت يف عهد عياض بن غنم بعد أن كتب إليو عمر بن اػبطاب أيمره أن يوجو إليها
عمَت بن سعد األنصاري ،ىذا األخَت قدَّم الطالئع أمامو فأصابوا قوماً من الفالحُت وغنموا من مواشي العدو ،فلماّ انتبو
ونصبحوا العرادات03وواجهوا جيش اؼبسلمُت ابلسهام ،مما كان سبباً يف قتل الكثَت من
ؽبم أىل اؼبدينة أغلقوا األبوابَّ ،
08
اؼبسلمُت الذين جنحوا الح ًقا يف فتح ىذه اؼبدينة صلحاً .
يف اؼبقابل جند رواية اثنية تذكر أن ىذه اؼبدينة امتنعت على عياض بن غنم ،وأن الذي فتحها ىو عمَت بن سعد،
وكان حينها واليا على اعبزيرة ،بعد أن والَّه عمر بن اػبطاب ،وتقول ىذه الرواية أن اؼبسلمُت فتحوا ىذه اؼبدينة عنوة ،بعد
قتال شديد مع أىلها ،عكس الرواية األوىل اليت تذكر أن فتحها كان صلحاً ،لذلك وضعوا اعبزية على كل رأس أربعة
داننَت دون أن تسىب نساؤىم وال أوالدىم ،ألن عمَتاً ؼبا دخل اؼبدينة أعطى األمان ألىلها. 08
وجند رواية اثلثة تذكر أن فاتح ىذه اؼبدينة ىو أبو موسى األشعري الذي بعثو عمر بن اػبطاب بعد وفاة عياض ،لكن
ىذه الرواية ال ديكن التعويل عليها ،واألرجح أن ىذه اؼبدينة فتحها عمَت بن سعد األنصاري ،وجعل على أىلها اػبراج
واعبزية ،يف اؼبقابل اشتغل اؼبسلمُت وفق النظام اإلقطاعي يف ابقي األراضي اليت ىاجر منها مالكها. 03

ٗ -أوضاع اجلزيرة بعد الفتح اإلسالمي:

ابلنسبة للوالة اؼبسلمُت على اعبزيرة فإنو بعد وفاة أيب عبيدة َّ
وىل اػبليفة عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر عياض بن غنم واليا على
اعبزيرة ،00مث بعد وفاة ىذا األخَت َّ
وىل سعيد بن عامر بن حذمي ،الذي قام ببناء مسجد الرقة ومسجد الرىا ،مث بعد وفاتو
 31عمَت بن سعد بن عبيد االوسي االنصاري (ت00ىـ 990/م) صحايب من الوالة الزىاد ،شهد فتوح الشام ،واستعملو عمر على ضبص،
فأقام سنة ودعاه إىل اؼبدينة فجاءىا ،فأراد عمر إعادتو فأيب ،ومات يف أايمو ،وقيل :عاش إىل خالفة معاوية  .وكان عمر يقول فيو( :وددت

أن يل رجاال مثل عمَت بن سعد أستعُت هبم على أعمال اؼبسلمُت) .الزركلي ،األعالم ،ج ،0ص. 1

 36أضبد بن حيي البالذري ،فتوح البلدان ،ص . 808-808ابن األحثَت ،الكامل يف التاريخ ،ج ،8ص .301
 03العرادات صبع عرادة ،وىي آلة لرمي اغبجارة .
 08أضبد بن حيي البالذري ،فتوح البلدان ،ص. 803
 08اؼبصدر نفسو ،ص.803

 03اؼبصدر نفسو ،ص ..803ابن األحثَت ،الكامل يف التاريخ ،ج ،8ص . 301
 00اؼبصدر نفسو ،ص.837
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وىل عمَت بن سعد الذي كان لو أيضا عناية ببناء اؼبساجد ،حيث أنو بٌت اؼبساجد بداير مضر وداير ربيعة ،أما يف خالفة
َّ
وىل اعبزيرة ؼبعاوية بن أيب سفيان ،وأمره إبعمارىا عرب إنزال العرب يف اؼبناطق النائية عن اؼبدن
عثمان بن عفان فإنو َّ
والقرى ،ومنحهم الًتخيص يف استغالل األراضي اليت ال حق فيها ألحد ،فأنزل بٍت سبيم الرابية ،وأنزل اؼبازحُت واؼبديرب
أخالطاً من قيس وأسد وغَتىم ،وفعل نفس الشيء يف نواحي داير مضر ،وقد كان لو عناية بتحصُت تلك اؼبناطق فألزم
اؼبدن والقرى من يقوم حبفظها والدفاع عنها. 00
بعد الفتح اإلسالمي للجزيرة ىاجر منها الكثَت من األرمن الذين كانوا يقطنون يف القسم الغريب ،وىي ىجرات طبيعية،
لذلك فإهنم فضلوا العودة إىل أرمينيا والعامل اؼبسيحي بدل التعايش يف ظل حكم الدولة اإلسالمية ،09يف اؼبقابل فإن القسم
الشرقي الذي كان حيكمو الفرس مل تكن فيو الكثافة السكانية كبَتة ،رغم ما يوفره من امتيازات اقتصادية ،وىو ما جعلو
بعد الفتح اإلسالمي نقطة استقطاب ونزوح للقبائل العربية القادمة من اعبنوب ،وابألخص داير بكر ومضر وربيعة ،وىي
اؽبجرات اليت سامهت الحقا بتعريب اؼبنطقة ،07وىو ما تطرقنا إليو سابقاً .
من التطورات اليت حدثت مع أىل الذمة خاصة يف مدينة الرىا أنو ؼبا ويل معاوية جعل عليهم اعبزية وفق ما كانوا
اتفقوا عليو مع الفاتح عياض ،الذي كان قد اتفق معهم من قبل على أن كل رجل منهم ملزم بدفع دينار يف السنة وقيل
أربعة داننَت ،ومعو كذلك أقفزة 01من قمح ،والقليل من الزيت واػبل والعسل ،06يف اؼبقابل فضلت بعض القبائل العربية
اليت مل تدخل إىل اإلسالم عدم دفع اعبزية لشعورىم ابألنفة والعزة ،ألهنم رأوا يف دفع اعبزية احتقاراً ؽبم مع ابقي العرب،
فاتفق معهم اػبليفة عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر على دفع ضعف ما يدفعو العرب.03
ويبدوا أن حكم اعبزيرة استعصى على بعض القضاة ففي زمن اػبليفة عمر بن عبد العزيز(838-66ه-781/
َّن
 783م) كتب إليو ميمون بن مهران يشكو شدة اغبكم واعببلة ،وكان قاضي اعبزيرة وعلى خراجها ،فكتب إليو عمر( :أِّ
ْض ِِبَا است با َن ل َ ِ
اج َ ِ َِّ
ِ
يل؛ فَلَ ْو أ َّ
بَ ،واق ِ
َن
ك أ َْم ٌر فَ ْارفَ ْعوُ إِ ََّ
س َعلَْي َ
ك َما يُ َعنِّ َ
َملْ أُ َكلِّ ْف َ
يكْ ،
ََْ
َت الطيّ َ
َك م َن ا ْْلَ ِّق؛ فَإ َذا الْتَ بَ َ
ام دين َوَال دنيا).08
َّاس إِذَا ثَ ُق َل عَلَْي ِه ْم أ َْم ٌر تَ َرُكوهُ َما قَ َ
الن َ

 00أضبد بن حيي البالذري ،فتوح البلدان ، ،ص 800
 09حسُت مؤنس ،أطلس اتريخ اإلسالم  ،ص 887
 07اؼبرجع نفسو ،ص. 887
مقداره يف البالد ،والقفيز يساوي أربعة مكاكيك ،وكل مكوك طبسة عشر رطالً ،وىو ما
 0101القفيز مكيال كان يحكال بو قدديًا ،وخيتلف ح
يقارب  33كلغ  .اػبوارزمي دمحم بن أضبد(ت317ه667/م) ،مفاتيح العلوم ،تح :إبراىيم األبياري ،ط ،8دار الكتاب العريب ،ص. 33
 06أضبد بن حيي البالذري ،فتوح البلدان ،ص.831

 03حسُت علي ،الفتح اإلسالمي ملدينة ماردين ،ؾبلة حقائق للدراسات النفسية واالجتماعية ،العدد ،88 :اعبزائر ،ص830
 08أبو يوسف(ت818ىـ) ،اخلراج ،ص.881
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وقد كانت بُت الرقة والرافقة مزارع وفضاء واسع ،حولو وايل اعبزيرة علي بن سليمان بن علي 08إىل أسواق ،وىو نفسو
سوق الرقة األعظم الذي أصبح فيما مضى يعرف بسوق ىشام العتيق ،الذي ضل قائما ألايم اػبليفة الرشيد(-873
863ه183-717/م) الذي استزاد يف تلك األسواق ،فلم تزل ذبتيب مع الصوايف.03

خامتة:

يف األخَت وعلى ضوء ما تقدم ديكن الوقوف على ؾبموعة من النتائج ؽبذا البحث ،أمهها اإلشارة إىل األوضاع
السياسية للجزيرة الفراتية قبل الفتح اإلسالمي ،وىي األوضاع اليت ميزىا االضطراب السياسي اغباصل يف ىذه اؼبنطقة،
بسبب الصراع بُت الروم البيزنطيُت والفرس الساسانيُت حول سيادة أرض اعبزيرة ،وىو صراع حتمي فرضتو اعبغرافيا ابعتبار
أن اعبزيرة منطقة سباس بُت القوتُت ،ضف إىل ذلك تنامي قوة وحجم كلتا الدولتُت ،وما توفره اؼبنطقة من فرص اقتصادية
واسًتاتيجية.
اختارت الكثَت من القبائل العربية اؽبجرة إىل اعبزيرة واالستقرار فيها ،منذ وقت مبكر ،وكانت شبو اعبزيرة العربية مصدر
تلك اؽبجرات ،وذلك لعدة أسباب أمهها؛ اؼبوارد اؼبائية الوفَتة واحملاصيل الزراعية الغنية اليت توفرىا ىذه اؼبنطقة ،ونتيجة
تلك اؽبجرات ظهرت بعض الدول العربية اليت فرضت وجودىا لدرجة أن الفرس والروم كانوا يسعون لكسب ودىا أو حىت
ؿباربتها.
أثناء حركة فتح اعبزيرة مل تكن ىناك مقاومة كبَتة وىو ما يفسر سلسلة الفتوحات الكبَتة اليت اخًتقتها يف سنة واحدة
سَت عياض بن
فكانت اعبزيرة أسهل البلدان فتحاً ،وديكن القول أن فتح اعبزيرة كان مصدره من أىل الشام ألن أاب عبيدة َّ
غنم من الشام مث بدرجة أقل العراق.
كان إقليم اعبزيرة قبل اإلسالم يعرف انتشاراً كبَتا للنصرانية ،وكان ذلك سببا كافيا مهد الحقا لسرعة اعتناقهم اإلسالم
ورسالة التوحيد ،يف اؼبقابل فضلت فئة ليست ابلقليلة البقاء على نصرانيتها يف إطار ما تكفلو شروط اعبزية والتعايش مع
اؼبسلمُت ،حيث أن معظم مدن اعبزيرة فتحت صلحاً على يد القائد الفاتح عياض بن غنم الذي برز اظبو بشكل كبَت يف
فتح اعبزيرة رغم وجود أظباء ثقيلة لصحابة شاركوا يف فتحها مثل موسى بن نصَت ،وخالد بن الوليد ،مهنع هللا يضر صبيعا .

 08علي بن سليمان بن علي بن عبد هللا بن عباس اؽبامشي العباسي(871ىـ760/م) أمَت من الوالة ،ويل مصر ؼبوسى اؽبادي سنة 896ىـ
وكان يف العراق ،أقره ىارون الرشيد على اإلمارة ،لكنو طمع ابػبالفة ،فعزلو سنة 878ىـ وعاد إىل العراق ،فواله الرشيد بعض األعمال يف
اعبيش واستمر مكرما إىل أن مات  .الزركلي ،األعالم ،ج ،0ص . 868
 03أضبد بن حيي البالذري ،فتوح البلدان ،ص.807
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 ابن األثَت عز الدين(ت933ىـ) ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،تح :علي دمحم معوض وعادل أضبد عبد اؼبوجود،ط ،8دار الكتب العلمية ،بَتوت8080 ،ىـ8660/م .

 ابن األثَت عز الدين(ت933ىـ) ،الكامل يف التاريخ ،تح :عمر عبد السالم تدمري ،ط ،8دار الكتاب العريب،بَتوت8087 ،ىـ8667/م .
-

أضبد بن حيي البالذري (ت871ىـ) ،فتوح البلدان ،مؤسسة اؼبعارف8037 ،ه8617/م ،بَتوت.

 ابن اعبوزي عبد الرضبن(ت067ىـ) ،املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم ،تح :دمحم عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادرعطا ،ط ،8دار الكتب العلمية ،بَتوت8080 ،ىـ8660/م.
 -ابن حبان دمحم (ت300ىـ) ،الثقات ،ط ،8دائرة اؼبعارف العثمانية ،اؽبند8363 ،ىـ8673/م .

 ابن حجر العسقالين(ت108ىـ) ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،تح :عادل أضبد عبد اؼبوجود وعلي دمحم عوض ،ط،8دار الكتب العلمية ،بَتوت8080 ،ه .
 خليفة بن خياط (ت803ىـ) ،اتريخ خليفة بن خياط ،تح :أكرم ضياء العمري ،ط ،8دار طيبة ،الرايض،8030ىـ8610/م .
 الذىيب مشس الدين(ت707ىـ) ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاىري واألعالم ،تح :عمر عبد السالم تدمري ،ط،8دار الكتاب العريب ،بَتوت8083 ،ىـ8663/م .

 الذىيب مشس الدين(ت707ه) ،سري أعالم النبالء ،تح :ؾبموعة من احملققُت ،ط ،3مؤسسة الرسالة،8030ه8610/م .
 الطربي دمحم بن جرير(ت383ىـ) ،اتريخ الرسل وامللوك ،تح :دمحم أبو الفضل إبراىيم ،ط ،8دار اؼبعارف ،مصر،8318ىـ8698/م .
 ابن كثَت عماد الدين (ت770ىـ) ،البداية والنهاية ،تح :عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي ،ط ،8دار ىجر ،مصر،8081ىـ8661/م .

 -أبو يوسف يعقوب(ت818ه) ،اخلراج ،طو عبد الرؤوف سعد وسعد حسن دمحم ،اؼبكتبة األزىرية للًتاث ،القاىرة.
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ب -املعاجم والقواميس:
 -اػبوارزمي دمحم بن أضبد(ت317ه) ،مفاتيح العلوم ،تح :إبراىيم األبياري ،ط ،8دار الكتاب العريب .

 الفَتوز آابدي(ت187ه) ،القاموس احمليط ،تح :دمحم نعيم العرقسوسي ،ط ،1مؤسسة الرسالة8089 ،ه8330/م . ابن منظور(ت788ه) ،لسان العرب ،ط ،3دار صادر ،بَتوت8080،ه .ج -املراجع:

 -حسُت مؤنس ،أطلس اتريخ اإلسالم ،ط ،8الزىراء لإلعالم العريب ،القاىرة8037 ،ه8617/م .

 حسُت علي ،الفتح اإلسالمي ملدينة ماردين ،ؾبلة حقائق للدراسات النفسية واالجتماعية ،العدد ،88 :اعبزائر. -الزركلي خَت الدين ،األعالم ،ط ،80دار العلم للماليُت ،بَتوت8338 ،م .

 -عبد اغبكيم الكعيب ،اجلزيرة الفراتية ودايرىا العربية ،ط ،8صفحات للدراسات والنشر ،سوراي8336 ،م .
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الفتحىاإلسالميىلدوارىمضرىسنظى(81هـ936/م) ى
القرنىاالولىالكجري/السادسىالموالدي ى
The Islamic conquest of Diyar Mudar in the year
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ملخص البحث:

تعد اجلزيرة الفراتية من ابرز واهم االقاليم اليت اختذهتا القبائل العربية مستقرا ذلا منذ اقددم العودور بعدد هارهتدا مدن
شدب اجلزيددرة العربيددةر وددارت هددذم ادلنلقددة م،ددان لسدد،ناهار وينقسددم اقةدديم اجلزيددرة ا ال ددة ر وهد  :ر ربيعددةر و ر
مضرر و ر ب،ر.
وتعددد ر مضددر مواددوع البحددث مددن اقسددام ا ادل ددة الدديت سدد،نت ا قبيةددة مضددر العربيددة وبعددس رو ددا تس د
ابمس ا ضال ن القبائل العربية االخرىر وهذم الد ر ذلا العديد من ادلددن والديت زيدزت ابتدا تقد ةدل تدر الفدرات يع دا
وارت مراكز جتاريةر و رانية نتياة دلوقع ا احليوي.
بدأ الفتح االسالم القةيم اجلزيرة الفراتية يف الع د الراشدير وابلتحديد يف د اخلةيفة ر بن اخللاب (را
هللا ن ) سنة  ٔٛهارير ومن ادلدن اليت مت تح ا ه مدن ر مضر ،ان لةعرب ادلسدة ٌن الفدا ٌن الددور الع ديم يف
اسددتقرار هددذم ادلدددن و خددول االسددالم الي ددار وقددد تحد مع ددا ددةحا ةددل يددد القددا ة ادلسددة ٌن ومددن م يدداض بددن ددنم
الذي قا محةة الفتح تةك أبمر من خةيفة ادلسة ٌن الذي وج كتااب ا وايل الشام ابو بيدة امر بن اجلراح لي يأ اجليش
ةحا
لذلك االمر ادل م الذي ت،ةل ابلنااحر ،ان مدينة الرقة وه احدى مدن ر مضر من او ادلدن اليت تح
ومع دا مديندة الرهددا الديت اخددذ ادلسدة ون ةدل اهة ددا النودارى الع ددو وادلوا يدء بعددم بنددان ال،ندائار وأن ال يعيندوا احدد ةددل
ادلسة ٌن م احلفاظ ةل وجو هم يف بيوهتم امنٌنر ضال ن ادلدن االخرى.
ر ر مضر بعزم ادلسة ٌن وقوة ارا هتم اليوال مبا ئ االسالم ا كل بقاع األرض
وبذلك تح

الكلمات املفتاحية :داير ربيعة ،وداير مضر ،وداير بكر.

Abstract
Al-Djazīra is one of the most prominent and important regions that
the Arab tribes have taken as their settlement since ancient times after their
migration from the Arabian Peninsula.This area became a place for its
residents, and Al-Djazīra is divided into three sections , which are: Diyar
Rabia, Diyar Mudar, Diyar Bakr.
(Diyar Mudar) is the subject of the research from the important
sections that were inhabited by the Arab tribe of Mudar and some of its
branches were named after it as well as other Arab tribes. And these Diyar
have many cities, which are distinguished by their being located on the
Euphrates River, all of which have become commercial and urban centers
as a result of their vital location.
The Islamic conquest of Al-Djazīra began during The era of the
Rashidiya Caliphate specifically during the reign of Caliph Omar Ibn AlKhattab (may God be pleased with him) in the year 18 AH. Among the
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cities that have liberation were the cities of Diyar Mudar. The Arabs
Muslims liberation had a great role in the stability of these cities and the
entry of Islam to them. Most of them were made conciliation at the hands
of Muslim leaders, including Ayyad bin Ghannam, who led that campaign
of conquest by order of the Caliph of the Muslims, who sent a letter to the
governor of Syria, Abu Ubaidah Amer bin Al-Jarrah, to prepare the army
for that important matter that was crowned with success.The city of
(Raqqa) ,which is one of the cities of Diyar Mudar, was one of the first
cities to liberation a peace treaty, along with the city of(al-Rha) ,in which
the Muslims took covenants from its Christian residents not to build
churches, and not to help anyone against Muslims while maintaining their
presence in their homes safe, as well as other cities.
Thus, the liberation of Diyar Mudar to the resolve by Muslims and
their strength of will to deliver the principles of Islam to all parts of the
earth
Key words: Diyar Rabia, Diyar Mudar, Diyar Bakr.

مقدمة

تعددد ر مضددر جددزناً مددن اقةدديم اجلزيددرة الفراتيددة ادلت،ونددة مددن ال ددة أقسددام ( ر ربيعددةر و ر مضددرر و ر ب،ددر) وقددد
هاجرت القبائل العربية من أرجان اجلزيدرة العربيدة ا كلدك االقةديم مندذ أقددم العودورر ومسد كدل جدزن مند ابسدم القبيةدة الديت
س،نت ر و ارت تةك ادلنلقة ا﵀وورة بٌن تري جةة والفرات مستقراً ذلا.
وتعد ر مضر من األقسام ادل ة التابعة إلقةيم اجلزيرة الفراتية الواس األرجانر ومس هبذا االسم نسبة ا قبيةة مضر
العربية اليت س،ن روع ديددة من دا هنداور وتت يدز أبن مددتا يعداً تقد ةدل تدر الفدرات وروا ددم واألتدار اخلارجدة مند ر
وتضم قبائل ربية سلتةفة استوطن يف مددتا الديت تت تد عوقد حيدوي سدا دها ةدل انتشدار الزرا دةر وحركدة التادارة ضدالً
ن احلركة الع رانية.
وبعد ظ ور اإلسالم وابتدان ةيات الفتح وابألخص يف دد اخلةيفدة الراشددي در بدن اخللداب (ه) كدان إلقةديم
اجلزيرة الفراتية نويب كبًن من كلك الفتح واالهت ام ب كان من أولو ت الدولة العربية اإلسالميةر وبض ن ر مضر اليت
تح مع م مدتا دةحاً ةدل يدد أ دم قدا ة ادلسدة ٌن يف كلدك الع دد و دحابة رسدول هللا (ﷺ) الدذين شداركوا يد ر إك
كان لتةك الفتوحات أ رها ال،بًن يف اتساع رقعة الدولة العربية اإلسالمية.
تض ن البحث مدن ر مضر ُنسب التسةسل االَندي وموقع ا والفتح اإلسالم ل،ل مدينة من مدتا.
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الفتح االسالمي لداير مضر ومدهنا

تق ر مضر(ٔ) يف شرق تر الفرات(ٕ) ةل ادلنلقة الس ةية عحاكاة الن ر لتش ل الس ول كة ا اليت يروي ا تر
البةيخ(ٖ)ر وقوبة تةك الد ر مدينة الرقة(ٗ)ر وقد تح تةك ادلدن يف د اخلةيفة ر بن اخللاب (ه) سنة
(ٔٛهٖٜٙ/م) ومدتا:

 آلوسة :وامس ا جان ةل إسم رجل يد ل آلوسر وه إحدى مدن

ر مضر الواقعة ةل تر الفرات قرب انتر

واحلديثة(٘) وهذم ادلدينة جزيرة ذلا اترخي ا تق ةل تر الفرات رب العراقر و يط هبا ادليام من ج اهتا األرب ( )ٙوتعد من
ادلدن العامرة( )ٚاليت س،نت ا القبائل العربية العديدة من قبيةة إ ر و قيل وربيعةر وط (.)ٛ
تح هذم ادلدينة أ نان الفتح االسالم لةازيرة الفراتية ةل يد ًن بن سعد( )ٜالذي است ،ل تح حوون
(ٓٔ)
الفرات مث توج ا آلوسة و تح ا م ادلدن اجملاورة ذلا

(ٔ) مض د ددر :وهد ددم بن د ددو مض د ددر ب د ددن ند د دزارر وقد ددد تفر د د م د ددن م أكث د ددر القبائ د ددل العربي د ددة العدننيد ددة .القةقشد ددندير أبد ددو العبد دداس أمحد ددد بد ددن ة د د
(تٕٔٛهٔٗٔٛ/م) قالئ د ددد اجل د د ددان يف التعري د ددت بقبائد د ددل د د ددرب الزم د د ددانر تر إب د د دراهيم اإلبي د ددارير ار ال،ت د دداب ادلو د ددرير طٕ (الق د دداهرةر
ٕٓٗٔهٜٕٔٛ/م) صٓٔٔ  .زت بنو مضر ب،ثرهتم يف احلااز و ةبت م ةدل القبائدل االخدرى ك دا كاند الرمسدة ذلدم يف م،دة واحلدرم .ادلدد ر
بدداس بددن بددن أمحدددر سلتوددر ددتح رب األرابب عددا أ ددل يف لددب الةبدداب مددن واجددب األنسددابر ملبعددة ادلعاهددد (موددرر ٖ٘ٗٔهٜٕٔٙ/م)
ص.٘ٙ
(ٕ) ق ددوت احل ددوير أب ددو ب ددد هللا ق ددوت ب ددن ب ددد هللا (تٕٙٙهٕٕٔٛ/م) معا ددم البة دددانر ار ددا رر طٕ (ب ددًنوتر ٜٜ٘ٔم) .جٕر
صٗ.ٜٗ
(ٖ) البةيخ :را د تر الفرات الذي خيرج من ٌن الذهبانة يف حرانر ويوب يف تر الفرات ند أسفل الرقة .ابن خر اكبةر أبو القاسدم بيدد هللا
بدن بددد هللا (تٕٓٛهٜٖٛ/م) ادلسدالك وادل الددكر ار دا ر (بددًنوتٜٔٛٛم) ص٘ٔٚر و ددٌن الذهباندة هد مدن أ ددم العيدون ادلائيددة الدديت
خيرج من ا البةيخ الذي يقل مسا ة ليول إ حون مسة ة تات هناو األتار وتسق القدرى والبسداتٌنر وبعددها يودب ندد مديندة الرقدة.
قوت احل وير معام البةدانر جٔر صٖ.ٜٗ
(ٗ) س رابر اائب األقاليم السبعةر ا تىن ب و حح ر هانا ون مزيكر ملبعة آ ولت هولزهوزن ( ينار ٖٔٗٚهٜٕٜٔ/م) صٕٔٔ.
(٘) قوت احل وير معام البةدانر جٔر صٕٗٙ؛ ابن بد احلءر ف الدين بن بد ادلؤمن (تٖٜٚهٖٖٜٔ/م) مرا دد اإلطدالع ةدل
أمسان األم،نة والبقاعر ار اجليل (بًنوتر ٕٔٗٔه) جٔر صٔٔ.
( )ٙال،بيس ر خةيل رجب محدانر تنوير األبوار أب دالم احلواادر العة يدة يف زلا دة األنبدار حد تايدة القدرن الثالدث شدر اذلادرير ار أرلدد
لةنشر والتوزي ( انر ٕٓٔٚم)ص.ٖٜٗ
( )ٚالع رير سٌن بن خًن هللا (تٖٕ٘ٔهٜٔٛٔ/م) اتريخ زلاسن بغدا ر تح وهتدذيبر ميعدا شدرل الددينر ار ال،تدب العة يدة (بدًنوتر
ٜٔٔٚم) صٖٖ.
( )ٛادلغةوثر سام بن بد هللار أطةا أ الم ادلفسرينر العبي،ان لةنشر والتوزي (الر ضرٕٗٗٔهٕٕٓٔ/م) ص.ٖٖٚ-ٖٖٙ
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 ابجروان :قرية من قرى ر مضر ال،بًنة يف إقةيم اجلزيرة الفراتية(ٔٔ)ر وتدخل ا ن أراا البةيخ بين وبٌن شاطئ تر
الفرات ليةة واحدة(ٕٔ)ر وهذم القرية كات أسواق جتارية امرة(ٖٔ)ر وي،ثر ي ا الس،انر ضالً ن َّ
أن موقع ا ةل الن ر

سا د يف زرا ة أنواع ا﵀ا يلر وبساتٌن ال،رومر والفواك ر وه تبعد ن مدينة الرقة ال ة راسخ(ٗٔ) ومت تح ا سنة
(٘ٔ)
(ٕٕهٖٙٗ/م) بعد أن توج الي ا األشعث بن قيا واحل أهة ا و رض ةي م اخلراجر وبق هذا الوةح قائ اً
إمرة ادلسة ٌن(.)ٔٙ
طادلا كان ادلدينة

 تل موزون :مدينة قددية من مدن اجلزيرة الفراتية تق بٌن رأس ٌن وسروجر ا ن ر مضر س،ن ا اللبيب اإل ريق
جالينوس مث ُخَّرب ر إك بُني قبل كلك ابحلاارة الضخ ة كات الةون األسو ()ٔٚر هذم ادلدينة َّ
أن ي ا تراً يس ل (سااب)
(.)ٔٛ
ومت تح ا سنة (ٜٔهٙٗٓ/م) ندما و ل الي ا ياض بن نم (ه)( )ٜٔأ نان ةيات الفتح االسالم ر وز
(ٕٓ)
ادلواحلة بين وبٌن أهة ا

(ﷺ) يند اخلةيفدة در بدن اخللداب ةدل محدص مث دزل من دا
(ً )ٜن بن سعد بدن بيدد بدن النع دان بدن قديا (ه) مدن دحابة الند
وتوج ا ةسلٌن وبق هناو ح و ات سنة (ٖ٘ه ٙ٘٘/م) ويو دت أبند مدن الع دال الزهدا  .أبدو نعديم اال دف ا ر معر دة الودحابةر جٗر
.ٕٓٛٙ
(ٓٔ) البالكرير أمحد بن حيٍن بن جابر (تٕٜٚهٜٕٛ/م) توح البةدانر ار وم،تبة هالل (بًنوتر ٜٔٛٛم) ص.ٜٔٚ
(ٔٔ) قوت احل وير معام البةدانر جٔر صٖٖٔ.
(ٕٔ) الب،ددرير أبددو بيددد بددد هللا بددن بددد العزيددز (تٗٛٚهٜٔٓٗ/م) معاددم مددا اسددتعام مددن أمسددان الددبال وادلواا د ر ددا ال،تددبر طٖ
(بًنوتر ٖٓٗٔه) جٔر صٕٕٓ.
(ٖٔ) اإل ريس د ر ب ددن ب ددن ب ددد هللا (تٓ٘ٙهٔٔٙٗ/م) نزه ددة ادلش ددتاق يف اخ د،اق ا دداقر ددا ال،ت ددب (ب ددًنوتر ٜٔٗٓه) جٕر
صٕ.ٙٙ
(ٗٔ) احل ددًنير بددن بددد هللا بددن بددد ادلددنعم (تٜٓٓهٜٔٗٗ/م) الددروض ادلعلددار يف خددا األقلددارر تددحر إحسددان بدداسر مؤسسددة النا ددر
لةثقا ةر طٕ (بًنوتر ٜٓٔٛم) صٗ.ٚ
(ﷺ)
(٘ٔ) األشدعث بدن قدديا :هدو األشدعث بددن قديا بدن معددد ي،درب بدن معاويددة بدن جبةدة بددن ددي بدن ربيعددة ال،نددير جدان ا الند
سددنة (ٓٔهٖٙٔ/م) وهددو رئيسداً لو ددد كندددةر وأ ةددن اسددالم مث ارتددد يف خال ددة أ ب،ددر الوددديء (ه) اال أن د تراجد ددن كلددك بعددد أن أسددرم
ادلس ددة ون وج ددانوا بد د ا اخلةيف ددة ال ددذي زوجد د أختد د بلة ددب من د د ر ت ددو س ددنة (ٕٗهٙٙٔ/م) .اب ددن ب ددد ال ددار يوس ددت ب ددن ب ددد هللا ب ددن
البادداوير ار اجليددل (بددًنوتر ٕٔٗٔهٜٜٕٔ/م) جٔر صٖٖٔ-
(تٖٗٙه ددٔٓٚٔ/م) االسددتيعاب يف معر ددة األ ددحابر تددحر ة د
ٖٗٔ.
( )ٔٙالبالكرير توح البةدانر ص.ٖٔٛ
( )ٔٚقوت احل وير معام البةدانر جٕر ص٘ٗ.
( )ٔٛاحل ًنير الروض ادلعلارر صٖٓٗٔ.
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 جعرب :القةعة الواقعة ةل تر الفرات يف جانب الش ايل بٌن الرقةر وابلا مقابل فٌن(ٕٔ)ر ويبدو أتا من القالع القدديةر
إال َّ
أن امس ا كان سلتةفاًر إك كان تس ل وسر(ٕٕ) نسبة ا ابني ا الذي كان خا ماً ند النع ان بن ادلنذر ة ا َّين
(ٖٕ)

ةل أ وام الشام قام ببنان تةك القةعة وق خرةر أما تس يت ا بد(جعا) يعو ا سابء الدين بن جعا القشًني
أمًنها مث أخذها من مة،شام السةاوق (ٕٗ) بعد إستيالئ ةل حةب(ٕ٘) .

َ ح ّران :ادلدينة ادل ة ا ن ر مضرر وأول مدينة بني
بٌن ادلو لر والشامر والروم()ٕٙر ويس،ن ا الوابئة الذين يقي ون طقوس م وق تل دية،ون ي ار وه يف مستوى
األرض اال إتا حييط هبا جبل ٍال( )ٕٚوما دييزها َّ
أن را د البةيخ خيرج من ا ند ٌن الذهبانةر ويوب يف تر الفرات
()ٕٛ
(حّران بن آكر) أخو ن هللا إبراهيم ( ةي السالم)()ٕٜر وقد
ند مدينة الرقة ر أما تس يت ا نسبة ا ابني ا وهو َ
ةل سلح االرض بعد اللو ان وتق

ةل اللريء الوا ل

( )ٜٔياض بن نم بن زهًن بن أ شدا بن ربيعة بن هالل بن أهيب بن ابة بن احلارث بدن مالدك بدن النضدر بدن كناندة :كدان إسدالم قبدل
ةح احلديبيةر وانضم ا أ بيدة بن اجلراح ) )يف بال الشام ة ا تو تو ياض إمرة الشامر مث ار والياً ةل محص ح و ات سنة
(ٕٓهٙٗٓ/م) .أبو نعيم اال ب ا ر أمحدد بدن بدد هللا بدن أمحدد (تٖٓٗهٖٔٓٛ/م) معر دة الودحابةر تدحر دا ل بدن يوسدت العدزازير ار
الوطن لةنشر (الر ضٜٔٗٔهٜٜٔٛ/م) جٗر صٕ.ٕٔٙ
(ٕٓ) ابن اال دًنر ابدو احلسدن ةد بدن أ ال،درم (تٖٓٙهٕٖٕٔ/م) ال،امدل يف التداريخر تدحر در بدد السدالم تددمرير ار اكتداب العدر
(بًنوتر ٔٗٔٚهٜٜٔٚ/م) جٕر ص.ٖ٘ٛ
(ٕٔ) فٌن :منلقة ةل شاطئ تر الفرات الغر بٌن الرقة القريبة من ار وابلار وحد ي ا ادلعركة الش ًنة بٌن االمام ة (ه) ومعاوية
بددن أ سددفيان سددنة (ٖٚهٙ٘ٚ/م) .قددوت احل ددوير معاددم البةدددانر جٖر صٗٔٗر و ي ددا قددا ددار بددن سددر(ه) .اال ددلخرير أبددو
إسحاق إبراهيم بن (تٖٗٙهٜ٘ٚ/م) ادلسالك وادل الكر ار ا ر(بًنوتر ٕ٘ٗٔهٕٓٓٗ/م) ص.ٚٙ
(ٕٕ) وسر بن مالك :كان يع ل ند النع ان بن ادلنذر مةك احلًنةر و ين ةل الشام قام ببنان القةعة .ابن خة،انر و يات األ يانر جٔر
صٖٗٙ؛ الذه ر اتريخ االسالمر جٕٖر صٗ.ٕٙ
(ٖٕ) سددابء الدددين بددن جعددا القشددًني :انشددأ قةعددة جعددا ةددل تددر الفدرات يف ادلوقد نفسد لةقةعددة القدديددة ادلعرو ددة سددابقاً بدد(الدوسرية) أو ةددل
أنقااد ا سد ي ابمسد ر والقشدًني قتةد مةددك شدام السددةاوق سددنة (ٜٗٚهٔٓٛٙ/م) بسددبب ابنائد الددذين كددانوا يقلعدون اللريددء ةددل الندداس
والقوا ل .الذه أمحدد بدن أمحدد بدن ث دان (تٚٗٛهٖٔٗٚ/م) سدًن أ دالم الندبالنر تدحر شدعيب األرنؤوطر مؤسسدة الرسدالةر طٖ (بدًنوتر
٘ٓٗٔهٜٔٛ٘/م) جٔٛر صٕ٘٘.
(ٕٗ) أب ددو الف دددار ددا ال دددين إمسا ي ددل ب ددن ة د ب ددن زل ددو (تٕٖٚهٖٖٔٔ/م) تق ددول البة دددانر ا ت ددىن بتو ددحيح ر رين ددو ر وم ددارو ك ددوكٌن
يسالنر ار ا ر (بًنوتر .ت) ص.ٕٚٙ
(ٕ٘) إبن سباه زا مر بن ة الاوسوي (تٜٜٚهٜٔ٘ٛ/م) أواح ادلسالك ا معر ة البةدان وادل الكر تحر ادل ددي بدد الرواادبةر
ار الغرب اإلسالم (بًنوتر ٕٔٗٚهٕٓٓٙ/م) ص.ٕ٘ٚ
( )ٕٙقوت احل وير معام البةدانر جٕر ص.ٖٙ
( )ٕٚاال ريس ر نزهة ادلشتاقر جٕر ص.ٕٖٙ
( )ٕٛابن خر اكبةر أبو القاسم بيد هللا بن بد هللا (تٕٓٛهٜٖٛ/م) ادلسالك وادل الكر ار ا ر (بًنوتر ٜٔٛٛم) ص٘.ٔٚ
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ال إِِ م ِ
اجٌر إِ َ َرِّ إِنَُّ ُه َو الْ َع ِز ُيز
آم َن لَ ُ لُو ٌط َوقَ َ ّ ُ َ
هاجر الي ا ن هللا لوط ( ةي السالم) قال تعا ﴿ َ َ
احلَ ُِ ،يم﴾(ٖٓ)ر وادلقوو هنا مدينة َحّران(ٖٔ).
ْ
ويف أ نان الفتح االسالم لةازيرة الفراتية توج الي ا ياض بن نم م أبو موسل األشعري (را هللا ن ا)
فتحاها معاً بعد الوةح الذي مت بين ا وبٌن أهة ا(ٕٖ)ر ويف رواية اخرى ان ياض ندما توج ا حران أ ةق ا
أهة ا وأرسةوا الي و داً ليبتعد ن ادلدينة ويذهب ا الرها بعد أن ر س أهة ا الوةحر نفذ ذلم ما يريدون مث ا
الي ا و احل اهة ا ةل اجلزيةر و قاً لوةح الرها(ٖٖ).

 حصن منصور :من ادلدن الوغًنة ادلش ورة كات االرض اخلوبة اليت ذلا ال،ثًن من القرىر والضياع(ٖٗ)ر ويق يف ر

تر الفرات ابلقرب من مدينة مسيساطر وحييط ب سورينر وخندقر ول ال ة أبوابر أما حون ر وقةعت يشغالن وسط
ادلدينةر ومس هبذا االسم نسبة ا منوور بن جعونة العامري(ٖ٘) الذي َّ رم ورَّشل بعد أن خرب الروم()ٖٙر ويف د
اخلةيفة العباس ادل دي (ٜٔٙ-ٔ٘ٛهٚٛٗ-ٚٚٗ/م) أ ا ابن هارون الرشيد بنائ ر و وين ر وشحن ابلرجال؛
حل ايت من ها ات الروم(.)ٖٚ

()ٖٛ
 اخلانوقة :وتق ةل تر الفرات قرب مدينة الرقة وقد بنت ا الزابن مة،ة تدمر يف أرض اجلزيرة الفراتيةر وحفرت ي ا نفقاً
الن ر شلتداً إ الوحران ابللرل ا خرر وتت يز بع ارهتا ةل الر م من غرهار وكثا ة س،اتار ضالً ن أسواق ا

( )ٕٜالب،رير معام ما استعامر جٕر صٖ٘ٗ.
(ٖٓ) سورة العن،بوت :ا ية .ٕٙ
(ٖٔ) اللدداير أبددو جعفددر بددن جريددر (تٖٓٔهٜٕٕ/م) جددام البيددان يف ويددل القددرآنر تددحر بددد هللا بددن بددد ا﵀سددنر ار هاددر لةلبا ددة
والنشر (القاهرةر ٕٕٗٔهٕٓٓٔ/م) جٔٛر ص٘.ٖٛ
(ٕٖ) ابن خياطر خةيفة بن خياط الشيبا (تٕٓٗهٛ٘ٗ/م) اتريخ خةيفة بدن خيداطر تدحر أكدرم اديان الع درير ار القةدمر طٕ ( مشدءر
ٖٜٔٚه) ص.ٖٜٔ
(ٖٖ) اللاير اتريخ الرسل وادلةوور جٗر صٗ٘.
(ٖٗ) اال ريس ر نزهة ادلشتاقر جٕر صٔ٘.ٙ
(ٖ٘) منودور بدن جعوندة العدامري :كددان أبدوم واليداً ةدل مةليددة يف دد اخلةيفدة االمدوي در بددن بدد العزيدز ندال منوددور شد رة كبدًنة بعدد قتالد
لةروم م أبي مث زل اخلةيفة ر وبعدها مت تعيين ةل الرها أواخر العور االموير وبق ةل قيد احلياة ح قتةد اخلةيفدة العباسد أبدو جعفدر
ادلنوور سنة (ٔٗٔهٚ٘ٛ/م) .ابن ساكرر أبو القاسم ةد بدن احلسدن (تٔ٘ٚهٔٔٚ٘/م) اتريدخ مشدءر تدحر در بدن رامدة الع دروير
ار الف،ر (بًنوتر ٘ٔٗٔهٜٜٔ٘/م) جٓٙر صٖٓٔ.
( )ٖٙابن العدلر بغية اللةب يف اتريخ حةبر جٔر صٕٜٗ؛ احل ًنير الروض ادلعلارر صٖٕٓ.
( )ٖٚالبالكرير توح البةدانر صٕ.ٜٔ
( )ٖٛقوت احل وير معام البةدانر جٔر صٖٔٗ.
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وحركة التاارة ي ا()ٖٜر ويروى أن أ نان الفتح اإلسالم لةازيرة الفراتية كان األرمن يتحونون يف اخلانوقةر ت ،ن
(ٓٗ)
ادلسة ون من تح ا

 الرافقة :ادلدينة اليت مت استحدا ا يف د اخلةيفة العباس أ جعفر ادلنوور (ٔ٘ٛ-ٖٔٙهٚٚٗ-ٖٚ٘/م) ندما أمر
ببنائ ا بعد أن وج ابن ادل دي سنة (٘٘ٔهٚٚٔ/م) ةل رار مدينة بغدا بتخليل ار وأبواهبار وشوار ا وح
أسوارهار وخندق ا(ٔٗ)ر وقد جعل ي ا جنداً من خراسانر ودلا تو ة بن سةي ان بن ة (ٕٗ) إمرة اجلزيرة الفراتية نقل
أسواق الرقة ا الرا قة؛ ن راً ألرا ا الفسيحةر وكثرة أسواق ا ومزار ار ويف د اخلةيفة هارون الرشيد بىن ي ا
القوور(ٖٗ)ر ومدينة الرا قة رلاورة لةرقة ومرتبلة هبار وذلا ربس يق يف شرقي ا زلاط بسورر أما سورها اخلارج يبدأ من
تر الفرات متا اً حنو الش ال(ٗٗ).

 الرحبة :وتق بٌن الرقةر وبغدا والقريبة من قرقيسيان(٘ٗ)ر ويف رواية أخرى إتا بٌن الرقة و انة()ٗٙر استحد ا مالك بن
طوق( )ٗٚيف د اخلةيفة ادلأمونر وأول من قام بتع ًنها ةل تر الفرات يف شرقي وارت منسوبة ل وابمس ر تعرا
يبء من ا سوى آاثرها القددية من ادلآكن العالية و ًنهار ويف ،ة متالحقة أنشأ أسد الدين
هذم ادلدينة لةخراب ةم َ
شًنكوم( )ٗٛاحب محص يف جنوهبا الرحبة اجلديدة ةل مسا ة رسخ واحد من تر الفراتر وه بةدة غًنة بني

( )ٖٜاحل ًنير الروض ادلعلارر صٕٔٔ.
(ٓٗ) الواقدير بن ر بن واقد (تٕٓٚهٕٕٛ/م) توح الشامر ار ال،تب العة ية (بًنوتر ٔٗٔٚهٜٜٔٚ/م) جٕر صٔ.ٜ
بدد القدا ر لدار مودلفل
(ٔٗ) ابن اجلوزير أبو الفرج بدد الدرمحن بدن ةد (تٜ٘ٚهٕٔٓٓ/م) ادلندت م يف اتريدخ ادلةدوو واألمدمر تدحر
بد القا ر لار ار ال،تب العة ية (بًنوتر ٕٔٗٔهٜٜٕٔ/م) جٛر صٖ.ٔٛ
(ٕٗ) ة بن سةي ان بن ة بن بد هللا بن العباس بن بد ادللةب اذلامش  :هو من رجال بين العباس ووج ائ مر والم اخلةيفة ادل دي إمرة
اجلزيرة الفراتيةر و ار مسؤوالً ن احلربر واخلراجر والوالت ي ار مث أمرم أن يبين مديندة احلددث هنداو وجد سدةي ان أحدد رجالد ر وامسد ةد
ادلسدديب بددن زهددًن قددام ببنائ ددار تددو سددنة (ٕٔٚهٚٛٛ/م) .ابددن من ددورر بددن م،ددرم بددن ةد (تٔٔٚهٖٔٔٔ/م) سلتوددر اتريددخ مشددءر
تحر روحية النحاس وآخرونر ار الف،ر لةلبا ة والنشر ( مشءر ٕٓٗٔهٜٔٛٗ/م) جٔٚر صٕ.ٕٜٖ-ٕٜ
(ٖٗ) قوت احل وير معام البةدانر جٕر ص٘ٔ.
(ٗٗ) احل ًنير الروض ادلعلارر صٖ.ٕٙ
(٘ٗ) قوت احل وير معام البةدانر جٖر صٖٗ.
( )ٗٙابن بد احلءر مرا د االطالعر جٕر صٙٓٛ؛ ابن سباه زا ةر أواح ادلسالك دلعر ة البةدان وادل الكر ص.ٖٗٚ
( )ٗٚمالدك بدن طدوق بدن تداب التغةد  :هدو أحدد رسدان الدولدة العباسدية وأشدرا ار دار واليداً ةدل مشدء يف دد اخلةيفدة الوا دء ومدن بعدددم
ادلتوكددلر وهددو الددذي بددىن الرحبددة نسددب الي د ر وكددان يتوددت ابل،ددرم والسددخانر مددات سددنة (ٕٓٙهٖٛٚ/م) .ال،ت د ر بددن شدداكر بددن أمحددد
(تٗٚٙهٖٕٔٙ/م) وات الو ياتر تحر إحسان باسر ار ا ر(بًنوتر ٜٗٔٚم) جٖر صٖٕٔ.
( )ٗٛأسد الدين شًنكوم :هو ابن ادلةدك ن در الددين بدن ادلةدك أسدد الددين شدًنكومر والم دالح الددين األيدو أمدًناً ةدل محدص بعدد و داة
أبيد ح ،ددا سد ونسددون سددنةر ددرل بشدداا ت وتديند ر وموااددبت ةددل الوددالةر ومددن شليددزات دددم َّ
أن بددال م كاند خاليددة مددن اخل ددورر
وادل،وسر وكان يستخدم احل ام الزاجل لنقل األخبارر إال َّ
أن دم خي ُدل مدن ال ةدم واال تقداالتر تدو سدنة (ٖٙٚهٕٖٜٔ/م) .الودفدير
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وق تل ترا وذلا قةعةر أما ماؤها و من قناة تر سعيد( )ٜٗالذي يست د مياه من تر الفراتر وبذلك أ بح تةك
البةدة زلط القوا ل الشاميةر وإحدى الثغور اإلسالمية(ٓ٘).

 الرقة :قوبة ر مضر ومن أهم مدتا وأش رهار وتق

ةل اجل ة الشرقية لن ر الفرات(ٔ٘)ر وامس ا ابلرومية (أنيقوس) إك

زتع هذم ادلدينة عركزها التااري ال،بًنر ويقودها الناس من كل م،انر ضالً ن أسواق ا ومتاجرها العامرةر وتوجد
ي ا سلتةت أنواع الونا اتر وتتبع ا العديد من ادلدن :مثل الر ا ة(ٕ٘)ر وتل موزونر وسروجر وتعد الرقة من أكا مدن
قرية كبًنة تق ةل بعد رسخ من االو يف أسفة ار وذلا
تةك الد ر(ٖ٘) وتس ل ابلرقة البيضانر أما الرقة السو ان
ال،ثًن من البساتٌنر و خذ مياه ا من تر البةيخر والرقتان متوةتان ببعض ا(ٗ٘).
ومن ادلالحظ هنا َّ
أن اجلزيرة الفراتية ي ا الث مناطء ابسم الرقةر بدناً من رقة واسط وانت انً ابلرقة السو ان وهذم
ادلدن كة ا ةل تر الفرات ما بٌن شرق و رب ر أخذت طابعاً مت يزاً من األ ية؛ دلا ذلا من فات وابألخص الرقة
البيضان اليت زتع عوقع ار وجتارهتا م ادلدن التابعة ذلا.
ويف أ نان الفتح االسالم أرسل ياض بن نم (ه) س يل بن دي ا الرقة ضرب ةي ا احلوار ح أخضع م
لةوةح و اروا كمة(٘٘) مث نقضوا الوةح توج ياض بنفس الي م و تحوا أبواهبا ل وز،ن من خوذلار و ٌن ةي ا أحد
()٘ٙ
ال ر وكهب هو ا منبج
ددالح ال دددين خةي ددل ب ددن أيب ددك (تٗٚٙهٖٕٔٙ/م) ال دوايف ابلو ي دداتر ت ددحر أمح ددد األرنؤوطر وترك د مو ددلفلر ار إحي ددان ال د،اث (ب ددًنوتر
ٕٓٗٔهٕٓٓٓ/م) جٔٙر ص.ٕٔٚ
( )ٜٗت ددر س ددعيد :الن ددر القري ددب مد ددن الرق ددة ينس ددب إ س ددعيد ب ددن بد ددد ادلة ددك ب ددن م ددروان .اذل دددا ر أب ددو ب ،ددر ب ددن موس ددل ب ددن ث ددان
(تٗ٘ٛه ٔٔٛٛ/م) األمدداكنر مددا اتفددء لف د واختةددت مس د ام مددن األم،نددةر تددحر محددد بددن اجلاسددرر ار الي امددة لةلبا ددة والنشددر ( .مر
٘ٔٗٔه) ص ٖ٘ٛر وتر سعيد حفرم سعيد بن بد ادلةك ادلعرول بد(سعيد اخلًن) يف منخفس من األرض ينتشر ي السدباع دنح الوليدد بدن
بد ادلةك كلك ادل،ان ألخي ؛ ليع رمر وهو جزن من ر مضر .قوت احل وير معام البةدانر ج٘ر صٕٖٔ.
(ٓ٘) أبو الفدار تقول البةدانر صٔ.ٕٛ
(ٔ٘) قوت احل وير معام البةدانر جٖر ص.ٜ٘
(ٕ٘) الر ددا ة :وتعددرل بر ددا ة هشددام الواقعددة ددر الرقددةر إك بناهددا اخلةيفددة األمددوي هشددام بددن بددد ادلةددك ابلقددرب مددن تددر الفدرات .أبددو الفدددانر
يقدة جددار
تقول البةدانر صٕٔٚر وكلك ندما انتشر مرض اللا ون يف بال الشامر وادلدينة خالية من ادليامر والعيونر وح ا ابر كاند
وماحلددة اسددتخدم أهة ددا ميددام الو د اريجر ويف وددل الودديت يسددتعينون عيددام تددر الف درات لددذا خة د ادلدينددة مددن الزرا ددة وح د التاددارة ما دددا
نا ت م لبعس انواع االلبسةر واجلوالء (أكيداس احلبدوب ادلودنو ة مدن الودول) الديت يوددروتا لعددة بةددان .القدزويينر زكدر بدن بدن زل دو
(تٕٙٛهٕٖٔٛ/م) آاثر البال وأخبار العبا ر ار ا ر (بًنوترٕٗٓٓم) ص.ٜٔٛ-ٔٛٛ
(ٖ٘) اال ريس ر نزهة ادلشتاقر جٕر ص.ٜٙٗ
(ٗ٘) ابن بد احلءر مرا د اإلطالعر جٕر ص.ٕٙٙ
(٘٘) ابن اال ًنر ال،امل يف التاريخر جٕر ص.ٖ٘ٙ
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()٘ٛ

 الرها :وتق مشال مدينة َحّرانر ومتوةة هبار وتتوسط ادلدن اليت حوذلا
لن ر الفرات( )ٜ٘زلاطة بسور بنيان من احلاارةر وذلا أربعة أبواب من ج اهتار يعاً الباب األول هو ابب َحّران يف
اجلنوبر وابب سب يف الش الر والباب ال،بًن يف الشرق ول حون مني جداًر وابب ادلان يف الغربر وكان مسندة ا
وقريبة من قةعة الروم

يف الش ال الشرق

اجلبلر وملةة ةل األرض ادلنبسلة ادل تدة ا َحّرانر ومن اائب ا كثرة يون ادليام ي ا وأش رها ( ٌن ادلياس) ادلوجو ة
يف شرق ار ضالً ن األتار الداخةة واخلارجة من ا(ٓ.)ٙ
والرها و ل الي ا ادلسة ون بقيا ة ياض بن نم أيضاً واتفء م أهة ا ةل الوةحر وقد ور نص يف كلك وك ا
ية (( :دلا تح ياض بْن نم الرها وكان أَبُو ُبَدْيدة وج وقت َةَل ابهبا َةَل رس ل ك ي واحلوم َةَل أن ذلم
هي،ة م وما حول و ةل أن ال حيد وا كنيسة إال ما كان ذلم و ةل معونة ادلسة ٌن َةَل دوهم نن تركوا شيئا شلا شرط
ةي م ال كمة ذلم))(ٔ )ٙوكان من شروط كلك الوةح هو أهل الرها لةازية(ٕ.)ٙ
(ٖ)ٙ

يف مشال طريق ا من ج ة جسر منبج(ٗ)ٙر وتبعد

 سروج :بةدة غًنة ا ن مدن ر مضر ابلقرب من َحّران
ن البًنة(٘ )ٙمسا ة يوم من ج ة الش ال والشرق ،وتت ت ب،ثرة بساتٌن الفواك ادلختةفة وادليام

()ٙٙ

القرى ادل تدة بٌن اجلبال( )ٙٚو ا ا هو ياض بن نم الذي استو

و ي ا ال،ثًن من

ةل دة مناطء مع ا وه  :رأس كيفا واالرض

( )٘ٙالبالكرير توح البةدانر ص.ٔٚٙ
( )٘ٚابن حوقلر أبو القاسم (تٖٙٚهٜٚٚ/م) ورة األرضر ار ا ر (بًنوتر ٖٔ٘ٚهٜٖٔٛ/م) جٔر ص.ٕٕٙ
( )٘ٛقةعة الروم :وه من القالع احلوينة يف ر تر الفرات مقابل البًنة اليت كان الفا ةة بين ا وبٌن مسيساطر يس،ن ا األرمدنر و يل دا
بال ادلسة ٌن الذين تركوها و يسيلروا ةي ار لعدم ائدهتا وقداست ا ند األرمن .قوت احل وير معام البةدانر جٗر صٓ.ٖٜ
( )ٜ٘ادل ةد د رر احلس ددن ب ددن أمح ددد (تٖٓٛهٜٜٓ/م) ادلس ددالك وادل ال ددكر عد د و ة ددء ةيد د وواد د حواش ددي ر تيس ددًن خة ددت ( .مر .ت)
صٓٔٔ.
(ٓ )ٙاحل ًنير الروض ادلعلارر صٗ.ٕٚ
(ٔ )ٙالبالكرير توح البةدانر صٕ.ٖٔٚ-ٔٚ
(ٕ )ٙابن اجلوزير ادلنت مر جٗر صٔ.ٗٛ
(ٖ )ٙقوت احل وير معام البةدانر جٖر ص.ٕٔٙ
(ٗ )ٙاال لخرير ادلسالك وادل الكر ص٘٘.
(٘ )ٙالبًنة :مدينة يف اجلزيرة الفراتية بٌن حةب والثغدور الشدامية قدرب مسيسداطر وهد مدن القدالع احلودينة الواقعدة ةدل شداطئ تدر الفدرات وذلدا
العديد من القرى وادلقاطعات .قوت احل وير معام البةدانر جٔر صٕٔٗ.
( )ٙٙاال ريس ر نزهة ادلشتاقر جٕر ص٘ٙٙ؛ أبو الفدانر تقول البةدانر ص.ٕٚٚ
( )ٙٚاحل ًنير الروض ادلعلارر صٖ٘ٔ
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البيضان وز،ن من السيلرة ةي ا كة ا م احلوون ادلوجو ة هناور واتفء م أهة ا ةل الوةح مثل ةح
الرها(.)ٙٛ

 السن :وتق شرق تر جةة ومن ا يوب الزاب األسفل ي ر وادلسا ة بين ا وبٌن حديثة ادلو ل شرة راسخ( )ٜٙوتبعد
ن ت،ري ال ة شر رسخاً وحييط هبا سور حوٌن ُمر أكثر أجزائ (ٓ)ٚر أما قةعة السن
أيضاً قريبة من مسيساط وتس ل بد(سن ابن لًن)(ٔ.)ٚ

ا ن اجلزيرة الفراتية

 مششاط :مدينة من مدن الروم اليت ةل تر الفرات الذي جيري بين ا وبٌن مةلية(ٕ )ٚوتق يف بداية حدو أرمينيةر وه

من مدن الرومر وقةعة حوينة يط هبا اجلبالر ويف رهبا حون ز (ٖ )ٚوهناو ي،ثر نوع من األشاار النا رة اليت ليا
ذلا مثيلر ومثرها يشب الةوز؛ ل،ن يؤكل بقشرم وطع أحةل من العسلر وكان مششاط مقراً لوايل غور اجلزيرة الفراتية
ومركزاً جليوش ادلسة ٌن ادلتوج ة إ بال الروم(ٗ.)ٚ
ويبدو إن ذلذم ادلدينة أ يت ا ال،اى؛ ألتا الثغر األساس من غور ادلسة ٌن يف اجلزيرة الفراتية؛ وألن الوالة اختذوها
مقراً ذلم ونقلة انلالق لةايوش اإلسالمية بعد أن توج الي ا حبيب بن مسة ة الف ري(٘ )ٚأبمر من ياض بن نم
(را هللا ن ا) مث ا رها كلك القائد ا مةليةر ويبدو أن يست ،ل تح ار تم كلك يف د اخلةيفة ث ان بن
فان (ه) ندما ٌن معاوية بن أ سفيان واليا ةل اجلزيرة الفراتية والشامر وج ا مششاط حبيب بن مسة ة
الف ري و فوان بن معلل السة ()ٚٙر ت ،نا من تح ا ةحا و ةل اون ةح الرها أيضاً(.)ٚٚ

( )ٙٛالبالكرير توح البةدانر ص.ٔٚٙ
( )ٜٙادل ة ر ادلسالك وادل الكر صٔٔٔ.
(ٓ )ٚاال ريس ر نزهة ادلشتاقر جٕر ص.ٙ٘ٛ
(ٔ )ٚابن بد احلءر مرا د االطالعر جٕر ص.ٚٗٚ
(ٕ )ٚابن حوقلر ورة األرضر ص.ٕٓٛ
(ٖ )ٚحوددن ز  :ويسد ل أيضداً خدرتات ابألرمددينر ويقد يف أقوددل ر ب،ددر اد ن بةددد الددرومر وجيددري تددر الفدرات بيند وبددٌن مةليددة .قددوت
احل وير معام البةدانر جٕر صٖ٘٘.
(ٗ )ٚاحل ًنير الروض ادلعلارر صٖ٘ٗ.
(٘ )ٚحبيب بن مسة ة الف ري :كان يس ل بد(حبيب الروم)؛ ل،ثرة خول يف أراادي م وقتالد ذلدمر وقدد يند اخلةيفدة در بدن اخللداب ))
والياً ةل اجلزيرة الفراتية بعد و اة يداض بدن دنم و د لد مع دا أرمينيدة وأكربيادانر مث زلد وكاند و اتد سدنة (ٗٛهٙٙٛ/م) يف أرمينيدة .ابدن
بد الار االستيعاب يف معر ة األ حابر جٔر صٕٖٔ.
( )ٚٙفوان بن ادلعلل بن رخوة ابدن ادلؤمدل بدن خزا د بدن سلدارق بدن هدالل بدن دان ابدن ككدوان بدن عةبدة بدن هبثدة بدن سدةيم بدن منودور أبدو
ةيد إال خدًن)) روى ند (ﷺ) حدديثٌن روى
(ﷺ) الذي أ ىن ةي وقال ن (( :ما ة
رو السة الذكوا  :هو من حابة الن
ن د أبددو ب،ددر بددن بددد الددرمحن بددن احلددارث بددن هشددام وسددعيد بددن ادلسدديب و ًن ددار شددارو ددفوان يف ددتح مشددء واستش د د يف مسيسدداط سددنة
(ٓٙهٜٙٚ/م) .ابن ساكرر اتريخ مشءر جٕٗر ص.ٔ٘ٛ
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 قرقيسياء :وتق بٌن تر الفراتر وتر اخلابور ا يت من رأس ٌن ةل ر الفرات ابجتام الشام وابلقربر من رحبة مالك
بن طوقر وتبعد ن تدمر مسا ة قريبة()ٚٛر و خذ ش،ل ادلثةث بٌن موب اخلابور الواقعة ندمر وتر الفرات()ٜٚر
وادلدينة كات بساتٌن كثًنة وتتنوع ي ا زرا ة الفواك ر بسبب مياه ا ال،ثًنة(ٓ.)ٛ
وهذم ادلدينة تح ةل أيدي ادلسة ٌن حاذلا حال مدن اجلزيرة الفراتية األخرى بعد و ول حبيب بن مسة ة الي ا
أبمر من قائد الفتح ياض بن نم (ه) وكان تح ا ةحاً ةل و ء ةح الرقة(ٔ.)ٛ
(ٕ)ٛ

 منبج :مدينة قددية كبًنة بين ا وبٌن حةب شرة راسخر وتبعد ن تر الفرات ال ة راسخ

ي ر هبا أ نان جر ن ر وقد
(ٗ)ٛ

بناها الروم وأُحيل بسورينر وذلا م،انت ا؛ بسبب أسواق ار وجتارهتا العامرة(ٖ )ٛوه متوةة ُندو الشام ر وكان
سابقاً تعد من أرااي ا؛ ألتا تق ةل ديٌن الفرات يف اجلانب الغر من ر إال أَّن اجلغرا يٌن واعوها ا ن أراا اجلزيرة
الفراتية(٘.)ٛ
ودلنبج آاثر ي ة تدل ةل ناية الروم هبار قةعت ا احلوينة الواقعة يف ء ادلدينة ليل ةل كلك()ٛٙر أما
جسر منبج( )ٛٚالذي أنشأم اخلةيفة الراشدي ث ان بن فان (ه) لةووائت ةل أنقاك جسر قدل( )ٛٛنن اتب

( )ٚٚالبالكرير توح البةدانر صٖ.ٔٛٗ-ٔٛ
( )ٚٛابن سعيد األندلس ر أبو احلسن ة بن موسل (ت٘ٙٛه ٕٔٛٙ/م) اجلغرا يار تحر إمسا يل العر ر ادل،تب التااري لةلبا ة والنشر
والتوزي (بًنوتر ٜٓٔٚم) ص٘٘ٔ.
( )ٜٚاحل وير قوتر جٗر ص.ٖٕٜ
(ٓ )ٛاال لخرير ادلسالك وادل الكر صٗ٘.
(ٔ )ٛالبالكرير توح البةدانر ص.ٔٚٙ
(ٕ )ٛاحل وير معام البةدانر ج٘ر ص.ٕٓٙ
(ٖ )ٛاال ريس ر نزهة ادلشتاقر جٕر صٔ٘.ٙ
(ٗ )ٛرل د د ددولر (تٕٖٚه ٜٕٛ/م) حد د دددو الع د د ددا م د د ددن ادلش د د ددرق إ ادلغ د د ددربر ت د د ددحر يوسد د ددت اذلد د ددا ير الد د دددار الثقا يد د ددة لةنشد د ددر (القد د دداهرةر
ٖٕٗٔهٕٕٓٓ/م) صٖ.ٔٙ
(٘ )ٛليس،نجر ك (تٖٜٗٔم) بةدان اخلال ة الشرقيةر نقةد ا العربيدةر بشدًن رنسديار و كدوركيا دوا ر مؤسسدة الرسدالة (بدًنوتر .ت)
ص.ٖٜٔ
( )ٛٙابن جبًنر أبو احلسن أمحد بن (تٗٔٙهٕٔٔٚ/م) رحةة إبن جبًنر ار وم،تبة اذلالل (بًنوتر .ت) صٕٓٓ.
( )ٛٚجسددر منددبج :وهد القنلددرة الدديت تقد ندددها ادلدينددة .ابددن حوقددلر ددورة األرضر جٔر ص٘ٔٛر وتنسددب اليد قةعددة الددنام أيضددا الواقعددة
ندمر وه من القالع احلوينة اليت ديتد
اجلسر ندها وق تر الفرات إك زر ةي القوا ل التاارية من العراقر وبال الشامر والروم .القزويينر أخبار البال وآاثر العبا ر صٕٔٗ
( )ٛٛابن األ ًنر ال،امل يف التاريخر جٕر ص.ٖٕٙ
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لة دينة ويتخذ رض تر الفراتر ويذكر أن قنلرة ايبة مبنية من احلاارة تس ل (قنلرة سناة) نسبة ا قرية سناة
القريبة من منبج(.)ٜٛ
أما تح منبج ،ان ةل يد ياض بن نم (ه) بعد است ،ال ةيات الفتح أل ةب مدن اجلزيرة الفراتية و ل
الي ا ادلسة ٌن بقائدهم الفذ وز،ن من قد الوةح م أهة ا الذين نقضوا دهم السابءر ت ،ن ياض من استعا هتا
و ةل و ء ةح الرقة(ٓ.)ٜ

 هيت :وتق بٌن الرحبة وبغدا يف رب تر الفرات زلاطة ُنون مني ر وتعد من ادلدن العامرة اليت تتد ء من ا يون

القار(ٔ)ٜر ومعىن هي (اذلوة)؛ وألتا يف منخفس من األرض لذا مسي هبذا اإلسمر ضالً ن أتا من ادلدن القددية
اليت بناها هي بن البةندي أحد ادلةوو من أبنان ن هللا مدين ( ةي السالم)(ٕ.)ٜ
وهذم ادلدينة ُنسب ما تذكر الروا ت أن تح ا كان سنة (ٔٙهٖٙٚ/م) ندما أرسل وايل العراق سعد بن أ
وقاص (ه) ا اخلةيفة ر بن اخللاب (ه) رسالة خيام ي ا أبن أهل اجلزيرة اجت عوا يف مدين هي اد ادلسة ٌن
أمر إبرسال مالك بن تبة بن نو ل َنيش ا هناور توج الي ا وارب ةي ا احلوار أال أن يت ،ن من تح ار
وتوج ا قرقيسيانر وترو هناو نئباً ن وهو احلارث بن يزيدر وبعد ،ة أرسل تبة ا نئب كتاابً قال ي (( :ا ْن َْ
يو ِ
احلُوا أَ ْن َْحي ِفَر ِم ْن َوَر ِان َخْن َدقِ ِ ْم َخْن َدقًار َوَْجي َع َل لَ ُ أَبْد َو ًااب ِم ْن َن ِحيَتِ ِ)) ة ا ةم ا﵀ا رين يف ادلدينة بذلك وا قوا ةل
َُ
(ٖ)ٜ
ويف رواية اخرى أن مدينة هي تح ةل يد مدالج بن رو
الوةح وبذلك ز،ن ادلسة ون من تح هي
السة (ٗ )ٜم احلوون ادلوجو ة بعدها(٘.)ٜ
اخلامتة

( )ٜٛاال ريس ر نزهة ادلشتاقر جٕر صٔ٘.ٙ
(ٓ )ٜالبالكرير توح البةدان البةدانر ص.ٔٚٙ
(ٔ )ٜاال ريس ر نزهة ادلشتاقر جٕر ص.ٙ٘ٙ
(ٕ )ٜاحل ًنير الروض ادلعلارر ص.ٜ٘ٚ
(ٖ )ٜابددن كثددًنر أبددو الفدددان إمسا يددل بددن ددر (تٗٚٚهٖٕٔٚ/م) البدايددة والن ايددةر تددحر ة د شددًنير ار إحيددان ال د،اث العددر (بددًنوتر
ٔٗٓٛهٜٔٛٛ/م) جٚر صٗ.ٛ
(ﷺ) يف كل ادلعدارور وكاند و اتد سدنة (ٓ٘هٙٚٓ/م)
(ٗ )ٜمدالج بن رو السة (ه) :هو أحد الوحابة الذي شارو م الن
يف دد اخلةيفددة معاويدة بددن أ سددفيان (ه) .ابدن سددعدر أبددو بدد هللا بددن سدعد بددن منيد (تٖٕٓهٛٗٗ/م) اللبقدات ال،دداىر تددحر
بد القا ر لار ار ال،تب العة ية (بًنوتر ٓٔٗٔهٜٜٔٓ/م) جٖر صٕ.ٚ
(٘ )ٜالبالكرير توح البةدانر ص.ٜٔٚ
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ويف ختام البحث سأحاول تسةيط الضون ةل أهم النتائج اليت تو ة الي ا من خالل وك ا ية :
ٔ-أن مدن ر مضر كة ا واقعة ةل تر الفراتر وروا دمر واالتار اخلارجة من وابألخص يف ربي شلا سا د ةل وجو
الزرا ة ادلختةفةر والبساتٌن اليت تنتج أنواع الفواك ر ضالً ن زتع ا عوق حيوي للريء القوا ل وحركة التاارة واتوال
ادلدن ببعض ا واليت يربل ا تر الفرات.
ٕ-تعد ر مضر من األقسام ادل ة لةازيرة الفراتية اليت ز ي ا ةيات الفتح اإلسالم كازن ال يتازأ من اجلزيرة
الفراتية.
ٖ-زلاولة ادلسة ٌن جتنب القتال أ نان ةيات الفتح وحقن الدمان من خالل الوةح الذي مت بٌن ادلسة ٌن وأهايل تةك
ادلدن وهذا يؤكد ما جانت ب تعاليم االسالم من تسامح وادلعامةة احلسنة م كل الشعوب.
ٗ-القيا ة الفذة احل،ي ة لقا ة ادلسة ٌن الذين قاموا ابلفتح بتوجي وتنفيذ أوامر اخلةيفة ب،ل قة والةاون ا اسةوب
السةم ون احلربر شلا ساهم يف سر ة الفتح لتةك الد ر خالل مدة زمنية قوًنة.
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اتريخ قبول النشرٕٕٕٓ/ ٕ/ٕٓ :

اتريخ استالم البحثٕٕٕٓ /ٔ /ٔٙ :

جزيرة ابن عمر من خالل المصادر العربية
من"022-022هـ 1022-518 /م"
Djazirat Ibin Umar from Arabic Sources
)(200-700A.H / 815- 1300 A.D
أ.د .علي نجم عيدى
العراق
وزارة التربية الكلية التربوية المفتوحة ـ نينوى
االختصاص الدقيق :تاريخ ادالمي
Prof. Dr. Ali Najm Essa
Iraq
Directorate of Education in Nineveh
Open Educational College
PhD in Islamic History
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ملخص البحث:

تقع جزيرة ابن عمر اآلن يف اقصى جنوب شرق تركيا على بعد (٘ٗ) كم من مدينة زاخو العراقية ،وغلبت عليها تسمية
"جزيرة ابن عمر" يف ادلصادر العربية ،واطلق عليها االكراد جزيرة " بواتن" ،بينما اكتفى االتراك بتسميتها ٔتدينة " اجلزرة"
فقط كي ال يعًتفوا بتسميتها العربية ،وأصول أتسيسها" سنشَت ذلذه التسمية والتأسيس الحقاً ".
واىتم ادلؤلفون العرب يف دراسة اتريخ ادلدن العربية واإلسالمية ،وصنفوا فيها مصنفات شاملة متخصصة يف اتريخ ادلدينة
السياسي والثقايف واالقتصادي واالجتماعي من ىذه ادلصنفات  :اتريخ ادلوصل لالزدي "تٖٖٗىـٜٗ٘/م" ،واتريخ
دمشق للحافظ ابن عساكر "تٔ٘ٚىـٔٔٚ٘/م" " ،وزبدة احللب يف اتريخ حلب" البن العد م "تٓٙٙىـٕٔٙٔ/م"،
و " اتريخ ميافارقُت " للفارقي "ت ٘ٚٚىـٔٔٛٔ/م" ،و " اتريخ اربل " البن ادلستويف" تٖٙٚىـٕٖٜٔ/م ".
ومن أىم ادلصادر اليت اىتمت يف دراسة ادلدن كتاب " معجم البلدان " دلؤلفو ايقوت بن عبد هللا احلموي
"تٕٙٙىـٕٕٔٛ/م" ،إذ استطاع ادلؤلف إن يغطي فيو نسبة كبَتة من مدن وأقاليم وقصبات وقرى العامل العريب
واإلسالمي بصورة عامةْ ،تسب حروف اذلجاء يف عص ٍر كانت وسائل النقل واالتصال فيو بدائية ،و٘تيز كتابو " معجم
البلدان " أبنو أكد على نشأة ادلدينة وتطوراهتا السياسية واالقتصادية والعلمية واالجتماعية والعمرانية ومسافاهتا وتوابعها،
وأصبح ىذا الكتاب مرجعاً للباحثُت ال ؽلكن االستغناء عنو يف ادلاضي واحلاضر ،بل قدمت عنو عشرات الرسائل
واألطاريح يف ادلاجستَت والدكتوراه وكتبت عنو البحوث ،وطبعت آالف النسخ ألعليتو.
مث يليو كتاب" االعالق اخلطَتة يف ذكر أمراء الشام واجلزيرة " دلؤلفو عز الدين ابن شداد احلليب
"تٗٙٛىـٕٔٛ٘/م" ،الذي اىتم ّتزيرة ابن عمر ،وخصص ذلا فقرة كاملة لدراسة أحواذلا ،وقدم معلومات انفرد فيها،
تضمنت قلعتها وأسورىا وأبواهبا وجوامعها ومساجدىا ومدارسها وٛتاماهتا وبيمارستاهنا ،ولوال ىذا ادلصدر الندثرت
إخبارىا يف الفًتة اليت عاصرىا ابن شداد ،وسنشَت اىل مرحلة أتسيسها وتطورىا عمرانياً.
الكلمات املفتاحية  :ابن عمر ،جزيرة ،ايقوت احلموي ،السور ،ابن شداد .

Abstract
Arabic authors interested in studying the history of Arabic and Islamic
cities. They classified them into inclusive books specifically the social,
economic, cultural and political history. One of these books is Azedi's
"Mosul History"(334 A.H/ 945 A.D), Al-Hafidh's Ibin Asaker's "Damascus
History"(571A.H/ 1175 S.D), Binal-Adeem's "Zabadet Alhalab in the
"History of Halab"(660A.H/1261A.D), Al-Fariqi's "Miafariqeen History
(557A.H/ 1181 A.D) and Bin al-Mustawfi's "Irbil History" (637 A.H/1239
A.D), then a book called "Mu'jam Al-Buldan" by Yaqoot bin Abdulla AlHamawi (626A.H/1228 A.D) and "al-Alaq al-khatirah in the Mentioning
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The Amaraa of Alsham and Aljazeera" by Izzdin Bin Shadad Al-Halabi
(684A.H/ 1285 A.D).
The Geographers Muslims reported many texts about Djazirat Ibin Umar
and most of them agreed that it was established nearly 520A.H/1127A.D
during the reign of Al-Amin Caliph and Al-Ma'amoon Caliph.
It seems that Djazirat Ibin Umar developed rapidly as a result of its
location by the river Tigris, for its nice climate and the trading movement
with the neighbouring areas and cities.
Apparently, Djazirat Ibin Umar was more developed during Yaqoot
Age and the Mongols Invasion had nothing and soon Al-Djazīra restored its
dignity where Ibn Shadad presented to us an account of the architecture
saying Al-Djazīra surrounded with a wall having three gates ; a mountain,
jadeed and water. It also has two mosques, one is old and the other is
modern, eighty small mosques, one lunatic asylum, four schools in which
Mathah Imam Al-Shafii was taught. They are; Ibn Al-Barzi School, Zhair
al-deen Qaimaz A—Attabiki School, Al-Radhwia School and Al-Qzhi
Jamal al-bdulrahim School. There was another school called Shams al-deen
Sukertein. Inside there were two Kanihakattans, (a place for worshipping
Sofi Mathahab), one is known as Saladin Alaraj and the other is called as
Alzahira. On the outside there were also two Kanihakattans, one is called
Kaniqah al-batna and there were fourteen bathrooms and under the wall
from inside there were thirty gardens and eight castles, Aljirahia, Farah,
Barkho, Fink, Aljadida, Alkasar, Arokh and Kankoor.
Djazirat Ibin Umar has become one of the important cultural centers in
Al-Djazīra Area during our study where it is as more important as other
neighbouring cities. Many scientists, writers and poets visited the city and
many have been graduated from this city in different specifications where
have a great deal of scientific knowledge and have a lot of cultural
influence on the Islamic world such as; Alathir's sons Bini Nadi, Abualiz
Bin Ismael Al-Razaz, Bin Al-Bazri and others. Most sciences that
developed in this area are: Religious Sciences, Arabic and translation.
Key words:
Arabic authors , Azedi's, Mosul History, Geographers
Muslims , Djazirat Ibin Umar.
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اوال ـ مرحلة التأسيس :

أورد البلدانيون ادلسلمون نصوصاً كثَتة عن جزيرة ابن عمر ،واتفقت اغلب ادلصادر على أن تشييدىا كان يف حدود
سنة "ٕٓٓىـٛٔ٘/م " يف خالفة األمُت وادلأمون(ٔ) ،ووصلت أقصى اتساعها يف عصر ايقوت ،الذي اىتم هبا ،وٚتع
عنها معلومات قيمة وقدم إيضاحات كثَتة عنها ،وىو أول من ذكر مؤسسها بُت ادلصادر ادلتوفرة لدينا فقال :إن مؤسسها
ىو " احلسن بن عمر بن خطاب التغليب " ،الذي أسسها إكراماً لزوجتو لبعد موطنها ،ووصفها أثناء تلك الفًتة أبن مياه
هنر دجلة ٖتيط هبا من ثالث جهات وشبهها ابذلالل وقال  :إن ذلا " رستاق سلصب واسع اخلَتات"(ٕ) ،وػليط هبا خندق
من ٚتيع جوانبها وأجرى فيها ادلاء ونصب فيها رحى لطحن احلبوب ،وقال  :أبن اجلزيرة تقع على بعد ثالثة أايم (ٖ) عن
ادلوصل (ٗ) ،حىت أن ابن شداد نقل رواية ايقوت يف وصفو ذلا(٘).
وذكر ابن خرداذبة "تٕٓٛىـ ٜٕٔ /م" ،وىو معاصر لتأسيس جزيرة ابن عمر فقال  :أهنا قامت على موضع قصبتُت
علا قردي وابزبدي( ، )ٙوأشار ابن األثَت" إىل ىاتُت القصبتُت وقال  :إن اخلليفة ىارون الرشيد قد خرج سنة "ٗٔٚىـ/
ٜٓٚم" ،وشيد قصراً فيها( ،)ٚويظهر أن ىذا القصر كان النواة األوىل لتشييد جزيرة ابن عمر إذ أعطى ىارون الرشيد
األعلية ذلذا ادلوضع فالتفت إليو األنظار.
كما أن اسم جزيرة ابن عمر بدأ يتداول فيما بعد فًتة ابن خرداذبة ،فذكر االصطخري ادلتويف سنة "ٖٓٗىـٜ٘ٔ/م "
إمسها صراحة "جزيرة ابن عمر" ،وقال :إن ادلدينة كانت صغَتة يف بداية أتسيسها ،وإهنا " تقع على غريب هنر دجلة وذلا
أشجار ومياه ( ،)ٛويوافقو معاصره ابن حوقل" ت ٖٙٚىـٜٚٚ/م" ،فيقول إهنا "مدينة صغَتة ذلا أشجار ومياه ومرافق

(ٔ) احلموي ،شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت (تٕٙٙىـ) ،معجم البلدان (،دار صادر ،بَتوت ،الثانيةٜٜٔ٘ ،م ) ٕ ٖٔٛ/؛ ابن شداد،
 ،االعالق اخلطَتة ٔٗٛ/ٔ،؛ابن خلكان ،مشس الدين أٛتد بن دمحم بن إبراىيم بن أيب بكر (تٔٙٛىـ) وفيات األعيان (،دار صادر  ،بَتوت
 ،ط ٔ .ٕ٘ٚ/ٗ )ٜٜٔٗ،
(ٕ) رغم التباعد الزمٍت بُت عصران وعصر ايقوت احلموي لكن وصفو ذلا مقارب دلا ىي عليو اآلن ،معجم البلدان .ٖٔٛ/ٕ ،
(ٖ) تساوي اليوم ٓ٘ٔ كم.
(ٗ) احلموي ،معجم البلدان.ٖٔٛ/ٕ ،
(٘) االعالق اخلطَتة.ٔٗٛ/ٔ،
( )ٙابن خرداذبة ،أبو القاسم عبيد هللا بن عبد هللا ادلعروف (ت ٕٓٛىـ) ادلسالك وادلمالك ( ،دار صادر أفست ليدن ،بَتوت  ٜٔٛٛ ،م)
صٖ٘ٗ .
( ) ٚابن األثَت ،أبو احلسن علي بن أيب الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكر م بن عبد الواحد الشيباين اجلزري(ت ٖٓٙىــ) ،الكامل يف التاريخ(،
دار الكتاب العريب ،بَتوت ،لبنانٖ،تقيق :عمر عبد السالم تدمري ،ط ٔٔٗٔٚ ،ىـ ٜٜٔٚ /م) ٘. ٕٛٚ /
( )ٛاالصطخري ،أبو اسحاق إبراىيم بن دمحم الفارسي(تٖٗٙىـ) ،ادلسالك وادلمالك (،دار صادر ،بَتوتٕٓٓٗ،م). ٖٓ/ٔ ،
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وخصب ،مث يضيف أبن ذلا سور" وتصل منها ادلراكب ،مشحونة ابلتجارة ،كالعسل والسمن والنب واجلنب واجلوز واللوز
والبندق" (.)ٜ

اثنيا ـ تطورىا العمراين:

ويظهر أن جزيرة بن عمر تطورت بسرعة نتيجة دلوقعها على هنر دجلة ،ومناخها اللطيف(ٓٔ) ،وحركة تبادذلا التجاري
مع ادلدن واألقاليم اجملاورة ذلا ،فبعد مرور اقل من نصف قرن على وفاة االصطخري ،اخذ عمران ادلدينة ػليط ٔتياه هنر
دجلة من ثالثة جوانب فوصفها ادلقدسي" ت ٖ٘ٚىـٜٖٛ /م " أبهنا بلد كبَت على عكس وصف االصطخري الذي
قال  " :مدينة صغَتة " ،وأكد ادلقدسي أن مياه هنر دجلة تدور حوذلا من ثالثة جوانب ،وان مادة بناء بيوهتا من احلجارة،
مث أكد أهنا  " :طيبة نزيهة" ،وقال  :أبهنا موحلة يف الشتاءٔ ،تعٌت أن طرقاهتا ْتاجة إىل اإلكساء ابحلجارة  ،كما ىو
معمول يف الطرق بذلك الزمن(ٔٔ).
ويظهر إن اجلزيرة قد تطورت أكثر يف عصر ايقوت ،وان أتثَتات الغزو ادلغويل كانت ضعيفة عليها ،وإهنا استعادت
ىيبتها ،فقدم لنا ابن شداد إحصائية للمنشآت العمرانية فيها فقال  :إن اجلزيرة زلاطة بسور فيو ثالثة أبواب وىي  :ابب
اجلبل ،وابب اجلديد ،وابب ادلاء ،وفيها جامعان أحداعلا قد م واآلخر حديث وٙتانون مسجدا ،وبيمارستاانً واحداً ،وأربع
مدارس يدرس فيها مذىب اإلمام الشافعي وىي مدرسة ابن الربزي ،نسبة اىل ايب القاسم بن الربزي (تٓ٘ٙهٔٔٙٗ/م)
ِِ
ِ ِ ِ
اسا َن َو َسائِِر الْبِ َال ِد،
الذي كان مدرسا يف ىذه ادلدرسة ،وكان عادلا مشهورا يف الفقو الشافعيَ ،أتْتيو الْ َفتَ َاوى م َن الْعَراق َو ُخَر َ
َوُى َو ِم ْن َج ِز َيرةِ ابْ ِن ُع َمَر ،ومدرسة ظهَت الدين قاؽلاز األاتبكي ومدرسة الرضوية ومدرسة القاضي ٚتال الدين عبد الرحيم،
وفيها مدرسة تقع ظاىرىا تعرف ٔتدرسة مشس الدين سرتكُت ،وفيها خانقاىتان إحداعلا تعرف بصالح الدين األعرج،
واألخرى تعرف الظهَتية ،وبظاىرىا أيضاً خانقاىتان ،إحداعلا تعرف ٓتانقاه الباتنا ،وأربع عشرة ٛتاما ،وداخلها ٖتت
السور ما يناىز ثالثُت بستاان ،وٙتان قالع ،وىي  :اجلراحية ،وفرح  ،وبرخو ،وفنك ،واجلديدة والقصر ،وأروخ،
وكنكور(ٕٔ).

( )ٜابن حوقل ،أبو القاسم دمحم (ادلتوىف :بعد ٖٙٚىـ) صورة األرض  (،دار صادر ،أفست ليدن ،بَتوتٜٖٔٛ ،م ) ،صٕٕٓ.
(ٓٔ) وقد ذكر الطربي يف اتريخ الرسل وادللوك،طبعة دار ادلعارف  ،ٕٖٜ/ٛ ،ٜٔٙٙأبيات من الشعر ألحد الشعراء يقارهنا مع بغداد
فيقول :
بقردى وابزبدى مصيف ومربع ...وعذب ػلاكي السلسبيل برود
وبغداد ،ما بغداد ،أما تراهبا .. .فحمى ،وأما بردىا فشديد
(ٔٔ) ادلقدسي  ،أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد  ،أحسن التقاسيم (،مكتبة مدبويل القاىرة ،طـ ٖٔٗٔٔ ،ه ٜٜٔٔ/م) ٔ.ٜٗ/
(ٕٔ) االعالق اخلطَتة.ٔٗٛ/ٔ،
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اال إن ابن شداد ال يعطي تفاصيل حول ىذه ادلدارس
وسنوات بنائها ،سوى ما توفر لدينا من ادلعلومات حول
مدرسة ابن الربزي ،كما إن ادلدينة القدؽلة ال تزال ٖتتفظ
ٔتعادلها القدؽلة ،وموقعها على شاطئ هنر دجلة منها
معامل من بقااي جسرىا وسورىا الصورة رقم (ٔ).
وقد أشار أبن االثَت أبن ىذا اجلسر يرجع أترؼلو اىل
العهد االاتبكي شيده ٚتال الدين دمحم بن علي بن ايب
منصور االصفهاين " تٜ٘٘هٔٔٙٗ/م" ،وىو من
االبنية العجيبة " ،اليت مل ير الناس مثلها " ،وقال ابن
مادة بنائو من " احلجر ادلنحوت واحلديد والرصاص والكلس" (ٖٔ).
ويظهر أن ىذه ادلدينة أصبح أكثرىا خراابً بعد مرور أقل من مائة عام على وفاة ابن شداد ،فقد زارىا ابن بطوطة
"تٜٚٚىـ ٖٔٚٚ /م " ،ووصفها أبهنا "مدينة كبَتة حسنة ...وأكثرىا خراب ،وذلا سوق حسن ،ومسجد عتيق " وسور
مبٍت ابحلجارة (ٗٔ) ،وكان ذلك من نتائج الغزو الذي تعرضت لو يف عصر تيمور لنك "ٖٚٚىـ ـ ٛٓٚىـ ٖٖٔٙ/ىـ-
٘ٓٗٔم" ،الذي سعى إىل تدمَتىا وٖتويلها إىل خراب(٘ٔ) ،بل أهنا خلت من السكان نتيجة تعرضها النتشار األوبئة
واألمراض (. )ٔٙ
وكانت جزيرة ابن عمر تتمتع برقعة جغرافية كبَتة تضم رلموعة من ادلدن والقالع واألديرة والقرى منها  :فيشابور بلدة
يصب يف دجلة ،وفيها بساتُت كثَتة ،مث
من نواحي ادلوصل من جزيرة ابن عمر ،وابعينااث قرية كبَتة كادلدينة ،ذلا هنر كبَت ّ
ادلغيثة والزوزان ،وىي انحية واسعة يف شرقي هنر دجلة اتبعة للجزيرة تبعد عن ادلوصل مسافة يومان ،وتنتهي عند مدينة

(ٖٔ) الكامل يف التاريخ.ٕٗٚ/ٔٓ ،
(ٗٔ) ابن بطوطة ،دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن إبراىيم اللوايت الطنجي(،ت ٜٚٚه) ٖ ،تفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار
ادلسمى " رحلة ابن بطوطة "( دار الشرق العريب ،د.ت).ٔٔٓ/ٔ ،
(٘ٔ) الشاملة التعريف ابألعالم.ٗٔٙ/ٔ ،
( )ٔٙادلقريزي ،السلوك.ٔٛٓ/ٔ/ٕ،
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خالط ( ،)ٔٚوقلعة ديبور ( ،)ٔٛوقلعة فنك ،وىي رلاورة
جلزيرة ابن عمر بينها فرسخان ،وقلعة الزعفران ( ،)ٜٔتقع
جنوب مدينة زاخو (ٕٓ).
مث الشوش اليت وصفت أبهنا موضع قرب جزيرة ابن عمر
من نواحي اجلزيرة (ٕٔ) ،وقلعة أردمشت قيل عنها أبهنا قلعة
حصينة تقع قرب جزيرة ابن عمر يف شرقي هنر دجلة ،وأكد
ايقوت على ابزبدى وقال عنها  :أبهنا قرية تقع غرب دجلة
مقابل جزيرة ابن عمر واتبعة ذلا ومسيت ادلناطق اجملاورة ذلا
ابمسها ،مث أشار إىل ابقردى وقال أبهنا تقع شرقي هنر دجلة
وىي من أعمال اجلزيرة ،وتضم مائيت قرية منها ،قرى اجلودي والثمانون وفَتوز سابور ،ومن قرى اجلزيرة قرية تسمى العُ َقيمة
تقع يف اجلانب الشرقي منها يفصل بينهما هنر دجلة (ٕٕ) ،ومن أعمال جزيرة ابن عمر قرية القادسية  ،وقرية تل خنزير دفن
فيها منكودمر بن ىوالكو سنة ٓ ٙٛىـٕٔٛٔ/م ،وعمره ثالثون سنة (ٖٕ).
وذكر ايقوت قرية ابعينااث وقال عنها  :قرية كبَتة شبهها ٔتدينة دمشق ،وحدد موقعها فقال  :أبهنا تقع فوق جزيرة ابن
عمر ،وأشار إىل هنرىا ،ووصفو أبنو هنر كبَت يصب يف هنر دجلة ،وقال  :أبن فيها بساتُت كثَتة وىي من أنزه ادلواضع
(ٕٗ) ،مث قرية سلكون اليت عُرف أىلها ابلقتال والدفاع عن جزيرة ابن عمر(ٕ٘).
وأشار ايقوت اىل سوق البازار وقال أبنو  :يقع بُت جزيرة ابن عمر ونصيبُت تنزلو القوافل التجارية ،وسوقو معروف تقام
فيو التجارة يف يومي اخلميس واالثنُت ،ووصف ىذا السوق على انو رلاور ألحدى التالل وفيو هنر جار ،مث ىناك رلموعة

( )ٔٚادلقدسي ،أحسن التقاسيم ٜٔ/ٔ ،؛احلموي  ،معجم .ٕٛٗ/ٗ ، ٖٕ٘/ٔ،
( )ٔٛمعجم البلدان.ٜٗ٘/ٕ،
( )ٜٔابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٕٔٙ/ٕٛ،٘/ٗ ،
(ٕٓ) تبعد قلعة الزعفران ٕٓكم من مدينة زاخو.
(ٕٔ) معجم البلدان.ٖٕٚ/ٖ ،
(ٕٕ) ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٜٔٓ /٘ ،
(ٖٕ) الذىيب  : ،مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثمان بن قَ ْاؽلاز(،تٚٗٛه) ،اتريخ اإلسالم ووفيات ادلشاىَت واألعالم (،دار
الكتاب العريب ،بَتوتٖ ،تقيق :عمر عبد السالم التدمري،ط ٕ ٖٔٗٔ ،ىـ ٜٜٖٔ /م) .ٛٓ/ٚٚ،ٚ٘/ٙٚ
(ٕٗ) معجم البلدان.ٖٕٕ/ٗ ،ٖٕ٘/ٔ ،
(ٕ٘) ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٖٗ٘ /٘ ،

()88

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميلدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

من القرى التابعة للجزيرة منها القريشية اليت اشتهرت بتفاحها ادلسمى القريشي ،واذلكارية ،وىي رلموعة قرى يسكنها
األكراد ،وابسورين مواضع اتبعة للجزيرة ( ،)ٕٙوقرية احملمدية وىي من أعمال جزيرة ابن عمر(.)ٕٚ
واتبع ايقوت هنر دجلة والروافد اليت تصب بو من منبعو يف آمد وقال  :رأيتو " آبمد وىو ؼلاض ابلدواب " ،مث ؽلر
ٔتيافارقُت وحصن كيفا ويدخل إىل جزيرة ابن عمر ،وىو ػليط هبا ،مث قال  :ويستمر ّتراينو حىت يصل إىل ادلوصل وبغداد
والبصرة ( ،)ٕٛمث إىل اخلليج العريب كما يسمى يف عصران احلايل.
وأشار ايقوت إىل األديرة الواقعة ضمن الرقعة اجلغرافية جلزيرة أبن عمر منها  :دير الزرنوق ويعرف بعمر الزرنوق فقال
عنو  :أبنو يقع على جبل مطل على هنر دجلة على بعد فرسخُت من جزيرة ابن عمر ووصفو أبنو ػلتوي على بساتُت كثَتة
 ،وقال  :أبنو كان عامراً يف عصره ،وإىل جانب ىذا الدير دير آخر يعرف بدير العمر الصغَت ،مث دير الزعفران ويسمى
عمر الزعفران ،يقع يف حلف جبل ٖتت قلعة أردمشت قرب جزيرة ابن عمر ،وقد شهد ىذا الدير زايرة اخلليفة العباسي
ادلعتضد ابهلل ،دلا فتح قلعة أردمشت ،ضد حاكمها ىارون البكجيلي ،قبل سنة "ٕٜٛى ـ ٜٔٓ /م" ،ووصف ايقوت أىل
ىذا الدير ،أبهنم أغنياء (.)ٕٜ
واثناء زايرتنا جلزيرة ابن عمر قمنا بزايرة ااثرىا ومتحفها ومن ضمنها دير الزعفران ،الذي جددت بنائو احلكومة الًتكية،
وىو زلل إقبال الزوار االوربيُت ،وقد كتب على واجهة مدخل الدير نص حديث بثالث لغات السراينية والًتكية
واالنكليزي ة ،وترٚتتها تنص على إن "دير الزعفران يرحب بكم وال تتكلموا بصوت عال ،وإن تقومون بزايرتو أبزايء مناسبة،
ينظر الصورة رقم (ٕ) .
مث دير عبدون أيضا يقع قرب جزيرة ابن عمر على هنر دجلة ،وكان من أفضل منتزىات جزيرة ابن عمر ،ويف عصر
ايقوت كان خراابً ،ودير مار جرجيس يقع على بعد ثالثة فراسخ من جزيرة ابن عمر ،وعلى ابب الدير شجرة ٙترىا شبو
اللوز طيب الطعم وفيو طيور تعرف ابلزرازير ،كما فيو األفاعي السامة ،مث دير الغرس يقع على بعد ثالثة عشر فرسخا من
جزيرة ابن عمر على رأس جبل ٍ
عال فيو رىبا ٌن كثَتون ،ودير أبيون يقع بُت جزيرة ابن عمر وقرية الثمانُت وصفو ابلدير
اجلليل وقال  :فيو رىبان كثَتون ،حىت أن أىل الدير يزعمون إن نوح عليو السالم مدفون فيو ،وأورد ايقوت بيتُت من
الشعر ألحد الشعراء يصف فيها زلبوبة لو كردية عشقها بقرب الدير فيقول يف مطلعهما (ٖٓ) :
ٍ
ِ
ظبيةَ الوعساء ىل ِ
لصاد إىل ِ
خديك ظمآ ُن
تقبيل
مطمع
فيك
ٌ
( )ٕٙمعجم البلدان.ٕٗ٘ ، ٕٓٛ/٘ ،ٖٖٚ/ٖٕٕ،ٗ/ٔ،
( )ٕٚابن تغري بردي  ،يوسف بن عبد هللا الظاىري احلنفي ،أبو احملاسن(تٗ ،)ٛٚالنجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة  (،وزارة الثقافة
واإلرشاد القومي ،دار الكتب ،مصر) .ٕٚٙ/ٚ،
( )ٕٛمعجم البلدان.ٗٗٔ/ٕ ،
( )ٕٜادلصدر نفسو.ٜٜٗ/ٕ ،
(ٖٓ) ادلصدر نفسو.ٜٜٗ/ٕ ،
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اثلثا ـ احلياة الثقافية :

لقد أصبحت جزيرة ابن عمر من ادلراكز الثقافية ادلهمة يف منطقة اجلزيرة الفراتية خالل فًتة دراستنا ،وكانت ال تقل
أعلية ونشاطاً عن ادلدن اجملاورة ذلا ،بل قصدىا العلماء واألدابء والشعراء وخرجت العديد منهم يف سلتلف االختصاصات،
فكانوا على جانب كبَت من ادلعرفة العلمية ،وذلم أتثَت ثقايف على العامل اإلسالمي أمثال  :أبناء األثَت وبٍت ندي ورلد الدين
وأبو العز بن إمساعيل الرزاز وابن الربزي وغَتىم ،وأتيت يف مقدمة ىذه العلوم ىي العلوم الدينية وعلوم العربية والعلوم
النقلية(ٖٔ).

أـ العلوم الدينية :

لقد كان يف جزيرة ابن عمر رلموعة من العلماء الذين كانوا على جانب كبَت من ادلعرفة يف العلوم الدينية ،ففي علم
القراءات برز سعيد بن أٛتد بن عمرو أبو منصور اجلزري ادللقب ابلقاضي ،قدم دمشق وقرأ هبا على أيب علي احلسن بن
علي األحوازي القراءات السبع(ٕٖ) بكتابو " ادلوجز " ،مث تصدر تعليم القراءة يف جزيرة ابن عمر سنة "ٖٜٗىـٜٜٔٓ /م "
ومن طلبتو أيب بكر دمحم بن علي بن سالم الدارمي األمدي(ٖٖ) ،ويف علم احلديث برز يف اجلزيرة أبو علي ادلثٌت بن ػلِت بن
عيسى بن ىالل التميمي الذي عرف ابلبازبداين " تٕٕٖ ىـٜٖٖ /م " ،رحل اىل بغداد ،وحدث هبا ،وىو جد أيب
يعلى أٛتد بن علي بن ادلثٌت (ٖٗ).
مث الشيخ أبو الغنائم دمحم بن الفرج بن منصور بن إبراىيم بن علي بن احلسن السلمي الفارقي " ت ٕٜٗىـٜٔٓٛ/م "،
تلميذ أيب إسحاق الشَتازي ،كان زلداثً وفقيها وزاىدا موصوفا ابلعلم والدين ،رحل اىل بغداد مع والده بعد سنة "ٓٗٗىـ/

(ٖٔ ) وىنا ال بد أن نشَت أبنو من اخلطأ ذكر األعالم الذين ينتسبون يف لقبهم إىل اجلزري دون اإلشارة إىل جزيرة ابن عمر يف الًتٚتة لكون
إن كلمة اجلزري قد تشمل مناطق أخرى خارج جزيرة ابن عمر مثل داير بكر وماردين وميافارقُت وآمد ورأس العُت وتشمل أيضا ادلوصل
وسنجار والرقة وحران وسيتم الًتكيز على االنتساب الصحيح يف ادلصادر اليت تذكر األعالم بوضوح وإشارهتا إىل جزيرة ابن عمر أثناء الًتٚتة.
(ٕٖ ) القراءات السبع ىي إحدى القراءات ادلعتمدة يف قراءة القرآن الكر م ،وكان أبو عاصم بن أيب النجود " تٕٔٚىـٚٗٗ /م " احد لقراء
السبعة ،ينظر ابن خلكان ،وفيات األعيانٜ/ٖ ،؛ ابن اجلزري ، ،مشس الدين أبو اخلَت دمحم بن دمحم بن يوسف (ت ٖٖٛىـ) ،غاية النهاية يف
طبقات القراء (مكتبة ابن تيمية ،عٍت بنشره ألول مرة عام ٖٔ٘ٔىـ ج .برجسًتاسر ).ٖٗٚ،ٖٗٔ/ٔ،
(ٖٖ ) الذىيب ،معرفة القراء الكبار  (،مؤسسة الرسالة  ،بَتوتٖ ،تقيق :بشار عواد معروف  ،شعيب األرانؤوط  ،صاحل مهدي عباس ،ط ٔ،
ٗٓٗٔه) ٗ٘ٙ /ٔ،؛ ابن اجلزري ،)،غاية النهاية.ٖٔٗ/ٔ ،
(ٖٗ) معجم البلدان.ٖٕٔ/ٔٗٙ،ٔ/ٔ،
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ٖٔٓٔ م " ،ومسع احلديث من عبد العزيز األزجي وأيب إسحاق الربمكي واحلسن بن علي اجلوىري والقاضي أيب احلسُت
بن ادلهتدي ،مث انتقل إىل داير بكر ،واستقر يف جزيرة ابن عمر ،وحدث فيها ،روى عنو أبو الفتح بن البطي(ٖ٘).
والعامل أبو علي احلسن بن سعيد بن أٛتد اجلزري ،رحل اىل بغداد ودرس علوم احلديث والفقو فيها ،فسمع احلديث من
عبد العزيز بن علي االظلاطي وأيب القاسم بن البسري ،مث توىل القضاء يف جزيرة ابن عمر وآمد ،التقى بو ابن عساكر وسألو
عن مولده فقال لو يف سنة "ٔ٘ٗىـ ٜٔ٘ٓ/م " ،تويف على بعد فرسخُت من جزيرة ابن عمر يف قلعة فنك سنة " ٗٗ٘ىـ
ٜٔٔٗ /م" ( ،)ٖٙمث أبو القاسم عبد القاىر ابن أيب طاىر اجلزري" تٜٙٓىـ ٕٕٔٔ/م " ،درس علم ادلذاىب واألصول
واخلالف يف بغداد حدث يف جزيرة ابن عمر( ،)ٖٚوأبو حفص عمر بن أيب نصر بن أيب الفتح بن أيب نصر بن دمحم بن
اجلزري " ت ٙ٘ٙىـ ٕٔ٘ٛ /م " ،كان يعمل اتجراً رحل اىل مصر ومسع احلديث فيها من أيب القاسم ىبة هللا بن علي
البوصَتي ،مث أقام بدمشق وحدث هبا ،التقى ابن الصابوين ومسع منو احلديث ووصفو أبنو " من أىل الدين والصالح (.)ٖٛ
مث أييت عمر بن اخلضر بن دمحم أبو حفص النحوي الضرير يعرف أيضاً ابلثمانيٍت "تٕٗٗهٔٓ٘ٓ/م" ،مسع بدمشق
من القاسم بن الفرج بن إبراىيم النصييب ،ؤتصر من أيب دمحم احلسن بن رشيق ،روى عنو أبو عبد هللا األحوازي وأبو احلسن
(. )ٖٜ
علي بن دمحم بن شجاع ادلالكي احلموي
وبرز يف جزيرة ابن عمر عدد من الفقهاء يف فًتة دراستنا أشارت إليهم ادلصادر العربية ،وكانوا من كبار احملدثُت أيضا،
وىم من أتباع ادلذىب الشافعي ،ومل صلد أي إشارة إىل وجود فقهاء من مذاىب أخرى ،والسبب يعود إىل أن جزيرة ابن
عمر كانت خاضعة لنفوذ السالجقة الذين تبنوا ادلذىب الشافعي.
وكان من أشهر فقهاء الشافعية الذين قدموا إىل جزيرة ابن عمر ،اتج الدين أبو طاىر ػلِت بن عبد هللا بن القاسم
الشهرزوري" ت ٘٘ٙىـ ٔٔٙٓ /م " ،الذي كان" بيتو مشهوراً ابلرائسة والتقدم " قال عنو ابن ابطيش  :تفقو وبرع يف
العلوم الفقهية وتوىل القضاء يف جزيرة ابن عمر(ٓٗ).
مث اإلمام الفقيو عمر بن دمحم بن عكرمة بن الربزي اجلزري تفقو على ابن الكيا اذلراسي ،قال عنو ابن شافع  " :كان
أحفظ من بقي من الدنيا على ما يقال ٔتذىب الشافعي " ،تويف يف شهر ربيع اآلخر سنة "ٓ ٘ٙىـٔٔٙٗ/م" يف جزيرة
(ٖ٘) السبكي  ،اتج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين (ت ٔٚٚىـ) ،طبقات الشافعية (،ىجر للطباعة والنشر والتوزيع  ،ط ٕٖٔٗٔ ،ى ـ ــ)
ٗ.ٜٔٗ/
( )ٖٙالذىيب ،سَت أعالم النبالء ( ،مؤسسة الرسالة  ،بَتوت ٖ،تقيق :رلموعة من احملققُت إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط ،ط ٖٔٗٓ٘ ،
ىـ  ٜٔٛ٘ /م).ٔٛٙ/ٕٓ ،
( )ٖٚادلنذري ،التكملة لوفيات النقلة.ٕ٘ٚ/ٕ ،
( )ٖٛابن الصابوين ،تكملة اإلكمال.ٕ٘ /ٔ ،
( )ٖٜايقوت احلموي ،معجم البلدان.ٛٗ/ٕ ،
(ٓٗ) اليونيٍت ،ذيل مرآة الزمان.ٖٜٚ/ٔ ،

()85

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميلدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

ابن عمر ،وكان من أصحاب ابن الشاشي ،ونظراً للمكانة العلمية اليت وصل إليها ابن الربزي يف علوم الفقو واحلديث فقد
(ٔٗ) .
رحل اليو عدد كبَت من الطلبة من شىت أضلاء العامل اإلسالمي
مث أبو طاىر إبراىيم بن دمحم بن إبراىيم بن مهران الفقيو اجلزري " ،كان رجال كامال ٚتع بُت العلم والعمل تفقو
ابجلزيرة على عمر بن دمحم الربزي ،وقدم بغداد ومسع هبا احلديث ،ورجع إىل جزيرة ابن عمر ،ودرس هبا وأفىت إىل أن تويف
فيها سنة " ٘ٚٚىــٔٔٛٔ/م " ،مث ضياء الدين عيسى أبو دمحم اذلكاري " ت٘٘ٛىـٔٔٛٔ/م" ،يرجع نسبو إىل اإلمام
علي بن أيب طالب عليو السالم ،حسب قول ابن خلكان ،درس علوم الفقو يف جزيرة ابن عمر على شيخها عمر بن دمحم
الربزي ،مث رحل إىل حلب ودمشق والقاىرة ،وأصبح " كبَت القدر وافر احلرمة معوال عليو يف اآلراء وادلشورات " ،مدرساً يف
ادلدرسة الزجاجية يف حلب ،ومن ادلقربُت ألسد الدين شَتكوه وصالح الدين األيويب ،فقد اعتمد عليو األخَت " ،ومل يكن
ؼلرج عن رأيو ،وكان كثَت اإلدالل عليو ؼلاطبو ٔتا ال يقدر عليو غَته من الكالم ،وكان واسطة خَت للناس نفع ّتاىو خلقا
(ٕٗ).
كثَتا ،وساىم معو يف ادلعارك اليت كان ؼلوضها ضد الصليبيُت ،وتوىل منصب القضاء يف القاىرة
ومن علماء الفقو يف جزيرة ابن عمر دمحم بن عبد هللا اجلزري ،تويف بعد سنة "ٓٙٙىـ ٕٔٙٔ/م" ،كان فقيهاً شافعياً
متأدابً ،رحل من جزيرة ابن عمر ،مث إىل اليمن ،وتوىل ديوان النظر فيها ،مث صودرت أموالو وأودع يف السجن ،صنف كتاابً
امساه " ادلختصر يف الرد على أىل البدع " (ٖٗ)).
وبرز يف جزيرة ابن عمر علماء آخرون أختصوا يف علم التصوف أمثال  :جالل الدين أبو احلسن علي بن ٚتال
الدين اخلطاب بن ظفر من جزيرة ابن عمر ،أصبح وزيراً لصاحب ادلوصل ،ويرتبط مع ابن األثَت بعالقة ودية ،فكان ػلبو
وغللو وػلًتمو قال عنو  :أبنو مل يشاىد " مثلو حسن خلق ومست وكرم وعبادة " ،وكان متصوفاً من أصحاب الكرامات
تويف سنة " ٖ٘ٛىـٔٔٛٚ/م" ،ودفن يف ادلدينة ادلنورة  ،مث إبراىيم بن مهران الفقيو الشافعي " ت ٘ٚٚىـٔٔٛٔ/م "
ّتزيرة ابن عمر ،وكان فاضالً كثَت الورع (ٗٗ) ،ودمحم بن علي بن مهران اخلويل أبو عبد هللا الفقيو الزاىد اجلزري "
ت٘ٗ٘ىـٔٔ٘ٓ/م" ،رحل إىل بغداد ودرس علوم الفقو على إلكيا أيب احلسن اذلراسي ،وتوىل القضاء يف مدينة نصيبُت،

(ٔٗ) ابن األثَت ،الكامل يف التاريخٜ٘/٘ ،؛ ا بن انصر الدين  : ،دمحم بن عبد هللا (أيب بكر) بن دمحم ابن أٛتد بن رلاىد ( ،ت ٕٗٛىــ) "
توضيح ادلشتبو يف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناىم " ( ،مؤسسة الرسالة  ،بَتوت ٖ ،تقيق :دمحم نعيم العرقسوسي  ،ط ٔ ،
ٖٜٜٔم) .ٖٗٗ/ٔ ،
(ٕٗ)ادلصدر نفسوٜٕ/٘،؛ ابن خلكان ،وفيات األعيان.ٜٗٚ/ٕ ،
(ٖٗ) كحالة ،معجم ادلؤلفُت. ٕٓٚ/ٔ ،
(ٖٗ) ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٔ٘ٔ/٘ ،ٖ٘ٙ/ٔٔ ،
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مث عاد إىل " جزيرة ابن عمر" ،واستقر بزاوية لو معروفة بو يف اجلزيرة يف جبل احلصن ،قال عنو ابن ابطيش أبنو " :
ظهرت لو آاثر ٚتيلة وكرامات كثَتة (٘ٗ).
مث القاضي أبو دمحم عبد القادر بن دمحم بن سعيد بن جحدر األنصاري الصويف ،ولد يف جزيرة ابن عمر سنة
ٔ٘٘ىـٔٔ٘ٙ/م ،رحل إىل بغداد ومسع احلديث من أيب اجملد زلمود بن الشعار ،مث رحل إىل مصر وتوىل القضاء يف
صعيدىا ،تويف سنة "ٖٓٙىـٕٖٕٔ/م" ،مث أخوه األكرب منو بسنتُت القاضي أبو منصور سعيد بن دمحم ادلعروف ابلبهاء،
رحل مع أخيو إىل بغداد ومصر وسكن يف خانقاه الصوفية يف القاىرة  ،وحدث عن أيب اجملد زلمود بن الشعار ،وتوىل
احلكم يف صعيد مصر ،تويف سنة " ٖٙٛىـٕٔٗٓ/م" (.)ٗٙ
مث الشيخ خضر بن أيب بكر بن موسى أبو العباس ادلهراين العدوي " تٙٚٙىـٕٔٚٚ/م " ،كان أصلو من قرية
احملمدية من أعمال جزيرة ابن عمر ،رحل إىل مصر ،وأصبح شيخ ادللك الظاىر بيربس وصاحب زاويتو اجملاورة جلامعو اليت
شيدىا ادللك الظاىر ابلقرب من جامعو يف القاىرة ،وكان يطلع ادللك الظاىر على غوامض أسراره  ،ويستشَته يف أموره،
ويستصحبو يف أسفاره ،وكان يقول للملك الظاىر إن أجلي قريب من أجلك ،وبيٍت وبينك مدة أايم يسَتة ،ودلا تويف كان
ادللك الظاىر بدمشق فسمع ٔتوتو ،وخاف على نفسو من ادلوت ،فمرض الظاىر بعد أايم يسَتة وتويف ،فكان بينهما دون
الشهر وفيو يقول الشاعر الشريف دمحم بن رضوان الناسخ (:)ٗٚ
ِ
بذاك لنا
مالك
الظاىر
ما
الدنيا َ
السلطان إال ُ
ادلالحم ٗتربُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
تنظر
ولنا دليل واضح
كالشمس يف وسط السماء بكل عُت ُ
اإلسكندر
دلا رأينا
يقدم جيشو أبداً علمنا أنوُ
اخلضر ُ
ُ
ُ
مث العامل ادلتصوف ويل الدين علي بن أٛتد بن بدر بن أيب القاسم " ت ٓٙٛىـٕٔٛٔ /م ،الذي عرف " ابلشيخ
الصاحل الزاىد " ،أصلو من جزيرة عمر ،رحل إىل ادلوصل وحلب ودمشق ومصر طالباً لعلوم الفقو ،مث عاد إىل دمشق وبٌت
زاوية للعبادة يف جامع بيت ذليا يف غوطة دمشق ،وانقطع للعبادة " ،وىو على قدم التوكل والتجرد من الدنيا ،وللناس فيو
عقيدة عظيمة"(.)ٗٛ
وسف الدمشقي مثَّ الشَتازي ادلقري الشافعي
مث يف علم القراءات ،برز العامل ُزلَ َّمد بن ُزلَ َّمد بن ُزلَ َّمد بن علي بن يُ ُ
الْمعروف ِاببن اجلزري نِسبة إِ َىل ج ِزيرة ابن عمرَ ،كا َن أَبوه َات ِجرا فَم َ ِ
ُت سنة َال يُولد لَوُ ولد ،مثَّ حج فَشرب َماء
كث أ َْربَع َ
َ َ ْ
ْ
َْ
ُ ً َ
َ ُْ
ِ
ِ
ضان سنة "ٔ٘ ٚه /
صاحب التـ َّْر َٚتَة ِيف لَْيـلَة السبت ْ
اخلَامس َوالْع ْشرين من َرَم َ
َزْمَزم بنية أَن يرزقو هللا ولدا َعادلا ،فولد لَوُ َ
(٘ٗ) ادلصدر نفسو ٕٗ،ٔ٘ٔ/٘،؛ الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك ،الوايف ابلوفياتٖ ،تقيق أٛتد األرانؤوط وتركي مصطفى ،دار
إحياء الًتاث – بَتوت.ٚٓ/ٙ ،ٕٓٓٓ ،
( )ٗٙادلنذري ،التكملة لوفيات النقلةٖٕٛ،ٕ٘ٙ/ٖ ،
( )ٗٚابن تغري بردي ،النجوم الزاىرة.ٕٚٙ/ٚ،
( )ٗٛاليونيٍت ذيل ،مرآة الزمان.ٗٚ/ٕ،
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ِ
ِِ
اعةَ ،وا ْشتَ َّد شغفو ابلقراءات
اعة ،مثَّ َرحل إِ َىل الْ َقاىَرة ،فَسمع من ٚتَ َ
قراءَات َعن ٚتَ َ
ٖٓ٘ٔم" بد َم ْشق ،فَـنَ َشأَ هبَا فَأخذ الْ َ
عشرة وتصدى لإلقراء ِّتَ ِامع بٍت أُميَّة يف دمشق ،مثَّ دخل بِ َالد الروم سنة "ٜٚٛهٖٜٔ٘/م" ،
َح َّىت ٚتع الْع ْشر مثَّ الث ََّالث َ
احلَ ِديث وانتفعوا بِِو ،فَـلَ َّما دخل تيمورلنك بَِالد الروم أَخذه َم َعو إِ َىل َمسَْرقَـْند فَأَقَ َام هبَا انشرا
قراءَات و ْ
فنشر ُىنَالك علم الْ َ
شعبَان سنة"  ٛٓٚهٔٗٓٗ/م" خرج من
صولو إِلَْيـ َها سنة "٘ٓ ٛه ٕٔٗٓ /م" ،وبعد وفاة تيمور لنك ِيف ْ
ل ْلعلمَ ،وَكا َن ُو ُ
ِ
ِ
ٚتيع ى ِذه ِْ
ِ
ِ
ِ
يما
اسان َودخل ىراة ،مثَّ دخل َمدينَة ْ
يزد مثَّ أصبهان مثَّ شَتاز وانتفع بِو النَّاس ِيف َ َ
َمسَْرقَـْند إ َىل ُخَر َ
اجل َهاتَ ،ال س َ
ِ
اجلُ ُم َعة َخ ِامس
قراءَات اليت تفرد هبا يف ذلك الوقتَ ،وَكانَت أعظم فنونو َوأجل َما عِْنده من علمَ َ،مات بشَتاز يـَ ْوم ْ
يف الْ َ
ربيع األول سنة " ٖٖ ٛهٕٜٔٗ/م(.)ٜٗ

ب ـ علوم العربية :
يبدو أن االىتمام ابلعلوم العربية كان اقل من العلوم الدينية يف جزيرة ابن عمر ،ورغم ذلك فقد برز عدد من علماء
اللغة العربية منهم  :عمر بن اثبت الضرير النحوي الذي يكٌت أبيب القاسم الثمانيٍت " ت ٕٗٛى ـ ٜٔٓٛ/م " ،نسبة إىل
قرية الثمانُت " ،إحدى قرى جزيرة ابن عمر " ،تتلمذ يف ادلوصل على عثمان بن جٍت ادلوصلي ،وشرح لو كتابُت ،وعلا " :
اللمع واللمع يف التصريف " ،وأخذ عنو الشريف أبو ادلعمر ػلِت بن دمحم بن طباطبا العلوي احلسيٍت(ٓ٘).
مث مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن يوسف بن عبد هللا بن زلمود اجلزري ،يعرف اببن احلشاش ،ولد يف جزيرة ابن
عمر سنة "ٖٙٚىـ ٕٖٜٔ/م ،وكان والده يعمل صَتفياً يف اجلزيرة ،رحل إىل مصر واىتم يف دراسة العلوم العربية والفقهية،
ومسع من أيب ادلعايل أٛتد بن إسحاق األبرقوىي ،وتوىل اخلطابة يف اجلامع الصاحلي ،مث ابجلامع الطولوين ،ودرس ابدلدرسة
العزية والشريفية يف القاىرة ،قيل إن ادلسلمُت وادلسحيُت واليهود كانوا ػلضرون دروسو ،قال عنو السبكي (ٔ٘)  " :كان
إماما يف علوم األصول والفقو والنحو وادلنطق والبيان والطب " ،ووالد السبكي قد تتلمذ عليو فأكد ذلك بقولو  " :قرأ
عليو الشيخ اإلمام الوالد رٛتو هللا علم الكالم " ،صنف عدة كتب منها  :شروحاتو لكتاب " ألفية ابن مالك يف النحو "،

( )ٜٗالصفدي ،الوايف ابلوفيات.ٚٙ/ٔ ،
(ٓ٘) ايقوت احلموي ،معجم البلدان.ٛٗ/ٔ ،
(ٔ٘) السبكي ،طبقات الشافعية.ٜٔٗ/ٜ ،
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وكتاب " التحصيل " ،وكتاب " شرح منهاج األصول إىل علم األصول" للبيضاوي ،وكان شاعراً وخطيباً ترك " ديوان من
الشعر " ،و كتاابً أٚتل فيو رلموعة من اخلطب ،تويف يف القاىرة سنة " ٔٔٚىـٖٕٔٔ/،م "(ٕ٘).
ومن الطبيعي إن جزيرة ابن عمر كان فيها شعراء منهم  :أبو السداد وقيل :أبو الشداد بن إبراىيم بن دمحم اجلزري يعرف
ابلظاىر ،شيد مسجداً يف جزيرة ابن عمر عرف ابمسو " مسجد الظاىر " ،وكان شاعراً حلو األلفاظ لطيف ادلعاين ،دخل
حلب ،ومدح هبا األمَت سيف الدولة احلمداين "ت ٖ٘ٙىـٜٙٙ /م" ،فقال يف قصيدتو .)ٖ٘( :
أاي حلب الغراء وادلنزل الرحب واي بلداً قليب بتذكاره صب
لئن ابن جسمي عن معامل ربعها ...فما ابن عن أطالل ساحتها القلب
عالم أسلي النفس عنك وفيك يل ...عالئق منها ى ّد مهجيت احلب
ىواؤك لوال صحة يف ىبوبو ...وماؤك لوال أنو ابرد عذب
علي أبو العبّاس العابر "ت ٘ٓٙىـٕٔٓٛ/م" ،أصلو من جزيرة ابن عمر نشأ وترعرع يف ادلوصل
مث اخلضر بن دمحم بن ّ
وأقام يف بغداد كانت لو معرفة يف تعبَت الرؤاي ونظم الشعر أورد لو أبو شامة ىذه األبيات (ٗ٘) :
ِ
أنست بوحشيت َح َّىت لَو أينَّ ...رأَيْت اِْإلنْس الستوحشت مْنوُ
ِ
ِ
ٍ
َوَما ظَفرت يَدي بصديق صدق ...أ َ
َخاف َعلَْيو إَِّال خفت مْنوُ
ِ
َوَما ترك التجارب يل حبيباً ...أميل إِلَْيو إَِّال ملت َعنوُ
وأبو بكر دمحم بن أيب النجم بن البطريق العجلي اشتهر يف علوم النحو ،ولقب ابلنحوي ،وكان شاعراً فصيحاً ،ولد يف
جزيرة ابن عمر ،وتويف فيها سنة "ٖٙٚىــٕٖٜٔ/م" ،ومن نظمو اجلميل يف الورد وغَته يقول (٘٘):
ورد ومسك ودر ...خد وخال وثغر
حلظ وجفن وغنج ...سيف ونبل وسحر
صن َوبدر وليل ...ق ٌد َووجو َوشعر
ُغ ْ
والشاعر دمحم بن أيب بكر بن عباس بن مودود اجلزري" تٜٙٙىـٕٔٚٓ /م " ،شغل وظيفة احملتسب يف جزيرة ابن
عمر ،مث انتقل إىل ماردين ،فكان شاعراً  ،ومن نظمو يتحدث عن سكان مصر ومعاانهتم من والهتا قائال (:)٘ٙ
(ٕ٘) الصفدي ،الوايف ابلوفياتٕٕ/ٕ ،؛ السيوطي ،بغية الوعاة ،صٕٓٔ؛ السبكي ،طبقات الشافعيةٜٔٗ/ٜ ،؛ البغدادي ،ىدية
العارفُتٕٔٗ/ٕ،؛ كحالة ،معجم ادلؤلفُت.ٕٔٛ/ٕٔ ،
(ٖ٘) ابن العد م ،بغية الطلب ٗ.ٕٕٜ /
(ٗ٘) الصفدي ،الوايف ابلوفيات. ٖٙٙ/ٗ ،
(٘٘) ابن الفوطي ،رلمع اآلدابٗٚٙ/ٖ/ٗ ،ـ ٗٚٚ؛ الصفدي ،الوايف ابلوفيات. ٖٙٙ/ٗ ،
( )٘ٙالصفدي ،الوايف ابلوفيات.ٕ٘ٛ/ٚ ،
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إسكان مصر ال استقرت نفوسكم ...أبمن وطالت يف الزمان األراجيف
()٘ٚ
وال برحت عمالكم تعسف الورى ....بظلم تواله ادلشد تعاسيف
مث األمَت شيخ الدولة أبو غاًل عبد الرٛتن بن لؤلؤ ،فكان شاعراً ،فمن نظمو يصف فرساً (: )٘ٛ
أبت احلوافر أن ؽلس هبا الثرى...فكأنو يف جريو متعلق
وكأن أربعة تراىن طرفو .....فتكاد تسبقو إىل ما يرمق

ج ـ العلوم التارخيية :

يكفي جلزيرة ابن عمر أهنا أصلبت ادلؤرخ عز الدين ابن األثَت "ت ٖٓٙىـٕٖٕٔ /م" مؤلف كتاب " الكامل يف
التاريخ " الذي يعد من اكرب ادلؤرخُت يف العامل اإلسالمي بعد ابو جعفر جرير الطربي" ،سنشَت البن االثَت أثناء احلديث
عن البيواتت العلمية " ،مث مشس الدين رلد الدين إبراىيم بن أيب بكر بن إبراىيم بن عبد العزيز بن عمر ادلرتضى اجلزري
ولد سنة "ت ٖٚٛىـٖٖٔٚ/م" ( ،)ٜ٘درس علوم احلديث والفقو واىتم يف الدراسات التارؼلية وصنف كتاابً امساه " اتريخ
حوادث الزمان وأنبائو ووفيات األكابر واألعيان من أبنائو " ادلعروف بتاريخ ابن اجلزري " ،وىو من الكتب ادلهمة ادلعول
عليها يف التاريخ غطى فيو أحداث عصره " سنشَت إليو الحقاً(ٓ: ")ٙ
مث مشس الدين بن أبو بكر بن عبد العزيز الكتيب اجلزري ادلعروف اببن مشعون "تٓٓٚىـٖٔٓٓ/م" ،اىتم يف
الدراسات التارؼلية ،رغم إن مهنتو كانت يف ٕتارة الكتب ،متنقالً بُت دمشق والقاىرة ،ولو حانوت يف دمشق يف سوق
اللبادين تعرض لالحًتاق فاحًتقت ٚتيع كتبو (ٔ. )ٙ
ومن ادلؤرخُت الذين رحلوا إىل جزيرة ابن عمر أبو علي احملسن بن علي بن دمحم بن أيب الفهم داود التنوخي" ،ت ٗ ٖٛىـ
 ٜٜٗ /م " ،كان مؤرخاً وأديبا وشاعراً ،ولد ونشأ يف البصرة ،مث انتقل إىل جزيرة ابن عمر ،وتصدر القضاء فيها ،مث رحل
إىل بغداد وسكنها وتويف فيها ،وشلا يشَت إىل منزلتو مؤرخاً ىو الكتاب الذي صنفو وانل شهرة واسعة يف األوساط الثقافية
أمساه " جامع التواريخ " ،ويسمى أيضا " نشوار احملاضرة وأخبار ادلذاكرة " ٚتع فيو ما قيل عن الرجال يف اجملالس

( )٘ٚوتعاسيف ىو علم الدين قيصر "ٗ ٜٙٗ - ٘ٚىـ  ٕٔ٘ٔ -ٔٔٚٛ /م " ولد يف اصفون يف صعيد مصر وكان يعمل بوظيفة ادلشد
يف القاىرةً مث أصبح عادلاً يف الرايضيات واذلندسة ،ينظر الصفدي ،الوايف ابلوفيات.ٕٔ٘/ٚ ،
( )٘ٛالصفدي ،الوايف ابلوفيات.ٜٕ/ٕ ،
( )ٜ٘ادلصدر نفسو.ٕٔٗ/ٕ ،
(ٓ )ٙالعسقالين ،أنباء الغمر.ٛٚ /ٕٕٗ،٘/ٔ ،
(ٔ )ٙالصقاعي ،فضل هللا "ت ٕ٘ٚهٖٕٔ٘/م " ،اتيل كتاب وفيات األعيان ،ادلعهد الفرنسي دمشق ٗ،ٜٔٚص.ٕٜ
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العلمية ،ولو مؤلفات أخرى منها " ادلستجاد من فعالت األجواد " ،و" الفرج بعد الشدة " ،و" ديوان شعر ،وإليو كتب
أبو العالء ادلعري قصيدتو اليت قال فيها (ٕ: )ٙ
ىات احلديث عن الزوراء أو ىيتا وموقد النار ال تكرى بتكريتا
ابتت تشب على أيدي مصاليتا
ليست كنار عدي انر عادية
من كل ابيض مهتز ذوائبو ؽلسي ويصبح فيو ادلوت مسؤوات
وأىل بيت من اإلعراب ضفتهم الؽللكون سوى أسيافهم بيتـا
جن إذا الليل ألقى سًته برزوا وخفضوا الصوت كيما يرفعوا الصيتا
د ـ العلوم العقلية :
وساعلت جزيرة ابن عمر يف العلوم العقلية ،ففي علوم الرايضيات برز العامل الوزير أبو سعيد دمحم بن أيب القاسم احلسُت
بن علي بن عبد الرحيم البغدادي ،درس علوم احلساب واحلديث ،واىتم ابلشعراء فصنف كتاابً عنهم ،توىل الوزارة يف
(ٖ)ٙ
بغداد يف عهد البويهيُت سنة " ٜٗٔىـ ٕٔٓٛ/م" ،مث رحل إىل جزيرة ابن عمر ،وتويف فيها سنة "ٖٜٗىـٔٓٗٚ/م"
 ،ويف العلوم الطبية برز العامل مشس الدين ابو عبد هللا دمحم بن يوسف بن عبد هللا بن زلمود اجلزري يعرف اببن احلشاش،
أشران إليو فيما سبق (ٗ.)ٙ
ويف علم الفيزايء برع العامل أبو العز بن إمساعيل الرزاز اجلزري "ت ٕٓٙىـٕ٘ٔٓ/م " ،ولد يف جزيرة ابن عمر ،وواصل
تعليمو حىت أصبح مهندساً ميكانيكياً وكيميائيا ،صمم آالت عديدة مل تكن معروفة يف عصره منها  :آالت رفع ادلاء
والساعات ادلائية ذات نظام تنبيو ذايت وصمامات التحويل وأنظمة ٖتكم ذايت نشرىا يف كتابو ادلزود برسومات توضيحية
أطلق عليو اسم "اجلامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة احليل" ،ومن ابتكاراتو " ادلضخة ذات األسطوانتُت ادلتقابلتُت،
وىي تقابل حاليا ادلضخات ادلاصة والكابسة ،وصمم نواعَت رفع ادلاء عن طريق االستفادة من الطاقة ادلتوفرة يف التيار
اجلاري يف األهنار ،ومضخة الزصلَت والدالء وىي نوع من آالت السقوط ،وىذه اآلالت تعطي مردود حركي بفضل سقوط
ادلاء على ادلغارف وٖتتاج عادة مثل ىذه اآلالت إىل رفع منسوب ادلاء عن طريق سدود أو مصادر مائية أخرى ،وصنع
اآلالت ذاتية احلركة تعمل ابدلاء واآلالت اذليدروليكية اليت ابتكرىا علماء ادلسلمُت وطورىا ابن الرزاز ،كما قدم وصفاً لعدد
من اآلالت ادليكانيكية ادلختلفة من ضاغطة ،ورافعة ،وانقلة ،وزلركة ،ووصف ابلتفصيل تركيب الساعات الدقيقة اليت
أخذت امسها من الشكل اخلاص الذي يظهر فوقها ساعة القرد ،وساعة الفيل ،وساعة الرامي البارع ،وساعة الكاتب،
وساعة الطبال وساعات مائية وساعات تتحرك بفتائل القناديل ،وصنع آالت القياس وادلوسيقى والنافورات ،كما صنع
(ٕ )ٙابن األثَت،الكامل يف التاريخ.ٕٛ/ٗ ،
(ٖ )ٙابن الفوطي ،رلمع اآلدابٜٗٗ/ٕ/ٗ ،ـ.ٜٗٙ
(ٗ )ٙالسبكي ،طبقات الشافعية.ٜٔٗ/ٜ ،

()59

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميلدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

إبريقاً جعل غطاءه على شكل طَت يصفر عند استعمالو لفًتة قصَتة قبل أن ينزل ادلاء ،وصنع ساعة مائية ذلا ذراعان
تشَتان إىل الوقت (٘.)ٙ

ذ ـ البيواتت العلمية :

ومن البيواتت ادلعروفة يف جزيرة ابن عمر  :بيت بٍت ندي ،وبٍت األثَت ،وبٍت وىبان ورلد الدين ،فكان ذلم دور مهم
يف حركتها العلمية فقال عنهم ابن خلكان إهنم  " :من أعيان أىلها( ،" )ٙٙفهم :

1ـ بيت بين ندي :

ومن البيواتت ادلعروفة يف جزيرة بن عمر بيت بٍت ندي ،الذين تولوا احلكم فيها ،وكان ذلم دور يف ازدىار حركتها
العلمية ،وأييت يف مقدمة علماء ىذه البيواتت ،وزيرىا وحاكمها وفقيهها مشس الدين أبو بكر دمحم بن سعيد دمحم بن ندي
اجلزري" ت ٓٔٙىـٕٖٔٔ /م" ،تتلمذ يف ادلوصل وأقام هبا " ،ونشأ نشأة طاىرة واجتهد يف ٖتصيل العلوم حىت أصبح "
من أئمة عصره" ،يعتمد عليو يف ادلذاىب الشرعية يف " هنيو وأمره" ،وقد حظي ابىتمام السلطان معز الدين سنجر شاه
" تٕ٘٘ىـٔٔ٘ٚ /م " ،حاكم جزيرة ابن عمر الذي نصبو وزيراً ومفوضاً فيها للنظر يف أمورىا" ،وسلم إليو أعنة
شللكتو " ،فقام أبعبائها ،واشتهر بسداد الرأي ،وصار لو يف مركز اخلالفة وعند ادللوك قبول اتم ،وحظي ابحًتام األيوبيُت
أيضا ،فأثناء اخلالف الذي جرى بُت ادللكُت العادل شقيق صالح الدين األيويب واألفضل ابن األخَت ،رجح كفة العادل
فتحقق ذلك ،فأصبح لو قبول كبَت يف الدولة األيوبية ،كما كان على صلة قدؽلة ابلقاضي هباء الدين بن شداد مستشار
صالح الدين االيويب أثناء تعليمهما يف ادلكتب يف طفولتهما يف ادلوصل ( ،)ٙٚويظهر انو كان ذو أتثَت ثقايف مباشر على
جزيرة ابن عمر وأبنائو وأحفاده وموظفيو وشلاليكو كما سيأيت ذكره :

ا ـ أبناؤه وأحفاده :

أما أبناء مشس الدين اجلزري فمنهم  :ابنو الكبَت زليي الدين ،الذي توىل احلكم يف اجلزيرة بعد والده سنة "ٔ٘ٙىـ /
ٖٕ٘ٔم " ،فكان من أفضل حكامها عادلا أبمور السياسة وشاعراً وأديبا ،وأصبحت اجلزيرة يف عهده موطناً لكبار العلماء
والفضالء وأىل األدب والشعر ،وضم رللسو العلمي الفقهاء واألدابء والنحاة والشعراء وادلهندسُت واحلكماء ،وحرص على
أن تكون ىذه النخب العلمية تتمتع ٔتستوى علمي مرموق منهم  :القاضي الطبيب واألديب اللغوي شرف الدين
التيفاشي" تٔ٘ٙىـٕٖٔ٘/م" ،الذي ألف لشمس الدين كتاابً أمساه " فصل اخلطاب يف مدارك احلواس اخلمس ألويل
األلباب" وأىداه خلزانتو ( ،)ٙٛكما رحل إىل جزيرة ابن عمر أبو احلسن بن سعيد ادلغريب ،وأصبح من ادلقربُت جمللس حاكمها
(٘ )ٙحاجي خليفة ،كشف الظنون.ٖٜٔٙ /ٕ،
( )ٙٙابن خلكان ،وفيات األعيانٗٗ٘/ٔ ،؛ الزركلي ،األعالم.ٕٕٛ/ٙ ،
( )ٙٚالصفدي ،الوايف ابلوفياتٖٗٔ/ٔ،؛ٖ.ٔٓ٘/
( )ٙٛتويف التيفاشي ابلقاىرة سنة "ت ٔ٘ٙىـٕٖٔ٘/م".
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زلي الدين الذي خصص لو داراً ليسكن فيو ،فألف ادلغريب لو كتابُت األول  " :ادلغرب يف زلاسن أىل ادلغرب" ،والثاين :
" ادلشرق يف أخبار ادلشرق "  ،كما كان يف رللسو من العلماء رشيد الدين الفرغان ،والشيخ أثَت الدين األهبري ،وصدر
الدين اخلاصي ،وشهاب الدين أيب شامة (. )ٜٙ
وكان زليي الدين ىذا زلل إعجاب الشعراء ،فأمتدحو الشاعر يوسف بن علي القرشي " ٕٕٙىـٕٕٔ٘ /م "،
والشاعر األديب بدر الدين الكناين العسقالين ادلعروف أبن ادلسجف "ت ٖ٘ٙىـ ٕٖٔٚ /م " ،والشاعر الطبيب اٛتد
بن العادلة ادلعروف اببن ادلنفاخ " ت ٕ٘ٙهٕٔ٘ٗ/م " ،مث مدحو زكي الدين ابن أيب األصبع ادلصري" ت ٗ٘ٙىـ/
ٕٔ٘ٙم " ،وشرف الدين بن احلالوي "ت ٙ٘ٙىـٕٔ٘ٛ /م " ،وغَتىم أمثال دمحم بن عمار ادلكي ودمحم بن دمحم بن
مسكُت وأٛتد بن منهال ،وانل إعجاب ومديح الوزير شرف الدين دمحم بن نظيف وزير احلافظ أرسالن شاه ابن أيب بكر
بن أيوب ،حاكم قلعة جعرب "تٖٜٙىـٕٔٗٔ/م"  ،صنف زليي الدين عدة مصنفات يف العلوم االقتصادية والسياسية
منها  " :لطائف الواردات " ،و" معامل التدبَت" ،و" مراشد ادللك ،و" ضوابط ادللك ،و" وظائف الرائسة " ،والتذكرة
ادلملوكية " ،وكان شاعراً ،فقد وصلت لنا أبيات كثَتة من نظمو طلتار منها مدػلو للملك الكامل بن العادل اليت قال
فيها(ٓ:)ٚ
وما شئت إال أن أذل عواذيل على أن رأيي يف ىواك صواب
وأعلم قوماً خالفٍت وشرقوا وغربت أين قد ظفرت وخابوا
وكان حمليي الدين أسلوب يف ادلراسالت اليت يدوهنا إىل ادلقربُت منو ،من ذلك ما كتبو إىل أخيو عماد الدين الذي
طلب منو مالبس يلبسها فقال فيها  " :أين أنت شلا ضلن فيو أكتب إليك وتكتب إيل والغفلة شاملة واحلَتة سابغة ،وقد
زي ن على القلوب وزاد الولو حىت أذلى العقول ،وفاض حىت أغشى األبصار ،لقد كنا يف غفلة من ىذا ،فوا عجبا كيف ال
ينفطر ما ال أمسيو وينشق لكثرة ما أحوم حول القول فيو وال أوفيو ،"...مث قال  " :وهللا ادلشكور وبو ادلستعان يف ٚتيع
وعلي لكم والسالم" ،مث ضمن رسالتو بيتُت من الشعر قال فيهما (ٔ:)ٚ
األمور وىو اخلليفة عليكم يل ّ
علي دخيلها
ودلا شربناىا ودب دبيبها سلافة أن يسطو ّ
إىل موضع االسرار قلت ذلا قفي فيظهر مٍت بعض ما كان قد خفي

موِّرخاً ومن أشهر مؤلفاتو
()ٜٙىو شهاب الدين أبو القاسم ،ادلقدسي ادلعروف أبيب شامة " ت ٘ٙٙىـ ٕٔٙٚ /م" كان مؤرخاً وفقيهاًَ ،
كتاب "الروضتُت يف أخبار الدولتُت الصالحية والنورية ،و" سلتصر اتريخ ابن عساكر،و "الباعث على إنكار البدع واحلوادث،و"إبراز ادلعاين يف
شرح الشاطبية"،و" ادلرشد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز" ،و" الوصول يف االَصول " ،و" مفردات القراء.
(ٓ )ٚالصفدي،الوايف ابلوفيات.ٕ٘/ٕٖٓ،ٙ/ٜ ،ٔٗٗ/ٖٗ،،ٔ/ٔ،
(ٔ )ٚادلصدر نفسو.ٕ٘/ٔٗٗ،ٙ/ٔ ،
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ومن أبناء زلي الدين األمرين رلَت الدين عبد العزيز ،وعبد احلميد اللذان كاان شاعرين ،لكن األخَت انقطع إىل
العبادة " ،وزىد يف الدنيا وأقبل على اآلخرة ،وكان ادللك الكامل بن العادل " ٖٙ٘-٘ٚٙىـٕٔٔٛ /م " يراه من أعظم
وجوه الدول " ،وأينس ٔتحاضراتو وػلن إىل رللسو العلمي ،ومن نظمو يقول(ٕ:)ٚ
لنا من سنا وجو ادلليحة مصباح ومن لفظها در ومن ريقها راح
ومن شعرىا ليل يضل عن اذلدى ومن فرقها خيط من الصبح وشاح
وأييت عماد الدين بن مشس اجلزري بعد شقيقو زليي الدين يف ادلنزلة السياسية والعلمية ،إذ أصبح وزيراً للملك األشرف
موسى بن العادل يف مدينة خالط " ،فأحسن التدبَت فيها " ،وكان فاضالً انظماً انثراً حسن ادلشاركة يف العلوم " ،نظم
قصيدة يف إحدى بساتُت مدينة سنجار مشال ادلوصل ،وكان مع ادللك األشرف فقال (ٖ:)ٚ
اقدح زاند اللهو ابألقداح وأضف إليو لطائف األفراح
ىذا الربيع ووجو من أحببتو فاشرب على األحلان صفو الراح
اجع والزىر يف غرٍر ويف أوضاح
فعالم هتجع واحلمام سو ٌ
سافر بطرفك يف الرايض وحسنها تستغن عن حسناء ذات وشاح
وبرز عماد الدين يف النثر أيضا فكتب إىل شرف الدين التيفاشي قائال  :أبقاك " هللا جلمال ػلصلو وٚتال يف الفضائل
يفضلو يف الدىر زلل القالدة من النحر ،ومثال الفضالء معو مثل القطرة عند البحر ،وأخالقو عرائس ٕتلى على عاشق،
وأوقات اإلنس معو فرص خلت من رقيب أو واش راشق ...وكلما طالت صحبتو ظهرت رتبتو ،فمحاضره يف هبجة أعياد،
تنسيو من غاب عنو من العباد ،ونظمو يلعب ابلعقول ،ويعل يف األلباب عمل الشمول (ٗ.)ٚ

ب ـ مماليكو :

وانل ادلماليك يف عصر مشس الدين اجلزري منزلة عالية يف اجملتمع اإلسالمي منهم  :عز الدين ايدمر بن عبد هللا احمليوي
"ت ٗٙٚىـ ٕٔٚ٘/م"  ،الذي لقب بعلم الدين " ،وبفخر الًتك" ،وبلقب " اإلمارة " ،قال عنو ابن سعيد ادلغريب  " :لو
ٌحشدت جيوش البالغة لفضلو مل أكن أنصفو" ،فقد ٚتعت ألقرانو أعالم الفنون ،حىت خرج آية يف كل فن ،وبرع يف
ادلنثور وادلوزون ...فيهوى السمع والعُت والقلب إليو ،وبرع يف " حسن اخلط حىت بلغ الغاية" ،فكان ؼلاطب ادللوك بناءً
على طلب سيده ،وتعتمد رسائلو يف ديوان ادلكاتبات ،...ينشئ ذلك بلفظو الفائق ،ويكتب ىذا ٓتطو العظيم" ،وكان
ػلفظ مقامات احلريري ،وسلتار احلماسة ،وشعر أيب ٘تام ،وادلتنيب ،ويعرف فن صناعة األسطورالب ،ومن شعره قال (٘: )ٚ
(ٕ )ٚادلصدر نفسو.ٚٙ /ٔ ،
(ٖ )ٚادلصدر نفسو.
(ٗ )ٚادلصدر نفسو.ٕٔ٘/ٚ ،
(٘ )ٚادلصدر نفسو ٖٕٛ،ٖٖٖ/ٖ ،؛ ابن تغري بردي ،ادلنهل الصايفٕٕٛ/ٔ،؛ الزركلي ،األعالم ٕ.ٖٗ /
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ابهلل إن جزت الغوير فال تغر ابدليل منك معاطف الغزالن
وأسًت شقائق وجنتيك ىناك ال ينشق قلب شقائق النعمان
ومن شلاليك مشس الدين اجلزري أيضاً األمَت سابق الدين الجُت العمادي "ت ٜٓٙىـٜٔٔٔ/م" ،الذي كان من
ادلقربُت إىل سلطان مصر الصاحل صلم الدين أيوب "ت ٙٗٚىـٕٜٔٗ /م " ،مث واله السلطان عز الدين أيبك اجلاشنكَت
"ت ٘٘ٙىـٕٔ٘ٚ/م" منصب الوالية يف مدينة قوص ،وحقق صلاحاً يف دولتو فنقلو والياً إىل بلبيس ،وكان ديناً صاحلاً
متصدقاً ،وحينما تسلم ادللك الظاىر بيربس السلطنة يف مصر سنة "ٙ٘ٛىـ ،" ٕٔ٘ٛ /أصبحت منزلتو عالية فأخذ
"يعتمد عليو ويكرمو ويثق إليو ويعظمو" ،وكان موضع مديح من قبل الشعراء ،فقد مدحو الشاعر السراج الوراق بنظمو
قائالً(:)ٚٙ
إن عاق غَتك مانع عن ٍ
منة تسدى فما لك أنت عنها عائق
ٌ
سابق دلطاليب وكذاك فليكن اجلواد السابق
وعطاء كفك ٌ

2ـ بيت أبناء األثري :

أصلــب أســرة األثــَت ثالثــة إخــوة علمــاء وىــم  :رلــد الــدين ادلبــارك ،وأبــو احلســن عــز الــدين ،وضــياء الــدين ،ووالــدىم أبــو
ادلكارم دمحم ،واألثَت ىو جد األسرة اليت ترجع أصوذلا إىل قبيلة بٍت شيبان العربية ،ووالدة ىؤالء اإلخوة يف جزيرة ابـن عمـر،
مث انتقلت إىل ادلوصل سنة "ٜ٘ٚىـٖٔٔٛ /م" ،واستقرت فيها ،وواصل ىؤالء اإلخوة تعليمهم ،وظلت صالهتم ّتزيرة ابن
عمر قائمة ،فهي مدينة أابئهم وأجدادىم ،وكان والدىم يتوىل ديوان اجلزيرة ،ولو فيها أراضي زراعية وبساتُت أكثرىا يف قرية
تسمى العقيمة تقع يف اجلانب الشرقي من جزيرة ابن عمر(.)ٚٚ
واكرب ىؤالء اإلخوة رلد الدين ادلبارك ،ولد سـنة "ٗٗ٘ىــٜٔٔٗ /م" ،فقـد عـرف أبنـو مـن " أشـهر العلمـاء ذكـراً وأكـرب
النــبالء قــدراً "( " ،)ٚٛكــان كاتب ـاً مــاىراً " ،لــو معرفــة اتمــة ابألدب ،ونظــر حســن يف العلــوم الشــرعية ( ، " )ٜٚتــوىل دي ـوان
الرســائل يف العهــد االاتبكــي ،وصــنف عــدة مصــنفات منهــا  " :جــامع األصــول يف أحاديــث الرســول ،و" النهايــة يف غريــب
احلــديث واألثــر" ،وكتــاب يف تفســَت القــرآن الكــر م أمســاه " اإلنصــاف يف اجلمــع بــُت الكشــف والكشــاف "  ،و" الشــايف يف
شرح مسند اإلم ام الشافعي" ،و" ادلصطفى ادلختار يف األدعية واألذكار" ،و" صنعة الكتابة" ،و" البديع يف شرح الفصول
(ٓ.)ٛ
يف النحو" ،ولو " ديوان رسائل" تويف يف ادلوصل سنة "ٙٓٙىـٕٔٔٓ/م
( )ٚٙالصفدي ،الوايف ابلوفيات.ٕٜ٘/ٚ ،
( )ٚٚابن األثَت ،الكامل يف التاريخٜٔٓ /٘ ،؛ ابو شامة ،الروضتُت.ٕٓٓ/ٔ ،
( )ٚٛابن خلكان ،وفيات األعيان.ٕٜٛ/ٖ،
( )ٜٚادلصدرنفسو.ٕٜٛ/ٖ،
(ٓ )ٛادلصدر نفسو.ٕٜٛ/ٖ،
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والثاين ىو أبو احلسن عز الدين ،ولد سنة "٘٘٘ىـٔٔٙٓ /م" ،ورحل مع أفراد أسرتو إىل ادلوصل ،ومسع هبا من أيب
الفضل عبد هللا بن أٛتد اخلطيب الطوسي ،مث رحل إىل بغداد ،ومسع هبا من الشيخُت أيب القاسم يعيش بن صدقة الفقيو
الشافعي وأيب أٛتد عبد الوىاب بن علي الصويف ،مث أنتقل إىل مدن عديدة منها  :حلب ودمشق والقدس وأدى فريضة
احلج ،وأثناء إقامتو يف حلب كان ابن خلكان يًتدد عليو ،فكتب عنو قائالً  " :فاجتمعت بو فوجدتو رجال مكمالً يف
الفضائل وكرم األخالق وكثرة التواضع فالزمت الًتداد إليو " " ،وكان إماما يف حفظ احلديث ومعرفتو ،وما يتعلق بو،
وحافظا للتواريخ ادلتقدمة وادلتأخرة ،وخبَتا أبنساب العرب وأخبارىم وأايمهم ووقائعهم " ،" ...مث عاد إىل ادلوصل ولزم بيتو
منقطعا إىل التوفر على النظر يف العلم والتصنيف ،وكان بيتو رلمع الفضل ألىل ادلوصل والواردين عليها (ٔ." )ٛ
ويعد ابن األثَت موسوعة علمية كبَتة أشتهر مؤرخاً أكثر من شهرتو يف العلوم احلديث والفقو واللغة ،استطاع أن يغطي
أحداث عصره من خالل كتابو " الكامل يف التاريخ " ،وصنف كتباً أخرى منها " أسد الغابة يف معرفة الصحابة " ،و"
اللباب يف هتذيب األنساب" ،و" اختصر كتاب " األنساب" أليب سعيد السمعاين ،والتاريخ الباىر" يف الدولة االاتبكية،
و" اجلامع الكبَت" يف البالغة ،تويف أبو احلسن عز الدين يف ادلوصل سنة "ٖٓ ٙىــٕٖٕٔ/م" (ٕ ،)ٛودفن فيها ،وال زال
قربه موجودا اىل االن يف زللة تعرف بباب سنجار يف وسط ادلوصل ،وىو زلل احًتام وزايرة من قبل ابناء ادلوصل ،ويف
ٕٔ ٕٓٔٗ/ٚ/قام ادلسلحون بتفجَت قربه ومساوتو مع االرض.
وأصغر اإلخوة ىو ضياء الدين ولد سنة " ٘٘ٛىـٕٔٔٙ /م" ،كان كاتباً وأديبا بليغاً وشاعراً قال عن نفسو يصف
ثقافتو يف حفظو للشعر " :ولقد وقفت من الشعر على كل ديوان ورلموع وانفذت شطراً من العمر يف احملفوظ منو
وادلسموع فألقيتو ْتراً ال يوقف على ساحلو ...فعند ذلك اقتصرت منو على ما تكثر فوائده وتتشعب مقاصده ...وكنت
إذا مررت بنظري يف ديوان من الدواوين ويلوح يل فيو مثل ىذه األلفاظ أجد ذلا نشوة كنشوة اخلمر وطرابً كطرب األحلان
"(ٖ ،)ٛوقال عنو ابن القفطي  " :كاتب إنشاء رليد صاحب بالغة (ٗ. " )ٛ
حفظ ضياء الدين القرآن الكر م وكثَت من أحاديث ادلصطفى  ملسو هيلع هللا ىل منذ صغره وكان يتكلم اللغات الفارسية والسراينية
والرومانية  ،-وتوىل الوزارة يف دمشق يف عهد ادللك األفضل بن صالح الدين األيويب مث تسلم مناصب عديدة يف صرخد
الو ْشي
ومسيساط وحلب واربل وسنجار ،وصنف عدة مصنفات منها " ادلثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر" ،و" َ
ادلرقوم يف َح ِّل ادلنظوم" ،و" ادلعاين ادلخًتعة" يف صناعة اإلنشاء ،و" اجلامع الكبَت" يف صناعة ادلنظوم من الكالم وادلنثور،
و " االستدراك " ،و"الربىان يف علم البيان ،و" ديوان رسائل " ،و" وكفية الطالب يف نقد كالم الشاعر والكاتب " ،و"
(ٔ )ٛادلصدر نفسو.ٕٜٛ/ٖ،
(ٕ )ٛادلصدر نفسو.ٕ٘ٙ/ٗ،
(ٖ )ٛابن األثَت ،ادلثل السائر.ٕٛٔ،ٖٙٛ/ٜٛ،ٕ/ٔ ،
(ٗ )ٛأنباء الرواة.ٜ-ٛ/ٔ ،
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ادل فتاح ادلنشا يف حديقة االنشا " ،و" كتاب ضمنو رلموعة من األدعية " ،و" األخبار النبوية " ،و" األمثال " ،و" البديع
" ،و"ٖتفة العجائب " ،و" الربىان يف علم البيان " ،و"احلماسة " ،و" السرقات الشعرية " ،و" العقد "،و" عمود
ادلعاين"،و" القول الفائق " ،و"كنز البالغة " ،و"مؤنس الوحدة " ،و" رلموعة شعرية ،و" ادلعاين ادلخًتعة " ،و" مقالة يف
احلكم بُت ادلعنيُت " ،و" مناظرة بُت اخلريف والربيع " ،ولو رلموعة من الرسائل منها "رسالة يف الضاد والظاء " ،و" رسالة
يف وصف مصر" ،و" رسالة األزىار" ،تويف ضياء الدين يف بغداد ودفن يف مقابر قريش سنة " ٖٙٚىـٕٖٜٔ/م " (٘. )ٛ

3ـ بيت جمد الدين :

من البيواتت ادلعروفة يف جزيرة ابن عمر بيت رلد الدين إبراىيم بن أيب بكر بن إبراىيم بن عبد العزيز بن عمر ادلرتضى
اجلزري ،ولد يف جزيرة ابن عمر سنة " ٜٙٓىـ ٕٕٔٔ /م " ،كان شاعراً واتجراً وبزازاً  ،يتنقل بُت اذلند واليمن زار أكثر
من سبعُت مدينة واستقر يف دمشق وافتتح فيها دكاانً يف سوق الرماحُت تويف سنة"ٖٜٙىـٕٜٖٔ/م (.)ٛٙ
وبرع من أبنائو مشس الدين الذي ولد سنة "ٖٔٚىـٖٖٔٔ/م " ،صنف كتاابً امساه " اتريخ حوادث الزمان وأنبائو
ووفيات األكابر واألعيان من أبنائو " ،وكان والده كثَتاً ما ينشد لو أبياات من النظم ػلذره فيها من الواوات اليت ذكرت يف
الوصية والوكالة والوديعة والوقوف فيقول :
احذر من الواوات اربعة فهن من احلتوف
واو الوصية والوكالة والوديعة والوقوف
تويف مشس الدين سنة " ٖٚٛىـ ،"ٖٖٔٚ/وكان قد أصلب ولداً أمساه فتح الدين ،الذي توىل وكالة بيت ادلال يف دمشق،
والتدريس يف ادلدرسة األاتبكية سنة "٘ٓٛهٕٔٗٓ/م" (.)ٛٚ

 نتائج البحث :

توصلنا من خالل البحث اىل رلموعة من النتائج صلملها كاأليت :
 أثناء زايرتنا جلزيرة ابن عمر اتضح ان كثَت من معادلها العمرانية ماثلة للعيان منها  :معامل ادلدينة القدؽلة على هنر
دجلة وبيواتهتا وسورىا وجسرىا القد م.
 إن جزيرة ابن عمر من ادلدن القدؽلة اليت شيدت يف هناية القرن الثاين اذلجري الثامن ادليالدي.
 إن ادلصادر العربية إىتمت هبذه اجلزيرة منذ أتسيسها ومن اقدمها كتاب ادلسالك وادلمالك لألصطخري وىو أول من
أطلق عليها جزيرة أبن عمر وبدأ ىذا االسم يتداول بعد عصره.
 ومن خالل ادلصادر العربية اتضح أن جزيرة أبن عمر وصلت يف أوج تطورىا يف عصر ايقوت احلموي.
(٘ )ٛابن خلكان ،وفيات األعيانٖٕ/٘،؛ ابن تغري بردي ،النجوم الزاىرة ٖٔٛ/ٙ،؛ اٛتد مطلوب ،ضياء الدين ابن األثَتٗٓ،ـ ٕ.ٚ
( )ٛٙالصفدي ،الوايف ابلوفيات.ٕٔٗ/ٕ ،
( )ٛٚالعسقالين ،أنباء الغمر.ٛٚ /ٕٕٗ،٘/ٔ ،
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 أصلبت جزيرة أبن عمر الكثَت من العلماء ساعلوا مساعلة جادة يف احلركة العلمية الثقافية يف العامل االسالمي أمثال
بيواتت الندي واالثَت ورلد الدين.
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ملخص البحث:

لقد انلت اجلزيرة الفراتية اىتمام اجلغرافيني و املؤرخني املسلمني حيث تظهر ىذه األشمية من خالل ما وضعوه من
فصول مطولة تناولت يف حديثها خمتلف اجلوانب اجلغرافية و االقتصادية و السياسية واالجتماعية ,فعند دراسة اجلانب
االجتماعي هلذا اإلقليم ذمد أن تركيبتو السكانية كانت خمتلفة منذ القدم نظرا لطبيعة موقعو اجلغرايف الفريد -الذي يتميز

بثرواتو الطبيعية و موارده املائية الكثرية و اعتدال مناخو -و وقوعو حسب املقدسي "واسطة بني العراق و الشام و منازل

العرب يف اإلسالم"  ,و ىو األمر الذي جعلو معرب العديد من اهلجرات و الغزوات اليت خرجت من جوف القارة
األسيوية ,و منطقة جذب سكاين ,حيث بدأ العنصر العريب يزداد تدرصميا واستقرت أعداد كبرية على أرضو,فأصبحت
بذلك مدينة املوصل ,و غريىا من املدن قواعد الجتذاب العناصر العربية و غري العربية ,فباإلضافة إىل القبائل العربية اليت
نزحت إليو قبل اإلسالم واليت أصبحت مع بداية الفتوحات اإلسالمية يف القرن السابع امليالدي تشكل غالبية السكان,
فهناك أي ضا األكراد الذين استوطنوا يف ىذا اإلقليم منذ القدم ,و كانوا يسكنون يف اجلهات املرتفعة الشرقية و الشمالية
الشرقية ,والًتكمان الذين عاشوا جنبا إىل جنب مع األكراد جماورين هلم و يشاركوهنم معيشتهم و موارد األرض ,أما األرمن
و السراين فهي فئات كانت تشكل أقليات يف إقليم اجلزيرة .
الكلمات ادلفتاحية :اجلزيرة الفراتية ,السكان ,العرب ,األكراد ,الًتكمان ,العوامل املؤثرة .

Abstract :
Al-Djazīra has attracted the attention of Muslim geographers and
historians, Were this importance appears through the lengthy chapters they
put together in her speech, she addressed various geographical, economic,
political and social aspects, ,we find that its demographic structure has been
different since ancient times due to the nature of its unique geographical
location, which is characterized by its natural wealth abundant water and
occurrence, according to Al-Maqdisi «a mediator between Iraq and the
Levant and the homes of Arabes in Islam», which made it a crossing point
for many migrations and invasions that came out of the hollow of the Asian
contient and an area of population attraction in addition to the Arab tribes
that migrated to it before Islam, which with the beginning of the Islamic
conquests in the seventh century AD , constutited the majority of the
population as the arab element seemed to gradually increase settled on his
land, So the cities of Mosul, Baghdad, Basra and other cities became bases
for attracting Arab and non- Arab elements, from the Kurds- who settled in
this region since ancient times and used to live in the eastern and
northeastern highland- and the Turkmen who lived side by side with the
kurds next door to them, and shared their livelihood and land resources, As
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for the Armenians and the Syriacs, they are groups that formed minorities
in this region .
Key words : Al-Djazīra , population , Arab, Kurds, Turkmen, Influencing
factors.

مقدمة:

يتحلى إقليم اجلزيرة الفراتية أبشمية ابلغة يف التاريخ اإلسالمي خاصة التاريخ الوسيط ,ملا انلو من مؤلفات البلدانيني
واملؤرخني املسلمني إذ تناولوا فيها خمتلف اجلوانب اجلغرافية والسياسية ويف طياهتا ذمد معلومات قيمة عن اترطمها
االجتماعي واالقتصادي,ولعل اجلوانب االجتماعية ىي من بني اجلوانب اليت مل تلقى دراسات كبرية حوهلا ,لذلك كان
اختيار اجلانب االجتماعي إلقليم اجلزيرة موضوعا للدراسة من اجل تسليط الضوء على الًتكيبة السكانية هلذا اإلقليم,فقد
عرف خليطا من األجناس منذ القدم تباينت من حيث توزيعها يف مدن اإلقليم ,األمر الذي دفعنا إىل البحث عن ىذه
العوامل واألسباب اليت ساشمت يف توزيع السكان يف ىذا اإلقليم ,فما ىي أىم املدن اليت يتكون منها إقليم اجلزيرة؟ و ما
ىي األجناس البشرية اليت تكون منها ىذه املنطقة ؟ و ما ىي أبرز العوامل اليت كان هلا أثر يف توزيع السكان يف إقليم
اجلزيرة؟
لإلجابة على ىذه اإلشكالية قسمت ىذه الدراسة وفق اخلطة املنهجية التالية:
_ املوقع اجلغرايف إلقليم اجلزيرة الفراتية :التطرق إىل داير ربيعة وداير مضر وداير بكر.
_ البناء البشري إلقليم اجلزيرة :العرب ,األكراد ,الًتكمان ,األرمن.
_ العوامل املؤثرة يف الًتكيبة السكانية إلقليم اجلزيرة  :املوارد الطبيعية ,تنوع املسالك والطرق ,اهلجرات العربية إىل منطقة
اجلزيرة .

أوال :ادلوقع اجلغرايف إلقليم اجلزيرة الفراتية
اجلزيرة الفراتية ىي البالد الواقعة بني دجلة والفرات جماورة الشام و قد مسيت اجلزيرة ألهنا بني دجلة و الفرات

()1

و

شما يقبالن من بالد الروم( ,)7و قد حدد ايقوت اإلقليم ابلدرجات فذكر انو" طولو سبع و ثالثون درجة ونصف وعرضو

( )3ايقوت امحموي ,معجم البلدان ,دار صادر ,بريوت ,3711 ,م ,2ص ,311وقد ذكره ابسم جزيرة اقور ,وىو ما
ذكره كذلك املقدسي يف كتابو أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ,مطبعة بريل ,ليدن ,3711 ,ص .311وقد قال
اهلمذاين املعروف "اببن الفقيو" وإسما مسيت اجلزيرة ألهنا تقطع الفرات و دجلة و قد تقطع الرب" ,خمتصر كتاب البلدان,
مطبعة بريل ,ليدن3102 ,ىـ ,ص. 21
( )2القزويين ,أاثر البالد وأخبار العباد ,دار صادر بريوت,3717,ص.153
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ست وثالثون درجة ونصف"

()3

و فيما طمص حدوده اجلغرافية فمن جهة الغرب ضمدىا بعض أرمينية وبالد الروم ,ومن

جهة اجلنوب بعض الشام وبعض البادية ,ومن الشرق العراق ومن الشمال بعض أرمينية.

()7

و قد تطرق العديد من اجلغرافيني و املؤرخني املسلمني إىل وصفها بعديد األوصاف فقد ذكر ابن حوقل "أن اجلزيرة

إقليم جليل بنفسو شريف كان بسكانو و أىلو رفو خلصبو كثري اجلباايت لسلطانو ,)5("...أما املقدسي فقد ذكر"انو
منازل العرب يف اإلسالم رخيص األسعار ،جيد الثمار ،ومعدن األخيار"( )6ويصفها ايقوت بقولو "ىي صحيحة اذلواء
جيدة الريع و النماء واسعة اخلريات ،هبا مدن جليلة وحصون و قالع كثرية"( ,)7وىذا إن دل على شيء فإسما يدل
على غناىا من حيث الثروات الطبيعية و املوارد املائية و حسن مناخها.
و قد ذكر املقدسي "أن لغتها حسنة أصح من لغة الشام ألهنم عرب و أحسنها ادلوصلية و ىم أحسن

وجوىا"( ,)8وقد كان فتحها على عهد عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر على يدي عياض بن غنم وذلك سنة  31للهجرة( )9فبعد

وفاة أيب عبيدة بطاعون عمواس كان قبل موتو استخلف عياضاً فكتب إليو عمر بتولية اجلزيرة فسار إليها( )11فكانت
أسهل البالد افتتاحاً الن أىلها رأوا أهنم بني العراق و الشام وكالشما بيد املسلمني فأذعنوا ابلطاعة و صامحهم على اجلزية

و اخلراج(.)11
و قد قسم إقليم اجلزيرة على بطون العرب لتعرف دايرىم و جعل ثالثة كور على عدد بطوهنم ,أوهلا من قبل العراق
داير ربيعة مث داير مضر مث داير بكر( ,)17وحدود ىذه املناطق كانت تتفق وتوزيع املياه ,فكان دجلة يروي داير بكر من
منبعو حىت االرمناء الكبري الذي يكونو أسفل تل فاقان مع األرض اليت يف مشاهلا ,و اليت زبًتقها عدة روافد تتصل بضفة
دجلة اليسرى غريب تل فاقان ,و تقع داير مضر إىل اجلنوب الغريب و تشمل صبيع األراضي السهلة اليت يرويها هنر البليخ

( )1ايقوت امحموي ,املصدر السابق ,ص.311
( )1أيب الفداء (صاحب ضباه) ,تقومي البلدان ,دار صادر بريوت ,3710 ,ص.211
( )5ابن حوقل النصييب ,صورة األرض ,دار مكتبة امحياة ,بريوت ,3772ص. 370
( )1املقدسي,املصدر السابق,ص.311
( )1ايقوت امحموي ,املصدر السابق ,ص.311
( )7املقدسي,املصدر السابق,ص.311
( )7ايقوت,املصدر السابق ص.315
( )30قدامة بن جعفر ,اخلراج وصناعة الكتاب,ربقيق,دمحم حسني الزبيدي ,دار الرشيد ,العراق,3772 ,ص.132
( )33ايقوت ,املصدر السابق,ص.315
( )32املقدسي ,املصدر السابق ,ص.311
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رافد الفرات اآليت من حران من عني الذىبانة ,أما داير ربيعة فتقع شرقي داير مضر و تشمل منطقة اخلابور الكبري اآليت
من رأس العني ,و األراضي الواقعة على ضفيت دجلة من تل فاقان حىت تكريت وىي أراضي سهلة كان يرويها الزاابن و

اخلابور الصغري(.)17

 _1داير ربيعة:

قصبتها املوصل( ,)17وىي مدينة تقع غريب دجلة( )17حيث تتصل فروع النهر فتؤلف جمرى كبريا واحدا( )17و يقال أن

اسم املوصل جاء من ىذا االتصال حيث مسيت املوصل بذلك ألهنا "وصلت بني اجلزيرة و الشام" ,وأول من اختطها و
اسكنها العرب و مصرىا ىرشبة بن عرفجة البارقي وذلك بعد أن عزل عمر عتبة عن املوصل و والىا هلرشبة.
إضافة إىل قصبتها املوصل فان من أىم مدن داير ربيعة نذكر:

()12

_ رأس العني :و قد وصفها اإلصطخري أبهنا " مدينة على مستوى و أرضها الغالب عليها القطن و خيرج منها زايدة
على ثالمثائة عني كلها صافية...وذلا زروع و أشجار و ىي خصبة كثرية ادلباخس".

()88

_ نصيبني :و"ىي مدينة عظيمة كثرية األهنار والبساتني و ذلا هنر عظيم يقال لو اذلرماس عليو قناطر قدمية رومية"(,)19

وىذا يدل على قدمها وغزارة مياىها وتنوع شبارىا ,و قد وصفها ايقوت" أبهنا مدينة عامرة من بالد اجلزيرة على جادة

القوافل من ادلوصل إىل الشام".

()71

( )31فيصل السامر ,الدولة امحمدانية يف املوصل وحلب ,مطبعة اإلظمان,ط ,3بغداد,3710 ,ج,3ص.321
( )31املوصل" :ىي بلد جليل,حسن البناء,طيب اهلواء,صحيح املاء,كبري االسم ,حسن األسواق و الفنادق,كثري امللوك
و املشايخ ,ال طملوا من إسناد عال وفقيو مذكور و إليو قوافل الرحاب و لو منازل وخصائص ,"...املقدسي ,املصدر
السابق ص.317-311
( )35أيب إسحاق إبراىيم بن دمحم الفارسي االصطخري املعروف ابلكرخي ,مسالك املمالك ,مطبعة بريل ,ليدن ,3721
ص.11
( )31عصام الدين عبد الرؤوف :بالد اجلزيرة يف أواخر العصر العباسي ,دار الفكر العريب ,القاىرة ,ص.231
( )31أيب بكر اضبد بن دمحم اهلمذاين (املعروف ابلفقيو) ,خمتصر كتاب البلدان ,مطبع بريل,ليدن 3102,ىـ ,ص,21
.327
( )37االصطخري ,املصدر السابق ,ص .11
( )37اضبد بن أيب يعقوب إسحاق بن جعفر بن وىب بن واضح اليعقويب ,البلدان ,دار الكتب العلمية ,بريوت,
ص.201
( )20ايقوت امحموي ,املصدر السابق,م ,5ص.277
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_ سنجار :وىي مدينة يف وسط داير ربيعة يف الربية بقرب جبل" و هبا خنيل و ليس ابجلزيرة بلد بو خنل سوى

سنجار"( )71كما تعرف برخص أسعارىا و تنوع فواكهها بني صيفية و شتوية و احتوائها على ضياع وكروم( )77كما
تشتهر" بعماراهتا احلسنة كأهنا خمتصر دمشق".

()77

_ جزيرة ابن عمر" :و ىي مدينة صغرية على غريب دجلة ذلا أشجار ومياه"( )77و "غنية ابجلوز و اللوز والسمن
()77

واخليل اجلياد".
 ماردين :قلعة صخرية عظيمة مشهورة على قمة جبل ابجلزيرة مشرفة على مدينة دنيسر,كانت معقل أمراء بينضبدان.

()77

_ امحديثة :تقع عند مصب الزاب األعلى على الضفة الشرقية لنهر دجلة كانت عاصمة إقليم اجلزيرة قبل املوصل
"وىي مدينة نزىة جدا ذات بساتني و أشجار و زروع و ذلا مباخس".

()72

()72

_ بلد" :مدينة صغرية على غريب دجلة وهبا ماء جار و شجر و زرع و مباخس كثرية".

()79

()33

_ اربل" :تقع بني الزاب الكبري و الزاب الصغري".
_ دنيسر :بلدة عظيمة مشهورة من نواحي اجلزيرة قرب ماردين ليس هبا هنر جار إسما شرهبم من آابر عذبة طيبة ,وىواؤىا
صحيح.

()71

_ كفرتواث :و ىي يف" مستوى من األرض ذات هنر و شجر و زروع ذلا مباخس كثرية".

()33

( )23االصطخري ,املصدر السابق ,ص.11
( )22ابن حوقل,املصدر السابق,ص.377
( )21القزويين,املصدرالسابق,ص.171
( )21االصطخري ,املصدر السابق ,ص.15
( )25املقدسي ,املصدر السابق ,ص.315
( )21كي لسًتنج ,بلدان اخلالفة الشرقية ,نقلة إىل العربية :بشري فرنسيس ,كوركيس عواد ,مطبعة الرابطة ,بغداد,
 ,3751ص.325
( )21عصام الدين عبد الرؤوف,املرجع السابق ص.231-321
( )27االصطخري ,املصدر السابق ,ص .15املباخس مفرد خبس و ىي األرض تنبت من غري سقي.
( )27املصدر نفسو ,ص.11
( )10عصام الدين عبد الرؤوف ,املرجع السابق ,ص. 231
( )13ايقوت امحموي,املصدر السابق ,م ,2ص.117
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_ العمادية :ابلقرب من منابع الزاب األعلى مشال املوصل و تنسب إىل مؤسسها عماد الدين زنكي (-523
513ه3311-3321/م).

()77

_ امحسنية :حيث ذكر املقدسي "زخرىا ابجلنب والفواكو اجملففة والزبيب"( ,)77وىي بلدة يف شرق املوصل.

()77

 _2داير مضر:

قصبتها الرقة و ىي اكرب مدهنا "حيث تقع على شرقي الفرات حماذية دلدينة الرافقة وذنا كثريات األشجار و

ادلياه"( ,)77ووصفها املقدسي أبهنا "مدينة حسنة األسواق كثرية القرى والبساتني واخلريات و معدن الصابون اجليد
والزيتون".

()72

_ حران :ىي مدينة مشهورة ابجلزيرة على طريق املوصل و الشام والروم( ,)72وىي "مدينة تلي الرقة يف الكرب ،قليلة

الشجر و ادلاء و هبا مباخس كثرية".

()79

_الرىا :وىي مدينة " وسطة غالب أىلها نصارى و فيها زايدة على ثالمثائة دير وصوامع كثرية و رىابني وذلم هبا

كنيسة كما أهنا مدينة ذات مياه و بساتني كثرية و زروع"( , )71وكانت مدينة حمصنة و قد تنقلت يف أيدي ملوك الفرنج
()71

إىل أن فتحها عماد الدين زنكي.

_ قرقيسيا :بلد على" هنر اخلابور قرب رحبة مالك بن طوق فهي مثلث بني اخلابور و الفرات".

()23
()77

_ الرحبة :و "ىي كثرية الشجر و ادلياه على غريب الفرات"( )23وتقع بني الرقة وبغداد أسفل قرقيسيا.

( )12االصطخري ,املصدر السابق ص. 11
( )11عصام الدين عبد الرؤوف ,املرجع السابق,ص. 231
( )11املقدسي ,املصدر السابق ,ص. 315
( )15ايقوت امحموي,املصدر السابق,م,2ص. 210
( )11االصطخري,املصدر السابق ,ص. 15
( )11املقدسي ,املصدر السابق,ص. 313
( )17ايقوت امحموي,املصدر السابق ,م,2ص.215
( )17االصطخري ,املصدر السابق ,ص. 11
( )10املصدر نفسو,ص.11
( )13ابن شداد ,األعالق اخلطرية يف ذكر أمراء الشام و اجلزيرة ,ربقيق  :ضمي عبادة ,منشورات وزارة الثقافة ,دمشق,
,3717ج ,1ص.71
( )12ايقوت امحموي,املصدر السابق ,م ,1ص. 127
()22

ػمجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854
()77

_ ىيت :و "ىي بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق األنبار ذات خنل كثري وخريات واسعة".

_ تكريت :و ىي بلد على غريب دجلة " ,مبنية ابحلجارة البيض على تل و قد محل عليها هنر الثراثر الذي يشق

ادلدينة مث خيرج و على حافتيو قرى و جنان".

()26

_ عانة :ذكر االصطخري أهنا" مدينة صغرية يف وسط الفرات "كذلك تضاىيها يف الصغر "الدالية" اليت "تقع غريب

الفرات".

()72

_ حصن مسلمة:و ىو بني رأس عني و الرقة بناه مسلمة بن عبد امللك بن مروان بن امحكم(11ه175-م323/ه-
117م).

()72

 _3داير بكر:

قصبتها آمد وىي مدينة تقع على هنر دجلة من شرقيها وىي "يف غاية احلصانة كثرية الشجر والزروع"( )79وتشتهر ىذه

املدينة بثياب الصوف والكتان الرومية على عمل الصقلي( )71ومن أشهر مدن داير بكر أيضا:

_ ميافارقني :وىي أشهر مدينة بداير بكر و قد وصفها املقدسي" أبهنا بلد طيب حصني شرهبم من عيون وهنر"
ومبانيها كلها من امحجر األبيض وهبا خندق.

()77

_آرزن :وىي مدينة هلا " حصن منيع ذات بساتني اينعة و كثرية ادلاء".

()77

_حصن كيفا" :مدينة كثرية اخلري وهبا قلعة حصينة وكنائس كثرية أما شراهبم فهو من دجلة".
( )11االصطخري ,املصدر السابق ,ص.11
( )11ايقوت امحموي,املصدر السابق ,م ,1ص. 11
( )15ايقوت امحموي,املصدر السابق ,م  ,5ص. 123
( )11اهلمذاين ,املصدر السابق ,ص . 327
( )11االصطخري ,املصدر السابق ص. 17
( )17ايقوت امحموي,املصدر السابق ,م ,2ص.215
( )17االصطخري ,املصدر السابق ,ص.15
( )50املقدسي,املصدر السابق ص. 315
( )53املصدر نفسو ,ص. 310
( )52كي لسًتنج ,املرجع السابق ,ص.311
( )51املرجع نفسو ,ص. 311
( )51املقدسي ,املصدر السابق ,ص. 313
()29
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()77

_تل فاقان :وىو من انحية اجلبل بني دجلة و رزم (وىو رافد ينبع من جنوب حبرية وان).
من خالل التصنيف أعاله زملص إىل أن أىم مسة سبيز هبا إقليم اجلزيرة ىي سبوضع مدنو كلها تقريبا مابني هنري دجلة
والفرات وىذا ظمنحها ميزة ىامة و يساعدىا على تنوع أنشطتها خاصة التجارة فتنوع منتجاهتا من مدينة ألخرى ساىم
أيضا يف تبادل السلع بينهم و توسعت بذلك حركة العمران و اختلفت من مدينة ألخرى ,و ىذا ما سنحاول البحث عنو
ملعرفة العوامل اليت كان هلا دور يف الًتكيبة السكانية إلقليم اجلزيرة.

اثنيا :البناء البشري إلقليم اجلزيرة

لقد تكون إقليم اجلزيرة من صباعات بشرية خمتلطة عربية وغري عربية ,و عند ربديد العناصر السكانية ذمد أهنم تكونوا
يف غالبيتهم من العرب إضافة إىل األكراد والًتكمان واألرمن و فيما يلي سيأيت ذكر العناصر واملناطق اليت استقرت هبا:

 _1العرب:

لقد استوطنت الكثري من القبائل العربية إقليم اجلزيرة منذ القدم ,حيث أن ىناك آاثر ظاىرة يف منخفض من ابدية
جزيرة العراق على مقربة من وادي الثراثر تبني أن العرب عاشوا ىناك منذ سقوط دولة األشوريني يف سنة  132قبل امليالد

وأقاموا ساللة حاكمة

()77

 ,فأضخم ىجرة عربية إىل اجلزيرة العراقية حدثت خالل القرن السابع امليالدي بسبب امحروب

بني اجملموعات القبلية العداننية يف امحقب اليت كانت تدعى أبايم العرب( )72ومن القبائل اهلامة اليت استوطنت إقليم اجلزيرة

الفراتية بنو وائل و ىم بطن من ربيعة من العداننية( )72و قد انقسموا بسبب امحروب إىل:

()79

_ بنو بكر :وىم بطن من ربيعة من العداننية وىم بنو بكر بن وائل,و قد نزلوا بداير بكر
_بنو تغلب :حي من وائل بن ربيعة من العداننية و كانت بالدىم ابجلزيرة الفراتية جبهات سنجار ونصيبني وتعرف بداير
ربيعة و كانت النصرانية غالبة عليهم جملاورهتم الروم

()71

و أىم بطونو بنو ضبدان بن ضبدون وكانوا ملوك املوصل واجلزيرة

وحلب يف أايم املقتفي ألمر هللا (510ه3311-م555/ه3310-م) أحد خلفاء بين العباس ببغداد(.)71

( )55املصدر نفسو ,ص. 313
( )51فيصل السامر ,املرجع السابق,ص. 311
( )51املرجع نفسو ,ص. 317
( )57ايب العباس اضبد القلقشندي ,هناية االرب يف معرفة انساب العرب ,ربقيق ابراىيم االبياري ,دار الكتاب اللبناين,
ط ,2بريوت ,3770,ص. 111
( )57عبد هللا بن انصر بن سليمان امحارثي ,األوضاع امحضارية يف إقليم اجلزيرة الفراتية يف القرنيني السادس و السابع
للهجرة( الثاين عشر و الثالث عشر للميالد) ,ربقيق  :سعيد عبد الفتاح عاشور ,الدار العربية للموسوعات ,ط ,3لبنان,
 ,2001ص.110
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وبعد الفتح اإلسالمي ازداد الوجود العريب يف إقليم اجلزيرة و تعزز جانبهم حيث ىاجرت إليو العديد من القبائل العربية
العداننية و القحطانية ,حيث انتقل يف عهد اخلليفة عثمان بن عفان هنع هللا يضر (21ه111-م15/ه155-م) إىل املوصل

أقوام من األزد و طي وكندة و عبد القيس( , )77و بذلك توسعت املوصل و ازبذىا العرب دار إقامة هلم و توسعت املدينة
()77

و تضاعفت مساحتها عما كانت عليو.
و ظل العنصر العريب يزداد يف بالد اجلزيرة الفراتية تدرصميا من القرن الرابع اهلجري حىت بلغ أوجو خالل القرن اخلامس

اهلجري( )77وىو ما ذكره اجلغرافيون والبلدانيون املسلمون حيث يذكر االصطخري "أن ادلنطقة ادلمتدة من تكريت إىل أن
جتاوز سامراء إىل قرب العلث إىل دسكرة ...فان الغالب عليها األكراد و األعراب و ىي مراعي ذلم" ,وىذا خالل

القرن الرابع اهلجري( )77و ىو ما ذىب إليو ابن حوقل كذلك حيث ذكر "أن أىل ادلوصل عرب و ذلم هبا خطط و
أكثرىم انقلة الكوفة والبصرة" و يذكر كذلك "أن هبا أىل مروءة ظاىرة كبين فهد وبين عمران من وجوه االزد وبين
شخاج وبين أود وبين زبيد وبين اجلارود وبين أيب خداش والصداميني والعمريني وبين ىاشم" أما مدينة

سنجار"فيسكنها قوم من العرب قاطنني فيو خمفرين من بين قشري ودنري وعقيل وكالب"( ,)77كذلك ذكر املقدسي أن
إقليم أقور "ىو واسطة بني العراق والشام ومنازل العرب يف اإلسالم"( ,)72وىذا يدل على انو خالل القرن الرابع
اهلجري كانت القبائل العربية دبختلف بطوهنا تشكل األغلبية يف إقليم اجلزيرة .
فلما ملك امحمدانيون املوصل يف أواخر القرن الثالث اهلجري اىتموا ابلزراعة و توسعت التجارة فتوسعت بذلك
عمارهتا وزاد عدد سكاهنا واقبل عليها الناس.

()72

( )10القلقشندي ,املصدر السابق ,ص.371
( )13املصدر نفسو ,ص. 211
( )12فيصل السامر ,املرجع السابق ,ص. 312
( )11سعيد الديوه جي ,املوصل يف العهد االاتبكي ,مطبعة شفيق ,بغداد ,3757 ,ص. 30-7
( )11سوادي عبد دمحم,األحوال االجتماعية و االقتصادية يف بالد اجلزيرة الفراتية خالل القرن السادس اهلجري ( الثاين
عشر ميالدي ),دار الشؤون الثقافية العامة ,بغداد ,3777 ,ص. 75
( )15االصطخري ,املصدر السابق ,ص. 71
( )11ابن حوقل النصييب ,املصدر السابق ,ص. 377-375
( )11املقدسي ,املصدر السابق ,ص. 311
( )17سعيد الديوه جي ,املرجع السابق ,ص.32-33
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أما خالل القرن السادس اهلجري فقد أشار ايقوت امحموي إىل أن مناطق اجلزيرة الفراتية كانت خالل ىذه الفًتة

تتوزع بني القبائل العربية يف دايرات معينة وبني األكراد يف مناطق متفرقة وكذلك الًتكمان( ,)79كذلك يذكر ابن جبري
ذبمع السكان يف املنطقة بني تكريت واملوصل "والقرى و العمائر من ىذا ادلوضع إىل ادلوصل متصلة ،ومن ىنا ينتشر
()21

انتظام احلج يف ادلشي ،فينبسط كل يف طريقو ،متقدما ومتأخرا ،بطيئا ومستعجال ،آمنا مطمئنا"
تواصل توافد العنصر العريب إىل خمتلف مدن اإلقليم و عمارة املدن ابلسكان .
وأىم قبائل اجلزيرة الفراتية القحطانية اليت سبركزت هبا يف القرن السادس اهلجري ىي آل ربيعة من طي بن كهالن و ىي
ىذا ما يبني

صباعات كثرية أشمها ( )21آل فضل و ىم بنو فضل بن ربيعة و "منازذلم من محص إىل قلعة جعرب إىل الرحبة اخذين على

شقي الفرات وأطراف العراق وذلم مياه كثرية ومناىل مورودة"( )27كذلك بنو زبيد "وىم بطن من طيء من القحطانية

ومواطنهم بربية سنجار من اجلزيرة الفراتية"( )27ومنهم أيضا بنو بشار ودايرىم من سنجار وما يدانيها إىل البارة قريب
اجلزيرة العمرية إىل أطراف بغداد( )27وغريىا من القبائل القحطانية ,ولكي ال نطيل امحديث عنهم رماول أن نذكر بعض
القبائل العداننية اليت نزلت إقليم اجلزيرة يف ىذه الفًتة فنجد:
بنو عقيل و ىم بنو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة و كانت مساكنهم ابلبحرين و بعد اختالف بنو
تغلب معهم و تغلبهم عليهم طردوا بنو عقيل من البحرين فساروا إىل العراق وملكوا الكوفة و البالد الفراتية و تغلبوا على
اجلزيرة واملوصل و من بين عقيل بنو عبادة و منازهلم أيضا ابجلزيرة
()27

واجلزيرة
عمارهتا.

()27

وكذلك بنو خفاجة وقد انتقلوا إىل العراق

و بذلك ذمد أن ىذه القبائل دبختلف بطوهنا قد توزعت يف مناطق متفرقة من اجلزيرة فكان هلا دور يف

( )17سوادي عبد دمحم ,املرجع السابق ,ص .57
( )10ابن جبري ,رحلة ابن جبري ,ص.311
( )13سوداين عبد دمحم ,املرجع السابق.ص.71
( )12القلقشندي ,هناية األرب ,املصدر السابق,ص.333
( )11املصدر نفسو ,ص.217
( )11ابن فضل هللا العمري ,مسالك األبصار يف دمالك األمصار ,ربقيق :ضبزة اضبد عباس,جممع ثقايف ,ط,1أبو ظيب,
,2002ج ,1ص.111
( )15القلقشندي ,صبح األعشى ,املصدر السابق,ص.112
( )11القلقشندي ,هناية األرب ,املصدر السابق,ص.211
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 _2األكراد:

و ىي كالعرب استوطنت إقليم اجلزيرة منذ القدم ,وانقسمت ىي األخرى إىل عدد كبري من القبائل ,وقد كونوا عنصرا
بشراي ىاما من عناصر سكاهنا ,واىم ىذه القبائل اهلذابنية واهلكارية وامحميدية واملهرانية والزرزارية واملروانية وغريىا وىم قوم
أشداء اشتهروا بشدة أبسهم وقدرهتم امحربية

()22

و من القبائل الكردية اليت كانت تعيش يف املوصل ذكر ابن حوقل أن

ىناك"أحياء لألكراد كاذلذابنية واحلميدية والالرية" ,كما ذكر كذلك أن ىناك مراعي كثرية بني الزابني وضياع هبا سكان
فلما تكاثرت عليهم البوادي واعًتهتم الفنت صارت مهجورة من السكان و" أصبحت مشاتى لألكراد اذلذابنية ومصائف

لبين شيبان"( ,)22و قد شيدت قبيلة األكراد البشنوية قلعة حصينة عرفت ب"فنك" و ىي قرب جزيرة ابن عمر و ىي
بيدىم منذ رمو ثالشبائة سنة و من شيمهم املرؤة والعصبية و ضممون من يلتجأ إليهم.

()29

وقد انقسم األكراد إىل فريقان:

أحدشما أفراد وقبائل يقومون أبعمال السلب والنهب وقطع الطرق و معاقلهم ىي املناطق اجلبلية الوعرة ,أما الفريق
الثاين فقد أقاموا ألنفسهم إمارات مستقلة وأول إمارة لألكراد يف أواخر القرن الرابع ىجري/العاشر ميالدي أقامها أبو

شجاع امحسني دوشك املعروف بباد الكردي يف أرمينية وداير بكر.

()21

 _3الرتكمان:

وىم قوم من األتراك موطنهم األصلي آسيا الوسطى وابلذات تركستان وبالد األتراك ,مث رحلوا غراب خالل حكم

السالجقة إىل العراق واجلزيرة الفراتية وبالد الشام( ,)21وقد حدث صراع وتنافس بني الًتكمان واألكراد حيث وقعت بينهم
الفتنة يف  573ه 3375/م بداير اجلزيرة واملوصل وداير بكر وأخالط والشام وشهرزور واذريبجان وقتل فيها خلق عظيم,
ودامت عدة سنني فتقطعت الطرق وهنبت األموال إىل أن قام جماىد الدين قاظماز أمري املوصل (511ه-
3370م577/ه3371-م) ,جبمع عدد من رؤساء األكراد والًتكمان وأصلح بينهم
يتكونون من عدة قبائل بلغت ثالث عشرة قبيلة بدوية متنقلة

()27

()27

 ,والًتكمان كاألكراد كانوا

وقد ذكر ابن منقذ عندما كان دبهمة اذباه رضوان

( )11عبد هللا انصر امحارثي ,املرجع السابق,ص.112
( )17ابن حوقل ,املصدر السابق ,ص)17(.205-375ايقوت امحموي,املصدر السابق,م ,1ص.217
( )17ايقوت امحموي,املصدر السابق,م ,1ص.217
( )70عبد هللا بن انصر امحارثي ,املرجع السابق,ص.115
( )73املرجع نفسو,ص.115
( )72ابن األثري ,الكامل يف التاريخ ,بيت األفكار الدولية,األردن,ج,33ص.537
( )71عبد هللا بن انصر امحارثي ,املرجع السابق,ص.111
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"دنضي إىل الفرات جنمع الرتكمان"

()82

وىذا دليل على ذبمعهم يف تلك املنطقة خالل العصر األاتبكي(523ه-

3321م113/ه3211-م) .

 _4األرمن:

لقد كان وجود األرمن يف مدن إقليم اجلزيرة بصورة متفاوتة فقد ذكر ابن حوقل " أن مدينة تكريت أكثر أىلها

نصارى و ىي جتمع سائر فرق النصارى"( ,)27كذلك مدينة الرىا كان أكثر أىلها نصارى وهلم ما يناىز ثالشبائة بيعة
ودير ,عند دخول عماد الدين زنكي إليها و فتحها وجد ظاىر سكاهنا أرمن( ,)27فكثرة األديرة دليل على كثرة أىلها .و

قد تركز النصارى يف عدة مدن كذلك نذكر ميافارقني اليت حوت عظام شهدائهم النصارى والرىبان و األديرة( ,)22مدينة
نصيبني ىي األخرى كان" هبا دير عظيمة وصوامع للنصارى كثرية" ,أما حران فقد ذكر االصطخري" أهنا مدينة
الصابئني وهبا سدنتهم السبعة عشر وهبا تل يعظمو الصابئون ينسب إىل إبراىيم اخلليل هنع هللا يضر"(.)22
إضافة إىل وجود فئات أخرى تشكل األقلية يف إقليم اجلزيرة منهم السراين واليهود ,حيث ذكر بنيامني التطيلي أن

"ادلوصل يقيم فيها حنو 077يهودي" ,أما "الرحبة يقيم فيها حنو ألفي يهودي" و"قرقيسياء هبا حوايل  577يهودي"
وىذا خالل القرن السادس اهلجري.

()29

اثلثا:العوامل ادلؤثرة يف الرتكيبة السكانية إلقليم اجلزيرة
_1ادلوارد الطبيعية:

حيث تقطع إقليم اجلزيرة شبكة من العيون واألهنار واجلداول واآلابر والينابيع والصهاريج من حدودىا الشمالية
والشمالية الشرقية حىت اجلنوبية واجلنوبية الغربية,وىذا ما يؤكد إسهاب املؤرخني العرب والبلدانيني يف امحديث عن خمارج

األهنار وتفرعاهتا وازدىار الزراعة( , )91حيث يتضح من دراساهتم أن توزيع السكان ومناطق ذبمعهم يف أرض اجلزيرة الفراتية
قد سار جنبا إىل جنب مع موارد املياه لنهري دجلة والفرات وكذلك األهنار اليت تصب فيهما إضافة إىل مناطق سقوط
األمطار ومصادر املياه األخرى.
( )71أسامة بن منقذ ,االعتبار ,مكتبة الثقافة الدينية,القاىرة,ص.13
( )75ابن حوقل ,املصدر السابق,ص.205
( )71ابن شداد ,املصدر السابق,ص.75-75
( )71ايقوت امحموي,املصدر السابق,م ,5ص.211
( )77االصطخري ,املصدر السابق,ص.11-12
( )77بنيامني التطيلي ,رحلة بنيامني ,ترصبة :عزرا حداد ,اجملمع الثقايف,ط ,3ابو ظيب,2002,ص.270-277-277
( )70سوداين عبد دمحم,املرجع السابق ,ص.205
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لقد ذكر ابن حوقل أن املوصل هلا "مدن ورساتيق كثرية" وأضاف أن" هبا كثرة الضياع وعظم احملل وغزر

السكان",و ذكر كذلك أن مدينة سنجار فيها "واد من أودية داير ربيعة وفيها ضياع وكروم ويسكنو قوم من العرب

قاطنني فيو"( ,)91كذلك يذكر مدينة عانة وأنو يطوف هبا خليج من الفرات و "ىي ذات شجر ومساكن وجامع" ,وذكر
ابن حوقل أن ىذه املدن وان كانت يف املاء وقد أحاط هبا فلها مزارع وقرى وقصور من جانيب الفرات ويكثر خريىا ويبني
على أىلها نفعها( ,)97وابلتايل ذمد انو ىناك عالقة بني توفر املوارد املائية يف املنطقة كاألودية والينابيع وذبمع السكان
واستقرارىم ,ابستثناء أوقات امحروب والصراعات فان عدم توفر األمن يدفع ابلسكان إىل اهلجرة.
فنجد أن العقيليون ملا خلفوا امحمدانيون على حكم املوصل كانت مدة حكمهم فيها تنازع على امحكم وملا انتزع
السالجقة منهم البالد زادت االضطراابت ما أدى إىل أتخر التجارة وقلة املزروعات فهجر قسم كبري من سكان املوصل
مدينتهم ما أدى إىل خراب أكثر أحيائها(.)97
أما منطقة الزابيان فقد كانت على أحوال صامحة وهبا سكان وضياع وملا أصابتها الفنت والبوادي أصبحت قفارا من

السكان(.)97

وخالل القرن السادس اهلجري يشري ابن جبري إىل كثرة سكان مدينة تكريت فيقول" أهنا مدينة كبرية غاصة ابخللق",

أما املوصل فيصفها أبهنا " ضخمة عتيقة ...بيوهتا بعضها على بعض".

()95

_2تنوع الطرق وادلسالك وعالقتو ابزدىار التجارة ومتركز السكان:

لقد ساىم املوقع اجلغرايف إلقليم اجلزيرة الفراتية يف ازدىار امحياة االقتصادية وأصبحت التجارة تلعب دورا رئيسيا تزامنا
مع كثرة الطرق واملسالك ومن أىم ىذه الطرق:
_ الطريق الذي يربط بغداد حاضرة اخلالفة العباسية ابملوصل اليت تعترب قاعدة بالد اجلزيرة ,حيث يسري دبحاذاة هنر دجلة
على ضفتو الغربية حىت مدينة املوصل ,مث يتفرع إىل طرق تربط القرى املنتشرة ىناك( )97وىو الطريق املمتد من موصل إىل

( )73ابن حوقل ,املصدر السابق,ص.377-371
( )72املصدر نفسو ,ص.201
( )71سعيد الديوه جي,املرجع السابق,ص.31
( )71ابن حوقل,املصدر السابق ,ص.205
( )75ابن جبري ,املصدر السابق,ص.311-311
( )71سوادي عبد دمحم ,املرجع السابق,ص.101
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ابعينااث

()92

إىل برقعيد

()92

إىل اذرمة

()99

إىل تل فراشة إىل نصيبني

()111

 ,والطريق األخر يبدأ من مدينة آمد إىل

مششاط( )111اىل تل جفر إىل جرانن حىت يصل مدينة الرىا مث إىل حران مث إىل ابجروان( )117مث إىل الرقة( )117وىذا
الطريق يؤمن املواصالت الربية بني املناطق الن ابن خرداذبة ذكر املسافات ابلفراسخ ,أما الطريق من بلد إىل تل أعفر إىل
سنجار فهو يربط وسط اجلزيرة الفراتية أبقسامها الغربية( )117و غريىا من الطرق و قد ذكرىا ابن خرداذبة وقد كانت
القوافل التجارية زبتار أقصر الطرق واقلها خطرا وىذا يدل على تنوعها.
 _3اذلجرات العربية إىل اجلزيرة الفراتية:

من أىم العوامل اليت ساشمت كذلك يف تكوين الًتكيبة السكانية إلقليم اجلزيرة الفراتية ذمد نزوح املوجات اجلزرية اليت
خرجت من اجلزيرة العربية يف أواسط األلف الرابع قبل امليالد و ىي موجات أشورية وأمورية وآرامية,حيث تدفقت إىل
العراق ومنو زحفت إىل الشمال حيث نزلت دبنطقة ما بني النهرين و قد وضعت ىذه اهلجرات األساس البشري لغالبية

السكان( ,)117وأضخم ىجرة عربية إىل اجلزيرة ىي اليت حدثت يف القرن السابع امليالدي بسبب امحروب بني اجملموعات
القبلية العداننية واليت عرفت أبايم العرب فامحروب اليت جرت بني بكر وتغلب (حرب داعس والغرباء وحرب البسوس)
أدت إىل ىجرات متتالية إىل بالد ما بني النهرين من اجل البحث عن ارض جديدة تضمن هلم البقاء يف مقابل شحة
املوارد يف شبو اجلزيرة العربية وزايدة سكاهنا( ,)117وىناك ىجرة عربية أخرى بعد الفتح اإلسالمي حيث انتقل فيها إىل
املوصل أقوام من األزد وطي وكندة و عبد قيس ,وىو ماذكره ابن حوقل حيث قال "وابجلزيرة براري ومفاوز كان يسكنها

قبا ئل من ربيعة ومضر وىم أىل خيل وغنم مث دخل عليهم يف ىذا الوقت (يعين القرن الرابع للهجرة) من بطون
( )71ابعينااث:قرية كبرية كاملدينة فوق جزيرة ابن عمر هلا هنر كبري يصب يف دجلة وبساتني كثرية .ايقوت ,املصدر السابق,
م ,3ص.125
( )77برقعيد :بلدة كبرية من أعمال املوصل هبا آابر كثرية عذبة.املصدر نفسو,ص.171
( )77أذرمة :قرية قدظمة من داير ربيعة .املصدر نفسو,ص.313
( )300ابن خرداذبة ,املسالك و املمالك ,مطبعة بريل ,ليدن,377,ص.75
( )303مششاط :وىي ثغر اجلزيرة ألهنا يف غريب دجلة وشرقي الفرات.االصطخري,املصدر السابق,ص.15
( )302ابجروان :وىي منزل نزه خصب و واسع .املصدر نفسو,ص.17
( )301املصدر نفسو,ص.71
( )301سوادي عبد دمحم ,املرجع السابق,ص.105
( )305املرجع نفسو,ص.51
( )301فيصل السامر ,املرجع السابق,ص.317
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قيس عيالن الكثري من بين قشري وعقيل  ...فأزاحوىم عن بعض دايرىم بل جلها وملكوا غري بلد وإقليم منها
كحران وجسر منبج واخلابور ...وصارت يف أيديهم".

()112

خامتة:
و خالصة القول أن إقليم اجلزيرة الفراتية يعترب:
من أىم األماكن املقدسة يف العامل شأنو شأن منطقة امحجاز وفلسطني ملا يكتسيو من أشمية دينية (نوح عليو السالم,
ويونس عليو السالم ,وإبراىيم عليو السالم).
إضافة إىل موقعو اجلغرايف املميز بثرواتو الطبيعية و موارده املائية و اعتدال مناخو و اشتمالو على ثالثة داير :داير ربيعة
وداير مضر وداير بكر ,فضال عن اشتهار مدهنم ابلقالع وامحصون واألهنار اليت تقطعها فارزة والعيون اليت زبرج منها ما
ساىم يف تنوع مزروعاهتا .وابلتايل نستنتج :
_ أن تركيب السكان قي ىذا اإلقليم كان يتماشى مع سري األهنار والعيون والينابيع فيها.
_ تنوع الطرق واملسالك ساىم يف ازدىار التجارة يف املنطقة ما دعم حركة استقرار السكان هبا.
_ أن اهلجرات العربية إىل املنطقة ساشمت ابحتواء ىذه األخرية على مزيج خمتلط من األجناس البشرية وتنوع يف القبائل
العربية.
إن موضوع الًتكيبة السكانية إلقليم اجلزيرة الفراتية ىو موضوع شيق كما أن البحث عن طريق اهلجرات العربية إىل
ىذه املنطقة يعترب موضوعا ذو أشمية كبرية للبحث عنو .

قائمة ادلصادر و ادلراجع:
 -ادلصادر:

 -3ابن االثري .عزالدين ايب امحسن علي بن ايب الكرم (ت110ه3212-م).دون سنة نشر.الكامل يف التاريخ .بيت
األفكار الدولية .األردن.ج.33
 -2بنيامني التطيلي .الرايب بنيامني بن الرايب بونة التطيلي (ت517ه3221-م).2002.ترصبة:عزرا حداد .رحلة بنيامني
التطيلي.ط .3اجملمع الثقايف .ابو ظيب.
 -1ابن جبري .أبو امحسن دمحم بن اضبد (ت131ىـ3231/م).دون سنة نشر .رحلة ابن جبري .دار صادر .بريوت.
 -1ابن حوقل .أبو القاسم النصييب البغدادي(ت بعد 111ىـ711/م).3772.كتاب صورة االرض .دار مكتبة امحياة.
بريوت.
 -5ابن حرداذبة .أبو القاسم عبيد هللا (ت270ىـ771/م) .3777.املسالك و املمالك .مطبعة بريل .ليدن.

( )301ابن حوقل ,املصدر السابق,ص.205
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 -1ابن الشداد .عزالدين دمحم بن علي بن ابراىيم (ت171ىـ3275/م) .3717.األعالق اخلطرية يف ذكر أمراء الشام و
اجلزيرة.ربقيق:ضمى عبادة .منشورات وزارة الثقافة .دمشق.
-1االصطخري .أبو اسحاق إبراىيم بن دمحم الفارسي (ت150ىـ710/م) .3721.املسالك و املمالك .مطبعة بريل.
ليدن.
 -7ابو الفداء .عماد الدين امساعيل بن دمحم بن عمر (ت112ىـ3113/م) .3710.تقومي البلدان .دار صادر .بريوت.
 -7ابن فضل هللا العمري .شهاب الدين اضبد بن ضمي (ت117ىـ3171/م) .2002.مسالك األبصار يف دمالك
األمصار.ط .1ربقيق :ضبزة اضبد عباس .جممع ثقايف .ابو ظيب .ج1.
 -30قدامة بن جعفر .ابو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زايد (ت111ه717/م) .3772.اخلراج و صناعة
الكتابة .ربقيق :دمحم حسني الزبيدي .دار الرشد .العراق.
 -33القزويين .زكراي بن دمحم بن حممود (ت121ه3221/م) .3717.آاثر البالد و أخبار العباد .دار صادر .بريوت.
 -32القلقشندي .ابو العباس شهاب الدين اضبد بن علي بن اضبد(ت723ه3137/م) .3722.صبح األعشى يف
صناعة اإلنشاء .دار الكتب املصرية  .القاىرة .
هناية األرب يف معرفة انساب العرب .3770.ط .2ربقيق :إبراىيم االبياري .دار الكتاب اللبناين .بريوت. -31املقدسي .أبو عبد هللا دمحم بن اضبد املقدسي البشاري(ت173ه770/م) .3711.أحسن التقاسيم يف معرفة
األقاليم.مطبعة بريل .ليدن.
 -31ابن منقذ .مؤيد الدولة أبو مظفر أسامة بن مرشد(ت571ه3377/م) .كتاب االعتبار .مكتبة الثقافة الدينية .
القاىرة.
 -35اهلمذاين .ايب بكر اضبد بن دمحم(ت110ه753/م)3102.ه .خمتصر كتاب البلدان .مطبع بريل .ليدن .
 -31ايقوت .شهاب الدين ايب عبد هللا ايقوت بن عبد هللا امحموي (ت121ه3227/م) .3711.معجم البلدان .دار
صادر .بريوت .م2.
 -31اليعقويب .اضبد بن ابو يعقوب بن جعفر بن وىب (ت271ه771/م) .البلدان .دار الكتب العلمية  .بريوت.
ادلراجع:

 -3الديوه جي.سعيد .املوصل يف العهد االاتبكي .3757.مطبعة شفيق .بغداد.
 -2عبد دمحم .سوادي  .األحوال االجتماعية و االقتصادية يف بالد اجلزيرة العربية الفراتية خالل القرن السادس
اهلجري/الثاين عشر ميالدي  .3777.دار الشؤون الثقافية العامة .بغداد.
 -1امحارثي.عبد هللا بن انصر بن سلمان .األوضاع امحضارية يف إقليم اجلزيرة الفراتية يف القرنني السادس و السابع للهجرة
 /الثاين عشر و الثالث عشر ميالدي.2001.ط .3ربقيق :سعيد عبد الفتاح عاشور .الدار العربية للموسوعات  .لبنان.
 -1عبد الرؤوف .عصام الدين .بالد اجلزيرة يف أواخر العصر العباسي  .دار الفكر العريب .القاىرة.
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 -5السامر .فيصل  .الدولة امحمدانية يف املوصل و حلب.3710.ط .3مطبعة اإلظمان .بغداد.ج1.
 -1ليسًتنج .كي .بلدان اخلالفة الشرقية .3751.نقلو إىل العربية :بشري فرانسيس .كوركيس عواد .مطبعة الرابطة .
بغداد.

()29

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

اتريخ قبول النشر1211/1/12 :

اتريخ استالم البحث1212 /21 /8 :

اضطظاصر اضدصاظيظ وأطاصن توزيطكم سي اضجزيرة
اضفراتيظ خالل اضقرظين
(اضرابد واضخاطس اضكجريين /اضطاذر واضحادي رذر اضطيالدي)
Demographics elements and it places of
distribution in Al-Djazīra
during

)(4th and 5th AH / 10th and 11th AD century
أ.م.د .طربد صاضح ضاطن

أ.د .ززوة ذكاب أحطد اضطصطاف

اضطراق

اضطراق

جاططظ تصريت

جاططظ داطراء
صضيظ اضتربيظ /شدم اضتأريخ

صضيظ اآلداب  /شدم اضتأريخ

)Prof. Dr. Ghazwa Shehab Ahmed Al-Mustaaf (PhD
Iraq
Samarra University/ College of Education/ Department of
History
)Asst. Prof.Dr. Marbed Saleh Dhamen (PhD
Tikrit University/ College of Arts/ Department of History
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ملخص البحث:

دتيزت اصتزيرة الفراتية مبقومات عدة جعلتها موطناً لإلنسان منذ القدم ،فاظتوقع اصتغرايف اظتتوسط واظتياه الوفَتة واألرض
اطتصبة ساعدت على استيطان السكان فيها ،فأقاموا حضارات مزدىرة بقيت آاثرىا حىت وقتنا اضتاضر ،وىي تدل على
عظمة اترخيها ،وكانت اصتزيرة أرضاً آمنة أستقر عليها كثَت من األقوام وأىم العناصر السكانية ىم :
أوالً :العرب :أستوطن العرب يف اصتزيرة على شكل غتموعات قبلية عربية رئيسية ىي بكر وربيعة ومضر ،واستقرت
ىذه القبائل يف ثالث مناطق رئيسية استنادا إىل غتاري األهنار فيها بصفتها مركز النشاط البشري واظتنطقة األوىل اليت
سكنها العرب ما بُت هنري دجلة واطتابور وشتيت بداير ربيعة ،واظتنطقة الثانية الواقعة شرق دجلة ومشال اصتزيرة وشتيت
بداير بكر ،واظتنطقة الثالثة الواقعة بُت اطتابور والفرات وشتيت بداير مضر.
اثنياً :السراين :سكن السراين يف اصتزيرة الفراتية وىم بقااي اآلراميُت ،وأطلق عليهم لفظ السراين بعد إعتناقهم
اظتسيحية ،كما شكلت اصتزيرة الفراتية مركزاً مهماً عتم خالل عصور طويلة ،وأىم مناطق وجودىم كانت يف اظتوصل والرىا
ونصيبُت وطور عبدين وسنجار وماردين ،وآرزن وحران.
اثلثاً :األكراد  -:يعد العنصر الكردي جزءاً من العناصر السكانية للجزيرة الفراتية وأغلب القبائل الكردية كانت تتنقل
داخل اصتزيرة وخارجها ،وكان غتال حركتها التقليدية اظتنطقة الواقعة بُت الزابُت وشهرزور وأقليم اصتبال كما تعترب مدينة
أربل أىم مراكز أستقرار األكراد.
رابعاً  :اليهود شكلوا العنصر الرابع من العناصر السكانية اليت استوطنت اصتزيرة حيث تركز وجودىم يف جزيرة إبن
عمر ونصيبُت وميافارقُت ،ولكن أعدادىم كانت ضئيلة جداً مقارنة ببقية العناصر السكانية األخرى.

الكلمات املفتاحية  :طور عبدين ،دير برصوما ،السراين ،الزاب.

Abstract:
Al-Djazīra is characterized by several elements that made it a home for
man since ancient times. The geographical location, abundant waters and
fertile land helped the residents to settle there, so they established
prosperous civilizations whose monuments have remained until the present
time, and they indicate the greatness of its history. The island was a safe
ground that stabilized many of the people. The most important
demographic elements:
First: Arabs: Arabs settled in the island as a groups of tribal, namely: Bakr,
Rabi’a and Mudar. These tribes settled in three main areas based on the
riverbeds in them as the center of human activity and the first area
inhabited by the Arabs between the Tigris and Khabur rivers, which was
called Rabi’ah’s home, and the second area, located east of the Tigris and
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north of the Al-Djazīra, was called Diyar Bakr, and the third area between
Khabur and the Euphrates was called Diyar Mudar.
Second: The Syriacs: The Syriacs inhabited Al-Djazīra and they are the
remnants of the Aramaeans, and they were called the Syriac after their
conversion to Christianity. Al-Djazīra also formed an important center for
them during long ages, and the most important areas of their presence were
in Mosul, Edessa, Nusaybin, Tur Abdin, Sinjar, Mardin, Arzan and Harran.
Third: The Kurds: The Kurdish element is part of the demographic
elements of Al-Djazīra, and most of the Kurdish tribes used to move inside
and outside the island, and their traditional area of movement was the area
between Zabin, Shahrazour, and the mountain region. The city of Erbil is
the most important center for the Kurds' stability.
Fourth: The Jews constituted the fourth component of the population that
settled Al-Djazīra, where they concentrated their presence in Djazirat Ibn
Umar, Nusaybin and Mayafariq, but their numbers were very small
compared to the rest of the other inhabitants.
Key words: Tur Abdin, The Syriacs, Zab.

اظتقدمة

تتأتى أمهية دراسة أقليم اصتزيرة الفراتية لكونو كان مسرحاً ألحداث مهمة منذ ماقبل اإلسالم  .فقد أستقرت فيو غتاميع
متزايدة من العرب السيما اليت ترافقت مع حركة التحرير العربية اإلسالمية ومابعدىا ،والنصارى السراين ،واألكراد ،إضافة
إىل أعداد أقل من اليهود ،شكل استقرارىم معاً تزاوجاً حضارايً مهماً مشل رتيع اصتوانب االقتصادية ،واإلجتماعية،
والفكرية .إضافة لذلك ،فقد شهد األقليم صراعاً سياسياً طويالً بُت القوتُت اللتُت كانتا سائدتُت ومها الساسانية والبيزنطية
( 565 -527م) إلحتاللو والسيطرة عليو ،واآلاثر السلبية اليت خلفها ىذا الصراع على األقليم وسكانو مثل هتجَت القبائل
العربية وػتاولة تفتيتها خوفاً من وحدهتا فضالً عن ذلك حرق بعض األديرة والكنائس.
والذي يهمنا يف ىذا البحث ىو دراسة العناصر السكانية وأماكن توزيعها يف أقليم اصتزيرة الفراتية (خالل القرنُت الرابع
واطتامس اعتجريُت  /العاشر واضتادي عشر اظتيالديُت ) لكونو اظتنطقة الوحيدة اليت خضعت لسيطرة عربية انجتة ابلضرورة
عن طبيعة السكان ،اليت ديثل العرب اصتزء األكرب منو ،والعوامل اليت سامهت ابإلستقرار  .لذا قسم البحث إىل مبحثُت،
تناول اظتبحث األول أمهية اظتوقع اصتغرايف عتذا األقليم إبعتباره أحد أسباب اصتذب السكاين اليو ،وأختص اظتبحث الثاين
بتفصيل العناصر السكانية اظتتواجدة فيو  .ويف اطتادتة وضحنا أىم األستنتاجات اليت توصلنا اليها.
عنيت ىذه الدراسة جبانباً حضرايً مهم من أتريخ أقليم اصتزيرة الفراتية خالل ىذين القرنُت على أعتبار أن كثَت من
الدراسات ركزت على اصتوانب السياسية خالل ىذه الفًتة مهملة اصتانب اضتضري والسيما اإلجتماعي منها .
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اظتبحث األول ((اظتوقع اصتغرايف ألقليم اصتزيرة الفراتية ))
أوالً :اظتوقع واضتدود :

يطلق مصطلح اصتزيرة الفراتية على اظتنطقة احملاطة ابظتياه من رتيع اصتوانب ،ولذلك شتيت اظتنطقة الواقعة بُت هنري دجلة

والفرات يف مشال السواد (ابصتزيرة الفراتية)( ،)9إال أن بعض اظتؤرخُت ،والبلدانيُت العرب أشتوه (اصتزيرة العراقية)( .)9ورغم
قلة تداول ىذا اظتصطلح يف اظتصادر اصتغرافية والتارخيية فأنو على مايبدو أطلق عليو لكونو يشكل أمتداداً طبيعياً ألقليم
العراق واألقرب اليو من بالد الشام.
ومل تقتصر حدود األقليم على مابُت الضفة الشرقية لنهر الفرات والضفة الغربية لنهر دجلة ،فقد أمتدت أحياانً لتشمل
بعض مناطق اظتدن على الضفة األخرى للنهرين كمدن آرزن( ،)9وميافارقُت والرحبة

الغربية للفرات ابإلضافة إىل بعض مناطق الواقعة شرق دجلة(.)6

()4

وابلس( )5الواقعتُت على الضفة

ىذا اظتوقع اظتتفرد والوسطي لألقليم مابُت العراق وبالد والشام وبالد الروم وأرمينية وأذربيجان( ،)7أكسبو أمهية كبَتة

إضافة ظتا يتمتع بو من وفرة مياه وموارد طبيعية جعلت من مدنو آىلة ابلسكان منذ ماقبل األسالم(.)8

اثنياً :اظتنا

()9

يعترب منا أقليم اصتزيرة الفراتية قاري ،إذ تتفاوت فيو درجات اضترارة ليالً وهناراً صيفاً وشتاءاً من منطقة إىل أخرى
لذا أعترب ىذا اظتنا عامال مؤثراً على التوزيع السكاين .حيث ترتفع كثافة السكان يف اظتناطق اليت تتميز ابعتدال مناخها
وقرهبا من ضفاف األهنار مثل منطقة (داير ربيعة) وعلى ضفاف أهنار اطتابور والزابُت ،وطبيعي أن تقل ىذه الكثافة
ابألقًتاب من الصحراء

(.)99

( )1األصطخري ،اظتسالك ،ص52؛ إبن حوقل ،صورة األرض ،ص.188
( )2األصطخري ،م.ن ،.ص54؛ التطيلي ،رحلة بنيامُت ،ص.126
( )3آرزن  :مدينة بينها وبُت ميار فاقُت ستسون ميالً على ختوم بالد الروم  .ينظر  :اضتمَتي ،الروض اظتعطار ،ص. 26
( )4الرحبة  :بُت الرقة وبغداد على شاطىء الفرات أسفل قرقيسيا ،ينظر  :ايقوت اضتموي ،معجم البلدان ،ج ،3ص.35
( )5ابلس  :بُت حلب والرقة على شاطىء الفرات .ايقوت ،معجم البلدان ،ج ،1ص. 328
( )6األصطخري ،اظتسالك ،ص.54
( )7عثمان ،اضتدود اإلسالمية ،ص.141
( )8زتادي ،اصتزيرةالفراتية ،ص . 49خصباك ،العراق ،ص. 46
( )9أحسن التقاسيم ن ص.142
( )11زتادي ،اصتزيرة الفراتية ،ص. 51
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()99

فاظتقدسي (ت381ى ــ991 /م) يصف منا ىذا األقليم أبنو (( :مقارب عتواء الشام ،وبو مواضع حارة))
أما إبن حوقل (ت367ه977 /م) فيشَت إىل خصوبة األقليم فعندما سأل اطتليفة عمر بن اطتطاب هنع هللا يضر وصف لو أبنو
()99

خصب جدا.
من خالل ماتقدم ذكره إن اظتنا أثر بشكل سليب واجيايب على توزيع السكان وتواجدىم .
اثلثاً :اظتوارد اظتائية :

()99

حظي األقليم مبوارد مائية وفَتة وخصوبة يف األرض جعلتهما عامل جذب للسكان لألستقرار يف ؼتتلف مدنو.
وديكن تقسيم ىذه اظتوارد اىل أربعة أقسام ىي :
أوالً -:األهنر الرئيسية مها هنران أ -دجلة ب -الفرات ،يعترب هنرا دجلة والفرات النهرين الرئيسُت يف اصتزيرة الفراتية حيث
حيدانو من الشرق والغرب على التوايل ،أضافة لكوهنما اظتورديُت الرئيسيُت ظتعظم أهنر وروافد األقليم األخرى.

()94

اثنياً -:الروافد الرئيسة وىي أ -اطتابور ب -الزاابن

وأوعتا اطتابور ويعرف ابطتابور الكبَت ،وىو رافد عظيم ينبع من داخل اصتزيرة الفراتية من مدينة رأس العُت واليت فيها
()95

وفيها أكثر من ثالذتائة عُت ،ويصب يف هنر الفرات ،أىم رافد متفرع منو ىو اعترماس.
أما اطتابور الثاين وينبع من مدينة الزوزن وجيري يف األراضي اجملاورة ظتدينة زاخو مث يصب يف هنر دجلة  .أما عن
رافدي الزاب فيوجد يف األقليم رافدين يعرف أوعتما أبسم الزاب الكبَت وؼترجو من بُت اظتوصل و يصب يف هنر دجلة قرب
مدينة حديثة ،أما الزاب الصغَت فمنبعو من جبال شهرزور وجيري ليصب يف هنر دجلة.

()96

اثلثاً -:األهنر الفرعية واصتداول :
من أشهرىا اليت تغدي مدن األقليم ىو هنر البليخ ،هنر اضتالج ،هنراطتازر ،هنر اعتٍت واظتري.

رابعاً -:الينابيع والعيون :
( )11اظتقدسي،أحسن التقاسيم ،ص.143
( )12صورة األرض ،ص193
( )13اطتلف ،جغرافية ،ص39
( )14إبن خرداذبة ،اظتسالك ،ص175-174؛ إبن حوقل ،صورة األرض ،ص.191
( )15ايقوت ،معجم البلدان ،ج ،3ص.217-216
( )16ابن رستو ،األعالق ،ج ،7ص91
( )17اظتقدسي ،أحسن التقاسيم ،ص142؛ األدريسي ،نزىة اظتشتاق ،ج ،2ص.664

()94
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ولذلك فأن اظتتتبع لتاريخ أقليم اصتزيرة الفراتية جيد مستقرات ومستوطنات سكانية عديدة ،إذ كان أعتماد سكان
ىذه اظتستوطنات على اظتياه اصتوفية اظتتمثلة ابلعيون والينابيع بشكل أساسي خاصة القبائل العربية اظتتنقلة.

()98

اظتبحث الثاين  :العناصر السكانية وأماكن توزيعهم
أوالً  -:العرب

شكلت القبائل العربية غالبية سكان أقليم اصتزيرة الفراتية واليت أستقرت يف ؼتتلف أحنائها  .وبناءاً على ذلك ،قسمت
إىل ثالث مناطق رئيسية :ىي داير ربيعة ،داير بكر ،وداير مضر ،واظتالحظ أن ىذه اظتسميات أخذت أسم القبيلة األم
اليت تفرعت م نها بطون ؼتتلفة توزعت يف ىذه اظتناطق ومل أتخذ أسم أكرب بطن أستقر فيها .ومن اظتهم اإلشارة ىنا إىل أن
قسماً من ىذه القبائل أستقرت يف اإلقليم منذ ماقبل اإلسالم ،ولعل أحد أىم أسباب ىجرهتم ىذه من اصتزيرة العربية إىل
األقليم ىو البحث عن االستقرار يف األرض واضتصول على اظتياه ووجود األرض اطتصبة .إضافة إىل اضتروب فيما بُت
القبائل يف موطنهم األصلي.

 -اظتنطقة األوىل  :داير ربيعة

وتقع مابُت هنري دجلة واطتابور وتبدأ من مدينة تكريت وتنتهي إىل .حصن كيفا .و تتميز ىذه اظتنطقة أبتساعها وكثرة

مراعيها .وتعد قبيلة تغلب من أشهر ساكنيها وىي من أىم بطون القبيلة األم ربيعة بن نزار( ،)99إذ توجهت ىذه القبيلة
حنو أقليم اصتزيرة الفراتية بعد أن تفرقت قبيلة قضاعة،
غالبية اصتزيرة من ىذه القبائل.

()99

()99

فأستوطنوا قراىا وخالطوا أىلها وتكاثروا فيها اىل أن أصبحت

وكانت سنجار ونصينب أىم مناطق سكناىم( .)99أما بنو عقيل فأستقروا فيما مابُت هنري دجلة واطتابور ،ووداي

سنجار( ،)99إضافة للمنطقة اظتمتدة من دارا اىل نصينب يف القرن الرابع اعتجري /العاشر اظتيالدي ،ومن أشهر بطون عقيل
خفاجة وعبادة .
 -اظتنطقة الثانية  :داير بكر

( )18زتادي ،اصتزيرة ،ص.64
( )19الطربي ،اتريخ ،ج ،5ص.232
( )21جواد ،اظتفصل يف اتريخ العرب ،ج ،2ص.639
( )21جواد ،م.ن ،ج ،2ص.641
( )22القلقشذي ،هناية األرب ،ص.187
( )23اظتصدر نفسو ،ص. 188
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تقع شرق هنر دجلة ومشال أقليم اصتزيرة الفراتية ،سكنتها قبيلة بنو شيبان اليت تنتسب إىل بكر وائل العداننية(،)94

وىم بنو شيبان بن ذىل بن ثعلبة بن عكابة( ،)95وبكر بن وائل قبيلة من قبائل ربيعة(.)96

اظتنطقة الثالثة  :داير مضروتقع بُت هنري الفرات واطتابور ،سكنتها أعداد من القبائل العربية كاألزد وطيء وكندة وعبد القيس .ويف القرن اطتامس
()97

اعتجري  /اضتادي عشر اظتيالدي تركز وجودىم يف حران وقرقيسا والرقة والرافقة وكلها ضمن نطاق اظتنطقة الثالثة.
واظتالحظ ،انو كان لبعض القبائل الكبَتة طموحا قوي للسلطة والسيطرة .لذا نشهد قيام ثالث دول خالل ىذين
القرنُت ىي :
دولة بٌت زتدان ،بٌت عقيل ،دولة بٌت منَت( ،)98اليت دتكنت خالل القرنيُت الرابع واطتامس اعتجرين السيطرة على أقليم

اصتزيرة الفراتية بفًتات ؼتتلفة ولذا أصبح األقليم يعرف (مبلك العرب).

()99

واظتلفت للنظر أن ىذه الدول حافظت على تقسيماهتا القبلية ودورىا يف حتديد مكانة أبنائها اجملتمعية(.)99
واظتالحظ أيضا نشوب عدداً من اضتروب بُت ىذه القبائل،واليت أمتدت لتشمل بطون القبيلة الواحدة كما حدث بُت

بطون قبيلة تغلب )99(.كما حتاربت قبيلة دتيم وكالب يف مدينيت رأس العُت وابلس.
حملالفة القوية منها مثل قبيلة ىوازن.

()99

()99

ؽتادفع لبعض القبائل الضعيفة

اثنياً  :النصارى السراين
( )24إبن األثَت ،اللباب ،ج ،2ص219؛ كحالة ،معجم القبائل ،ج ،1ص.415
( )25إبن حزم ،رتهرة األنساب ،ص.312
( )26السمعاين ،األنساب ،ج ،3ص.482
( )27إبن حزم ،رتهرة األنساب ،ص.312
( )28دولة بٌت زتدان حكموا عام (293ه379-م) ،وحكموا بٌت عقيل (381ه489-م) أمتد نفوذىم اىل نصيبُت وعانو وتكريت ،وبنو
منَت حكموا الرىا وحران من (411ه479-م) ؛ ينظر :زمباور،معجم ،ص.211
( )29زمباور ،معجم ،ص.212
( )31زتادي ،اصتزيرة ،ص.72
( )31القلقشندي ،هناية األرب ،ص.319
( )32الصاحل ،النظم األسالمية ،ج ،1ص132
( )33الصاحل ،اظترجع نفسو ،ج ،1ص.133
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شكلت اصتزيرة الفراتية مركزاً نصرانيا سراينيا مهماً منذ عصور أقدم ،وأصبحت اللغة السراينية لغة شائعة يف
األقليم.

()94

كانت أىم مناطق وجودىم يف اظتوصل والرىا ،ونصينب ،طورعبدين ،وماردين وغَتىا )95(.وكانت عتم فيها عدداً من

مشاىَت األديرة،كالدير األعلى الذي يقع يف أعلى اظتوصل ،مطال على هنردجلة وعرف هبوائو اللطيف( ،)96ودير برصوما
أحد أديرة داير بكر الشبيو ابلقلعة حتيطو البساتُت واظتنتزىات ،ودعي هبذا التسمية نسبة لربصوما أحد حواريي النيب عيسى

عليو السالم( ،)97ودير اصتب شرقي اظتوصل ويعرف أيضاً بدير اطتضر.

()98

واظتالحظ يف اتريخ السراين يف أقليم اصتزيرة

الفراتية أهنم أنقسموا إىل أربعة فرق ىي :النساطرة ،اليعاقبة ،روم ملكيون ،وكلدانيون
وأعيادىا اطتاصة أضافة ألعيادىم العامة اليت جتمعهم.

()49

()99

وقد كان لكل منها قداسها

اثلثاً  :األكراد

تعد اصتزيرة الفراتية أحد األقاليم الرئيسة اليت يتواجد فيها الكرد،ويعترب بعض أجزائها مناطق توطنهم األصلية( ،)49فعن

جزيرة ابن عمر يقول أبن شداد (ت684ه1285 /م)(( :أهنا كانت تسمى جزيرة األكراد))( ،)49وىي تبعد عن مدينة
اظتوصل حبوايل ثالث أايم  .وىي خصبة حتيطها األسوار وتعترب أىم ميناء هنري يف اصتزيرة الفراتية تشحن منو البضائع
()49

اظتنتوعة حنو أرمينيا وبالد الروم.
ويبدو من خالل ماتقدم أبن ىذا اظتوقع أضفى أمهية ابرزة لألستقرار السكاين تفردت هبا دون بقية األقاليم يف اصتزيرة

الفراتية السكن فيها مثل العرب واألكراد )44(.ومن ىنا يالقي الباحث صعوبة يف فصل مناطق تواجد الكرد عن غَتىم
حسب ماذكرتو كتاابت اظتؤرخُت والبلدانيُت األوائل يف ىذه الناحية.
( )34حيب ،تواريخ سراينية ،ص.58
( )35حيب ،اظترجع نفسو ،ص.59
( )36الشابشيت ،الدايرات ،ص.176
( )37األصفهاين ،الدايرات ،ص.25
( )38اظتصدر نفسو ،ص.25
( )39الشابشيت ،الدايرات ،ص.319
( )41الشابشيت ،اظتصدر نفسو ،ص.319
( )41إبن شداد ،األعالق اطتطَتة ،ص.58
( )42اظتصدر نفسو ،ص. 59
( )43اظتصدر نفسو ،ص. 59
( )44اظتصدر نفسو ،ص . 61
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ومن أشهر اظتدن األخرى اليت سكنها األكراد :ىي اظترج( ،)45وقراه وأرض ابىذرى( ،)46وابعذرى( ،)47وحبتون(،)48
()49

واظتعلة.
كما أقاموا يف القرى والنواحي احمليطة ابظتوصل ومنها العمادية حيث كان العنصر الكردي يتحكم يف ىذه اظتناطق
ويديرون شوؤهنا.

()59

رابعاً  :اليهود

شكل اليهود نسبة سكانية أقل من العناصر األخرى اظتشار اليها أعاله واليت أستقرت يف أقليم اصتزيرة الفراتية وأىم
مناطق تواجدىم كانت يف اظتوصل وجزيرة إبن عمر والرقة ،والرطبة ،ونصينب وميافارقُت .كما ووجد عتم دور عبادة يف

مناطقهم خالل فًتة البحث لكنهم كانوا أقلية ضئيلة جداً )59(.وعندما زار الرحالة اليهودي بنيامُت التطيلي (ت 569ه
1137/م) اصتزيرة الفراتية ذكر وجودىم أيضا يف قلعة جعرب ،وحران

()59

األستناجات

أوالً  :شكلت اصتزيرة الفراتية قطباً رئيساً يف التاريخ اإلسالمي بسبب موقعها اصتغرايف اظتهم اظتتوسط بُت العراق والشام
وأرمينية ،وكذلك حبكم مواردىا الطبيعة والزراعة فضالً عن أهنا واحدة من أغٌت األمصار اإلسالمية من حيث اظتوارد اظتائية.
اثنياً :مل تكن لدى القبائل العربية خطة موحدة للنزول يف اصتزيرة الفراتية ،أمنا كان ذلك يتبع الظروف اظتهيأة يف ىذه اظتناطق
ؽتايالحظ أن بعض األراضي يف اصتزيرة كانت خالية وفيها مواطن انئية .
اثلثاً  :تبُت من خالل البحث إن غالبية السكان اصتزيرة الفراتية من القبائل العربية ومن أمهها قبيلة قيس ،وتغلب ،وبكر بن
وائل .
رابعاً  :شكل السراين فئة سكانية أخرى يف اصتزيرة الفراتية وعاشوا إىل جانب القبائل العربية وغتاورين عتم .
خامساً  :أما العنصر السكاين اآلخر ىم اآلكراد حيث تركز وجودىم يف منطقة داير بكر مابُت الزابُت ،ومارس األكراد
اظتهن اليت مارسها إبناءئ القبائل العربية مثل الزراعة .
( )45اظترج  :أحدى أعمال اظتوصل وتسمى ىذه الكورة مرج اظتوصل ،ايقوت ،معجم ،ج ،5ص.111
( )46ابىذرى  :من اجل كور اظتوصل،إبن خرداذبة ،اظتسالك ،ص.94
( )47ابعذرى  :احدى قرى اظتوصل الواقعة اىل اظتشرق منها ،ايقوت ،معجم البلدان ،ج ،1ص.324
( )48حبتون  :جبل بنواحي اظتوصل وىي من اعماعتا ايضا :ايقوت ،معجم البلدان،ج،2ص.211
( )49اظتعلة :احدى اعمال اظتوصل ،ايقوت ،معجم،ج ،5ص.223
( )51العمري ،اصتزيرة الفراتية ،ص.71
( )51التطيلي ،رحلة بنيامُت ،ص.127
( )52اظتصدر نفسو،ص.128
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سادساً  :والفئة السكانية األقل وجوداً يف أقليم اصتزيرة الفراتية ىو اليهود .
وهبذا نال حظ ؽتا تقدم أن ىذه العناصر السكانية مل تبقى منعزلة بل حدث أختالط ودتازج بينهم وبُت القبائل العربية
القاطنة يف اصتزيرة الفراتية تدرجيياً وأشًتكوا معاً يف تطور العوامل االجتماعية واألقتصادية والسياسية والفكرية .

قائمة املصادر واملراجع
أوالً  :املصادر األولية

ابن األثَت ،عز الدين بن اضتسن بن علي بن عبد الواحد الشيباين (ت631ه1232 /م)
 .1اللباب يف هتذيب األنساب ،مكتبة اظتثٌت ،بغداد ،اعادت طبعة ابألوفست ،بال.ت.
األصطخري ،أبو القاسم ابراىيم بن دمحم الفارسي (ت346ه957/م)
 .2اظتسالك واظتمالك،تح،دمحم جابر عبد العال ،وزارة الثقافة واألرشاد القومي (القاىرة1961،م).
األدريسي ،ابو عبدهللا دمحم بن دمحم بن عبدهللا (ت 561ه 1164 /م).
 .3نزىة اظتشتاق يف اخًتاق اآلفاق ،عامل الكتب (بَتوت1989 ،م).
التطيلي ،بنيامُت يونو النباري األندلسي (ت569ه1137 /م)
 .4رحلة بنيامُت التطيلي ،دراسة وتقدمي ،عبد الرزتن الشيخ ،اجملمع الثقايف (أبو ظيب .)2112
ابن حوقل ،دمحم بن حوقل البغدادي (ت 367ه977 /م)
 .5صورة األرض ،دار صادر ،بَتوت.1938 ،
اضتمَتي ،دمحم بن عبد اظتنعم (ت911ه1495 /م)
 .6الروض اظتعطار يف خرب األقطار ،حتقيق  :احسان عباس(،بَتوت1984،م).
ابن رستو ،ابو علي أزتد بن عمر (ت 311ه922 /م ).
 .7األعالق النفيسة ،حتقيق خليل اظتنصور ،دار الكتب العلمية (بَتوت د.ت ).
ابن حزم ،دمحم بن أزتد األندلسي (ت456ه1163 /م).
 .8رتهرة أنساب العرب ،حتقيق  :ليفي بروفنسال،ط ،2دار اظتعارف.1948 ،
الطربي ،ابو جعفر دمحم بن جرير الطربي (ت311ه922 /م )
 .9اتريخ الرسل واظتلوك ،دار الكتب العلمية ،بَتوت.1417 ،
ابن شداد ،عز الدين دمحم بن علي بن ابراىيم (ت 684ه1285 /م).
 .11األعالق اطتطَتة يف ذكر امراء الشام واصتزيرة ،حتقيق  :ىالل انجي،دار اضترية للطباعة1975 ،م.
الشابشيت ،ابو اضتسن علي بن دمحم اظتعروف ابلشابشيت (ت388ه).
 .11الدايرات ،مكتبة اظتثٌت (بغداد.)1966 ،
القلقشندي ،ابو العباس أزتد بن علي (ت 821ه.)1418 /
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 .12هناية األرب يف معرفة أنساب العرب ،حتقيق  :ابراىيم األبياري ،القاىرة ،ط.1959 ،1
اظتقدسي ،دمحم بن أزتد (ت381ه991 /م).
 .13أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،مطبعة بريل (ليدن 1919م).
ايقوت اضتموي ،شهاب الدين أبو عبدهللا (ت626ه1228 /م)
 .14معجم البلدان ،دار صادر ،بَتوت.1977 ،
اثنياً  :املراجع

حيب ،يوسف
 - 15تواريخ سراينية من القرن  9-7م نقل وتح  :يوسف حيب ،مطبوعات اجملمع العلمي العراقي ،ىيئة اللغة السراينية،
بغداد.1982 ،
زتادي ،دمحم جاسم
- 16اصتزيرة الفراتية واظتوصل ،دار الرسالة (بغداد1977 ،م).
عثمان ،فتحي
 -17اضتدود اإلسالمية البيزنطية بُت األحتكاك اضتريب واألتصال اضتضاري ،الدار القومية للطباعة والنشر (القاىرة،
1966م).
خصباك ،شاكر
 -18العراق الشمايل دراسة لنواحيو الطبيعية والبشرية ،مطبعة شفيق (بغداد1973 ،م).
اطتلف ،جاسم دمحم
 -19جغرافية العراق الطبيعية واألقتصادية والبشرية ،ط ،3القاىرة1965 ،م.
زامباور ،ادورد فون
 -21معجم األنساب واألسرات اضتاكمة يف التأريخ اإلسالمي ،جامعة فؤاد األول ،القاىرة.1951 ،
الصاحل ،صبحي .
 -21النظم اإلسالمية نشأهتا وتطورىا ،دار العلم للماليُت ،بَتوت.1968 ،
علي ،جواد
 -22اظتفصل يف أتريخ العرب قبل األسالم ،مكتبة النهضة ،بغداد.1976 ،
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اتريخ قبول النشرٕٕٕٓ/ٕ/ٕٓ :

اتريخ استالم البحثٕٕٕٓ /ٔ /ٖٔ :

مرويات الجزيرة
في كتاب (تاريخ الموصل) البي زكريا األَزدي
(ت334هــ940/م)
(درادظ في األحوال االداريظ)
Narratives of Al-Djazīra in the book
(Ta'rikh al-Mawşil) by Abū Zakarīyā al-Azdī
((d. 334 AH / 940 AD

)(Study in the administrative conditions
ا.د .ميدون ذنون الطبايجي
الطراق
جامطظ الموصل/مدير مركز درادات الموصل
االختصاص الطام :تاريخ ادالمي
االختصاص الدقيق :حضارة ادالميظ وحروب صليبيظ
Prof. Dr. MaysoonThanoon al-'Abaychi
Iraq/University of Mosul/Director of the Mosul Studies
Center
Major: History of Islamic
Minor : Islamic Civilization and Crusades
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:ملخص البحث

أتٌب أمهية البحث ُب زلاولة لدراسة ادلروايت اجلزيرة وكيف ًب تناوذلا من قبل ادلؤرخ ادلوصلي ايب زكراي األَزدي

 وفيو معلومات غاية ُب،م) من خالل كتابو اتريخ املوصل وىو اتريخ زللي وصل الينا منو اجلزء الثاين فقطٜٗٓ/(ٖٖٗىـ
م) وينتهيٜٚٔ/األمهية وتفاصيل غزيرة عن أحوال ادلوصل منذ هناية العصر األموي وىي سنة(ٔٓٔىـ
 والكتاب حافل ابألحداث،م) ُب عهد الدولة العباسية وىي سنة انتهاء اجلزء الثالث من الكتابٖٛٛ/بسنة(ٕٕٗىـ
 ؤتا أن اجلزيرة كانت مرتبطة إداراي ابدلوصل فالبد أن، واالجتماعية عن مدينة ادلوصل، والعمرانية، واإلدارية،السياسية
 لذا فان نطاق البحث يتعلق ابجلانب االداري للجزيرة الفراتية من حيث والة،األَزدي قد اورد معلومات ٗتص اجلزيرة
. وادلهام ادلوكلة اليهم، عزذلم، توليتهم،اجلزيرة
. ادلروايت، ادلوصل، اتريخ ادلوصل،  ابو زكراي األَزدي، اجلزيرة:الكلمات املفتاحية

Abstract:
The importance of the research revolves around an attempt to study
everything related to the al-Djazīra and how by Abū Zakarīyā al-Azdī dealt
with it, the Al- Azdī is a historian from Mosul who left us part two of the
book (the History of Mosul), and that book considered among the books of
the local history. It includes information of vital importance, and it
provides so many details of the Mosul's conditions since the ending of the
Omayyad Era, and the coming of the Abbasids up to (224A.H \838A.D )the
year of completing the third part of the above-mentioned book. The
information of the book can be divided into political, administrative
architectural, and scientific ones. There's no doubt that al- Azdī mentioned
the term (Al-Djazīra) during his tackling of the early phases of the history
of Mosul and in many occasions, the term comes within two contexts, i.e.,
the administrative and political contexts. Therefore, the research problem is
related to following up on the administrative developments that occurred in
the al-Djazīra area according to al- Azdī’s perspective and his book (The
History of Mosul).
Key Words :Al-Djazīra, Abū Zakarīyā al-Azdī, Ta'rikh, al-Mawşil ,Mosul,
Narratives.
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املقدمة:

أتٌب أمهية البحث ُب زلاولة لدراسة كل ما يتعلق ابجلزيرة وكيف ًب تناوذلا من قبل ادلؤرخ ادلوصلي ايب زكراي

األَزدي من خالل كتابو اتريخ املوصل وىو اتريخ زللي وصل الينا منو اجلزء الثاين فقط ،وفيو معلومات غاية ُب األمهية
وتفاصيل غزيرة عن أحوال ادلوصل منذ هناية العصر األموي وىي سنة(ٔٓٔىـٜٚٔ/م) وينتهي بسنة(ٕٕٗىـٖٛٛ/م) ُب
عهد الدولة العباسية وىي سنة انتهاء اجلزء الثالث من الكتاب ،والكتاب حافل ابألحداث السياسية ،واإلدارية،
والعمرانية  ،واالجتماعية دلدينة ادلوصل ،ولكنو أورد العديد من الرواايت التارخيية خارجة عن نطاق اتريخ ادلوصل ،ومن
ذلك أحداث اجلزيرة ويقصد هبا اجلزيرة الفراتية ،لكون أن اجلزيرة مرتبطة إداراي ٔتدينة ادلوصل ُب ادلراحل ادلبكرة من التاريخ
اإلسالمي ،ومن ىنا جاءت أمهية البحث ُب تناول كل األحداث اليت تتعلق ابجلزيرة وفق ما جاء ُب كتاب اتريخ املوصل.

وقدم األَزدي معلومات غاية ُب األمهية عن اتريخ مدينة ادلوصل احمللي ُب العصور اإلسالمية ادلبكرة سياسياً ،وإداراي،
واجتماعياً ،وىي من ادلعلومات اليت انفرد هبا ادلؤرخُت السابقُت وادلعاصرين لو ،وكانت حجم معلوماتو متباينة ما بُت احمللية
والتاريخ العام ،وكما ىو معروف ان اجلزيرة الفراتية او مشال بالد النهرين مرتبطة اداراي ٔتدينة ادلوصل وىذا ما وضحتو
العديد من ادلصادر اجلغرافية والتارخيية ،وىي واحدة من أكثر ادلناطق اليت تعرضت إىل تغيَتات إدارية بسبب العامل
(ٔ)
السياسي واثر ذلك على األحداث السياسية  ،فكانت اجلزيرة تقع بُت منطقتُت حيوتُت الشام والعراق ،شلا جعلها خطاً
رئيسا للتواصل السياسي واالقتصادي ٍب احلضاري ،وأصبحت ُب بعض األحيان مقراً للخلفاء األمويُت ،وابلتحديد اخلليفة
مروان بن دمحم (ٖٕٔ-ٕٔٚىـٜٚٗ-ٚٗٗ/م) ،وعلى الرغم من ذلك فان ادلعلومات قليلة عن الوضع الداخلي للجزيرة،
وكذلك احلياة العلمية واالقتصادية(ٕ).
ؤتا ان كتاب اتريخ ادلوصل خاص ابألحداث احمللية دلدينة ادلوصل ،فالبد من وجود رواايت تتعلق ابجلزيرة لكون اجلزيرة ُب
الفًتات التارخيية ادلبكرة مرتبطة إداراي ٔتدينة ادلوصل ،ووفقا لذلك فقد جرى تناول نقاط عدة وىي:

اوالً :نبذة تعريفية عن ايب زكراي األَزدي وكتابه(اتريخ املوصل).

اثنياً :حدود اجلزيرة.

اثلثاً :ادارة اجلزيرة يف العصر االموي:

رابعاً :ادارة اجلزيرة يف العصر العباسي.
) 1( Hannah-Lena Hagemann Muslim Elites in the Early Islamic Jazīra: The Qāḍīs of
Ḥarrān, al-Raqqa, and al-Mawṣil,published by De Gruyter. This work is licensed under
the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
https://doi.org.p.332
)2( Hagemann :Muslim Elites in the Early Islamic Jazīra.
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اوالً :نبذة تعريفية عن ايب زكراي األَزدي وكتابه(اتريخ املوصل):

ديكن القول ان معلوماتنا قليلة جدا عن حياة ايب زكراي األَزدي  ،اذ ان ادلصادر التارخيية ٔتختلف ٗتصصاهتا مل تزودان
بتفاصيل حياتو االسرية والعلمية ،فقط اقتصرت على امسو ونسبو ،فهو ابو زكراي يزيد بن دمحم بن اايس بن القاسم األَزدي
ادلوصلي ،ومن لقبو فهو من اسرة تنتمي إىل قبيلة األَزد ،فاألَزد بفتح اذلمزة وسكون الزاي وابلدال ادلهملة ،ويقال األسد
ابلسُت ادلهملة بدل الزاي،كالمها شائعان لتشابو النطق هبما(ٖ) وىم حي من كهالن من القحطانية(ٗ) ،وقال ابن سالم ان
العامة تطلق عليهم األَزد ابلزاي ،وأما أىل العلم ابلنسب وغَته فإهنم يقولون :األسد ابلسُت ،وىو األصح حسب قولو(٘)،
ويعود نسب قبيلة األَزد إىل بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ( .)ٙمن أعظم األحياء وأكثرىا بطوان

وأمدىا فروعاً( ،)ٚوقد تفرع من ىذه القبيلة ادلتشعبة اربعة بطون ىامة وىي:أ َْزد ُعمان :إبضافة أزد إىل ُعمان ،وىي ثغر
ابلبحرين نزذلا فرقة منهم فعرفوا هبا( ،)ٛوأ َْزد السراة :نسبة إىل اجلبال ادلعروفة ُب اليمن( ،)ٜوأ َْزد َشنُوءَةٌ :وشنوءة اسم انحية
ابليمن(ٓٔ)ٍ ،ب أ َْزد غسان(.)11

فاألَزدي ىو ابو زكراي يزيد بن دمحم بن اايس بن القاسم األَزدي ادلوصلي ،ومل تشر ادلصادر التارخيية إىل سنة والدتو،

وكذلك اسرتو ،وقد اطلق عليو الذىيب لقب احلافظ االمام الفقيو ،اذ صلد ُب ثنااي كتابو اتريخ املوصلل العديـد مـن الشـيوخ
الـذين درس علــى ايــديهم ،وكـان مــن ابــرزىم دمحم بــن اٛتـد بــن ايب ادلثــٌت ،ومعاويـة بــن حــرب ،وعبــد
غَتىم.

بـن اٛتــد بــن حنبــل،

(ٖ ) أب ــو العب ــاس أٛت ــد ب ــن عل ــي القلقش ــندي :هناي ــة األرب ُب معرف ــة أنس ــاب الع ــربٖ ،تقي ــق :ابـ ـراىيم االبي ــاري(،طٕ ،ب ــَتوت :دار الكت ــاب
اللبانُت،)ٜٔٛٓ،جٔ ،صٕٖ ٜٔ.؛ دائرة ادلعارف االسالمية ،مادة "االزد" ،اعداد وٖترير :ابراىيم زكي واخرون( ،القاىرة ،مطبعة الشعب،) ،
مج ،ٔٚص.ٜٔٙ
(ٗ) القلقشندي :هناية االرب،جٔ،صٔ.ٜ
(٘) ابــو عبيــد القاســم بــن ســالم :كتــاب االم ـوالٖ ،تقيــق :ابــو ان ـ ســيد بــن رجب،قــدم لــو :ابــو اســحاق احلويٍت(،مصــر:دار اذلــدي النبــوي،
السعودية :دار الفضيلة ،) ٕٓٓٚ،مجٔ ،صٕ.ٙ
( )ٙابو دمحم علي بن أٛتد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاىريٚ :تهرة أنساب العرب( ،بَتوت :دار الكتب العلميـة ،)ٜٖٔٛ،جٔ،
صٖٖٓ.
( )ٚالقلقشندي :هناية االرب ،جٔ ،صٔ.ٜ
( )ٛالقلقشندي :هناية األرب ،جٔ ،صٔ.ٜ
( )ٜشهاب الدين أبو عبد ايقوت بن عبد الرومي احلموي :معجم البلدان ،طٕ ،بَتوت :دار صادر ،ٜٜ٘ ،ج ٕ ،ص ٖٗٗ.
(ٓٔ) ايقوت احلموي :معجم البلدان ،ج ٖ ،ص ٗ.ٙ
(ٔٔ) ايقوت احلموي :معجم البلدان ،ج ٖ ،ص .ٕٛٚ
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وشغل األَزدي منصـب القاضـي ،اضـافة إىل كونـو فقيهـاً وزلـددً ،وقـد تـرك العديـد مـن ادلؤلفـات التارخييـة منهـا اتريلخ

املوصل و اخلطط والقبائل مفقودٍ ،ب كتابو اآلخر طبقات حمدثي أهل املوصل وىو اآلخر مفقود(ٕٔ).

ويعد كتاب اتريخ املوصل اليب زكراي األَزدي مـن التـواريخ احملليـة الـيت اختصـت بتـاريخ ادلوصـل ،وىـو أقـدم مصـدر

زللي عن اتريخ ادلدينة ادلبكر(ٖٔ) ولكن لألسف مل يصـلنا مـن الكتـاب سـوى اجلـزء الثـاين فقـط ،وغطـى األَزدي السـنوات
األخَتة من اتريخ الدولة األموية(ٖٕٔٓٔٔ-ىـٜٚٗ-ٜٚٔ/م) فقط ،وكانت ىـذه ادلـدة حافلـة ابألحـداث التارخييـة سـواء
اكانت على مستوى اتريخ ادلوصل ،ام احلوادث العامة ،حيـث ان األَزدي مل يسـتبعد حـوادث التـاريخ العـام مـن كتابـو بـل
جاءت متزامنـة مـع ادلـروايت التارخييـة الـيت ٗتـص مدينـة ادلوصـل ،كمثـال األعمـال العمرانيـة الـيت قـام هبـا والة ادلوصـل ،تعيـُت
وعزل الوالة من قبل اخلليفة ،ادلهام اليت توكل لوايل ادلوصل عند توليتو إدارة ادلوصل ،واىم القبائل العربية اليت سكنت ادلدينة
منذ الفتح اإلسالمي واليت كانت موجودة حىت عصر األَزدي نفسو ،السيما وأن األَزدي قد اعتمـد علـى كتابـو اخلطلط

والقبائل ٍ ،ب األحداث السياسية اليت مرت هبا ادلدينة مدة االنتقال من العصر األموي إىل العصر العباسي(ٗٔ).

اثنياً :حدود اجلزيرة:

مل يتفق اجلغرافيون العرب على التحديد الدقيق للحدود الواقعة بُت اقليم ادلوصل واجلزيرة وغَتىا من البلدان
اجملاورة(٘ٔ)  ،فقد أطلق اجلغرافيون اسم اجلزيرة على اجلزء الشمايل من األراضي احملصورة بُت هنري دجلة والفرات وما يتبعها
من األقاليم وادلدن الواقعة شرقي دجلة وغريب الفرات ،فهي تشكل اجلزء الشمايل من العراق والشمايل الشرقي من سورية
واجلنويب من بالد األانضول ،وسبب تسميتها (جزيرة) كوهنا واقعة بُت هنري دجلة والفرات( )ٔٙوينقسم إقليم اجلزيرة إىل
ثالث داير ىي :داير بكر ،وداير ربيعة ،وداير مضر( .)ٔٚويعد اإلصطخري (ٖٓ٘ىـٜٚ٘/م) أول اجلغرافيُت العرب

(ٕٔ) للتفا ص ــيل ينظ ــر :دمحم ميس ــر الي ــازجي :االزدي وكتاب ــو اتري ــخ ادلوصل(،رس ــالة ماجس ــتَت ق ــدمت اىل كلي ــة الًتبي ــة ،جامع ــة ادلوص ــل ،غ ــَت
منشــورةٕٓٓٓ،م) ،صٖٓ ومــا بعــدىا .ســبق للباحثــة ان تناولــت بصــورة مــوجزة حيــاة األَزدي وعصــره ٍب دراســات نصــوص ىــذا الكتــاب مــن
خــالل كتــب الطبقــات و الـًتاجم .ميســون ذنــون العبــا"ي" :كتــاب طبقــات زلــدثي اىــل ادلوصــل اليب زكـراي األَزدي (تٖٖٗىــٜٗ٘/م) دراســة
٘تهيدية من خالل بعض كتب الطبقات والًتاجم"ْ ،تث مقدم اىل مركز دراسات ادلوصل(،غَت منشورٕٓٓٙ،م) .
)13( Hagemann :Muslim Elites in the Early Islamic p.332.
(ٗٔ) اليازجي :االزدي ،صٖٓ.
(٘ٔ ) دمحم علي صحصاح فايز :اقليم ادلوصل واجلزيرة من الفتح اىل سقوط الدولة االموية(،رسالة ماجستَت ،جامعة جنوب الوادي ،كلية
االداب/سوىاج،)ٜٜٔٙ،ص.ٙ
( )ٔٙشَتين سليم ٛتودي :اجلزيرة الفراتية منذ بداية العصر العباسي حىت هناية خالفة ادلأمون م ٖٖ/ٚ٘ٓ-ٛىـ( ، ٖٕٔ-ٕٔٛرسالة
ماجستَت قدمت اىل جامعة دمشق ،كلية اآلداب والعلوم االنسانية ،ٕٓٓٛ ،غَت منشورة) ،صٕ٘.
(ٛ )ٔٚتودي :اجلزيرة الفراتية  ،ص.ٕٚ
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الذين وضح حدود اجلزيرة الفراتية ابلتفصيل عندما اورد عنوان "ارض اجلزيرة"( )ٔٛاذ قال اإلصطخري ما نصو :وأما اجلزيرة
فإهنا ما بُت دجلة والفرات ،وتشتمل على داير ربيعة ومضر ،وسلرج ماء الفرات من داخل بلد الروم من ملطية على
ّ
(ٕٓ)
()ٜٔ
يومُت ،و"رى بينها وبُت مسيساط [مششاط]  ،فيخرج على مسيساط وجسر منبج وابل إىل الرقّة وقرقيسيا والرحبة،
وىيت ،واألنبار وقد انقطع ح ّد الفرات شلا يلى اجلزيرةٍ ،ب يعدل ح ّد اجلزيرة ُب مست(ٕٔ) الشمال إىل تكريت ،وىى على
السن شلا يلى اجلزيرة واحلديثة وادلوصل وجزيرة ابن عمرٍ ،ب يتجاوز آمد فينقطع ح ّد دجلة على
دجلة حىت ينتهى عليها إىل ّ
مغراب إىل مسيساط [مششاط] (ٕٕ)ٍب ينتهى إىل سلرج ماء الفرات َب ح ّد اإلسالم من حيث
بعد من ح ّد أرمينيةٍ ،ب ديتد ّ
ابتدأان .وسلرج ماء دجلة فوق آمد من حد بلد األرمن  ،وعلى شرقى دجلة وغرىب الفرات مدن وقرى ،تنسب إىل اجلزيرة
(ٖٕ).
وإن كانت خارجة عنها لقرهبا منها

اثلثاً :ادارة اجلزيرة يف العصر االموي:

أتٌب مروايت اجلزيرة ُب كتاب اتريخ املوصل ،ضمن سياق األحداث التارخيية للكتاب ،فان أول إشارة وردت

لديو كانت سنة(ٔٓٔىـٜٚٔ/م)ُ ،ب رواية خروج يزيد بن ادلهلب ُب البصرة ،دلواجهة األمويُت حيث وصل إىل واسط،
وىنا أشار األَزدي إىل اسم اجلزيرة مبينا أمهية موقعها اجلغراُب واالقتصادي قائالً  ":سرح بعض أىل بيتك خيال عظيمة
لتأٌب اجلزيرة وتبادر اليها حىت تنزل حصنا من حصوهنا وتسَت ُب أثرىم ،فإذا اقبل أىل الشام يريدونك مل يدعوا جندا من
( )ٔٛابو اسحاق ابراىيم بن دمحم اإلصطخري :ادلسالك وادلمالك ،بَتوت :دار صادر،ٕٓٓٗ،صٔٚ؛ ابو القاسم دمحم بن حوقل البغدادي
ادلوصلي :صورة األرض ،بَتوت :دار صادر ،نقال عن طبعة أفست ليدن،ٜٖٔٛ،جٔ،ص.ٕٓٚ
( ) ٜٔاشار دويكات اىل حدوث تصحيف لدى النساخ بُت مدينيت :مششاط الواقعة على رلرى هنر مراد ،ومسيساط الواقعة على رلرى الفرات
بعد خروجو من جبال طوروس ،ومل يتنبو احملققون ذلذا اخللط ،فجاء نصا اإلصطخري وابن حوقل على غَت حقيقتو .وقد قام عبد ادلرشد
العزاوي/جامعة دمشق بتصويب نصوص اإلصطخري وابن حوقل ،انظر :عبد ادلرشد العزاوي :حدود اجلزيرة الفراتية عند اإلصطخري وابن
حوقل ( بُت مششاط ومسيساط ) ،رللة دراسات اترخيية ،العددان ، ٔٙ- ٔ٘ ،كانون الثاين – أاير ،دمشقٜٔٛٗ ،م ،ص ٔٔٔ – ٕٔٛ؛
فؤاد عبد الرحيم دويكات :األحوال الزراعية ُب إقليم اجلزيرة الفراتية ُب العصر األموي " ٔٗىـٙٙٓ/م  ٖٕٔ -ىـٜٚٗ/م"( ،اجمللة االردنية
للتاريخ واالدر ،مج،ٚعٖٕٔٓ)ٔ،ىامش(ٔ).
(ٕٓ ) اشار العزاوي اىل ان مسيساط االوىل ىي مششاط الواقعة على على الرافد االكرب لنهر الفرات ويسمى بنهر مششاط (مراد صو) ينظر":
حدود اجلزيرة الفراتية  ،"...ص.ٕٔٛ
ت:الطريق ،يقال :الزم ىذا السمت؛ وقال :ومهمه ِ
ُت قذفُت ،مرتُت ،ققطعتو ابلسمت ،ال ابلسمتُت
(ٕٔ) َّ
الس ْم ُ
السْيـُر
تَّ :
معناه :قطعتو على طريق واحد ،ال على طريقُت؛ وقال :قطعتو ،ومل يقل :قطَتهما ،ألَنو عٌت البلد .ومست الطر ِيق :قصده ،و َّ
الس ْم ُ
السْيـُر ابحلَ ْدس .ايقوت احلموي :معجم البلدان،ج،ٚص .ٕٜٗدمحم بن مكرم بن على ،أبو الفضلٚ ،تال الدين
على الطَّريق ابلظَّ ّن ،وقيل :ىو َّ
ابن منظور :لسان العرب(،طٖ،بَتوت :دار صادر ٔٗٔٗ،ىـ).

(ٕٕ) ينظر :النص ادلصصح لدى :العزاوي ":حدود اجلزيرة الفراتية ،"....ص.ٕٔٛ
(ٖٕ) ادلسالك وادلمالك ،صٔ.ٕٚ-ٚ
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جنودك ابجلزيرة فيقبلون إليك فيقيمون عليهم  ،)ٕٗ("....وأضاف قائالً" فيأتيك من ابدلوصل من قومك ،وتبذل األموال
فيأتيك أىل اجلزيرة ،وينقض أىل العراق وأىل الثغور ،وتقاتلهم ُب أرض رفيعة السعر.)ٕ٘( ....
ديكن القول ان ادلوصل واجلزيرة وأرمينية وأذربيجان أُعيدت اىل التوحيد ُب عهد اخلليفة عمر بن عبد العزيز(-ٜٜ
ٔٓٔىـٜٚٔ-ٚٔٚ/م) لفًتة قصَتة ٖتت والية عبد العزير بن حاًب بن النعمانٍ ،ب خلفو عدي بن عدي بن عمَتة،
ويبدو ان واليتهما مل تستمر سوى عام واحد ،الن اخلليفة عمر وىل عمر ابن ىبَتة الفزاري على بالد اجلزيرة
()ٕٙ
سنة(ٓٓٔىـٚٔٛ/م)
ومن ضمن ادلنهج الذي اتبعو األَزدي ُب كتابو اتريخ املوصل انو اورد ُب هناية كل سنة أمساء والة ادلوصل واجلزيرة،

ففي سنة (ٕٓٔىـٕٚٓ/م) كان أمَت ادلوصل وأعماذلا لـ يزيد بن عبد ادللك (ٔٓٔ  ٔٓ٘ -ىـ  ٕٚٗ - ٜٚٔ /م)
مروان بن دمحم بن مروان (ٕ ٖٕٔ - ٚىـ = ٕ ٚ٘ٓ - ٜٙم) دون ان يذكر معها اجلزيرة ،ولكن ُب ذات السنة ان اجلزيرة
كان عليها عمر بن ىبَتة(تٓٔٔىـٕٚٛ/م)( )ٕٚفحدثت مشكلة عندىا عزل ابن ىبَتة ووىل ادلوصل واجلزيرة مروان بن
دمحم ،واقتصر االزدي ُب بعض السنوات على ذكر وايل ادلوصل فقط دون اجلزيرة ،ففي سنة(ٖٓٔىـٕٚٔ/م) أن أمَت
ادلوصل على األغلب مروان بن دمحم( ،)ٕٛلكن ُب حوادث سنة (ٗٓٔىـٕٕٚ/م) أن أمَت ادلوصل وأعماذلا واجلزيرة اٚتعها
مروان بن دمحم بن مروان(.)ٕٜوىو ما انفرد بذكره عن ابقي ادلؤرخُت مثل خليفة بن خياط (تٕٓٗىـٛ٘ٗ/م) ادلعاصر لو،
والطربي (ٖٓٔىـٜٕٕ/م) ٍ ،ب ابن األثَت(تٖٓٙىـٕٖٕٔ/م) ،واستمر مروان بن دمحم والياً على اجلزيرة حىت
سنة(٘ٓٔىـٕٖٚ/م)(ٖٓ) ،وذكر خليفة بن خياط انو ُب ىذه السنة كان فايد دمحم الكندي والعرس بن قي بن شعبة بن
االرقم الكندي على اجلزيرة(ٖٔ).

(ٕٗ) ابو زكراي يزيد بن دمحم بن اايس بن القاسم االزدي :اتريخ ادلوصلٖ ،تقيق :علي حبيبة( ،القاىرة ،)ٜٔٙٚ ،صٓٔ.
(ٕ٘) اتريخ ادلوصل ،صٓٔ.
( )ٕٙفايز :اقليم ادلوصل واجلزيرة،ص.ٜٔٛ
عدي الفزاري ،من الدىاة ،كان رجل أىل الشام صحب عمرو بن معاوية العقيلي ُب سَته لغزو الروم،
( )ٕٚعمر بن ىبَتة بن سعد بن ّ
فأظهر بسالة ،ودلا صارت اخلالفة إىل عمر بن عبد العزيز واله اجلزيرة ،فتوجو إليها .وغز أرمينية فهزمهم وأسر منهم خلقا كثَتا ،واستمر على
اجلزيرة إىل أن كانت خالفة يزيد بن عبد ادللك ،فواله إمارة العراف وخراسان ،فكانت إقامتو ُب الكوفةٍ .ب عزلو ىشام بن عبد ادللك سنة
٘ٓٔ ىـ وويل خالد بن عبد القسري .خَت الدين بن زلمود بن دمحم ادلعروف ابلزركلي  :كتاب األعالم(،ط٘ٔ ،بَتوت :دار العلم
للماليُت ،)ٕٕٓٓ،ج٘،ص .ٙٛ
( )ٕٛاتريخ ادلوصل ،ص.ٔٚ
( )ٕٜاتريخ ادلوصل ،ص.ٔٛ
(ٖٓ) فايز :اقليم ادلوصل واجلزيرة،ص.ٜٜٔ
(ٖٔ) اتريخ خليفة بن خياطٖ ،تقيق :أكرم ضياء العمري(،دمشق ،بَتوت :دار القلم ،مؤسسة الرسالةٖٜٔٚ،م)،جٔ،صٓ.ٜ
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وبتويل ىشام بن عبد ادللك اخلالفة(ٕ٘ٓٔٔ٘-ىـٕٚٗ-ٕٖٚ/م) اعيد فصل ادلوصل عن اجلزيرة عندما توىل احلر
بن يوسف الثقفي(ٕٖ) ادلوصل سنة (ٔٓٙىـٕٚٗ/م)(ٖٖ) ،فيما عدا ذلك بقيت اجلزيرة مرتبطة أبرمينية

واذربيجان(ٖٗ)،وابلرجوع اىل كتاب اتريخ املوصل صلد انو منذ سنة(ٔٓٙه )ٕٚٗ/اىل سنة (ٕ٘ٔهٕٚٗ/م) مل يورد

األَزدي اخباراً عن والة اجلزيرة ،ولكنو ذكر ان مروان بن دمحم كان على ارمينية وأذربيجان سنة(ٗٔٔىـٖٕٚ/م)(ٖ٘)،وُب
سنة(٘ٔٔىـٖٖٚ/م) غزا مروان من أرمينية  ،غزا سنة (ٜٔٔىـٖٚٚ/م) ارمينية أيضا(.)ٖٙ
وزودان االزدي بروايتُت غاية ُب االمهية واخلاصة إبدارة ادلوصل واجلزيرة وتوابعها سنة (ٕٔٙىـٖٚٗ/م) ،االوىل أن
مروان بن دمحم كان على صالة ادلوصل وأحداثها وكذلك اجلزيرة وإرمينية وأذربيجان ،وأن خليفتو عاصم بن عبد (،)ٖٚ
وذلك ُب عهد اخلليفة الوليد بن يزيد(ٕٕ٘ٔٔٙ-ىـٖٚٗ-ٕٚٗ/م) ،والثانية أن الوليد قد وىل سليمان بن عبد اجلزيرة
مدة شهرينٍ ،ب عزلو ووالىا البنو لؤي بن الوليد(.)ٖٛ
وُب بعض األحيان أورد األَزدي اسم وايل اجلزيرة دون ان حيدد مركز إقامتو ُب اجلزيرة نفسها ،وىذا ما صلده ُب
حوادث سنة (ٕٔٙىـٕٚٗ/م) فقد سار مروان بن دمحم وىو ابجلزيرة عندما بلغو بيعة إبراىيم بن الوليد( ،)ٖٜفقال ما نصو:
"وبلغ مروان بيعة إبراىيم ،فتجهز للسَت وىو ابجلزيرة"(ٓٗ) ،وديكن القول أن الذي ينوب اخلليفة على اجلزيرة غالبا ما يكون
من أفراد البيت األموي ومن ادلقربُت من اخلليفة او احلاكم ،ففي سنة(ٕٔٚىـ ٚٗٗ/م) أورد األَزدي ما نصو" :وفيها
سار مروان بن دمحم من أرمينية ويقال من اجلزيرة واستخلف عليها اخاه عبد العزيز بن دمحم بن مروان" (ٔٗ) ،وقد يكون وايل
(ٕٖ) وىو احلر بن يوسف بن حيِت بن احلكم بن ايب العاص بن امية القريشي االموي توىل ادارة ادلوصل ما بُت السنوات (-ٔٓٙ
ٖٔٔىـ ٖٚٔ-ٕٚٗ/م) ،وىو شقيق زوجة اخلليفة ىشام ،الذي بٌت قصر ادلنقوشة ُب ادلوصل ،وقام ْتفر النهر ادلكشوف الذي ابتدا من هنر
دجلة اىل مركز ادلدينة .االزدي :اتريخ ادلوصل ،صٕٗ.ٕ٘-
(ٖٖ) االزدي :اتريخ ادلوصل ،صٕٗ
(ٖٗ) فايز :اقليم ادلوصل واجلزيرة،ص.ٜٜٔ
(ٖ٘) اتريخ ادلوصل ،صٖ٘.
( )ٖٙاالزدي :اتريخ ادلوصل ،ص.ٖٜ
( )ٖٚاتريخ ادلوصل ،ص.٘ٙ
( )ٖٛاتريخ ادلوصل ،ص.٘ٙ
( )ٖٜابراىيم بن الوليد :وىو أبو إسحاق إبراىيم بن الوليد األموي القرشي اخلليفة األموي الثالث عشر .توىل اخلالفة بعهد من أخيو يزيد
الثالث سنة(ٕٔٛىـٚٗٗ /م) ومل يدم حكمو طويال إذ مل يبايعو إال أىل دمشق ،وخالفو ومل يعًتف بو مروان بن دمحم بن مروان بن احلكم فقد
عدَّه مسؤوالً ىو وأخوه يزيد الثالث عن مقتل اخلليفة احلادي عشر الوليد الثاين بن يزيد الثاين وكانت ىذه مناورة منو الستالم اخلالفة .ابن
األثَت :الكامل ،جٕ،صٖ٘ٗ.
(ٓٗ) اتريخ ادلوصل ،صٔٙ؛ خليفة بن خياط  :اتريخ،جٔ،صٕ.ٖٚ
(ٔٗ) اتريخ ادلوصل ،صٔٙ؛ خليفة بن خياط،اتريخ ،جٔ،صٕ.ٖٚ
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ادلوصل من اجلزيرة نفسها ،اذ وىل مروان بن دمحم ادلوصل ِ
القطران بن اكمة الشيباين أمَتا على ادلوصل سنة
(ٕٔٚىـٚٗٗ/م)(ٕٗ) ،واطلق عليو الطربي (عامل) (ٖٗ) وىو من اجلزيرة ،أما ابن االثَت فلم يطلق عليو اي لقب اداري
سوى اكتفى ابلقول انو رجل من اجلزيرة(ٗٗ) ،واضاف ايضا لقطران مسجد ُب الربض األعلى من ادلوصل ،ولو خطة
أيضا(٘ٗ).
وتظهر الرواايت اليت أوردىا األَزدي حول اجلزيرة ان اخلليفة األموي كان مسؤوالً عن توزيع ادلهام اليت تتعلق
ابجلزيرة نفسها ،ففي عهد اخلليفة مروان بن دمحم آخر اخللفاء األمويُت ،كانت اجلزيرة قد شهدت اضطراابت سياسية
بسبب تزايد حركة اخلوارج ،ففي سنة (ٕٔٛىـٚٗ٘/م) كتب اخلليفة مروان ابن دمحم إىل ابنو عبد ابن مروان وىو
خليفتو على اجلزيرة أمره ابلسَت إىل نصيبُت ليشغل الضحاك ابن قي ( )ٗٙوليمنع األخَت من توسطو اجلزيرة ،وكان ذلذا
النائب او اخلليفة صالحية توجيو العساكر إىل مكان ما دلواجهة اخلوارج ،فقد أرسل عبد بن مروان إىل نصيبُت ٚتاعة
وىم سبعة االف إىل ٙتانية االف وخلف بـ حران قائداً ُب الف من العساكر(.)ٗٚ
وبعد ازدايد خطر التقدم العباسي إىل ادلوصل واجلزيرة مقر إقامة اخلليفة مروان بن دمحم كان األخَت يقوم ٔتهمة قيادة
اجليوش دلواجهة العباسيُت ،فقد سار مروان بن دمحم ّتنود أىل الشام واجلزيرة سنة(ٖٔٔىـٚٗٛ/م)( )ٗٛوأضاف ابن األثَت
جنود ادلوصل ايضاً( ،)ٜٗوُب موضع آخر قال األَزدي أن ُب سنة(ٕٖٔىـٜٚٗ/م) خرج مروان بن دمحم ُب مائة ألف من

(ٕٗ) اتريخ ادلوصل ،صٙٛ؛ الطربي :اتريخ،ج،ٚصٖ٘ٗ؛ابن االثَت:الكامل،جٗ ،صٕٖ٘.
(ٖٗ) عامل :لقب اداري  ،يستمد سلطتو من اخلليفة ،وكانت بيده السلطتُت القضائية والتنفيذية ،وكان امراء االقاليم يسمون عماالً ،ولي لو
مطلق احلرية ،واصبحت كلمة عامل ُب العهد االموي تطلق على رئي الناحية االدارية .وىبة الزحيلي :نظام احلكم واالدارة ُب االسالم،
صhttp://www.arabacademy.gov.sy .ٚ-ٙ
(ٗٗ ) ابو احلسن علي بن أيب الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري ،عز الدين ابن األثَت :الكامل ُب التاريخ،
ٖتقيق :عمر عبد السالم تدمري(،لبنان ،بَتوت:دار الكتاب العريب،)ٜٜٔٚ،جٗ ،صٕٖ٘.
(٘ٗ) الطربي  :اتريخ ،ج،ٚصٖ٘ٗ؛ اتريخ ادلوصل ،ص.ٜٙ
( ) ٗٙالضحاك بن قي  :وىو الضحاك بن قي بن حصُت بن عبد بن ثعلبة بن زيد يعود نسبو اىل قبيلة بٍت شيبان ،وىو من علماء
اخلوارج  ،توىل زعامة اخلوارج بعد وفاة سعيد بن ْتدل ،وكاتب أىايل ادلوصل الضحاك سنة(ٕٔٛىـٚٗ٘/م) ودعوه أن أيٌب إىل ادلوصل
وليمكنوه منها ،وسار اليها وكان عاملها آنذاك القطران بن اكمو الشيباين من اىل اجلزيرة ،ففتح أىايل ادلوصل ادلدينة بعد ان قتل عاملها،
واستوىل الضحاك على ادلوصل ،ولكن بعدة عدة اشهر ًب القضاء عليو من قبل مروان بن دمحم  ،وابيع أصحاب الضحاك اخليربي .السلمان،
ادلوصل ،ص.ٔٛٛ-ٔٛٚ
()ٗٚالطربي  :اتريخ،ج٘،صٖ٘ٗ؛ اتريخ ادلوصل ،ص.ٜٙ
( )ٗٛاتريخ ادلوصل ،صٔٔٚ؛ الكامل ،جٗ ،صٖ.ٖٜ
( )ٜٗالكامل ،جٗ ،صٖ.ٖٜ
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فرسان الشام واجلزيرة(ٓ٘) ،وُب موضع اخر ان مروان بن دمحم رحل من الزاب ُب مائيت الف فارس من اىل الشام
واجلزيرة(ٔ٘) ،ؤتقتل اخلليفة مروان بن دمحم سنة (ٕٖٔىـٜٚٗ/م) آخر خلفاء بٍت أمية ال صلد اي أحداث تتعلق ابجلزيرة
سوى ان اخلليفة مروان بن دمحم بعد ىزديتو ُب معركة الزاب(ٕ٘) سار اىل بلد(ٖ٘) ٍب اىل حران ونزل هبا بسبب مالحقة
العباسيُت لو(ٗ٘).

رابعاً :ادارة اجلزيرة يف عصر اخلالفة العباسية :

أورد األَزدي العديد الرواايت ادلتعلقة ابجلزيرة ُب العصر العباسي ابتداءً من سنة (ٖٖٔىـٚ٘ٓ/م) وابلتحديد امساء
الوالة ،ابتداءً من اول خليفة عباسي وىو ابو العباس(ٕٖٖٔٔٙ-ىـٚ٘ٗ-ٚ٘ٓ/م) ،اخلليفة العباسي مسؤوالً عن تعيُت
والة اجلزيرة ومعها ارمينية واذربيجان كما ُب العصر االموي ،وعادة ما كان الوايل من ادلقربُت ايضا من البيت العباسي،
ففي سنة(ٖٖٔىـٚ٘ٔ/م) عُت ابو العباس اخاه ابو جعفر [يقصد بو ابو جعفر ادلنصور] اجلزيرة وأرمينية وأذربيجان(٘٘)،
لكن الطربي اورد ُب سنة (ٖٖٔىـٚ٘ٔ/م) أمساء والة كل من ادلوصل واجلزيرة وأرمينية فقال ":وعلى اجلزيرة عبد بْن دمحم
ادلنصور ،وعلى ادلوصل إمساعيل بْن علي ،وعلى أرمينية صاحل بْن صبيح ،وعلى أذربيجان رلاشع بْن يزيد"( ،)٘ٙشلا يعٍت أن
ىؤالء الوالة قد ًب تعيينهم من قبل ايب جعفر ادلنصور ادلسؤول األعلى للجزيرة بعد اخلليفة نفسو ،لكن األَزدي قال ُب
موضع آخر من السنة (ٖٖٔىـٚ٘ٔ/م) أيضا أن ااب العباس قد قلد حيِت بن دمحم( )٘ٚأخاه ادلوصل وقدمها من الكوفة دون
ايراد اسم اجلزيرة واكتفى ابلقول ان ااب العباس وىل رجل من األَزد من ال مهلب على أرمينية(.)٘ٛ

(ٓ٘) اتريخ ادلوصل ،صٕٔٙ؛ خليفة بن خياط :اتريخ،جٔ،صٖٓٗ.
(ٔ٘) اتريخ ادلوصل ،صٕٖٔ.
(ٕ٘) للتفاصيل ينظر :عبد الرزاق سليمان دمحم أٛتد :دراسة ٖتليلية ألسباب سقوط الدولة األموية،
Journal of the MeCCSA Postgraduate Network, Published 30 December 2007,
https://so01.tci-thaijo.org
(ٖ٘) بلد :وىي مدينة قددية على دجلة فوق ادلوصل ،بينهما سبعة فراسخ ،وبينها وبُت نصيبُت ثالثة وعشرون فرسخا.ايقوت احلموي:
معجم البلدان،جٔ،صٔ .ٗٛالفرسخ يساوي(ٙكم).فالًت ىنت  :ادلكاييل واالوزان االسالمية وما يعادذلا ُب النظام ادلًتي ،ترٚتو عن االدلانية:
كامل العسلي(،عمان:منشورات اجلامعة االردنية،)ٜٔٚٓ ،صٕ.ٜ
(ٗ٘) اتريخ ادلوصل ،ص.ٖٔٙ
(٘٘) اتريخ ادلوصل ،صٓٗٔ.
( )٘ٙاتريخ ،ج،ٚصٓ.ٗٙ
( ) ٘ٚحيِت بن دمحم :وىو حيِت بن دمحم بن علي بن عبد بن العباس ،شقيق ابو العباس وااب جعفر ادلنصور ،توىل ادلوصل عدة اشهر وارسلو
ابو العباس بسبب عدم قبول اىايل ادلوصل دمحم بن صول واليا على ادلوصل السباب قبلية .االزدي :اتريخ ادلوصل،ص٘ٗٔ.ٔٗٙ-
( )٘ٛاتريخ ادلوصل ،ص٘ٗٔ.
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بن العباس
وُب موضع اخر قال ان ااب العباس قلد ادلوصل لعمو إمساعيل بن علي بن عبد
سنة(ٖ٘ٔىـٕٚ٘/م)(ٓ ":)ٙوالوايل على ادلوصل وأعماذلا إمساعيل بن علي بن عبد بن العباس ،وأحوال اىلها مضطربة

وأسواقهم معطلة على ما بلغنا"(ٔ ،)ٙوذكر الطربي امساء والة االمصار ُب هناية سنة (ٖٗٔىـٖٚ٘/م) قائالً ":وعلى
علي ،وعلى أرمينية يزيد بن أسيد ،وعلى أذربيجان دمحم ابن صول ،وعلى ديوان اخلراج خالد بن برمك
ادلوصل إمساعيل بن ّ
وعلى اجلزيرة عبد بن دمحم أبو جعفر "(ٕ )ٙشلا يعٍت انفصال ادلوصل عن اجلزيرة وتوابعها ،وقال األَزدي انو ُب
سنة(ٖٔٙىـ ٚ٘ٗ/م) كان ابو جعفر والياً على اجلزيرة وما يليها ُب عهد اخيو ايب العباس ،ومل يدرج ادلوصل من ضمنها،
وىنا أطلق األَزدي على من يتوىل أمر اجلزيرة الوايل ،ومل يستعُت ٔتصطلح خليفتو على اجلزيرة كما اورد ذلك عند حديثو
عن اجلزيرة ُب العصر األموي.
وعاد مرة أخرى األَزدي إىل ايراد اسم انئب اخلليفة على اجلزيرة ففي حوادث (ٖٔٚىـٚ٘ٙ/م) قد إستخلف
ابو جعفر مقاتل بن حكيم العتكي [العكي](ٖ )ٙعلى اجلزيرة(ٗ ،)ٙوكان واليا اليب العباس ،وعند وصول عبد بن علي
عم ادلنصور وجد مقاتل ُب اجلزيرة وٖتصن االخَت وحاربو اىل ان قبل ابالمان(ُ٘ ،)ٙب موضع آخر وبعد حصول اخلالفات
بُت ااب جعفر ادلنصور وبُت عمو عبد بن علي ،أن األخَت قد وىل اخاه عبد الصمد بن علي وقلده اجلزيرة ُب
( )ٜ٘إمساعيل بن علي بن عبد بن العباس :وىو عم ابو جعفر ادلنصور  ،كان مسؤوالً عن احلرب والصالة واخلراج ،سكن قصر االمارة،
وتوىل ادارة ادلوصل بعد الوايل حيِت بن صول الذي اساء اىل اىايل ادلوصل ،ووعد امساعيل اىايل ادلوصل بتعويض اىلها ،واعادة تنظيم ادلدينة.
Paul G. Forand., The Governors of Mosul According to Al-Azdī's Ta'rīkh
Almawṣi,A.O.S,
(Jan.
Mar.,
1969),
Vol.
89,
No.
1,p.92.
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
(ٓ )ٙاتريخ ادلوصل،ص.ٔ٘ٙ
(ٔ ) ٙوكانت احوال ادلوصل مضطربة بسبب رفض اىايل ادلوصل ابن يكون دمحم بن صول واليا عليهم ألسباب عدة ،عندىا انفذ ابو العباس
اخاه حيِت بن دمحم بن علي بن عبد بن العباس سنة (ٖٖٔىـ ٚ٘ٔ/م) اىل ادلوصل ،وتطورت االحداث وعلى اثرىا تعرضت ادلوصل اىل قتل
ال عديد من اىايل ادلوصل على دمحم بن صول وبوجود حيِت بن دمحم ابدلوصل بعد ان امره ابو العباس ابدلسَت اىل ادلوصل .للتفاصيل ينظر االزدي:
اتريخ ادلوصل ،ص ص ٘ٗٔٔ٘ٗ-؛ أبو دمحم علي بن أٛتد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاىري ٚ:تهرة أنساب العربٖ ،تقيق :جلنة
من العلماء الناشر(،بَتوت :دار الكتب العلمية ،)ٜٖٔٛ،جٔ،صٕٔ.
(ٕ )ٙاتريخ،ج،ٙصٔٔٛ؛ ابن االثَت:الكامل،ج٘،صٗ٘ٗ.
(ٖ ) ٙمقاتل بن حكيم العكي :ىو مقاتل بن حكيم بن عبد الرٛتن اخلراساين من بٍت بوالن من أىل مرو ،وكان أمَتا على حران من قبل
ادلنصور ُب أايم ايب العباس فأسره عبد بن علي ووجو بو إىل دمشق  ،ويقال انو قتلو اثناء حصاره حلران .أبو القاسم علي بن احلسن بن
ادلعروف اببن عساكر :اتريخ دمشقٖ ،تقيق :عمرو بن غرامة العمروي (،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٜٜٔ٘ ،
ىبة
)،جٓ،ٙص.ٜٜ
(ٗ )ٙاتريخ ادلوصل ،صٗ.ٔٙ
(٘ )ٙاتريخ ادلوصل ،صٗ.ٔٙ

()111

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

سنة(ٖٔٚهٚٗ٘/م)( ،)ٙٙويبدو من خالل ما أورده األَزدي أن اجلزيرة مل تكن كلها تدار من قبل وايل واحد او عامل اذ
انو ُب سنة (ٖٔٚهٚٗ٘/م) كان ابن ِم ْشكان عامالً على اجلزيرة او بعضها(.)ٙٚ
وما زالت إدارة اجلزيرة منفصلة عن إدارة ادلوصل خالل حكم العباسيُت اذ كان لكل من ادلوصل واجلزيرة والياً ،اذ وىل
ابو جعفر (العباس بن دمحم) اجلزيرة والثغور( ،)ٙٛوُب السنة نفسها عزل ابو جعفر ايضا إمساعيل بن علي (عمو) عن ادلوصل
ووالىا لـ مالك بن اذليثم اخلزاعي( )ٜٙسنة( ٕٗٔىـٜٚ٘/م)(ٓ ،)ٚوُب السنة نفسها عزل ابو جعفر ايضا مالك بن اذليثم
اخلزاعي عن ادلوصل وعُت ابنو جعفر بن ايب جعفر سنة (ٕٗٔىـ ٜٚ٘/م)(ٔ ،)ٚوبسبب الظروف السياسية اليت مرت هبا
ادلوصل فان وايل ادلوصل كان مسؤوالً عن إدارهتا  ،وكذلك حرهبا ففي سنة(ٗٗٔ ىـ ٚٙٔ/ىـ) وىل ابو جعفر ادلوصل
وحرهبا مالك بن اذليثم اخلزاعي(ٕ ،)ٚوُب حوادث سنة (٘ٗٔىـٕٚٙ/م) استعان األَزدي ٔتصطلح جغراُب عندما أضاف
إىل اجلزيرة انحية  ،فأصبحت انحية اجلزيرة وذلك ُب رواية خروج ابراىيم بن عبد (ٖ.)ٚ
وُب سنة (٘ٗٔىـٕٚٙ/م) كان ابو جعفر ادلنصور قد عزل مالك بن اذليثم اخلزاعي من ادلوصل دنية ،ووالىا البنو
جعفر بن ايب جعفر(ٗ )ٚوُب السنة نفسها ان جعفر بن ايب جعفر كان الوايل على الصالة واألحداث واألعمال(٘ ،)ٚوأورد
األَزدي رواية غاية ُب األمهية عندما حدد مهام وايل ادلوصل ،فقال ما نصو " :وكان رسم ادلوصل ان يكون فيها الوايل
ضم اليو" وصاحب الرابطة كان مسؤوالً على حرب اخلوارج ولكن وايل ادلوصل كان
مفرداً ابلصالة وادلعونة واخلراج ان ُ
مسؤوالً عنو( ،)ٚٙوبسبب انتشار حركة اخلوارج ُب اجلزيرة فكان ىناك من يتوىل ما يسمى ابلروابط وعادة ما تكون ُب
أطراف ادلوصل او نواحيها دلنع اخلوارج من التقدم ضلو ادلوصل ،فكان الصقر بن صلدة بن احلكم األَزدي على روابط
ادلوصل سنة (ٖ٘ٔىـٚٚٓ/م)(.)ٚٚ
( )ٙٙاتريخ ادلوصل ،صٗ.ٔٙ
( )ٙٚاتريخ ادلوصل ،ص.ٔٙٙ
( )ٙٛاتريخ ادلوصل ،ص .ٔٚٚ
( )ٜٙمالك بن اذليثم اخلزاعي :وىو من اوائل الدعاة للثورة العباسية ،بعد صلاح الثورة العباسية اصبح مالك واحدا من أقرب أتباع أبو مسلم
اخلراساين ،وقد كأفاه ادلنصور بتعيينو والياً على ادلوصل لدوره ُب القضاء على حركة الرواندية ُب سنة (ٔٗٔىـٚ٘ٛ /م) .
(ٓ )ٚاتريخ ادلوصل،ص .ٔٚٚ
(ٔ )ٚاتريخ ادلوصل،ص.ٔٚٛ
(ٕ )ٚاتريخ ادلوصل ،صٔ.ٔٛ
(ٖ )ٚاتريخ ادلوصل،ص.ٔٛٛ
(ٗ )ٚاتريخ ادلوصل ،صٗٔٔ.
(٘ )ٚاتريخ ادلوصل ،ص٘.ٜٔ
( )ٚٙاتريخ ادلوصل ،ص٘.ٜٔ
( )ٚٚاتريخ ادلوصل،ص.ٕٔٚ
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وعاد مرة اخرى األَزدي إىل صالحيات وايل ادلوصل ،ففي سنة (ٗ٘ٔىـٚٚٔ/م) أن وايل ادلوصل وأعماذلا واجلزيرة
معها لـ موسى بن كعب التميمي بقولو" :والوايل على ادلوصل وأعماذلا واجلزيرة معها على ما تدل عليو األخبار وتظهر
الدالئل موسى بن كعب التميمي ،)ٚٛ("...وورد امسو مرة دنية ُب سنة (٘٘ٔىـٚٚٔ/م) وقال ان عامل ادلوصل واجلزيرة
ىو موسى بن كعب التميمي ،ولكن استعمل األَزدي مصطلح العامل(.)ٜٚ
وقال األَزدي انو ُب سنة (ٔ٘ٙىـٕٚٚ/م) صالحيات وايل ادلوصل فقط فكان خالد بن برمك والياً على ادلوصل
واعماذلا(ٓ ،)ٛلكن ُب سنة (ٔ٘ٚهٖٚٚ/م) اضيفت إىل صالحيات وايل ادلوصل واعماذلا ادارة اجلزيرة ايضاً ،اذ ان الوايل
على ادلوصل وأعماذلا واجلزيرة لـ موسى بن مصعب بن سفيان بن ربيعة موىل خثعم(ٔ )ٛوكان مصدر معلوماتو شيوخ ادلوصل
دون ان حيدد امسو ،وىناك اشارة غاية ُب االمهية انو ُب سنة (ٔ٘ٚىـٖٚٚ/م) كان موسى بن مصعب واليا على ادلوصل
والدايرين(ٕ ،)ٛوىذا ادلصطلح األخَت ورد لدى األَزدي ألول مرة ،وال نعرف اي الدايرين ،الن اجلزيرة متكونة من ثالثة
داير ربيعة ،ومضر ،وبكر ،وأتكيداً على ذلك اورد األَزدي ُب ادلوضوع ذاتو تعليقاً غاية ُب االمهية ،فقد وضح ىذه
اخلصوصية العائدة لـ ادلوصل فيما اذا كانت من ضمن اجلزيرة وسبب ذلك فقال "وأصحاب ادلوصل او بعضهم "علون
ادلوصل ىي اجلزيرة وىي وان كانت بُت دجلة والفرات وىم "علون ما بينهما جزيرة النفصاذلا بنفسها عن
الدىناء[الصحراء] العرب والعجم"(ٖ.)ٛ
واتكيداً على كالمو ىذا ببيت شعري نقلو عن رجل من قبيلة طئ دون ايراد امسو وىو من االبيات الشعرية اليت انفرد
هبا األَزدي عن بقية ادلؤرخُت قال فيو:
وبصرةُ األ ِ
ِ ِ ِ ِ
صر واحلََرُم
اق لَنَا
َزد ِمنا والعِر ُ
َ
وادلَوصالن ومنًّا م ُ
وصلد من خالل الرواايت اليت أوردىا األَزدي ُب عهد اخلليفة العباسي ادلهدي(ٜٔٙ-ٔ٘ٛمٚٛ٘-ٚٚٗ/م) ،ان
لكل من ادلوصل واجلزيرة والياً ،ففي حوادث سنة (ٔ٘ٛىـٚٚٗ/م) ان وايل ادلوصل واعماذلا كان موسى بن كعب او خالد
بن برمك(ٗ ،)ٛوُب سنة (ٜٔ٘ىـٚٚ٘/م) أورد األَزدي نص غاية ُب األمهية عندما قال ان الوايل على ادلوصل على قول
أىلها او من قال ُب ذلك منهم موسى بن مصعب ،وان ادلهدي اقره على عملو ابدلوصل وما كان مضافاً اليها(٘ ،)ٛوُب
()ٚٛ
()ٜٚ
(ٓ)ٛ
(ٔ)ٛ
(ٕ)ٛ
(ٖ)ٛ
(ٗ)ٛ
(٘)ٛ

اتريخ ادلوصل،صٕٕٕ.
اتريخ ادلوصل،صٕٕٗ.
اتريخ ادلوصل،صٕٕ٘.
اتريخ ادلوصل،ص.ٕٕٙ
اتريخ ادلوصل،ص.ٕٕٙ
اتريخ ادلوصل،ص.ٕٕٙ
اتريخ ادلوصل،صٕٖٕ.
اتريخ ادلوصل،ص.ٕٖٙ
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حوادث(ٓٔٙىـٚٚٙ/م) ان وايل ادلوصل اسحاق بن سليمان بقولو ":والوايل على ادلوصل ُب ىذه السنة على ما ذكروا
اسحاق بن سليمان"( )ٛٙدون االشارة اىل االعمال ادلضافة اليو.
ويبدو من ذلك ان ىناك واليان لكل من ادلوصل واجلزيرة ،بدليل ان األَزدي وضح ىذا األمر سنة
(ٕٔٙىـ ٚٚٛ/م) بقولو ":والوايل على ادلوصل وأعماذلا عبد الصمد بن علي بن عبد بن العباس ويقال غَته ،وقال
بعضهم كان على اجلزيرة دون ادلوصل واعماذلا"(ُ ،)ٛٚب سنة (ٗٔٙىـٚٛٓ/م) وىل ادلهدى ابنو ىارون ادلوصل واجلزيرة
واذربيجان وارمينية والشام وافريقية( ،)ٛٛوىذا ألول مرة "مع لوايل ادارة الشام وافريقية مع ادلوصل واجلزيرة وارمينية
واذربيجان ،وكما مر القول ان اإلدارة العليا من حيث العزل والتولية كانت بيد اخلليفةٍ ،ب أيٌب بعده خليفتو وعادة ما
يكون من ادلقربُت من افراد االسرة احلاكمة نفسها وابألخص االبن ،اذ تكرر ىذا األمر ُب عهد اخللفاء األمويُت ،علما ان
وايل اجلزيرة ادلعُت من قبل اخلليفة ىو ادلسؤول عن تعيُت والة مدن اجلزيرة ،فكان ادلسؤول العام عن اجلزيرة ىو ااب ىريرة دمحم
بن فروخ موىل ٘تيم الذي واله ىارون الرشيد(ٜٖٓٔ-ٔٚىـٜٛٓ-ٚٛٚ/م) اجلزيرة سنة (ٔٔٚىـٚٛٛ/م)( )ٜٛوقد وىل ابو
ىريرة ابنو عبد مدن سنجار وبلد ونصيبُت(ٓ.)ٜ
وقال األَزدي انو ُب سنة (ٔٙٙىـٕٚٛ/م) اضيفت لوايل ادلوصل واجلزيرة معا وظيفة ادارية اخرى  ،فقد وىل ادلهدي
علي بن سليمان صالة اجلزيرة وحرهبا وخراجها(ٔ ،)ٜوُب موازاة ذلك وىل اٛتد بن إمساعيل بن علي ابن عبد بن العباس
على صالة ادلوصل وحرهبا وخراجها وقيل موسى بن مصعب اخلثعمي(ٕ ،)ٜكذلك ُب سنة (ٜٔٙىـٚٛ٘/م) كان على
صالة اجلزيرة وحرهبا دلوسى اذلادي ٛتزة بن مالك اخلزاعي(ٖ)ٜوعلى خراجها وصدقاهتا منصور بن زايد صاحب قصر
منصور بربض ادلوصل(ٗ ،)ٜوكما مرت االشارة اليو سابقاً ان اجلزيرة بُت احلُت واالخر تتعرض إىل هتديد من قبل اخلوارج،
ففي ىذه السنة خرج ٛتزة اخلارجي ُب اجلزيرة ،عندىا وجهها وايل اجلزيرة ٛتزة بن مالك اخلزاعي (ااب نعيم بن موسى)
وكان على روابط اجلزيرة(٘ ،)ٜوحسب ما ورد لدى األَزدي فان ٛتزة بن مالك اخلزاعي قد توىل اذربيجان سنة

()ٛٙ
()ٛٚ
()ٛٛ
()ٜٛ
(ٓ)ٜ
(ٔ)ٜ
(ٕ)ٜ
(ٖ)ٜ
(ٗ)ٜ
(٘)ٜ

اتريخ ادلوصل،ص.ٕٖٜ
اتريخ ادلوصل،صٕٕٗ.
اتريخ ادلوصل،صٕ٘ٗ.
اتريخ ادلوصل،ص.ٕٙٚ
اتريخ ادلوصل،ص.ٕٙٚ
اتريخ ادلوصل،ص.ٕٗٚ
اتريخ ادلوصل،ص.ٕٗٚ
اتريخ ادلوصل،ص.ٕ٘ٛ
اتريخ ادلوصل،ص.ٕ٘ٛ
اتريخ ادلوصل،ص.ٕ٘ٛ
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(ٜٔٙىـ ٚٛ٘/م) ايضا ،شلا يعٍت انو مل يكن واليا واحدا يتوىل ادارة كل ادلوصل واجلزيرة وارمينية واذربيجان ،بدليل ان يزيد
بن اسيد السليمي( )ٜٙكان واليا على ارمينية(.)ٜٚ
وشلا ٕتدر االشارة اليو ان األَزدي قد اورد نص غاية ُب األمهية ٓتصوص التطور اإلداري القليم اجلزيرة وىو انو ُب سنة
(ٓٔٚىـٚٛٙ/م) قد أفردت الثغور عن اجلزيرة وقنسرين ومسي ما دوهنا العواصم(.)ٜٛ
وديكن القول ان بقية الرواايت اليت أوردىا األَزدي فيما خيص اجلزيرة تكاد تكون متشاهبة ُب ادلضمون( ،)ٜٜوبعد سنة
(ٓٔٚىـٚٛٙ/م) ،معظم الرواايت اليت وردت عن اجلزيرة تتعلق أبخبار اخلوارج الذي كان معظم قادهتا من مدن اجلزيرة
الفراتية ،وكان اخر تلك الرواايت سنة(ٕٕٕىـٖٛٙ/م) عند ىجوم ملك الروم على ثغور الشام واجلزيرة وارمينية(ٓٓٔ).

اخلامتة:

من خالل استعراض ادلروايت اليت اوردىا ادلؤرخ ادلوصلي ااب زكراي األَزدي وجد ما يلي:

ٔ .يعد كتاب اتريخ املوصل اليب زكراي االزدي مصدرا مهما دلتابعة التطورات االدارية بُت ادلوصل واجلزيرة.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.
.ٙ

اورد االزدي معلومات غاية ُب االمهية عن والة اجلزيرة مع اعطاء تفاصيل عن نشاط ىؤالء الوالة مل صلدىا ُب مصادر
اترخيية اخرى كـ خليفة بن خياط والطربي ،كونو اتريخ زللي.
زودان االزدي ٔتصطلحات ادارية مهمة كاالمَت والعامل.
من خالل ما اورده االزدي ان وايل ادلوصل ُب العصر االموي كان مسؤوال عن ادارة ادلوصل واجلزيرة وارمينية
واذربيجان.
وصلد ُب العصر العباسي ان والية ادلوصل واجلزيرة اصبحت منفصلة  ،تدار من قبل اخلليفة الذي يعد ادلسؤول ادلباشر
على تلك ادلناطق.
أفردت الثغور عن اجلزيرة وقنسرين ومسي ما دوهنا العواصم.

قائمة املصادر واملراجع
أوال :املصادر االولية:

السلمي.
السلمي الذي كان جد ابو االغر خليفة ابن ادلبارك ُ
( )ٜٙوىو يزيد بن أُسيد بن زافر ُ
Forand., The Governors,p.94.
( )ٜٚاتريخ ادلوصل،ص.ٕٜ٘
( )ٜٛاتريخ ادلوصل،صٕ.ٕٙ
( )ٜٜاتريخ ادلوصل ،ينظر الصفحات :صٖ،ٕٙص،ٕٙٚصٖ ،ٕٚص ،ٕٚٚص ،ٕٜٚصٓ ،ٕٛص ،ٕٛٚصٔ ،ٕٜصٖ،ٕٜ
صٗ ،ٕٜص٘٘ ،ٜص ،ٕٜٚصٖٖٓ ،ص ،ٖٔٛص ،ٖٕٛصٖٗ٘ ،ص.ٖٜ٘
(ٓٓٔ) اتريخ ادلوصل ،صٕٗٗ.

()115

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854
.1

ابن االثَت ،ابو احلسن علي بن أيب الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين (تٖٓٙىـ ٕٖٕٔ/م) :الكامل يف

التاريخٖ ،تقيق :عمر عبد السالم تدمري( ،لبنان ،بَتوت :دار الكتاب العريب.)ٜٜٔٚ ،
ٕ.
ٖ.

االزدي ،ابو زكراي يزيد بن دمحم بن اايس بن القاسم(تٖٖٗىــٜٗٓ/م) :اتريخ املوصلٖ ،تقيق :علي حبيبة( ،القاىرة.)ٜٔٙٚ ،
اإلصطخري ،ابو اسحاق ابراىيم بن دمحم(تٖ٘ٗىـٜ٘ٚ/م) :املسالك واملمالك ،بَتوت :دار صادر.ٕٓٓٗ،

القلقشندي:أبو العباس أٛتد بن علي(تٕٔ ٛىـ ٔٗٔٛ/م) :هناية األرب يف معرفة أنساب العربٖ ،تقيق :ابراىيم
ٗ.
االبياري(،طٕ ،بَتوت :دار الكتاب اللبانُت.)ٜٔٛٓ،
٘.

ابن حوقل ،ابو القاسم دمحم البغدادي ادلوصلي(ت ٖٙٚىـ ٜٚٚ /م)  :صورة األرض (،بَتوت :دار صادر ،نقال عن طبعة أفست

ليدن)ٜٖٔٛ،
.ٙ

ابن حزم األندلسي ،ابو دمحم علي بن أٛتد بن سعيد القرطيب الظاىري(تٗ٘ٙىـٔٓٗٙ/م) :مجرهرة أنساب العرب( ،بَتوت :دار

الكتب العلمية.)ٜٖٔٛ،

خليفة بن خياط (تٕٓٗىـٛ٘ٗ/م) :اتريخ خليفة بن خياط ٖ ،تقيق :أكرم ضياء العمري(،دمشق ،بَتوت :دار القلم ،مؤسسة
.ٚ
الرسالةٖٜٔٚ،م).
.ٛ

ابن سالم ،ابو عبيد القاسم(تٕٕٗىــ ٖٛٛ/م)  :كتاب االموالٖ ،تقيق :ابو ان

سيد بن رجب ،قدم لو :ابو اسحاق

احلويٍت(،مصر:دار اذلدي النبوي ،السعودية :دار الفضيلة.) ٕٓٓٚ،
ابن عساكر ،أبو القاسم علي بن احلسن بن ىبة ادلعروف(تٔ٘ٚىـٔٔٚٙ/م) :اتريخ دمشقٖ ،تقيق :عمرو بن غرامة
.ٜ
العمروي (،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .) ٜٜٔ٘ ،
ٓٔ.

ابن منظور ،دمحم بن مكرم بن على ،أبو الفضلٚ ،تال الدين (ٔٔٚىـٖٔٔٔ/م) :لسان العرب( ،طٖ ،بَتوت :دار صادر،

ٔٔ.

بن عبد (تٕٙٙىـٕٕٜٔ/م) :معجم البلدان( ،طٕ ،بَتوت :دار صادر،

ٗٔٗٔىـ).

ايقوت احلموي ،شهاب الدين أبو عبد

ٜٜ٘ا).
اثنياً :املراجع الثانوية:
.1

اٛتد ،عبد الرزاق سليمان دمحم  :دراسة حتليلية ألسباب سقوط الدولة األموية،

Journal of the MeCCSA Postgraduate Network, Published 30 December 2007,
https://so01.tci-thaijo.org
ٕٛ .تودي ،شَتين سليم :اجلزيرة الفراتية منذ بداية العصر العباسي حىت هناية خالفة ادلأمون م ٖٖ/ٚ٘ٓ-ٛىـ( ، ٖٕٔ-ٕٔٛرسالة
ماجستَت قدمت اىل جامعة دمشق ،كلية اآلداب والعلوم االنسانية ،ٕٓٓٛ ،غَت منشورة).
ٖ .دائرة املعارف االسالمية ،مادة "االزد" ،اعداد وٖترير :ابراىيم زكي واخرون( ،القاىرة ،مطبعة الشعب ،د.ت).

ٗ .دويكات ،فؤاد عبد الرحيم :األحوال الزراعية يف إقليم اجلزيرة الفراتية يف العصر األموي " ٔٗىـٙٙٓ/م  ٖٕٔ -ىـٜٚٗ/م"( ،اجمللة
االردنية للتاريخ واالدر ،مج،ٚعٖٕٔٓ.)ٔ،
 .5الزحيلي ،وىبة  :نظام احلكم واالدارة ُب االسالمhttp://www.arabacademy.gov.sy .
 .ٙالزركلي خَت الدين بن زلمود بن دمحم :كتاب األعالم(،ط٘ٔ ،بَتوت :دار العلم للماليُت.)ٕٕٓٓ،
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 .ٚالعبا"ي ،ميسون ذنون" :كتاب طبقات حمدثي اهل املوصل اليب زكراي األَزدي (تٖٖٗىـٜٗ٘/م) دراسة ٘تهيدية من خالل بعض
كتب الطبقات والًتاجم" ْ ،تث مقدم اىل مركز دراسات ادلوصل(،غَت منشورٕٓٓٙ،م) .
 .ٛالعزاوي ،عبد ادلرشد :حدود اجلزيرة الفراتية عند اإلصطخري وابن حوقل ( بُت مششاط ومسيساط ) ،رللة دراسات اترخيية ،العددان،
٘ٔ  ، ٔٙ-كانون الثاين – أاير ،دمشقٜٔٛٗ ،م.
 .ٜفايز ،دمحم علي صحصاح  :اقليم املوصل واجلزيرة من الفتح اىل سقوط الدولة االموية(،رسالة ماجستَت ،جامعة جنوب الوادي،
كلية االداب/سوىاج.)ٜٜٔٙ،
ٓٔ .ىنت  ،فالًت :املكاييل واالوزان االسالمية وما يعادهلا يف النظام املرتي ،ترٚتو عن االدلانية :كامل العسلي(،عمان:منشورات اجلامعة
االردنية.)ٜٔٚٓ ،
ٔٔ .اليازجي،دمحم ميسر :االزدي وكتابه اتريخ املوصل(،رسالة ماجستَت قدمت اىل كلية الًتبية ،جامعة ادلوصل ،غَت منشورةٕٓٓٓ،م).

اثلثاً:املراجع االجنبية
1.Hannah-Lena Hagemann Muslim Elites in the Early Islamic Jazīra: The Qāḍīs of
Ḥarrān, al-Raqqa, and al-Mawṣil, published by De Gruyter. This work is licensed under
the Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 License.
https://doi.org.p.332
2.Paul G. Forand., The Governors of Mosul According to Al-Azdī's Ta'rīk Almawṣi,
A.O.S, (Jan. - Mar., 1969), Vol. 89, No. 1,
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
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اتٓيخ قبول ىلنشر1211/1/12 :

اتٓيخ ىستالم ىلبحث1212 /21 /8 :

الحياة الديادية في الجزيرة الفراتية
خالل العصر العبادي االول
( حركات الخوارج انموذجاً )
Political life in Al-Djazīra
during the Abbasid era
()The movements of the Kharijites as a model
م.د .عمر داجد مخلف الدامرائي
العراق  /جامعة دامراء  /كلية التربية  /قدم التاريخ
االختصاص الدقيق :تاريخ ادالمي  /تاريخ الحروب الصليبية
M.D. Omar Sajid Makhlaf
Republic of Iraq Samarra University / College of
Education / Department of History
Islamic History/History of the Crusades
م.د .لقاء خليل ادماعيل
العراق  /مديرية تربية نينوى  /ثانوية المعرفة
االختصاص الدقيق :تاريخ ادالمي
M.D. Lekaa Khalil Ismail
Republic of Iraq / directors of Nineveh Education /
Knowledge High School
Islamic History

()118

 مجلة علمية محكمة/ مجلة دراسات موصلية
هـ3665 ذو القعدة/  م4244  حزيران/ ) القسم االول35( العدد
ر
الثان
الدول
اض
ي
ي
علم الخامس واالفت ي
عدد خاص بالمؤتمر ال ي
ر
) الثالث عش الميالدي- السابع/ السابع الهجري- الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول
4244  شباط43-46
ISSN. 1815-8854

:ملخص البحث

ًىن ىلسياس ة ىل ع ىاباتد ا ىلسول ة ىلاباس ية ون ا ىلوة ة ىاوب ع م رو و ىلسول ة ىاووي ة وىاب ا د ىلش س
 ىاو ر ىل اي ىّى،وىلقس وً ع ىلقع اك يد ا ا ان ى ا ىال ر ىلس ا ل ىلبي ىلاباس ا ةً ع ى ي رً ىل رىاي ة
ل رع ل ةالف ة ىلاباس ية ة
 ف ا،ً ي و وى ولي سي ا ىل
ىب ى اًّ ىه وىَٓ ةي ي تد اس يكا م
،ىن ا ون وٓى ٌن ى س كٌن
 هْ سوى ىل سولتٌن والتة بتٌن ل ةالف ة وىل ع،ْىٌ ىلنل رً ل ةالف ة ىاووي ة
 تيج ة ل ال ى بحوى ق وً س رية ْىٌ فا ي ة وى حة،ل ال ي ا وى فر ة ىا وى قع وى ل ىلاباس يٌن
 فق اووى ىولئ ىه وىَٓ ة روي وتا سًّ ٌن ىلس تة ى را ي ة ىلاباس ية ع و سينع ى و،ش ت ع ا ى نتق ة
وى ي رً ىل رىاي ة وىل ع دسٌ ىلاسي س و ن ا ىارا اٌ او ا و ن ى سن ىلتجآي ة ىل ع يس يتر يد ا ىلاباس يون
.ش اتم
ُى نتق ة ى ن ىل ً ىاوب هالف ة ىلسول ة ىلاباس ية ا س ا و ى ىلاب إ ىلس ا
لق س ش ت ع ا
 سّىً و ن مرا اٌ ىه وىَٓ ى د ا مرا ة م، م) وو ا ع اك ا س و ن ىه اك057 052 /  ة231 231(
 ومرا ة ب س ىلس الم، م057 /  ة230  وى ب س ن مرو ة ىلش يبا، م052 /  ة233 ر ن يني س ىلش يبا
ًٓ ن س ا قتدا ع ٔ ة ىو ن وىس تقرى
 م وغًنة ا و ن ىارا اٌ ىل ع ا اق001 /  ة212 ىليش ري
.ىهالفة ىلاباسية
 ى يرً ىل رىاية،ٌ ىاراا،َٓ ىهوى، ىهالفة ىلاباسية:الكلمات ادلفتاحية

Abstract
The policy pursued by the Abbasid state from the very beginning in
their wars with the Umayyad state and their brutality and cruelty in
eliminating it had a negative impact on the Abbasid house, especially on
the Al-Djazīra, which led to the Kharijites restructuring, especially since
they were not born in that period, so their view of the caliphate was The
Abbasids have the same view of the Umayyad Caliphate, as they
considered the two states usurping the Caliphate, which should be a shura
between the Muslims. Therefore, they did not leave an opportunity but to
pounce on the Abbasids. As a result, they became a clearly effective
military force active in that region, so they waged multiple wars between
the Abbasid central authority in The cities of Mosul and the Al-Djazīra,
which witnessed many of these movements, being among the commercial
cities that were not completely controlled by the Abbasids.
It was active in that region that the first period of the caliphate of the
Abbasid state after Abu al-Abbas al-Saffah and the caliphs who came after
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him took over a number of Kharijites movements, the most important of
which are; The movement of Abu Bakr bin Humaid Al Shaibani 133 AH
/751 AD, Al-Mulbad bin Harmala Al Shaibani 137 AH/754 AD, the
movement of Abd al-Salam al-Yashkari 160 AH/776 AD and other
movements that are no less important than its predecessor in destabilizing
the security and stability of the Abbasid Caliphate
Keywords: Abbasid Caliphate, Kharijites, movements, Al-Djazīra .

ادلقدمة

ااس ى يرً ىل رىاية وىمسً ون ى رٔ ىقالي ى شرق ىاسالو وْل ا اتكت ه ةا ى نتقة ون وساماٌ ٔٓى ية
وىساة فعالً ن ٔٓى ة ىحملا ي ى ةت ة فيدا ،ا افة ىب ووقادا ى الرىع و كدا سّ ون ى ناطق ىلالنية مبوىّٓةا وندا
ى و وسنجآ و ةيبٌن وٓمٕ ىلاٌن ووآّين وىلرقة وىلرةا وغًنةا ون ى سن ،وىلع ااس ون ى ناطق ىل ا ة ٌن
ىاوربىطوٓيتٌن ىل آسية وىلبي تيه ،و تيجة لال ا ه فعالً ن اسةا ون ورا ىهالفة ىلاباسية و اف ىهالفة ىلاباسية
اسيكا اس سيترً ىاارىك ل وقسٓىٌ ىا ظدرٌ ع ا ى نتقة سّ ون مرااٌ ىهوىَٓ ونا الفة ىه ي ة ى و
ىلابإ ىلس اُ ىْ ىختاٌ ىهالفة ىلاباسية سياسة ا ة ون ىع ىا ا ٚيدا وىلقعاك ل مجي ىارااٌ ىلسياسية
ىلع غالباً وا اا وى يسيترون يدا ىولئ ىهوىَٓ وىلاك ل عباية رىعدا ىاور ىلاي يؤّي ىب اف ووىّٓ ىهالفة
ىلاباسية.

اوالً نبذة اترخيية عن اخلوارج
 1ـ اخلوارج لغة واصطالحاً

ىهوىَٓ :مج آَ ،عاكٌ ا كة ىهروَ ع ىلقرىن ىل رمي قوله اااب( :و يسكاون ىلةيحة اق ْل يوم
ىهروَ)( ، )2اكا مط ق كاك ىل الة ا كة (ىهوىَٓ) ل طائ ة ون ىلنإ وا ٌن ْل خبروعد ن ىلسين ىو ل ىاوام
 ، ىو هروعد ل ىلنإ اسيكا اس وس لة ىلتح ي  ،فلدرٌ ونا ْل ىاٌن فرقا فجكي ون رَ ن ىه ي ة
 مسوى هوىَٓ ،مث ى اٌ ةا ىل رق انقس مىت ا ين اعدا ي ىاسالم ،فا تس وى ىقوىاً وواىة خترَ ن
ى ة االقول ا ول وىااحاّ وىلتناسخ لرٌ ا فرقة ون ةا ىل رق ىب ىلقرلن ون الل قيسعا ،ومولته مبا يت ق و
مةوىكةا(.)1

( )2سوًٓ ق ،ىآلية .71
( )1ى ن ونلوٓ ،مجال ىلسين دمحم ن و رم ( ٌ 022 ،ة ) لسان ىلاري ّىٓ ىمياك ىل ىٍ ىلار ( ًنوٌ2111 ،م) َ.310ٗ ،2
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اما اصطالحاً :فقس ى ت ف ىلا كاك وى ؤٓ ٌن ع ااريف ىهوىَٓ ،ىْ ْار ىلشدرستا ااري اً ل ةوىَٓ قوله (( :ا

ون رَ ن ىاوام ىاق ىلاي ىا ق ى كا ة يه يسكل آعياً سوىك ىاان ىهروَ ع ىايم ىلةحا ة ل ىائكة
ىلرى سين ىو اان اسة ل ىلتا اٌن إبمسان وىائكة ع ا ٔوان))(.)3
ن ى طال ٓ وىن هللا يه ىن
اكا ْار ى و ىاسن ىا اري ااري ا قوله (( :ىمجا ىهوىَٓ ل ىا آ
م  ..وىمجاوى ل ىن ا ابًنً ا ر ىا ىلنجسىٌ فإ ا ا اقول ال ))(.)7
و ثكان وى حاي ى ك وىا كٌن وون و كا ،ىو
وى آ ىلبالسىّي قوله((:ىن ىلاي ك ىهوىَٓ ا ًن
لتح ي ))(.)5
وي ىمس ا ىو ٓ

 2ـ نشأة اخلوارج


يرع اض ى ؤٓ ٌن ى ىهوىَٓ ىب ماّلة ىلتح ي ع ووقاة ٌن اس ىن اا وى حيآ ون و ىه ي ة
و سب ى ى د س لة ىلتح ي ٓفاوى اآة ىلقائ ا م ىا هلل ،فقس ْاروى ن مجي ون رَ ل ىه ي ة
 ع ا ى اراة ة وىَٓ ل ىلرغ ون ىن ةا ىااّلة ا ااترب سبباً للدوٓة اح ي ونل ( ،)1فحراة ىهوىَٓ
ا ن وليسً ٌن ووا قعية ىلتح ي ىا ْٓياة ىستال دا قاًّ ةا ى كا ة إل رىٔةا ىب مي ىلوعوّ ىلا ين ،ىن ى د
ياوّ ىب دس ىلنا دمحم  ،و ستسل ال مسيث ىلبةآي قوله (( :ينكا ىلنا يقس  ،عاك بس هللا ن ْي
ىهويةرً ىلتكيك  ،فقال :ى سل اي ٓسول هللا ،قال :وي ون ياسل ىْى ى سل..ق قال كر ن ىهتاي ّ :ين ى ري
نقه ،فقال ّ :ه ،فإن له ى حا حيقر ىمسا الاه و الاه و ياوه و ياوه ديرقون ون ىلسين اكا ديرق ىلسد
ون ىلروية ))(.)0
و ل ىلرغ ون ىن ةا ىااّلة ااس ىلشرىًٓ ىاوب للدوٓ ىهوىَٓ ىا ىن ةا ىاراة جتس ىلوق ى ناس ع
دس ىلنا  مو ع الفة م ر ىلةسيق  ،موا ع الفة كر ن ىهتاي  ،فقس ْار من ٓعال مال كر ن

وىلنح  ،اح ،دمحم سيس ايال ّ ،ىٓ ى ارفة ( ًنوٌ2117 ،م)

( )3ى ىل تح دمحم ن بس ىل رمي ىلشدرستا ( ٌ 578 ،ة ) ى
ٗ.07
ن همسا ي ن هسحاق ن سا ن همسا ي ن بس هللا ن ووسل ن م رًّ ن م ووسل ىا اري (ٌ317 ،ة )
( )7م و ىاسن
وقااٌ ىإلسالويٌن وى تالف ى ة ٌن ،اةحيح ،ة كوٌ ٓي ّ ،ىٓ فرى تاي ( 3ٙ ،م ا يا2182 ،م ) َ.87ٗ ،2
 ،ىا وقعية ا ًن ى س وىهوىَٓ ،وتباة ىلتقسم ( ىلقاةرً2100 ،م) ٗ.33
( )5ىلبدنساوي ،سا
( )1ىلق كاوي ،سدًن ،ىّي ىهوىَٓ ع ىلاةر ىاووي ،وتباة نة ىلت ليف وىل مجة وىلنشر ( .22ٗ ) 2172
( ٌ 851 ،ة ) فتح ىلبآي رُ حيح ىلبةآي ،اح ،بس ىلا ي ن بس هللا ،ى تباة ىلس ية (
( )0ى ن مجر ىلاسقال  ،ىينس ن
ىلقاةرً.177ٗ ،21َ ) ٌ.ّ ،
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ىهتاي فقال ى رب ن ىلاىٓايٌ ْٓوى فقال له كر :ىفحص ٓمس ..فإْى له
ىهوىَٓ ،ىْ اان ون الواع ىلتح يق(.)8

 :3فرق اخلوارج

ااسٌّ فرق ىهوىَٓ وانو مىت ى بح ىاثر ون شرين فرقة ،ف ان ل
وون ى در ا ىل رق وىاربةا وىاثرةا روعاً وىقوىةا يكة ة (:)1

ًناتن ،ف و اان حم وقاً آّك م ه ون

فرقة وندا و ا ا وواتقسىعا وىقوىىا

 1ـ األزارقة :ة ىابا ٛف ن ىأٓق ى ىن أب ٓى س ،ااس ةا ىل رقة ون ىارب ىل رق سّىً وى سة
روعا ،ىْ اا مرااع وت رًٓ س ىلسولة ىاسالوية.

واة وىاثرة

 2ـ النجدات  :وة ىابا ٛجنسً ن اور ،وقس ْار ىلا كاك ىن سب ىق ى ه ى ه رَ ون ىليكاوة ع ر ون ىلنإ يريس

ىل حاق أىٓقة فاستقب ه طائ ة ممن الف ف ى ن ىأٓق وى ربو مبا ىمسٍ ف ون ىهالف وى
وموروى جنسً قام و ياو وممسو ىوًن ى ؤونٌن.

فآقو و رئوى ونه

ن دمحم
 3ـ االابضية :يرع ى ىا ية ىب بس هللا ن ى ٘ ىلاي رَ ىايم وروىن ن دمحم ،فوعه ىليه بسى
ن تية فقاا ه ،وىا ية ياوّون أب وى ىب مجا ة ون ىلتا اٌن وات ا ىلتا اٌن اجا ر ن ٔيس ،وى و بيسً وس ن
ى اردية وىلر ي ن مبي وغًنة وة ين رون ىٓاباطد هوىَٓ ىلالالية ،ف ا وى خيال ون سائر ىلتوىئف ىا رى ع
ىقوىى .
 4ـ الصفرية :وة ىابأ ٛايّ ن ىا ر ،وة ع قوى اقول ىأىٓقة في رون ى حاي ىلا وي.

اثنياً :اخلوارج يف اجلزيرة الفراتية خالل العصر العباسي
 1ـ ايب بكر بن محيد الشيباين

وة ىول مراة س ىهالفة ىلاباسية ،قاو سنة 233ه052/م ٔون ىه ي ة م و ىلابإ ىلس اُ اا ع سىية
ىاور ع ى يرً فحاول م و عا ر ى نةوٓ(258 230ة 005 057/م) ىن حيبط حماولة ر قب ىن ينتشر ىور  ،تيجة
لال ىٓس ى نةوٓ سّىً ون ىاكالٌ ف ا موىا قياًّ حمقن ى ن غ وىن ،ىا ى ه اوعه حنو ٓمٕ ىلاٌن( ،) 22اكا وعه
ى نةوٓ وقاا ن م ي ىلا ىلاي ىستتا ٛىن حيا ر ر ،وسآ ى نةوٓ و عيش ون ا راواث و اض قرى ّىٓى،
ىستتا ٛى يشان حما رً ر ىلاي يبق ىواوه سوى طريق ىىجوم ل ىلرغ ون ا اوٌ ىلاسً وىلاسّ ٌن ىلترفٌن،
( )8ى ن ّٓيس ،م و ر دمحم ن ىاسن( ٌ 312 ،ة ) ىا تقاق ،اح ،بس ىلسالم ةآونّ ،ىٓ ى ي ( ًنوٌ2112 ،م) ٗ.118
( )1ىلشدرستا  ،ى وىلنح .230ٗ ،2َ ،
ر ىها وٓ .ايقوٌ
(ٓ ) 22مٕ ىلاٌن :وسينة ابًنً ون وسن ى يرً ٌن مرىن و ةيبٌن ا ثر فيدا ىلايون ىْ جتتك ويا ا ىلايون لتش
ىاكوي ،داي ىلسين م بس هللا ن ىلروو ( ٌ 111 ،ة )واج ىلب سىنّ ،ىٓ همياك ىل ىٍ ىلار ( ًنوٌ 2101 ،م) َ،3
ٗ.27
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واا ىلنتيجة وقت دمحم ن سايس ىمس قوىّ ل يس بس ىلا ي ن مآٍ ىا
()22
ىْ مت ن ى نةوٓ ونه وقت ه وىور سم وسىئن ى يرً ىا مرىن

 2ـ ادللبد بن حرمة الشيباين احلروري

ن ى ىلااٗ ،وفر ر ىب عب ّىٓى،

()12

وعه ى نةوٓ لر ىب ى يرً ىل رىاية وْل سنة (  230ة 057 /م) وىلع اا ل اىك
اس ة دية بس هللا ن
()23
ووطناً ل ةوىَٓ فقس ىٓس ى يوٖ ليحافظ يدا ىْ ىٓس ى ىأةري ى د ن ىلابيثر و احل ى ن بيح وغًن ا ون
ىلقاًّ ،ف ىلوق ْىاه رَ ى بس و ل مراته ومج ىابا ه فتوعدوى حنو ى و وطرّوى او دا بس ىجمليس ن ٓ ا  ،ىا
ىن ى د اةسى ى قري ا ري ىْ ىستتا ٛى بس ة ديته ،ف ٓس ى نةوٓ ىليد ٔايّ ن وش ان( ،)27وعه اس ْل
ى نةوٓ قائس احل ن بيح ،وىوس قائس يقال له ى رىٔ وىلتقل ىلترفٌن ع وو ٌن ةيبٌن()25وٓمٕ ىلاٌن ،ىستتاٛ
و بس قت ى رىٔ وةج و بس ل عيش احل وة وه ىيعاً(.)21
و تيجة ل ةسائر ى ت رًٓ وب ى نةوٓ ي يس ن مامت ى د ا ىْٓ يجان ،نسوا اوعه ي يس حنوةا ى ٘ طريقه ى بس
ومسٍ قتال يندكا ،ىستتا ٛى بس الله ىن يقت سّىً ون ٓعال ي يس ،وةنا اوعه ى بس حنو ىْٓ يجان و سم خيري وس ا،
ف ٓس ى نةوٓ سّىً ون ى يوٖ وندا عيش ٓوُ ن مامت ى د ا ،وىلشكر ن بيس ىه ى وى د د ن وىن و بس

( )22ىلبالْٓي ،مينس ن حيٍن ن عا ر ،ى ساي ىا رىف ،اح ،دمحم قر ىحملكوّي ،وؤسسة ىا ك ( ًنوٌ 2107 ،م).202ٗ،3َ،
ى رّ ىلبالْٓي ع ْار ةا ىاراة ىْ يشًن ىب سب سم ةسم وسينة مرىن.
( )21ى بس ن مرو ة :وةو ى بس ن مرو ة ن واسىن ن يتان ن قيس ن مآلة ن كر ْي ىلتاَ ن ى ٓ ياة ،يرع سبه ىب ين
مآلة ن كر .ى ن ىل ا ،م و ى نآ ةشام ن دمحم م ىلنعر ى ن ىلسائ ى ن شر (ٌ127 ،ة ) مجدرً م ساي ىلاري ،اح :ع
مسنّ ،ىٓ ىل ت ىلا كية ( ًنوٌ.121ٗ ،1َ ) ٌ.ّ ،
( )23ةو ى د ن دبا ى ن الس ن تبان ن سوس ن ىلقكر ن توو ن ىاوًني ن ودرً ن ميسىن ن كرو ىااٍ ن
قعا ة ،اان ون قاًّ ى عا ر ى نةوٓ ،ى ن ىل ا ،مجدرً م ساي ىلاري.252ٗ ،1َ ،
( )27ىلتربي ،دمحم ن عرير ( ٌ 322 ،ة ) اتٓيخ ىلرس وى وكّ ،ىٓ ىل ىٍ ( ًنوٌ2380 ،ة ) َ 711-715ٗ ،0ى ن ىالًن،
ن ى ىل رم ىلشيبا  ،ىل او ع ىلتآيخ ،اح ،بس هللا ىلقا ّ ،ىٓ ىل ت ىلا كية ( ًنوٌ 1221 ،م)،
ىلسين ى و ىاسن
َ.781 ،5
( ) 25ةيبٌن :وة ون ىة وسن ّايٓ ٓ ياة ع ىول سد ى يرً متي ٌ وسينة ةيبٌن مبوقادا ى الرىع ىلوىق ل ىلترق ىلتجآية ىلرى ط ٌن
وسينع ى و و الّ ىلشام .ايقوٌ ىاكوي ،واج ىلب سىن.188ٗ ،5َ ،
ن دمحم (ٌ510 ،ة ) ى نتل
( )21ىلتربي ،اتٓيخ ىلرس وى وك 711ٗ ،0َ ،ى ن ى ؤي ،مجال ىلسين م و ىل رَ بس ىلرينن ن
ع اتٓيخ ى وك وىاو  ،اح ،دمحم بس ىلقآّ تا ،وةت ل بس ىلقآّ تاّ ،ىٓ ىل ت ىلا كية( ًنوٌ 2111 ،م) َ-25ٗ ،8
.21
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ىلا ي ن بس ىلرينن ىأّي ،ىا ىن ى بس ىستتا ٛىن يقت سّىً ابًنىً وند  ،وواٌ ى سىّ ابًنً ون ى و ٛوىلاتش وى م
ىلباقون وىستتا ٛى بس ىن نوى ىل ثًن ون ىلالنائ ون ّوىي ووتا ٛوغًنةا(.)20
ةا ىى ىئ وىهسائر ىلع اق قاّاه وعيو د ىٓس اري ى بس أم ن دية(،)28
و نسوا ى نةوٓ
() 21
سم أم يساير و بس ع احراااه ىب ىن و وى ً  ،وةنا ىمس ى بس أب ه لن يقسٓ ل ووىعه أم فحاول ىىري،
ىا ىن أم وعنوّ اراوى نسقد المقة و بس ىلاي اّ دامجتد اس ىن اراا واس رة  ،فاك أم و يسً متث
سةائه وقسٓاه أبن ين ل عنس ىب ىآ٘ و نسوا يشتس ىلقتال يرابون يوى و ل ا جنح ى يش ىاسالو ع ىلتةسي
ل ىلسولة ىلاباسية ف ً ون ىل ون(.)12
ف حيس عنس ىا وىلرواُ فوق ٓنوسد و ال ى تد مراة ال

 3ـ عبد السالم بن هاشم اليشكري:

رَ بس ىلسالم ع قرية عروا( )12سنة 212ة 001 /م ،ىْ اوعه ىول ورً ىب ةيبٌن واان ل رىعدا
ى ندال ن كرىن ىل ال ( ،)11و تيجة ةاوف ى ندال مٓس ىليه وب الاً ون ى ال وقا سم ّ وله ى سينة فةك ل
ىلتوعه ىب ٓمٕ ىلاٌن فتةسى له ين متي ووناو ون ىلس ول مما ى تر ىب ىلتوعه حنو لوس ىْ ىلتقل ايسل ن ووسل
فا م ىغ عنس بس ىلسالم ،ع ّو ىاور و تيجة لتدسيس بس ىلسالم نس اّوى ل قتال وىستتا وى ة دية عنوّ
يسل ووقت ه،ىٓس ىه ي ة ى دسي (211 258ة 081 005 /م) سّ ون ىاكالٌ ىلاس رية ىْ ىٓس ىب ّىوّ ن
ىمسا ي ىمس ىلقاًّ ى رى تٌن ع ى يرً اتا ً اري بسىلسالم ىا ىن ىا ًن ىستتا ٛون ة ديته ،اكا ىٓس ى دسي ىلقائس
بي ن وىَ ى روْٓي ،ىا ى ه ة م ع ّو ىاور ف ٓس ى دسي قوً سا سً بي ون ىلف فإٓ وى تل ا فإٓ

( )20ى ن ى ؤي ،ى نتل  25ٗ ،8َ ،ى ن ىالًن ،ىل او ع ىلتآيخ.785ٗ ،5َ ،
( )28أم ن دية :أم ن دية ن بس هللا ن منل ة ن ع ة ن مراثن ن وت ق ن ةر ن ش ن ّىٓم ى ن ىل ا ،مجدرً
م ساي ىلاري.322ٗ 2َ ،
( :ً ) 21وو ٌن ةيبٌن وٓمٕ ٌن ل ىها وٓ ،و ً يسً قري ىٓ ون ىٓ٘ ى و  .ايقوٌ ىاكوي ،واج ىلب سىن،1َ ،
ٗ.151
( )12ىلتربي ،اتٓيخ ىلرس وى وك  711ٗ ،0َ ،ينوّيً ،نين س ي  ،ى يرً ىل رىاية ونا سىية ىلاةر ىلاباس مىت اية الفة
ى وونٓ ،سالة واعستًن غًن ونشوًٓ ،عاواة ّوشق ( ّوشق1228 ،م) ٗ.288
( )12عروا :قرية ون ى كال ىلب يخ لقري ون ىٓ٘ ى يرً .ايقوٌ ىاكوي ،واج ىلب سىن.323ٗ ،1َ ،
( )11ى ندال ن قنان ن ري ن ْٓيخ ن ىا ث ن وة ن بس هللا ى ن قن ا ،ىمس قاًّ ى عا ر ،ى ن ىل ا ،مجدرً م ساي
ىلاري.11ٗ ،1َ ،
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ىلف ّٓة  ،وةنا ىستااّ بي قواه ،واوعه ل قائه ور ى رى فدري حنو قنسرين( ،)13فتباه بي وقت ه و قت ه خت ة
ىهالفه ىلاباسية ون مراه ال تدا سً ون ىع ىلقعاك يدا(.)17

 4ـ ايسني اليشكري (:)25

عسم الّ ى يرً سياسياً ف ا مرااٌ ىهوىَٓ اتجسّ فيدا ٌن ىاٌن وىا ر فقس رَ ٓع يس ل ايسٌن ون
ين متي سنة 218ة 087/م ،واان روعه ع سىيه ىاور ع ى و  ،واان يؤون رمي احل ن وسرُ(.)11
ىستتا ٛفر٘ سيتراه ل ّايٓ ٓ ياة وىغ وسن ى يرً ،وون ى اروف ىن ىه ي ة ىلاباس ى دسي ون ىه اك
ىلاين ىةتكوى لقعاك ل مرااٌ ىهوىَٓ ،وى ق ع سبي ْل ىاووىل وىٓس ى يوٖ ،ف كا خبروعه ىٓس وىعدته
ىلقائس دمحم ن فروِ ى اروف أب ةريرً ،وةرمثة ن ى ٌن ،فتوعه ىالنان حنو ى و  ،وىلتقيا ياسٌن ،وعرٌ يندكا وقاة
ديه ايسٌن وقت ه(.)10
ى تد

5ـ محزة بن ابراهيم اخلارجي

ا ىون مرا اٌ ى رى ع
ا ن مرا ة ايس ٌن ى ر ىارا اٌ ع د س ىه ي ة ى د سي فحس
ىلوق ىل اي مت ىلقع اك يد ا اس يكا مرا ه ين ىه آع س نه 211ة 085 /م فق س ىس توب ل رىَ ى ي رً
ومج مول ه ىلاسي س و ن ىااب ا ،ٛل ال وع ه ين ً ن وال ىه ى ى ا ي ن ووس ل حملآ ة ين ً ىه آع
وىلتق ل ىالن ان ع ر اي( ،)18ىا ىن ين ً مت ن و ن ة دي ة ى ا ي وق س ٔىّ ة اى ىا تة آ اوٓ قوا ه
وس يتراه و تيج ة ل ةالف اٌ ىل ع مة و ى حا ه و ن ىه وىَٓ ،وو ناد و ن ى ا ىاو وىل ىل ع ىس توب يد ا
ك وى له و يسً ومت قت ه ن طريق ٓع ٌن ون ى حا ه (.)11

6ـ ـ الصحصح احلروري
( ) 13قنسرين :اوًٓ لشام يندا و ٌن م ورم ة ون عدة ينص .ايقوٌ ىاكوي ،واج ىلب سىن.727ٗ ،7َ ،
( )17ىلتربي ،اتٓيخ ىلرس وى وك 271ٗ ،8َ،ى ن ى ؤي ،ى نتل  151٘ ،8َ ،ى ن اثًن ،ى ىل سىك ىمسا ي ن اثًن ىلسوشق
ًنيّ ،ىٓ ىمياك ىل ىٍ ىلار ( ًنوٌ2188 ،م).235ٗ ،22َ ،
(ٌ 007 ،ة )ىلبسىية وىلنداية ،اح،
( )15ايسٌن ىهآع ن شر ن كًن ن وقا س ،ى ن ىل ا،مجدرً م ساي ىلاري.211 ٗ 2َ ،
ٓعال
( )11احل ن وسرُ :احل ن وسرُ ون ين ٔيس وناً ن متي  ،رَ احل ن وسرُ سنة  01ة ع ىٓ٘ ى و وى يرً واان ً
س ً ا وة ر ىلوعه باًّ واان له م حاي يقرم ىلقرلن وىل قه ويقص يد فس اة هب ىهروَ وه آ ىلل وعداّ ى ةال ٌن ى
ف عا و ومثد يد فرىس م حا ه ال  ،ى ن ىل ا ،مجدرً م ساي ىلاري.323ٗ ،2َ ،
( )10ى ن يا ،ٙي ة ن يا ٙن ي ة ىلشيبا ىلاة ري (ٌ172 ،ة )اتٓيخ ي ة ن يا ،ٙاح ،مارم ياك ىلاكريّ ،ىٓ ىلق
 ،وؤسسة ىلرسالة (ّوشق ً ،نوٌ2310 ،م) ٗ.757
( )18ر اي :ون قرى ى و  ،ايقوٌ ىاكوي ،واج ىلب سىن.317ٗ ،2َ ،
( )11ى ن ىالًن ،ىل او ع ىلتآيخ.15ٗ ،1َ ،
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رَ ىاروي سنه 202ة 080 /م ،ع الفه ىه ي ة ىلاباس ىلر يس (213 202ة /
خبروَ ىلةحةح ىٓس ىليه
ى يرً ىل رىاية ،واان وىليدا ى و ةريرً دمحم ن فروِ  ،فباس ىن
ىلةحةح مت ن ون ة ديتد  ،وىستتا ٛىن يبسط سيتراه ل ّايٓ ٓ ياة تيجة ىاى ىا تةآ ىٓس
بس هللا ىلعا( )32أيور مبحآ ة ىلةحةح ،و ل ا ىستتا ٛىن يد م ىلةحةح و تيجه لت
ىلةحةح حنو ّوٓين ،وع ّوٓين قت ةر ىلةحةح و سّ ابًن ون ى حا ه.

 821 081م) ع
ن مري ىا ىن
ىلر يس ىب ةر ن
ىا تةآىٌ ةري

 7ـ الفضل بن سعيد الراداين احلروري:

رَ ىل ع ن سايس ىلرىّى ع ى يرً ىل رىاية ،سنه 081/203م ،ىْ اوعدوى حنو س ،مث حنو ّىٓى( ،)32مث ىب
لوس ووندا ىب ىٓٔىن( )31واا مجي ا ى سن ات ونه ىلة ح فيةااد ل وب غ واٌن ون ى ال(. )33
اوعه ىل ع وى حا ه حنو ال ،)37(ٙو ق فيدا ىايواً ،مث اّ ون عسيس حنو ةيبٌن ،وون ى المظ ىن ةا
ىاراة اتوعه ىليدا قوً س ريه اوق دا ىو اع مسىً ىا ف ان يتجول ّون وف ،نسوا اّ ىل ع ىب ةيبٌن اان
ع ووىعدته ى اكر ن يسل ىلابسي ،وسآ ىل ع حنو ى و مث حنو ىل ىي وى اكر يالمقه ىب ىن و ال ىل ىي ،وةناك
ىستتا ٛىل ع ة دية ى اكر ،ع سىية ىاور ،ل ن ى حا ه اّوى وىستتا وى قت ىل ع و سّ ابًن ون ٓعاله(.)35

 8ـ خراشة

()36

بن سنان اخلارجي

رَ رى ه سنه 201ه 011 /م ،واان روعه ع ّو ىاور ع ىٓ٘ ىلسوىّ مث اوعه حنو ىلبنس يجٌن ،مث
ىه ى واان وسؤواً ن
ىلسينوٓ وىستتا ٛرى ة ىن يد م امبدا ىْ ى تر ام ّينوٓ ىن يرىس وال ن
م وىن ووا ( ،)30طالباً ونه ىلتةسي هرى ة ،فتوعه وال ىب ووق لقري ون م وىن يقال له قنسىي ،وىستتا ٛىا تةآ
ع ىلبسىية ل رى ة ،ىا ىن وقت ه سب ة دية عيشه وى تةآ ىهوىَٓ يد .

( )32ةر ن بس هللا ىلعا :ةو ةر ن بس هللا ن بس وناً ن ر ن ساس ن بة ،ى ن ىل ا ،مجدرً م ساي ىلاري،2َ ،
ٗ.727
(ّ )32ىٓى :سً ٌن ةيبٌن و وآّين .ايقوٌ ىاكوي ،واج ىلب سىن728ٗ ،1َ ،
( )31ىٓٔىن :وسينة وشدوًٓ قري ال ٙون ى كال وىم ىٓوينيا .ايقوٌ ىاكوي واج ىلب سىن .252ٗ ،2َ ،
( )33ى ن يا ،ٙاتٓيخ ي ة.757-753ٗ ،
( )37ال :ٙقةبة ىٓوينيا ىلوستل وشدوًٓ هًنىٌ ىلوىساة وىلثكآ ىليا اة .ايقوٌ ىاكوي ،واج ىلب سىن.382 ،1َ ،
( )35ى ن يا ٙاتٓيخ ي ة.757ٗ ،
( )31رى ة ىلشيبا  :وقي عرى ة .ىلتربي ،اتٓيخ ىلرس وى وك 282ٗ،8َ ،ى ن ىالًن ،ىل او ع ىلتآيخ.251ٗ ،1َ ،
( )30وا  :وة قةبة ىلب س وة وتاسًّ وندا وا ىلبةرً ووا ىل وفة ووا فإٓ .ايقوٌ ىاكوي ،واج ىلب سىن.78ٗ ،5َ ،
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اس ةاى ىا تةآ اوعه حنو درٔوٓ(،)38
وسينتد وما رة رى ة مثا ية شر يوواً ىب ىن
ىلاي عا ون رى ة ىن يتوعه حنو سنسى ْ(،)31
ىلتقل ىلترفان ومت ن ىمس عنوّ ى رىةي ون طان
ىب ةي (.)72
وقب ّ وله ىب ةي  ،ىٓس ٓعالً ون ىهوىَٓ ليست شف ىلتريق ويا ىن اان ةناك عنوّ ع ى تلآ  ،وع طريقه
حنو ةي لق ةاى ىلرع وس ن آ ن وس  ،ف سر وس وماول ىن يستجو ه ن و ان رى ة ف ربة ن
و ا ه فتوعه وس ن آ وواه بيس ن يقتٌن ىب رى ة ليالً فقت و  ،و نسوا ى رىةي ن عبًن مبقت ه اّ ىب
ةي (. )72
فةاف جتآ ى سينة ل ىووىى وى سد  ،فح روى نسقاً ليحكوى
ااه ٓع ون ىلتجآ يقال له حيٍن ن ىلنعر مبب غ ون ى ال ىاور
تيجه ىاى ا ه ىٓس ىهالفة عيشاً قياًّ ى رىةي ن عبًن حملآ ته ىْ
رى ة ىلاي فر ةآ ً و سّ ون عنوّ وتوعداً حنو ىا بآ ،مث وندا

 9ـ الوليد بن طريف الشاري

()42

اا مراة ىلوليس ون ى س وىقوى مرااٌ ىهوىَٓ 208ة 017/م ٔون ىه ي ة ةآون ىلر يس ىْ سيتر ل ىغ
وسن ى يرً ىل رىاية و اض ون وسن ىٓوينيا وىْٓ يجان ،و يستت ىه ي ة ىلر يس ىن يقع يه ىا اس ىٓساله ىلاسيس ون
ى يوٖ ،اا ةا ىاراة ع سىيتدا سيتة ووا لبث ىن اتوٌٓ واوسا فتوعه حنو ٓمٕ ىلاٌن اكا اوعه حنو ر يه
ووندا ىب ىوس مث ىب ويا فآقٌن مث حنو ىٓوينيا وقام مبحا رً ىٓٔن ف سىةا ىة دا اشرين ىلف ّٓة  ،مث اوعه حنو ال،ٙ
و اس ىن اااظك قواه سآ حنو ىلشرق فتوغ ع ىق ي ىْٓ يجان ،وو ىب م وىن مث ىحنسٓ حنو ى نوي ،و اّ ىب ىلرقة
ىلاباس  ،فوعه ىلر يس حيٍن ن ووسل ن مأم ىلتكيك ،
ن احل ن
ع ام 201ة 015/م ،واان فيدا بس ى
ىا ىن ىلوليس ىستتا ٛىن يقت ه ،اس ْل ىٓس ىلر يس واكر ن يسل ىار اري ىلوليس ،ومسل ٌن واكر وىلوليس

( )38درٔوٓ :اوًٓ وىساة ع ى بال ٌن ىٓ و اىن .ايقوٌ ىاكوي ،واج ىلب سىن. 305ٗ ،3َ ،
ْٓ يجان وة ون ى ناطق ى لع اوعه ىليدا رى ة ىلناك ى الن روعه ل ىهالفة ىلاباسية .ايقوٌ ىاكوي،
( ) 31سنسى ْ :وو
واج ىلب سىن.110ٗ ،3َ ،
( )72ى ن يا ،ٙاتٓيخ ي ة ٗ.755
( )72ىلتربي ،اتٓيخ ىلرس وى وك 111ٗ ،8َ ،ى ن ىالًن ،ىل او ع ىلتآيخ 251ٗ ،1َ ،ى ن اثًن ،ىلبسىية وىلنداية،22َ ،
ٗ.205
( )71ىلوليس ن طريف ن اور ن ة مي ن ىاآٍ ىلشيبا  .ى ن ان ،م و ىلابإ مشس ىلسين مينس ن دمحم ن ه رىةي ن م ر
(ٌ182 ،ة ) وفياٌ ىا يان وم باك م ناك ىل وان ،اح ،همسان بإّ ،ىٓ آّ ( ًنوٌ 2117م) َ.38ٗ ،1
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وقااٌ سيسً ون وىم ّايٓ ٓ ياة ل ندا اة ىب تيجة ،وقس اوع واكر وةو ع حمآ ته ل وليس ،اس ىن ٓمى
(.)77( )73
ىلر يس وسى قوً ىلوليس ىٓس له ي يس ن و يس ىلشيبا
سم ي يس مبناوٓىاه س ىلوليس ،وماول ىن خيس ه ليتك ن ون ة ديته ،ول ن ىلر يس يستت ىن يةرب ل ةاى
ىلو  ،ا ة ىن ىلربىو ة اا وى س ي يس فقاووى لو اية س (. )75
و تيجه لت ىلو ايه ىٓس ىلر يس ٓساله ىب ي يس ووخباً له غا باً يه حمآىً ىاي وشًنىً ىليه لتداون ن ىاري،
()71
تيجة لال اوعه ي يس اري ىلوليس ىْ مت ن ون قت ه سنه 201ة 015 /م
و نس وقت ه قاو ى ته ىل آ ة ٓاسىك لبإ ىاري وجتد ٌ ل قتال ،ف ا ىل آ ة اح ى اةا اثًنىً ىْ ٓلته
قةيسً وندا:
مالك مورقـ ـاً
فيا شجر اخلابور َ
حيب الزاد إال من التقى
فىت ال ُّ
ً
ال الدخر إال كل جرداء صــلدمٍ

كأنك مل حتزن على ابن طريف

وال ادلال إال من قناً وس ـ ــيوف
()47
معاودةٍ للكر بني صف ـ ـ ـ ـ ـ ــوف

 11ـ ايب عمر الشاري:

اوىل لوٓىٌ ىهوىَٓ ومترّىع ع ىلاةر ىلاباس ف انته مراة ىلوليس مىت ا تدا مراة ى
287ة 822/م ،و تيجة لال ىٓس ىه ي ة ىلر يس ىليه ٔةًن ىلقةاي ىْ مت ن ون قت ه(.)78

كر ىلشآي سنة

 11ـ مهدي بن علوان الشاري

رَ ودسي ن وىن سنة 121ه 820 /م اس ىن ىستنجس ىة ى و ه تيجة ل ةالف ىاا ٌن قبي ع
ن ىاسن ن احل ىىكسى مبدسي
نو ىاسن وىأّ ،فو ةاى ىهالف ىب ىلقتال ٌن ىلترفٌن ،وةنا ىستنجس
ن وىن ،ىْ سر ان وا اوعه حنو ى ا ىلالر ون ى و و سموى يتةرفون وا ىسياّ ىلب س ،فةت ودسي ى ن
يول ى حا ه جتول ٌن ىحناك ى سجس ،و اس ى تداك ىهالف لةاحل ىأّ ك ى دسي
وىن ع وسجس ى و واا
ل فر٘ سيتراه ل ى و و ل اض وسن ى يرً ىل رىاية ،و تيجة لال ىٓس ىه ي ة ى وون(  128 218ة /
( )73ي يس ن و يس ىلشيبا  :ةو ي يس ن و يس ن ٔىئسً ن بس هللا ن ٔىئسً ن وتر ن ري  ،ى ن ىل ا ،مجدرً م ساي ىلاري،1َ ،
ٗ.118
( )77ى ن يا ،ٙاتٓيخ ي ة 751ٗ ،ى ن ان ،وفياٌ ىا يان.33ٗ ،1َ ،
( )75ى ن ىالًن ،ىل او ع ىلتآيخ.271ٗ ،1َ ،
( )71ى ن ان ،وفياٌ ىا يان.318ٗ ،1َ ،
( )70ى ن ان ،وفياٌ ىا يان 33-31ٗ ،1َ ،ى ن ىالًن ،ىل او ع ىلتآيخ  273-271ٗ ،1َ ،ى ن ى ىاسيس ،بس
ىاكيس ن ةبة ،رُ ج ىلبالغة ،اح ،دمحم ى و ىل ع ى رىةي  ،ىلقاةرًّ ،ىٓ ىمياك ىل ت ىلار ية2115 ،1ٙ ،م.207ٗ ،5َ ،
( )78ىلتربي ،اتٓيخ ىلرس وى وك 101ٗ ،8َ ،ى ن ىالًن ىل او ع ىلتآيخ.211ٗ ،1َ ،

()128

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
ي
ي
علم الخامس واالفت ي
عدد خاص بالمؤتمر ال ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

833 827م ) وىعدته حيٍن ن وروىن ىلقيس  ،وىلتقل ىلترفان ع وو يقال له ىلب ل ن ودسي مت ن ون ة دية
حيٍن ،ار ودسي قواه و سم قسًٓ ى يوٖ ى وعوًّ ع ى و وى يرً ن ّٓ ه لال اوعه حنو ىلسوىّ وسيتر ل
اض ى ناطق ةناك وث ر وق( )71وىلرىْى يٌن( ،)52وةنا قرٓ ى رىةي ن ى دسي ىن يرس ى ىسحاق ن ىلر يس وىعدة
ى دسي و سّ ون ىلقوىّ ،ىلتقل ىلترفان وعرٌ واراة يندكا ىستتا ٛالىا ىمس ٓعال ى دسي ون ىن يةي ى
ىسحاق ن ىلر يس ،ىا ىن ىمس غ كان ى ىسحاق وى اروف ى نإ ّىف نه ،وىستتا ٛىن يد م ودسي ن وىن،
ايته ع 123ه828 /م(. )51
ىلاي ةري حنو موااي( )52واا

اخلامتة
اس ىا تداك ون ىلبحث ى وسوم

(احلياة السياسية يف اجلزيرة الفراتية خالل العصر العباسي اخلوارج امنوذجاً

) ،او نا ىب سّ ون ىلنتائج وندا:
 2دي ن ىلقول أبن مراة ىهوىَٓ ا ن وليسً ةر ىهالفه ىلاباسية وىمنا اا ونا ف ىٌ ىقسم ىْ اا ىلبسىيه ىاوب
ل رع ع ىلسنة ىلثاونة ل دجرً نسوا ىال ٓع ىب ىلرسول ( ملسو هيلع هللا ىلص) ،ارى ه فقال له :اي دمحم ى سل مث ى اٌ ةا
ىاراة اتتوٓ مىت ى بح ىهوىَٓ ه واروفه ع واراه ٌن سنة 30ه وىلندروىن سنة38ه
 1ىّٔىٌّ مرااٌ ىهوٓىَ ع ىلاةر ىلاباس اسيكا ع الّ ى و وى يرً ىل رىاية وْل ياوّ ىب اس ورا ىهالفة
ىلاباسية و اف ىهالفة ىاووية ون قب دا ع ا ى نتقة ف ي ن جناُ ىاكالٌ ىلاس رية ى توعده ىليد ونا ىلوة ه
ىاوب اا مرااع اشال ل ىهالفة ىلاباسية ٓسال ىاكالٌ ى ت رًٓ مىت اتك ن ون ىلقعاك يدا ا سيكا
وندا مراة ىلوليس ن طريف و رى ة.
 3ون ى سير ا آً ةناك ىلتبإ ٌن ىلاسيس ون ىلبامثٌن ع وو و ٛمرااٌ ى اآ ة وىهوىَٓ ،فحرااٌ ى اآ ة
غالباً وا ا ون ون قب ىفرىّ ىلبي ىااا ىو ون قبائ ىو وسن وة ك ية ى شقاق ن ىلس تة وندا لوًٓ ى ن ن وااوية
ن ةشام ن بسى  ،وى ت ا ة ىة ى و سنة  233ة وسنة  283وغًنةا.

( )71ر وق :ر قري ا وىْي .ايقوٌ ىاكوي ،واج ىلب سىن.328ٗ ،5َ ،
( ) 52ىلرىْى يٌنٓ :ىْىن وو اٌن وندا ىا ل وىاس  ،اوٓاتن سوىّ السىّ اع سّ ابًن ون ىلقرى .ايقوٌ ىاكوي ،واج ىلب سىن،
َ.21ٗ ،3
( )52موااي :قرية اا نوىم ىلندروىن .ايقوٌ ىاكوي ،واج ىلب سىن.311ٗ ،1َ ،
( )51ىلتربي ،اتٓيخ ىلرس وى وك.558ٗ ،8َ ،
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ن
ىوا ىهوىَٓ فد مراه ّينية وسياسية رعوى ل ىاوام ونا ىلاةر ىلرى سي اسيكا ع ف ً الفة ىه ي ة
رعوى نه ع وس لة ىلتح ي وقالوى ا م ىا هلل ،وىستكرٌ ةا ىارااٌ مىت
ى طال اس ىن اا وى واه ىا ى
ىلاةر ىلاباس ىْ اا وى يس ون أب وعتدسين وس و ىاقوق ون قب ىهالفة ىلاباسية.

قائمة ادلصادر وادلراجع

ىلقرلن ىل رمي
مواً :ى ةآّ ىاولية
ن ى ىل رم ىلشيبا  ،ىل او ع ىلتآيخ ،اح ،بس هللا ىلقا ّ ،ىٓ ىل ت
 .2ى ن ىالًن ،ىلسين ى و ىاسن
ىلا كية ( ًنوٌ 1221 ،م)
 .1ى لبالْٓي ،مينس ن حيٍن ن عا ر ،ى ساي ىا رىف ،اح ،دمحم قر ىحملكوّي ،وؤسسة ىا ك ( ًنوٌ2107 ،
م)
ن دمحم (ٌ510 ،ة ) ى نتل ع اتٓيخ ى وك وىاو  ،اح،
 .3ى ن ى ؤي ،مجال ىلسين م و ىل رَ بس ىلرينن ن
دمحم بس ىلقآّ تا ،وةت ل بس ىلقآّ تاّ ،ىٓ ىل ت ىلا كية( ًنوٌ 2111 ،م)
( ٌ 851 ،ة ) فتح ىلبآي رُ حيح ىلبةآي ،اح ،بس ىلا ي ن بس
 .7ى ن مجر ىلاسقال  ،ىينس ن
هللا ،ى تباة ىلس ية ( ىلقاةرً) ٌ.ّ ،
 .5ى ن ى مسيس ،بس ىاكيس ن ةبة ،رُ ج ىلبالغة ،اح ،دمحم ى و ىل ع ى رىةي  ،ىلقاةرًّ ،ىٓ ىمياك ىل ت
ىلار ية2115 ،1ٙ ،م
 .1ينوّيً ،نين س ي  ،ى يرً ىل رىاية ونا سىية ىلاةر ىلاباس مىت اية الفة ى وونٓ ،سالة واعستًن غًن
ونشوًٓ ،عاواة ّوشق ( ّوشق1228 ،م)
 .0ى ن ان ،م و ىلابإ مشس ىلسين مينس ن دمحم ن ه رىةي ن م ر (ٌ182 ،ة ) وفياٌ ىا يان وم باك م ناك
ىل وان ،اح ،همسان بإّ ،ىٓ آّ ( ًنوٌ 2117م)
 .8ى ن يا ،ٙي ة ن يا ٙن ي ة ىلشيبا ىلاة ري (ٌ172 ،ة )اتٓيخ ي ة ن يا ،ٙاح ،مارم ياك
ىلاكريّ ،ىٓ ىلق  ،وؤسسة ىلرسالة (ّوشق ً ،نوٌ2310 ،م)
 .1ى ن ّٓيس ،م و ر دمحم ن ىاسن( ٌ 312 ،ة ) ىا تقاق ،اح ،بس ىلسالم ةآونّ ،ىٓ ى ي ( ًنوٌ،
2112م)
 .22ىلشدرستا ى ىل تح دمحم ن بس ىل رمي ( ٌ578 ،ة ) ى وىلنح  ،اح ،دمحم سيس ايال ّ ،ىٓ ى ارفة (
ًنوٌ2117 ،م)
 .22ىلتربي ،دمحم ن عرير ( ٌ 322 ،ة ) اتٓيخ ىلرس وى وكّ ،ىٓ ىل ىٍ ( ًنوٌ2380 ،ة )
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ًنيّ ،ىٓ ىمياك ىل ىٍ

 .21ى ن اثًن ،ى ىل سىك ىمسا ي ن اثًن ىلسوشق (ٌ 007 ،ة )ىلبسىية وىلنداية ،اح،
ىلار ( ًنوٌ2188 ،م)
 .23ى ن ىل ا ،م و ى نآ ةشام ن دمحم م ىلنعر ى ن ىلسائ ى ن شر (ٌ127 ،ة ) مجدرً م ساي ىلاري ،اح:
ع مسنّ ،ىٓ ىل ت ىلا كية ( ًنوٌ.) ٌ.ّ ،
 .27ى ن ونلوٓ ،مجال ىلسين دمحم ن و رم (ٌ 022 ،ة ) لسان ىلاري ّىٓ ىمياك ىل ىٍ ىلار ( ًنوٌ2111 ،م)
ن همسا ي ن هسحاق ن سا ن همسا ي ن بس هللا ن ووسل ن م
 .25ى و ووسل ىا اري ،م و ىاسن
رًّ ن (ٌ317 ،ة ) وقااٌ ىإلسالويٌن وى تالف ى ة ٌن ،اةحيح ،ة كوٌ ٓي ّ ،ىٓ فرى تاي 3ٙ ،
(م ا يا2182 ،م )
 .21ايقوٌ ىاكوي ،داي ىلسين م بس هللا ن ىلروو ( ٌ 111 ،ة )واج ىلب سىنّ ،ىٓ همياك ىل ىٍ ىلار
( ًنوٌ 2101 ،م)
اث ياً :ى رىع ىلثا وية
 ،ىا وقعية ا ًن ى س وىهوىَٓ ،وتباة ىلتقسم ( ىلقاةرً2100 ،م)
 .20ىلبدنساوي ،سا
 .28ىلق كاوي ،سدًن ،ىّي ىهوىَٓ ع ىلاةر ىاووي ،وتباة نة ىلت ليف وىل مجة وىلنشر ( ) 2172
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ملخص البحث:

يشكل اتريخ إقليم اجلزيرة الفراتية جانباً مهماً من اتريخ العرب واإلسالم ،وقد لعبت مدن وأقاليم ىذه ادلنطقة دوراً
سياسياً واقتصاديً مهماً ،وعلى مر التاريخ نشأت اسر وإمارات شكلت شبو دويالت مستقلة أخذت دوراً سياسياً يف
مسرح األحداث التارؼلية ،كانت تلك األمارات كياانت سياسية ذلا مكانتها ودورىا يف ادلنطقة حبسب أعلية كل منها،
فكان التاريخ السياسي ذلا يعرب عن الصورة الواقعية الٍب تعكس طبيعة العالقات مع بعض الكياانت السياسية الٍب تزامنت
مع ظهورىا.
ويف ادلقابل فاألمارة ادلزيدية االسدية الٍب ظهرت يف احللة تعد واحده من أىم األمارات الٍب ظهرت يف العراق ،اذ
كانت أصوذلم من اجلزيرة العربية حٌب استقر هبم ادلقام يف العراق ،وكانت جغرافية ىذه اإلمارة ىي منطقة الفرات األوسط
وادلدن والتابعة ذلا ونتيجة لتوسع أراضي ىذه اإلمارة وحصوذلا على االستقالل كان من الطبيعي ان تكون لنفسها عالقات
سلتلفة مع القوى السياسية احمليطة هبا ،وقد ارتبطت سياسيا بعالقات مع أمراء اجلزيرة الفراتية ،وسبثل تلك العالقات واثئق
سياسية ىامة تكشف طبيعة التعامل بني أمراء اجلزيرة من جهة واألمارة ادلزيدية من جهة أخرى.
ػلاول البحث تسليط الضوء على طبيعة العالقات السياسية بني الطرفني ،والوقوف على أىم النصوص التارؼلية الٍب
وثقت طبيعة تلك العالقات ،وموقف أمراء بالد الشام من تطلعات وتوسع أمراء بين مزيد يف العراق ومدى ثأث ر ذلك
التوسع على منطقة اجلزيرة الفراتية
الكلمات املفتاحية  :مزيد ،السياسية ،اجلزيرة ،أمراء ،العالقات

Abstract
The region of Al-Djazīra was formed, lands and politically, and its role
in the region has a value for each of them. The political history of it
expresses a realistic picture that reflects the nature of relations with some
political entities that coincided with their emergence.
The emirate is more of the lions that appeared in the most important
emirates that have political relations with the princes of Al-Djazīra, and
these relationships represent important documents that reveal the nature of
the interaction between the princes of Al-Djazīra on the one hand and the
emirate of Al-Mazyad.
The research attempts to shed light on the political relations between
both sides , and to identify the most important political positions, and the
position of the princes of the Levant towards the aspirations and expansion
of the princes
Keywords: Mazyad, political, Al-Djazīra, princes , relations
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املقدمة

ان موض وع العالقات السياسية يف العصور اإلسالمية الوسيطة من ادلواضيع التارؼلية ادلعقدة وادلهمة يف نفس الوقت
ذلك لصعوبة فهم طبيعة التوجهات لتلك العالقات بني الدول الٍب ظهرت يف تلك ادلرحلة ،ولسرعة األحداث وتداخلها،
ودخول الكث ر من الشخصيات أثرت يف تغ ر اذباىاهتا ومسار كل منها ومل تبق العالقات السياسية لكل دولة يف وت رة
واحده ذلك تبعا دلصاحل الدول وللظروف ادلتغ رة الٍب ربتم على الدول ان تعيد النظر بسياستها دلا ينسجم مع مصاحلها
ذباه القوى السياسية ادلناؤئة ذلا،وال ريب ان العالقات السياسية ألي كيان سياسي ىي دليل واضح على مدى ما يتمتع بو
ىذا الكيان من نفوذ و ثأث ره يف القوى الٍب يتصل هبا ،سبتع إقليم اجلزيرة الفراتية دبركز مهم يف التاريخ اإلسالمي خالل
القرنني اخلامس والسادس اذلجريني ،اذ شهد أحداث جسيمة جعلت منو ان يكون موضع اىتمام اخلالفة العباسية اوال
والوالة اثنيا ،كما انو حبكم ادلوقع الذي ؽلتلكة أصبح يشكل حلقة الوصل بني ادلشرق اإلسالمي ومغربة فكان ذلذا اإلقليم
مركزا إسَباتيجيا مهما ابلنسبة خلارطة الدولة العربية اإلسالمية ومركز اخلالفة آنذاك ذلك حبكم التصدي خلطر الفاطميني
من جهة والوجود الصلييب من جهة أخرى ،وحبكم ىذه األعلية فقد شهد اإلقليم أحداث اترؼلية جسيمة سجلت حضورا
مشهودا ،وساعلت يف حدوث تغ رات كث رة دلصاحل القوى والكياانت السياسية يف منطقة اجلزيرة الفراتية.
أيخذ إقليم اجلزيرة الفراتية مكانتو يف العامل اإلسالمي كونو ؽلثل حلقة الوصل بني أجزاء اخلالفة العباسية فهو يربط
مركز اخلالفة يف بغداد وبني بالد الشام وادلغرب اإلسالمي بشكل عام ،كما وأيخذ اإلقليم مكانتو من دوره يف مواجهة
وإيقاف الزحف الصلييب للشرق اإلسالمي.
تكمن أعلية ىذا البحث كونو زلاولة دلعرفة طبيعة العالقات السياسية بني أمراء اجلزيرة الفراتية وبين مزيد دلا ذلذه
العالقات من أعلية يف اتريخ كالعلا اذ يسجل التاريخ تداخل واضح بني أمراء كال الطرفني من حيث األعلية يف الدور
وادلصاحل ادلشَبكة بني الطرفني يف التوسع على حساب اآلخر ويف ربقيق األغراض الٍب يسعى ذلا كل منهم ،ومعلوم ان
العالقات السياسية ألمراء اجلزيرة الفراتية مع بين مزيد ىي واحده من صور التاريخ السياسي للدولة العربية خالل العصور
الوسطى.
وقد قسم البحث ايل زلورين  :األول تناول ظهور القوى السياسية يف إقليم اجلزيرة الفراتية وفيو تناولت ابحلديث عوامل
ظهور الدويالت واستقالليتها يف إقليم اجلزيرة ،وأعلية الدور السياسي الذي أخذتو ىذه الزعامات يف التاريخ ،كما ويتناول
احملور األول أيضا عالقات بنو عقيل مع بين مزيد واىم األمراء الذين سجلت ذلم صالت سياسية يف تلك احلقبة ،أما
احملور الثاين فتناول فيو أوضاع اقليم اجلزيرة يف ظل األمراء السالجقة ،مث التطرق اىل أىم الشخصيات البارزه الٍب ساعلت
يف تكوين العالقات السياسية مع أمراء بين مزيد.
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أوالً :/ظهور القوى السياسية يف إقليم اجلزيرة الفراتية

يقع إقليم اجلزيرة الفراتية يف قلب العامل القدمي بني أعايل هنري دجلة والفرات وىو بذلك ػلتل اجلزء الشمايل
الغريب من أرض العراق والشمال الشرقي من سوري وذلذا( )1ادلوقع أعلية كربى يف التاريخ السياسي للمنطقة احملصورة بني
العراق وبالد الشام وىذه ادلنطقة مع اتصاذلا إداري وجغرافياً ابدلوصل تعد رلاالً واسعاً لقيام دراسات عديدة توضح الدور
الذي لعبتو ىذه ادلنطقة يف س ر األحداث وتطور احلضارة ويف ربديد عالقات ادلسلمني بعضهم ببعض ومع ج راهنم فضالً
عن ان ىذه ادلنطقة كانت مسرحاً لظهور عدد من اإلمارات اإلسالمية الٍب عاشت فَبات طويلة من الزمن وسبيزت بفعالية
وحيوية ابلغتني كاحلمدانية يف ادلوصل وحلب،العقيلية يف ادلوصل واجلزيرة الفراتية  ،ادلرداسية يف حلب ،ادلروانية يف دير بكر
 ،واالاتبكية يف ادلوصل(.)2
فضالً عما تقدم فان ىذه ادلنطقة شهدت استقالل شبو ذايت عن مركز اخلالفة العباسية وظهور الدويالت
ادلستقلة الٍب شكلت دوراً اترؼلياً يف ادلنطقة غلعل ادلوصل واجلزيرة ان تدخل مرحلة جديدة يف اتريخ الدولة العربية
اإلسالمية وىي ادلرحلة الٍب حصلت فيها ربوالت سياسية أصابت وحدة الدولة وأدت اىل ظهور ما يشار اليو عادة بعهد
الدويالت(.)3
ويعزو الكث ر من ادلؤرخني ان أسباب ظهور ىذه الدويالت اىل ضعف اإلدارة ادلركزية بعد العصر العباسي األول
وكذلك حالة الفوضى واالضطراب الٍب مرت هبا اخلالفة العباسية يف العصر العباسي الثاين،ويرى ادلستشرق ستانلي لني
بول ان أسباب ظهور ىذه الكياانت السياسية اىل اذلجرات الغ ر مستقره للقبائل العربية اذ يقول (:فقد ىاجرت القبائل
العربية من بواديها الٍب ولدت ونشأت فيها وكانت تؤلف قوة سياسية على الدوام يف الوقت الذي كان فيو اخللفاء
العباسيون غ ر مكَبثني هبذه األمور ،والواقع انو يف أثناء االنقراض السريع الذي حلق حبكومة بغداد ادلركزية ،كانت اسر
كث رة من اؤلئك النازحني تتجول خبيامها كيفما راق ذلا يف صحراء سورية ويف وادي الفرات لتستقر وتستويل على ادلدن
4
والقالع وتؤسس الدول )

 -1الكعيب ،عبد احلكيم ،اجلزيرة الفراتية وديرىا العربية دراسة يف التاريخ الديين والسياسي واالجتماعي قبل اإلسالم ،دمشق ،دار صفحات
للنشر والتوزيع ،ط ،2009 ،1ص.9
 -2عماد الدين خليل ،اإلمارات االرتقية يف اجلزيرة والشام (465ـ ـ 812ى ــ1072/ـ ـ 1409م) أضواء جديدة على ادلقاومة اإلسالمية
للصليبني والتَب ،ب روت ،مؤسسة الرسالة ،ط ، 1980 ،1ص.10-9
 -3عبد ادلنعم رشاد ،الدولة العربية وظهور الدويالت ،ضمن موسوعة ادلوصل  ،ادلوصل ،جامعة ادلوصل ،دار الكتب للطباعة والنشر ،ط،1
1992ج ،2ص.84
 - 4بول لني ،ستانلي ،الدول اإلسالمية،ترمجة دمحم صبحي فرزات ،دمشق ،مكتبة الدراسات اإلسالمية ،ج ،1ص 230
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لقد شهد إقليم اجلزيرة ظهور ىذه الكياانت السياسية والزعامات والصراع السياسي الذي أدى اىل حدوث
تغ رات عديدة مشلت األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية ،ولعل من نتيجة ذلك ظهور النزاع بني تلك
الكياانت نفسها وبني القوى السياسية واإلمارات الٍب ظهرت معها يف الوقت نفسو وكان من أىم تلك القوى واإلمارات
الٍب تصادمت مصاحلها السياسية مع أمراء إقليم اجلزيرة الفراتية كما عرب عنو ادلقدسي بقولو (ىو واسطة بني العراق والشام
ومنازل العرب يف اإلسالم) ( ،)5فمن ادلؤكد ان ىذا اإلقليم ثأثر سياسياً ابألوضاع العامة يف العراق وتصادمت مصاحلو مع
أمراء ىذه ادلنطقة.
لقد كان ألمراء ىذه ادلنطقة دورىم يف التأث ر على طبيعة العالقة بني اإلقليم واخلالفة العباسية ،فبدءً من القرن
اخلامس اذلجري شهدت منطقة العراق واقليم اجلزيرة أحداث جسام وظهور قوى سياسية متعددة وربوالت كث رة وقوى
جديدة غ رت اخلارطة السياسية للدولة العربية آنذاك.
اما ابلنسبة لبين مزيد فإهنم ورثة احلكم البويهي يف العراق (334ىـ 447 -ىــ1055 -964 /م)وظهرت
إمارهتم بدعم البويهيون ذلم واخذوا يتطلعون ضلو توسيع نفوذىم يف العراق وبقية ادلناطق وكان من الطبيعي أن تشكل
العالقات بكل أشكاذلا صورا من التعاون والتنافس بني ىذه اإلمارات ادلتجاورة من انحية وبني القوى السياسية الكربى يف
ادلنطقة من انحية أخرى(.)6

اثنيا -بين عقيل وبين مزيد

كان بين عقيل من اىم القوى السياسية الٍب استوطنت يف اجلزيرة الفراتية ،وقد أخذت العالقات السياسية مع
األمارات الٍب ظهرت معهم شكال غ ر الذي كان سائدا مع العباسيني والفاطميني،إذ كان ذلم دور ىام يف العالقات
الدولية بني القوى السياسية ادلتنازعة للسيطرة على اخلالفة اإلسالمية بصورة خاصة ،كما كانت بالد الشام واجلزيرة الفراتية
مركز احلركات االستقاللية ضد العباسيني والفاطميني على حد سواء ،وكان اشد ادلناطق عصياان على اخلالفة ما كان
ػلصل من أىل العراق.7
وقد تصادمت مصاحل القوى السياسية لدولة بين عقيل مع غ رىا وخصوصا مع بين بوية الذين استأثروا ابلسلطة
واساؤا معاملة اخللفاء العباسيني ،وحاول أمراء بين عقيل كسب ود البويهيني واخلالفة العباسية منذ قيام دولتهم على حد
سواء ،وذلك بغية تثبيت حكمهم يف ادلوصل الذي ازبذوه مقرا لدولتهم بعد ان أزالوا نفوذ احلمدانيني فبعث ابو الدرداء
دمحم بن ادلسيب أم ر بين عقيل وادلؤسس األول لدولتهم يف ادلوصل سنة (380ىــ990/م) اىل هباء الدولة البويهي ادلسيطر

 -5ادلقدسي ،ابو عبد هللا دمحم بن امحد مشس الدين،أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،القاىرة مكتبة مدبويل ،ص.25
 -6بدوي ،عبد اجمليد ابو الفتوح ،عالقات بين مزيد ابلقوى السياسية يف العراق ،من بدايت القرن اخلامس اذلجري حٌب منتصف القرن
السادس ،رللة كلية اآلداب جامعة ادلنصورة عدد ( ،11987 ،)7ص.169
 - 7ادلعاضيدي،خاشع عيادة ،دولة بين عقيل يف ادلوصل (380ىـ ـ ـ ـ ـ  ،)489بغداد ،مطبعة شفيق ،ط ،1968 ،1ص 77
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على بغداد آنذاك يسألو أن ينفذ اليو من يقيم عنده من أصحابة ليتوىل أمور البالد اىل جانبو فس ر اليو هباء الدولة انئبا
عنو ل رعى شؤون رعايه فيها ،كما كان لألم ر العقيلي انئب عنو يف بغداد ودلا اختلف ىذا النائب مع أصحاب هباء
8
الدولة استنجد ابدلقلد أم ر بين عقيل الذي قدم من بغداد اىل ادلوصل لنجدتو
وتعود عالقات بين عقيل ابإلمارة ادلزيدية اىل أيم حاكمهم حسام الدولة ادلقلد بن ادلسيب بن رافع
العقيلي(386ىــ 996/م) ،اذ بعد وفاة أخيو دمحم بن ادلسيب اخذ ادلقلد بتوسيع نفوذه على حساب ادلناطق اجملاورة إلقليم
اجلزيرة ،فقام أتباعو ابإلغارة على بغداد نفسها شلا اشعر هباء الدولة ابخلطر لكنو توصل اىل اتفاق معهم حصل ادلقلد
دبوجبو على كل ما أراد ،فلم ػلصل على ادلوصل وحدىا إظلا على الكوفة والقصر واجلامعني (احللة) وىي ادلدن الرئيسة
9
الواقعة على طريق احلج من بغداد كما حصل على لقب حسام الدولة
أما ابنو معتمد الدولة قراوش بن ادلقلد(ت391ىــ100 /م) الذي ورث اإلمارة بعد وفاة أبيو ،فتعد حقبة حكمو
من أىم حقب اتريخ ىذه اإلمارة من حيث نضوج فكرة تكوين إمارة مستقلة ذلم ،ويف عهد ىذا األم ر شهدت العالقات
مع بين مزيد ربسناً ملحوظاً إذ قوي عالقة بين مزيد ضد القائد البويهي وحارب قبيلة خفاجة العتدائها على أمالكو يف
السواد( ،)10اال ان ابن األث ر(ت630ى ــ1232/م) ينقل يف حوادث سنة 417ى ــ1035 /م قولو (ويف ىذه السنة اجتمع
دبيس بن علي بن مزيد االسدي وأبو الفتيان منيع بن حسان أم ر بين خفاجة ومجعا عشائرعلا وأنضاف إليهما عسكر
بغداد على قتال قراوش بن مقلد العقيلي وكان سببو ان خفاجة تعرضوا اىل السواد وما وقع بيد قراوش منو فاضلدر من
ادلوصل لدفعهم فاستعانوا بدبيس فسار اليهم واجتمعوا فأاتىم عسكر بغداد والتقوا بظاىر الكوفة وىي لقراوش فجرى بني
مقدمتو ومقدمتها مناوشة وعلم قراوش انو ال طاقة لو هبم فسار ليالً جريده يف نفر يس ر وعلم أصحابو بذلك فتبعوه
منهزمني فوصلوا اىل االنبار وسارت أسد وخفاجة خلفهم فلما قاربوا االنبار فارقها قراوش اىل حللو فلم ؽلكنهم اإلقدام
عليو واستولوا على االنبار مث تفرقوا(.)11
ومن األمور الٍب تتعلق بعالقات بين مزيد مع بين عقيل ما ذكر أيم األم ر قريش بن بدران العقيلي (443ىـ/
1051م) ،الذي اختلف مع البساس ري(451ىـ1059/م)( ) 12اراد األخ ر ضم االنبار اليو ،فقامت بينهم حروب كث رة
 - 8ادلعاضيدي ،دولة بين عقيل ،ص 92
 - 9مفاز هللا كب ر ،األسرة البويهية يف العراق 334ىــ964 /ـ ـ ـ ـ477ىــ1055 /م ،ترمجة فالح االسدي ،مراجعة حسني داخل البهاديل،
بغداد ،بيت احلكمة ط ،2012 ،1ص  ،189ادلعاضيدي ،دولة بين عقيل ،ص 55
 -10انجي ،عبد اجلبار ،اإلمارة ادلزيدية االسدية يف احللة ،دراسة يف أحواذلا السياسية واحلضرية ،قم ،2010 ،ص.66
 -11ابن االث ر،ايب احلسن علي بن ايب الكرم دمحم بن (ت630ىـ1232 /م) الكامل يف التاريخ ،مراجعة وتصحيح دمحم يوسف الدقاق،
ب روت ،دار الكتب العلمية ،ط1987 ،1ج ،8ص 155ـ ـ156
 - 12البساس ري ،ىو ارسالن بن عبدهللا ،ابو احلارث الَبكي ،مقدم االتراك يف بغداد ،اما لقبو البساس ري فهو نسبة اىل مدينة فسا،
والصواب فسوي واىل فارس ،واىل فارس يقولون بساس ري وىي نسبة شاذه على خالف االصل ،كان البساس ري شللوكا لبهاء الدولة بن
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دفعت البساس ري على ادلس ر اىل ادلوصل لضمها اىل حوزتو من قريش العقيلي الذي بدوره ربالف مع السالجقة وأعلن
طاعتو ذلم ،يف ىذه األثناء وقف األم ر نور الدولة دبيس بن مزيد االسدي اىل جانب البساس ري وسار معو يف محلتو اىل
ادلوصل ،أما األم ر قريش العقيلي فقد استعد لصدىم عنها يعاونو يف ذلك األم ر قتلمش ابن عم السلطان طغرلبك
السلجوقي ،وكان قتلمش متصرفا ابدلوصل ودير بكر من ابن عمو السلطان طغرلبك ،وقد حدثت معركة بني الطرفني يف
سنجار(سنة 448ىـ1059/ـ) ،ىزمت قوات قريش العقيلي وقتلمش السلجوقي واستوىل البساس ري على البالد ،اما قريش
بن بدران فانو دلا ىزم يف ىذه ادلوقعة جلأ األم ر نور الدولة دبيس بن صدقة ادلزيدي فأعطاه دبيس خلعة كانت قد أرسلت
اليو من مصر ،وعاد قريش بن بدران اىل ادلوصل وأقام اخلطبة للخليفة ادلستنصر ابهلل الفاطمي ،لكنو مل يبق هبا كث را إذ
اضطر اىل الرحيل عنها بعد ان علم بقدوم طغرلبك السلجوقي لالنتقام من أىل سنجار بسبب ما أصاب قتملش على
()13
أيديهم يف موقعة سنجار.
اما يف عهد األم ر مسلم بن قريش العقيلي الذي ورث اإلمارة بعد وفاة ابية قريش بن بدران ،فهو يعد من أىم
شخصيات األسرة العقيلية ،وقد اتسع يف عهده نفوذ دولة بين عقيل ،ويف ادلقابل ان األم ر صدقة األول وسع نفوذ إمارتو
حٌب وصلت ايل مدينة ىيت واستوىل عليها سنة (496ى ــ1102/م) ،وكانت مدينة ىيت اتبعة اىل األم ر مسلم بن
قريش ،وقد اقطعها إيه السلطان الب ارسالن ،ودلا قتل مسلم أصبحت ىيت اتبعة لبعض قادتو ،واستمرت كذلك حٌب
تويف السلطان ملكشاه فأخذىا أخوة تتش وعندما توىل السلطان بركياروق اقطعها لثروان بن وىب وىو من بين عقيل،
وكانت عالقة ثروان مع األم ر صدقة األول حسنة ،غ ر اهنا سرعان ما تغ رت وذلك الن ثروان خطب ابنة األم ر صدقة،
لكن األخ ر رفض طلبو وزوج ابنتو البن عم ذلا ،وعلى اثر ذلك ربالف بين عقيل مع ثروان على ان يكونوا يد واحده ضد
() 14
صدقة ،ولكن بعد عودة ثروان من احلج سلم مدينة ىيت اىل األم ر صدقة ألنو كان وقتها يناىض السالجقة.
ومل يكن االستيالء على ىيت آخر حلقات توسع إمارة بين مزيد بل امتد نفوذ األم ر صدقة األول بن منصور اىل مدينة
عانة وقد سيطر السالجقة األتراك على ىذ ه ادلدينة مع قائدىم ايلك بن هبرام بن ارتق ،وادللفت للنظر ان طبيعة دخول

عضد الدولة بن بوية ،وقدمو هباء الدولة على سائر االتراك وقلده االمور ابسرىا ،وخطب لو على ادلنابر يف العراق وخوزستان ،وقتل على يد
السلطان السلجوقي طغرلبك يف بغداد سنة (451ىــ 1059 /م) ،ينظر ابن خلكان ،ابو العباس مشس الدين امحد بن دمحم (ت 681ىــ/
 1283م) وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان ،ربقيق ،الدكتور احسان عباس ،ب روت ،دار صادر ،ط ،1ج ،1صص  192ـ93
 - 13ادلعاضيدي ،دولة بين عقيل ،ص 87ـ ـ 88
 - 14ادلعموري ،احلاج علي كرمي دبوس ،سيف الدولة األم ر صدقة بن منصور ادلزيدي ،مؤسس احللة ،دوره يف النهضة العلمية واألدبية،
النجف االشرف ،مطبعة ادليزان ،ط ،2012 ،3صص  ،74-73رحيل ،دمحم فوزي ،أمراء بين مزيد ،أمراء احللة ،القاىرة ،دار اآلفاق العربية،
ط ،2013 ،1ص 52
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صدقة األول مدينة عانة جاءت بدعوة من أىايل مدينة عانة الذين استنجدوا بو خوفا من هنبها على يد ايلك بن هبرام
بن ارتق الذي حاصرىا فسارع صدقة وبسط سلطانو عليها سنة(497ىــ1103 /م)(.)15
وعلى الرغم من اختالف بين عقيل مع القبائل العربية اال انو كان لبعض ىذه القبائل مواقف ودية ضلوىم وخاصة
عندما ربل هبم اذلزؽلة امام خصومهم من غ ر العرب ،فيذكر ان األم ر صدقة األول بن مزيد وقف اىل جانب العقيليني سنة
477ى ـ/1084م ،حني استوىل فخر الدولة ابن جه ر ،وايل السلطان السلجوقي على دير بكر وىي البن مروان ،واخذ
حلل بين عقيل وسىب نسائهم فبذل ابن مزيد األموال ،وافتك أسرى بين عقيل ونسائهم وأوالدىم وجهزىم مجيعا وردىم اىل
بالدىم (.)16
ان ىذه احملاوالت تثبت اىل حد ما نوعأ من التوازن يف العالقات السياسية بني أمراء بين مزيد وأمراء اجلزيرة الفراتية ،اذ
اترة نالحظ ان بين مزيد يظهرون دبظهر اخلارجي ادلتمرد بنظر أمراء اجلزيرة واترة أخرى دبظهر اإلصالح والتغي ر والوقوف
ضد التمرد من قبل األمراء ،على ان مجيع ىذه ادلظاىر تعود يف شكلها األصلي لتعرب عن روح التوسع وبسط النفوذ لكل
إمارة على حساب اإلمارة األخرى.

احملور الثاين/اجلزيرة الفراتية يف ظل أ مراء السالجقة

مل يكن ظهور السالجقة يف العامل اإلسالمي اال دبثابة مرحلة جديده من اتريخ ادلشرق اإلسالمي ،كما ان ظهورىم يف
ميدان السياسة ادى اىل تغ ر جذري يف ميزان القوى واىل بداية جديدة يف حركة التاريخ السياسي يف ادلنطقة ،فقد جاء
الوجود السلجوقي أبوضاع وخصائص جديدة مل تكن مألوفة من قبل ،وقد صلح السالجقة يف تكوين عدة فروع ذلا يف
منطقة ادلشرق كايران والعراق وفيما بعد يف ادلوصل و بالد الشام(.)17
شكل الوجود السلجوقي يف إقليم اجلزيرة الفراتية حضوراً مشهوداً لو يف مسرح األحداث ،ومن الواضح ان الدولة
السلجوقية حكومة عسكرية ،وكان قوام جيشها من شلاليك األتراك ،وكان السالجقة ال يعتمدون على الذين يكونون يف
القيادة العامة وال يعتمدون على األمراء األحرار الذين يديرون الواليت ،بل كانوا يعولون يف اخلدمة على ادلماليك ادلشَباة
ابدلال الذين تربوا يف قصورىم مع األمراء ،وكان من ىؤالء ادلماليك يعتقون مكافأة دلا يقومون بو من خدمات ىامة
فيظفرون أبعلى ادلناصب يف اجليش او يف القصور ،وكان من جراء ىذا ادلنهاج انو كث را ما كان يرتقي شللوك شجاع ليحتل

 - 15ادلعموري ،سيف الدولة االم ر صدقة ،ص  ،75رحيل ،امارة بين مزيد ،ص 52
 - 16ادلعاضيدي ،دولة بين عقيل ،ص 129
 - 17النقيب ،مرتضى حسن ،وفوزي ،فاروق عمر ،اتريخ ايران ،دراسة يف التاريخ السياسي لبالد فارس خالل العصور االسالمية الوسيطة
(21ـ ـ 906ى ــ641 /ـ ـ 1500م) ،بغداد ،مطبعة التعليم العايل ،1989 ،ص ،162النرباوي ،فتحية ،العالقات السياسية االسالمية وصراع
القوى الدولية يف العصور الوسطى (1000م ـ ـ ـ1300م) ،القاىرة ،مكتبة وىبة ،ط ،1982 ،1ص 28
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مقام سيده فكان غالبية البالد الٍب حكمها السالجقة يف القرن السادس اذلجري بيد ىؤالء القادة البارزين الذين شكلوا
()18
دول معينة.
وقد كان أمراء اجلزيرة يف بداية القرن السادس اذلجري /الثاين عشر ادليالدي ػلكمون دويالهتم وإماراهتم كمقطعني
ابسم السالجقة حيث يستمدون سلطتهم ونفوذىم من السلطان السلجوقي ،وال يتوىل ىؤالء األمراء احلكم اال بعد ان
يقَبن دبوافقة السلطان وصار لزاماً عليهم ان يتقيدوا بواجباهتم ذباه خدمة السالجقة وأصبح ذلك تقليداً يس ر عليو
االاتبكة واالراتقة(.)19
إن أىم ما يالحظ يف عهد الوالة السالجقة إهنم كانوا على اتصال مباشر ابلسلطان السلجوقي يوجههم كيف يشاء
ويعزذلم مٌب أراد حٌب لو اضطر األمر إىل استخدام القوة ضد من ربدثو نفسو ابلسعي اىل االستقالل دبناطق واليتو ورفض
االرتباط ادلباشر ابلسلطان( ،)20ومن التقاليد الٍب سار عليها السالجقة اهنم اذ عهدوا اىل احد ابلوالية على إمارة أو مدينة
من بالد اجلزيرة الفراتية يعطونو عالمة التسليم ويكتب لو منشور بذلك فلما تويف آقسنقر الربسقي صاحب ادلوصل
سنة(520ىـ )1126/رأى السلطان زلمود ان يقطعها اىل عماد الدين زنكي دون غ ره دلكانتو وشجاعتو وكتب لو منشوراً
()21
هبا سنة 521ه1127/م ـ
اال ان ذلك مل يدم طويالً ففي عهد االاتبكيات بدا امراء ادلوصل واجلزيرة على درجة كب رة من االستقاللية والتمتع
ابلسلطة الفعلية ومل يبق للسلطان السلجوقي سوى السلطة الشكلية وابرز مثال على ذلك ىو استقرار النظام الوراثي يف
احلكم يف أعقاب عماد الدين زنكي حبيث مل تعد للسلطان أية مشيئة يف عزل احدىم او إصدار أوامره لوال جديد ابلتوجو
اىل ادلوصل واستالم إدارهتا( ، )22ولكن يف ادلقابل ان أمراء اجلزيرة الفراتية حافظوا على تقاليدىم يف طلب موافقة اخلليفة
العباسي على حكمهم(.)23

 -1االمري سقمان(498 -496ىـ1105 -1103/م) :ىو سقمان ابن ارتق بن اكسب صاحب ماردين اخو ادللك
ايلغازي وىو من موايل الدولة السلجوقية ويسمى سقمان القطيب ،كان شهما عادال يف أحكامو ،يذكر ان خالط وأرمينيا
كانت لبين مروان ملوك دير بكر ،وكانوا يف آخر دولتهم قد اشتد عسفهم وظلمهم وساء حال أىل البالد معهم فاجتمع

 - 18لني بول ،الدول االسالمية ،ج ،1ص 340ـ ـ341
 -19سوادي عبد دمحم ،األحوال االجتماعية واالقتصادية يف بالد اجلزيرة الفراتية خالل القرن السادس اذلجري الثاين عشر ادليالدي ،بغداد،
دار الشؤون الثقافية ،ص.413
 -20عماد الدين خليل ،ادلقاومة اإلسالمية للغزو الصلييب ،دمشق،دار ابن كث ر،ط ،1،2005ص.31
 -21ابن األث ر ،الباىر ،ص ،72سوادي عبد دمحم ،األحوال االجتماعية ،ص.414
 -22عماد الدين خليل ،ادلقاومة اإلسالمية ،ص.32-31
 -23سوادي عبد دمحم ،األحوال االجتماعية ،ص ،417عبد هللا انصر سليمان احلارثي ،األوضاع احلضارية يف إقليم اجلزيرة الفراتية ،ص.66
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أىل خالط وكاتبوا سقمان واستدعوه ليملكوه عليهم فسار اليهم سنة 502ىــ1108 /م ،اىل ميافارقني من دير بكر
فحاصرىا حٌب استأمنوا إليو وملكها (.)24
يف ايم األم ر سقمان امتدت توسعات اإلمارة ادلزيدية على حساب ادلدن القريبة من اجلزيرة الفراتية ،وقد شغلت
تلك التوسعات سالطني السالجقة وأمراء اجلزيرة ،لقد كانت مدينة تكريت واحدة من أىم ادلدن الٍب وقعت يف حيازة
األم ر صدقة األول ويف أيم إمارة بين مزيد على ىذه ادلدينة عانت من حالة عدم االستقرار ذلك لتعرضها مرات عديدة
للهجمات ادلتكررة من قبل سقمان بن ارتق الذي كان طامعأ يف االستيالء على ادلدينة ،األمر الذي حتم على بين مزيد
تقدير خطر سقمان والسالجقة ابلنسبة لوجودىم يف تكريت ،وقد بقيت قلعة تكريت بيد األم ر صدقة األول حٌب عام
(500ىـ ـ 1106 /م)(.)25
 -2االمري ايلغازي(202هـ 215 -هـ1122-1101/م) وبين مزيد :ىو االم ر صلم الدين ايلغازي بن ارتق بن
اكسب ،كان ىو وأخوه سقمان من أمراء اتج الدولة تتش ،وكان ايلغازي قد استوىل على ماردين وبعض مناطق
اجلزيرة الفراتية.
تتسم العالقات السياسية بني ايلغازي وأمراء بين مزيد بنوعأ من التفاىم والتقارب بني الطرفني ،فبينما كان ايلغازي
شحنة لبغداد من قبل السلطان دمحم بن ملكشاه ،كان من أىم األحداث الٍب ساىم فيها األم ر ايلغازي ىو صراع السلطان
ملكشاه مع أخيو دمحم ،وىنا يربز دور صدقة األول بن منصور الذي وقف إىل جانب األم ر ايلغازي بن ارتق وقد شاعت
حالة من عدم االستقرار يف بغداد سبكن ايلغازي فيها من إمخاد حركات االضطراب ،وتوجو بعدىا اىل واسط فتبعو جند
األم ر صدقة األول وحققوا النصر على كمشتكني وايل السلطان السلجوقي،ويف العام التايل من ىذه األحداث حالف
احلظ األم ر صدقة األول بن منصور بتحول والء ايلغازي إىل السلطان بركياروق ،وىو ما استفاد منو األم ر صدقة األول
وطرد جند ايلغازي من واسط وانفرد هبا( ،)26ان ىذه ادلواقف ادلتغ رة من قبل األم ر صدقة ذباه ايلغازي توحي إن األم ر
صدقة كان حذرا يف ربركاتو مع األم ر ايلغازي ،كما ويف الوقت نفسو كان يتحني الفرص الستغالىا دبا ينسجم مع
مصاحلة وتطلعاتو التوسعية يف توسيع نفوذ دولتو
وعلى الرغم شلا تقدم إال ان كتب التاريخ تروى لنا نوعأ آخر من العالقات الٍب أقيمت بني األم ر ايلغازي وأمراء احللة
تلك الٍب تتمثل بعالقات ادلصاىرة الٍب أقيمت بعد عصر األم ر صدقة األول إذ يروى ان دبيس بن صدقة خطب ابنة
 - 24ابن خلدون،عبد الرمحن (808ىـ 1406 /م) اتريخ ابن خلدون ادلسمى كتاب العرب وديوان ادلبتدأ واخلرب يف أيم العرب والعجم والرببر
ومن عاصرىم من ذوي السلطان األكرب ،ب روت ،دار الكتب العلمية ،ط ،2006 ،3ج ،5ص  ،209لني بول ،الدول اإلسالمية ،ج،2
ص358
 - 25ادلعموري ،سيف الدولة األم ر صدقة ،ص80
 - 26رحيل ،أمراء بين مزيد ،ص  50ـ51
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األم ر ايلغازي وقد وافق ايلغازي على زواج ابنتو من دبيس،يروي ابن األث ر (ت630ىــ1232/م) يف حوادث
سنة(513ىــ 1191 /م) قولة (:وفيها أرسل دبيس بن صدقة القاضي ااب جعفر عبد الواحد بن امحد الثقفي قاضي الكوفة
()27
اىل ايلغازي بن ارتق دباردين ؼلطب ابنتو فزوجها منو ايلغازي ومحلها الثقفي معها اىل احللة ).
ان طبيعة العالقات القائمة بني األم ر ايلغازي وأمراء بين مزيد ال تنسجم مع سياسة اخلليفة ادلسَبشد ابهلل
العباسي(512ىـ 529-ىـ1135 -1118 /م) فقد خاض اخلليفة حرواب كث رة ضد أمراء بين مزيد زلاوال التخلص منهم
ودبعاونة أمراء اجلزيرة الفراتية إال أن األمر مع ايلغازي ؼلتلف سباما وىذا ما جعل اخلليفة يراسل األم ر ايلغازي يطلب منو
إبعاد دبيس بن صدقة عنو ،فيذكر ابن األث ر(ت630ىــ1232/م) يف حوادث سنة  514ىــ1120/م ان اخلليفة
ادلسَبشد ابهلل ارسل خلعا مع سديد الدولة ابن االنباري اىل صلم الدين ايلغازي وشكره على ما يفعلو من غزو الفرنج،
وأيمره إببعاد دبيس عنو ،فاعتذر ايلغازي عن إبعاد دبيس عنو ووعده بو (.)28
لقد كان طلب اخللفية إببعاد دبيس إظلا خوفا من ان يتقوى الَبكمان ،ويث روا ضدعلا مشاكل جديد ووجد ايلغازي
حينذاك ان الفرصة سنحت لإلعراب يف العودة اىل طاعة السلطان واخلليفة ،فأرسل ابنة سبراتش (547ىـ1152/م)( )29اىل
السلطان زلمود ليشفع يف دبيس ويبذل عنو الطاعة ويلتمس السماح لو ابلعودة اىل مقر إمارتو يف احللة( )30ومل يقف األمر
عند ذلك فقط بل كان من شروط إقطاع السلطان مدينة ميافارقني لألم ر ايلغازي ىو شفاعتو لدبيس بن صدقة ،فيذكر
ابن األث ر(ت630ىــ1232/م) يف حوادث سنة (515ى ـ 1121 /م ) ذكر إقطاع ميافارقني اىل ايلغازي فيقول ( :ويف
ىذه السنة اقطع السلطان زلمود مدينة ميافارقني لألم ر ايلغازي ،وسبب ذلك انو أرسل ولده حسام الدين سبراتش وعمره
سبع عشر سنة اىل السلطان ليشفع يف دبيس بن صدقة ،ويبذل عنو الطاعة ومحل األموال واخليل وغ رىا وان يضمن احللة
كل يوم ابلف دينار ،وكان ادلتحدث عنو القاضي ابو احلسن الشهرزوري ( )31فَبدد اخلطاب يف ذلك ...فلما اراد العودة
اقطعو السلطان ايه مدينة ميافارقني وكانت مع األم ر سقمان صاحب خالط فتسلمها ايلغازي اىل ان ملكها صالح

 - 27ابن االث ر ،الكامل يف التاريخ ،ج ،9ص 190
 -28ابن األث ر ،الكامل يف التاريخ ،ج194 ،9
 - 29ىو حسام الدين سبراتش ابن ايلغازي (516ىـ ـ ـ ـ ـ547ىــ 1122 /ـ ـ1152م) ،كان أم را دلاردين منذ أيم والية ابية وقد ساىم يف
األحداث السياسية لعصر ابية ،كما انو وسع أراضي ملكة لتشمل مناطق ماردين وميافارقني ونصيبني وما جاورىا اال اهنا تقلصت ايم عماد
الدين زنكي ،كما كان لو دورا واضحا يف مواجهة الصليبني مع األم ر نور الدين زلمود ،ابن االث ر ،الكامل ،ج ،9ص210
 - 30عماد الدين خليل ،االمارات االرتقية ،ص 101
 - 31ىو هباء الدين ابو احلسن علي بن القاسم بن الشهرزوري الشافعي ،كان قاضيا يف دمشق وادلوصل،وكانت اسرتو من االسر العلمية
اشتهر رجاذلا بطلب العلم وتولوا القضاء يف ادلوصل والشام منهم القاضي كمال الدين الشهرزوري وىو ابن عم هباء الدين،وكان هباء الدين
قاضيا يف الرحبة ووالة صلم الدين غازي القضاء يف ادلوصل عوضا عن كمال الدين ينظر ،ابن خلكان ،وفيات االعيان ،ج ،4صص241ـ ـ242
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الدين األيويب سنة 580ىـ 1184/م) ،32لقد كان من نتائج صلاح سياسة ايلغازي مع اخلليفة والسلطان ان غادر دبيس
ماردين راجعاً اىل العراق واستقر بو ادلقام يف مدينتو احللة.
وبشكل عام شهدت سياسة دبيس بن صدقة مع األم ر ايلغازي أشكاال من التعاون والتوافق يف العالقات الٍب تفيد ما
ؼلدم الطرفني ،اذ وقف األم ر دبيس مع ايلغازي يف كث ر من احلمالت وخاض معو ادلعارك واحلروب يف مقاومة جبهات
الصراع ضد القوى اخلارجية وتعضيدا لذلك يروي ابن القالنسي يف حوادث سنة 525ى ـ 1130/م بقولة(ووردت األخبار
يف ىذه السنة بظهور الكرج من الدروب وقصدىم بالد ادللك طغرل فاستنجد ابألم ر صلم الدين ايلغازي بن ارتق صاحب
33
حلب وابلَبكمان وابألم ر دبيس بن صدقة بن مزيد فأجابوىم اىل ما دعاىم وبعثهم عليو فاهنزم مجع الكرج )
 -3مشس الدولة جكرمش(592هـ 200 -هــ1105-1101/م) وموقف امراء بين مزيد من احداث عصره :
يعد جكرمش (صاحب جزيرة ابن عمر)واحد من اكرب والة ادلوصل واجلزيرة ،يكمن الدور الذي لعبو جكرمش يف
اتريخ اجلزيرة الفراتية من خالل فرض سيطرتو وتوسيع نفوذه لالستيالء على بعض ادلواقع يف منطقة اجلزيرة الفراتية ،وتصديو
لألخطار الٍب كانت تواجهو مكانتو من قبل سالطني السالجقة ،ىذا بدوره دفع جكرمش لتغي ر سياستو ذباه الوالة يف
منطقة ادلوصل واجلزيرة.
تتعلق األخطار الٍب واجهة األم ر جكرمش ابخلالفات الٍب حصلت بني كل من السالطني السالجقة بركياروق و دمحم
وقد حاول جكرمش بكل ما ؽلتلك من قدرات ان ػلافظ على مكانتو وان يكون بعيدا عن مؤثرات ذلك النزاع.
يف بداية أمره استغل جكرمش حالة الصراع بني أمراء البيت السلجوقي واخذ ابلتوسع ضلو مناطق ادلوصل وحاصر
مدهنا أيما ،مث دخلها سلما وأحسن الس رة فيها ،وبعدىا أسرع يف االستيالء على مناطق واسعة من اجلزيرة واجلهات
اجلبلية فأطاعو العرب واألكراد ،34اال ان ىذه السياسة مل تدم طويال اذ ثأثرت حبكم أجواء االتفاق والتسوية الٍب سبت بني
السالطني السالجقة سنة497ىــ1103 /م ،والٍب دبوجبها أصبحت األجزاء الشمالية للدولة السلجوقية اتبعة للسلطان
دمحم ،ولكن فيما ب عد تغ رت األمور ضد جكرمش إذ استعد السلطان دمحم لقتال جكرمش وانتزاع مدينة ادلوصل واجلزيرة
منو ،كما وجرد جكرمش من شلتلكاتو وعني أم ره جاويل سقاو بدال منو ،فيذكر يف حوادث سنة 500ى ـ 1106/م ان
السلطان السلجوقي دمحم اقطع أم ره جاويل سقاو ادلوصل ومجيع األعمال وادلواقع الٍب ػلكمها جكرمش واستمر النزاع

 32ابن االث ر ،الكامل يف التاريخ ،ج210 ،9
 - 33ابن القالنسي ،ابو يعلى محزة بن اسد بن علي (ت470ىـ ـ 555ىــ1077 /ـ ـ 1160م) اتريخ دمشق (360ى ـ ـ ـ 5555ىــ) ربقيق
سهيل زكار ،دمشق ،دار حسان ،ط ،1983 ،1ج ،2ص326
 - 34عماد الدين خليل ،ادلقاومة االسالمية ،ص 42
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طويال بني جكرمش وجاويل سقاو الذي انتهى بوقوع جكرمش أس را لدى جاويل وبقي يف السجن حٌب وفاتو واستيالء
جاويل على ادلوصل واجلزيرة .35
اما موقف بين مزيد من ىذه األحداث فقد اخذوا التحفظ وعدم االصلرار مع سياسة جكرمش ولكن بعد حبس
جكرمش نصب ابنو زنكي بن جكرمش وأقيمت اخلطبة لو ،وأقام احد شلاليك القعلة ادلدعو(غزغلي)بنشاط واسع من اجل
تثبيت سلطة جكرمش فوزع األموال واخليول وادل رة على اجلند وأرسل الرسائل والكتب اىل أمراء احللة وسلطان سالجقة
الروم (قلج ارسالن ) وآقسنقر الربسقي شحنة بغداد يطلب منهم التقدم اىل ادلوصل وصد ىجوم جاويل واعدا كال منهم
36
بتسليم البلد اليو.
ان ىذه احملاوالت على الرغم من إهنا جاءت متأخره اال أهنا مل ذبدي نفعا يف صلاح تثبيت والية جكرمش ،فكان
تقدم جاويل وصلاحاتو حالت دون ذلك ،كما ويف ادلقابل فان أم ر احللة مل يستجب لرسالة (غزغلي) ،واعترب ذلك خروجا
37
عن طاعة السلطان
 -4جاويل سقاوة وبين مزيد  :بعد االنتصارات الٍب حققها جاويل واستغاللو الظروف السياسية ادلناسبة ،أصبحت

ادلوصل واجلزيرة ربت حكمة ،وقد ظل جاويل يف طاعتو وإخالصو اىل السلطان دمحم ،اال ان الصفاء مل يدم طويال اذ
سرعان ما تغ رت مواقف جاويل فيما بعد ذباه السلطان ،كما وأصبح ايلغازي حليفا جلاويل وحاول االثنان ان يث را الفًب
وادلشاكل بوجو السلطان السلجوقي ،واستغلوا صراع االم ر صدقة بن مزيد مع السلطان دمحم وراسال االم ر صدقة ؼلربانو
عن ثأيدعلا لو يف حربة ضد السلطان ،وعرضوا عليو استعداعلا يف ارسال جيوشهم لو ،االمر الذي دفع السلطان دمحم ان
38
يسرع يف القضاء على األم ر صدقة فاعلن احلرب عليو وقتلو.
 -2عماد الدين زنكي

تش ر الروايت التارؼلية ان الدور الذي لعبو عماد الدين زنكي مع امراء بين مزيد يعود منذ ايم والية آقسنقر الربسقي
وتعيينو شحنة لبغداد سنة 516ىــ1122 /م ،كان زنكي مرافقا لو واشَبك معو يف معظم حروبو الٍب خاضها مع أمراء بين
مزيد ،39اذ يروى ان الربسقي خاض ادلعركة الٍب دارت ضد دبيس أم ر احللة والٍب انتهت هبزؽلة الربسقي ،يروي ابن
القالنسي يف حوادث سنة 517ىــ1123/م بقولة ( :وفيها وردت األخبار من انحية بغداد بربوز اإلمام ادلسَبشد ابهلل
أم ر ادلؤمنني ويف محلتو األم ر آقسنقر الربسقي ،عازما على قصد األم ر دبيس بن صدقة بن مزيد دلا لو عليو يف اخلالف
 - 35ابن خلدون ،ادلقدمة ،ج ،5ص  ،44عماد الدين خليل ،ادلقاومة االسالمية ،ص 47
 - 36عماد الدين خليل ،ادلقاومة االسالمية ،ص 47
 - 37عماد الدين خليل ،ادلقاومة االسالمية ،ص 48
 - 38ابن خلدون ،كتاب العرب ،ج ،5ص  ،46عماد الدين خليل ،االمارات االرتقية ،ص  ،96ادلقاومة االسالمية51 ،
 - 39عماد الدين خليل ،عماد الدين زنكي ،ب روت الدار العلمية ،ط ،1971 ،1ص 38
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واجملاىرة ابلعصيان والفساد يف األعمال ،وقصدوا احللة فانتهبوىا وارتفع السعر ببغداد حٌب بلغ اخلبز ستة أرطال
بدينار)(.)40
لقد ساىم الربسقي يف احلروب الٍب وجهها اخلليفة ادلسَبشد ابهلل(512ىـ 529 -ىـ1135 -1118 /م) اىل
دبيس ،وكان زنكي مشاركا فيها وداعما للخالفة ،وىذا بدوره جعل الربسقي يعتمد اعتمادا كليا على عماد الدين زنكي
فواله مدينة واسط ذات ادلوقع اذلام وكلفو دبهمة الدفاع عنها ضد ىجمات ام ر احللة ،وقد استطاع زنكي ان يسحق يف
طريقة اىل واسط القوات الٍب حشدىا دبيس للدفاع عن مدينة النعمانية وان يستويل عليها(.)41
لقد اظهر األم ر زنكي منذ أيم والية الربسقي حزما وكفاءة يف تبوأه للمناصب العسكرية ،وأابن عن قدرة إدارية فذة األمر
الذي دفع الربسقي لالعتماد عليو وتعيينة والية البصرة اىل جانب واسط ،لقد اظهر زنكي مقدرة عسكرية وإدارية شلا زاد
من مكانتو يف نظر رجاالت الدولة السلجوقية ومن رىبتو لألعداء ،اذ يروى ان دبيس بن صدقة يتجنب الصدام معو،
وفضل توحيد جهوده ضد اخلليفة العباسي يف بغداد بدال من مقارعة عماد الدين زنكي(.)42
أما يف أيم والية عماد الدين زنكي فقد لعب زنكي دورا كب را يف احلرب الذي نشبت بني اخلليفة ادلسَبشد ابهلل
(512ىـ 529 -ى ــ1135 -1118 /م) ودبيس بن صدقة ،اذ انتفض األخ ر على اخلليفة ادلسَبشد ابهلل والسلطان
السلجوقي مسعود ،فلما دارت احلرب بينهما حضر عماد الدين زنكي ىذه احلرب وفيها اهنزم دبيس إىل البصرة وتعقبو
عماد الدين زنكي فحكمها وأحسن محايتها والدفاع عنها 43.إال إن سياسة زنكي مع دبيس تغ رت كث را يف أيم واليتو،
فبعد ا ن شهدت أدورا يف ادلالحقة واحلروب تغ رت كث را عندما وقع دبيس أس را عند عماد الدين زنكي ،وعلى الرغم من
كثرت احلروب الٍب نشبت بينو وبني دبيس اال انو أحسن معاملتو وأكرمو يف ظل واليتو ،وقد امتنع زنكي من تسليمو اىل
اخلليفة ادلسَبشد ابهلل (512ىـ 529 -ى ــ1135-1118 /م) ،على رغم من تردد رسل اخلليفة اىل األم ر زنكي بطلب
تسليمو اىل بغداد.
وتعضيدا لذلك يروي ادلؤرخني يف حوادث سنة 525ىـ1130 /م ،رواية اسر دبيس بن صدقة وتسلميو اىل عماد
الدين زنكي إذ يروى ان (يف ىذه السنة يف شعبان اسر اتج ادللك بوري بن طغتكني صاحب دمشق األم ر دبيس بن
صدقة صاحب احللة وسلمو اىل ااتبكة الشهيد زنكي بن اقسنقر)( ،)44وسبب ذلك ان حاكم صرخد( )45االم ر أكن
 - 40ابن القالنسي ،اتريخ دمشق ،ج ،2ص  330ـ 331
 - 41ابن األث ر ،علي بن ايب الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي (ت 630ى ـ 1232 /م )،التاريخ الباىر يف الدولة االاتبكية ابدلوصل ،ربقيق
عبد القادر امحد طليمات ،القاىرة ،دار الكتب احلديثة ،1963 ،ص  ،25عماد الدين ،عماد الدين زنكي ،ص 38
 - 42عماد الدين خليل ،عماد الدين زنكي ،ص 39
 - 43ابن خلدون ،اتريخ ابن خلدون ،ج ،5ص 267
 -44ابن األث ر ،الكامل يف التاريخ ،ج ،9ص ،258التاريخ الباىر ،ص 46
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توىف وترك جارية سرية فاستولت على القلعة وما فيها وقد علمت اجلارية ان ىذا االستيالء ػلتاج مساندة رجل قوي
ويساعدىا يف ذلك ف روى عنها(قال ذلا بعض أصحاهبا ان ىذا ال يتم اال برجل يتزوجك من األمراء األكابر وحسن ذلا
االتصال بدبيس )( ، )46فوصف ذلا حالو ومكانتو يف العراق فأرسلت اجلارية تدعو دبيس اىل صرخد لتتزوج منو وتسلمو
القلعة وما فيها فسار من العراق قاصداً الشام وقد ظل الطريق بو يف مدينة دمشق وحبسو اتج ادللوك صاحب دمشق،
فلما وصل اخلرب اىل زنكي أرسل اىل اتج ادللوك يطلب منو دبيس يسلمو اليو ،47ذلك ألن دبيس كان يقع فيو وينال منو
وأرسل دبيس اىل زنكي ،اذ كان دبيس يظن يف زنكي ابن يقتلو ولكن زنكي فعل خالف ذلك فقد أحسن اليو ومحلو
األقوات والسالح والدواب وسائر االمتعو واخلزائن ،علما ان اخلليفة ادلسَبشد ابهلل(512ى ـ 529-ىـ1135 -1118 /م)
أرسل دعاتو اىل عماد الدين زنكي يطلب تسليم دبيس اليو ذلك للعداوة السابقة معو اال ان عماد الدين زنكي رفض
()48
تسليمو وبقي دبيس مع زنكي حٌب رجوعو اىل العراق.

اخلامتة :

من خالل البحث والتق صي عن طبيعة العالقات السياسية المراء اجلزيرة الفراتية ؽلكن ان طلرج جبملة نتائج نوجزىا على
النحو التايل :
 -1يبدو جليا ان ىذه العالقات تعكس طبيعة السياسة القائمة لكال الطرفني ،وىي بدورىا تعرب عن صراع القوى
السياسية يف العصر العباسي من اجل السلطة واالستحواذ يف النفوذ واالستقاللية لكل امارة او دولة من اجل
مصاحلها وطبيعة عالقتو مع اخلالفة القائمة يف بغداد.
 -2كما ؽلكن القول ان مسار ىذه العالقات مل يكن على وت رة واحده بل كانت الظروف واألطماع السياسية لكال
الطرفني ىي الٍب ربكم تلك العالقات ،وىي بدورىا تكون اترة مستقرة وأخرى مضطربة.

 - 45صرخد ،ابلفتح مث السكون واخلاء ادلعجمة والدال ادلهملة ،بلد مالصق لبالد حوران من اعمال دمشق ،وىي قلعة حصينة ووالية
حسنة ،واسعو ينسب اليها الكث ر من العلماء ،احلموي ،شهاب الدين ايب عبدهللا يقوت (626ىــ1228/م) ،معجم البلدان ،ربقيق فريد عبد
العزيز اجلندي ب روت ،دار الكتب العلمية ج ،3ص455
 - 46ابن االث ر ،التاريخ الباىر ،ص 46
 - 47ابن خلدون ،عبد الرمحن (808ىـ1406 /م) اتريخ ابن خلدون ادلسمى كتاب العرب وديوان ادلبتدأ واخلرب يف ايم العرب والعجم والرببر
ومن عاصرىم من ذوي السلطان األكرب ،ب روت ،دار الكتب العلمية ،ط ،2006 ،3ج ،5ص 272
 - 48يذكر ان عماد الدين زنكي وصل بغداد ومعو دبيس ،فعلم اخلليفة ادلسَبشد ابهلل ،وكان السلطان السلجوقي سنجر قد علم بذلك
فكاتب زنكي يطلب منو االستيالء على العراق واستعد اخلليفة دلواجهة خطر زنكي واشتبك الطرفان قرب من ادلنارية قرب الدجيل واستغل
دبيس ذلك الصراع وىرب متوجها اىل احللة وتبعو والة اخلليفة واختفى حٌب ظهر بعد ذلك يف واسط،ابن االث ر ،الكامل يف التاريخ ،ج9
صص  258ـ .259
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ؽلكن القول ان الطابع العام لسياسة بين مزيد ومن خالل اترؼلهم الطويل الذي دام قرابة قرن ونصف من الزمن،
كانت ىذه اإلمارة ىي مظهرا من مظاىر استمرارية فاعلية البداوة وحركة القبائل العربية ،وىي أيضا تعد ظلوذج
لالستقالل الذايت يف ربكم القوى والكياانت الصغ رة يف شؤؤن منطقة الفرات االسط ذلك حبكم الظروف الٍب
استغلتها يف تثبت قوهتا
كما ومن ادلالحظ من خالل تتبع س ر ىذه العالقات ان أمراء اجلزيرة الفراتية كانوا ادلدافعني لتثبيت قوة نفوذ اخلالفة
ضد كل القوى السياسية ادلناؤئة ذلا ،فبينما بين مزيد كانوا قد أعلنوا استقالذلم عن اخلالفة العباسية يف بغداد ،ولكن
من اجلهة األخرى كان ألمراء اجلزيرة دورىم يف صد توسع أمراء بين مزيد والوقوف ضد روح التذمر والعصيان بتأييد
اخلالفة العباسية وىذا بدوره يعرب عن وجهة موقف أمراء اجلزيرة ذباه اخلالفة العباسية
استغلت األمارة ادلزيدية حقب الضعف واخلالفات السياسية بني أمراء اجلزيرة وأخذت توسع نفوذىا يف السيطرة على
ادلدن وادلواقع ذلك رغبة يف توسع رقعة إمارهتا ،األمر الذي جعل أمراء اجلزيرة الفراتية يف حذر وترقب دائم لصد
ربركات بين مزيد.
اىل جانب ذلك كان لظروف تعيني األمراء والوالة يف اقليم اجلزيرة الفراتية اثره الواضح يف تغ ر اإلطار العام لسياسة
اإلقليم مع القوى احمليطة بو ،فقد كان لسياسة التولية والعزل ثأث رىا الواضح

التوصيات :توصي الدراسة جبملة امور منها :

الَبكيز على مكانة إقليم اجلزيرة الفراتية من خالل الدراسات ادلكثفة عن مدن ىذا اإلقليم بدراسات مركزة لكل مدينة
ربقيق ما كتب عنها من آاثر وسلطوطات وتراث علمي مل يظهر اىل الوجود وتوجيو الباحثني ضلو ربقيقو ونشره خدمة
للعلم واحلقيقة التارؼلية
إبراز دور علماء اجلزيرة الفراتية ومكانتهم العلمية يف تطور احلركة الفكرية خالل العصور اإلسالمية الوسيطة ،فهنالك
الكث ر من الشخصيات ادلهمة عاشت يف ىذا اإلقليم وساعلت إسهاما واضحا يف رفد احلركة الفكرية يف ادلشرق
وادلغرب
الَبكيز على طبيعة احلياة االجتماعية والعادات والتقاليد لسكان اجلزيرة الفراتية وارتباطها بعادات أىل ادلوصل ،اذ ما
كتب من نتاج علمي عن اتريخ ىذا اإلقليم من حبوث ودراسات ركزت على جوانب التاريخ السياسي فقط ذلك
حبكم األحداث السياسية الٍب تعرض ذلا ،وأعللت جوانب التاريخ االجتماعي

قائمة املصادر واملراجع :
 -1ابن األث ر ،ايب احلسن علي بن ايب الكرم دمحم بن (ت630ىـ1232 /م) الكامل يف التاريخ ،مراجعة وتصحيح دمحم
يوسف الدقاق ،ب روت ،دار الكتب العلمية ،ط.2003 ،4
 -2التاريخ الباىر يف الدولة االاتبكية ابدلوصل ،ربقيق عبد القادر امحد طليمات ،القاىرة ،دار الكتب احلديثة1963 ،
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 -3بدوي ،عبد اجمليد ابو الفتوح ،عالقات بين مزيد ابلقوى السياسية يف العراق ،من بدايت القرن اخلامس اذلجري
حٌب منتصف القرن السادس ،رللة كلية اآلداب جامعة ادلنصورة عدد (.1987 ،)7
 - -4بول لني ،ستانلي ،الدول اإلسالمية،ترمجة دمحم صبحي فرزات ،دمشق ،مكتبة الدراسات اإلسالمية
 -5احلموي ،شهاب الدين ايب عبدهللا يقوت (626ىــ1228/م) ،معجم البلدان ،ربقيق فريد عبد العزيز اجلندي
ب روت ،دار الكتب العلمية
 -6ابن خلكان ،ابو العباس مشس الدين امحد بن دمحم (ت 681ىــ1283 /م) وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،
ربقيق ،الدكتور احسان عباس ،ب روت ،دار صادر ،ط1978 ،1
 -7ابن خلدون،عبد الرمحن (808ىـ1406 /م) اتريخ ابن خلدون ادلسمى كتاب العرب وديوان ادلبتدأ واخلرب يف أيم
العرب والعجم والرببر ومن عاصرىم من ذوي السلطان األكرب ،ب روت ،دار الكتب العلمية ،ط2006 ،3
 -8خليل ،عماد الدين ،عماد الدين زنكي ،ب روت ،الدار العلمية ،ط1971 ،1
 -9خليل ،عماد الدين  ،ادلقاومة اإلسالمية للغزو الصلييب،عصر والة السالجقة يف ادلوصل (489ـ ـ
521ى ــ 1095/ـ ـ ـ1127م) دمشق،دار ابن كث ر2005،
 -10خليل ،عماد الدين  ،اإلمارات االرتقية يف اجلزيرة والشام (465ـ ـ 812ى ــ1072/ـ ـ 1409م) أضواء جديدة
على ادلقاومة اإلسالمية للصليبني والتَب ،ب روت ،مؤسسة الرسالة ،ط1980 ،1
 -11رحيل ،دمحم فوزي ،أمراء بين مزيد،أمراء احللة(403ـ ـ 545ىــ 1012/ـ ـ1150م) ،القاىرة ،دار اآلفاق العربية،
ط2013 ،1
 -12رشاد ،عبد ادلنعم  ،الدولة العربية وظهور الدويالت ،ضمن موسوعة ادلوصل  ،ادلوصل ،جامعة ادلوصل ،دار
الكتب للطباعة والنشر ،ط1992 ،1
 -13سوادي عبد دمحم ،األحوال االجتماعية واالقتصادية يف بالد اجلزيرة الفراتية خالل القرن السادس اذلجري الثاين
عشر ادليالدي ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية ،ط1989 ،1
 -14ابن القالنسي ،ابو يعلى محزة بن اسد بن علي (ت470ىـ ـ 555ىــ1077 /ـ ـ 1160م) اتريخ دمشق
(360ى ـ ـ ـ 5555ىــ) ربقيق سهيل زكار ،دمشق ،دار حسان ،ط1983 ،1
 -15كب ر ،مفاز هللا ،األسرة البويهية يف العراق 334ىــ964 /ـ ـ ـ ـ477ىــ1055 /م ،ترمجة فالح االسدي ،مراجعة
حسني داخل البهاديل ،بغداد ،بيت احلكمة ط2012 ،1
 -16الكعيب،عبد احلكيم ،اجلزيرة الفراتية وديرىا العربية دراسة يف التاريخ الديين والسياسي واالجتماعي قبل اإلسالم،
دمشق ،دار صفحات للنشر والتوزيع ،ط2009 ،1
 -17ادلعاضيدي،خاشع عيادة ،دولة بين عقيل يف ادلوصل (380ى ـ  ،)489-بغداد ،مطبعة شفيق ،ط1968 ،1
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 -18ادلعموري ،احلاج علي كرمي دبوس ،سيف الدولة األم ر صدقة بن منصور ادلزيدي ،مؤسس احللة ،دوره يف
النهضة العلمية واألدبية ،النجف االشرف ،مطبعة ادليزان ،ط2012 ،3
 -19ادلقدسي ،ابو عبد هللا دمحم بن امحد مشس الدين،أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،القاىرة مكتبة مدبويل
 -20انجي ،عبد اجلبار ،اإلمارة ادلزيدية االسدية يف احللة ،دراسة يف أحواذلا السياسية واحلضرية ،قم ط2010 ،2
 -21النرباوي ،فتحية ،العالقات السياسية اإلسالمية وصراع القوى الدولية يف العصور الوسطى (1000م -
1300م) ،القاىرة ،مكتبة وىبة ،ط1982 ،1
 -22النقيب ،مرتضى حسن ،وفوزي ،فاروق عمر ،اتريخ ايران ،دراسة يف التاريخ السياسي لبالد فارس خالل
العصور اإلسالمية الوسيطة (906 -21ىـ641 /ـ 1500م) ،بغداد ،مطبعة التعليم العايل1989 ،
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اتريخ قبوؿ النشر0200/0/02 :

اتريخ استالـ البحث0202 /20 /02 :

موقف دنجار الديادي من الموصل
خالل كتاب زبدة الحلب ألبن الطديم
(ت551هـ0151/م)
Sinjar's political position on Mosul through
Ibn al-Adim's book Butter of Alepp
)(d. 660 AH / 1262 AD
م .د .صهيب حازم عبد الرزاق العضنغري
الطراق
جامطظ الموصل
مركز درادات الموصل/قدم الدرادات التاريخيظ واألجتماعيظ
االختصاص الدقيق :تاريخ عبادي
Lect. Dr. Suhaib Hazim Abdul Alrazzaq Alghadanfary,
UNIVERSITY OF M0SUL
Center for Mosul Studies, Department of Historical Studies

Specialization: Abbasian History
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ملخص البحث:

يهدؼ البحث ادلوسوـ موقف سنجار السياسي من ادلوصل خالؿ كتاب زبدة احللب من اتريخ حلب ألبن
العدمي(ت662ق2060 /ـ) إىل دراسة ماتضمنو الكتاب من أخبا ور عن ادلوقف السياسي لسنجار من ادلوصل .إذ تضمن
و
كمعلومات عن الكتاب كظركؼ أتليفو ،كما تضمن ادلوضوع األساسي كىو ادلوقف السياسي
البحث سَتة أبن العدمي،
لسنجار من ادلوصل ابإلستناد إىل النصوص ادلوجودة يف كتاب زبدة احللب كاليت تناكلت ادلوضوع يف و
حقب اترخيية سلتلفة،
كيف ً
عهود سلتلفة ،كاف ادلؤلف أبن العدمي قد ذكرىا .فضالن عن ذلك فقد تناكؿ البحث موارد ادلؤلف اليت اعتمد عليها شلن
سبقو من ادلصنفُت ،فمنهم من اعتمد عليو يف أخباره عن سنجار كموقفها السياسي من ادلوصل ،كمنهم من أعتمد عليو يف
التسلسل التارخيي لألحداث ،كمنهم من اعتمد ً
عليو يف تعريف ادلناطق ادلذكورة يف الكتاب ككتب البلداف.
الكلمات ادلفتاحية :سنجار ،العدمي ،األيويب ،الزنكيُت ،موقف.

Abstract
The research tagged with Sinjar's political position on Mosul through
Ibn al-Adim's book Zubdat al-Hallab by Ibn al-Adim (d. 660 AH / 1262
CE) aims to study the news included in the book Zubdat al-Haleb in the
history of Aleppo about Sinjar's political position on Mosul. A study of the
biography of Ibn al-Adim, information about the book and the
circumstances of its authorship. It also included the main topic, which is
the political position of Sinjar from Mosul, based on the texts in the book
Butter of Aleppo, which dealt with the subject in different historical eras,
and in different eras, which the author had mentioned by Ibn al-Adim. In
addition, the research dealt with the author’s resources that were relied
upon by those who preceded him from among the compilers, some of them
relied on him for his news about Sinjar and its political position on Mosul,
and some of them relied on him in defining the regions mentioned in the
book as books of countries.
Key words: Sinjar, Aleadim, Ayyubid, Alzankyeen, Mawqif

ادلقدمة

لقد تناكؿ البحث موضوعان ذا طابعُت اترخيي كسياسي ،ذلك ألنو اختص ابدلواقف السياسية بُت مدينتُت
متجاكرتُت خالؿ يح و
قب سلتلفة ،كقد ربددت تلك احلقبة ضمن إطار كتاب زبدة احللب الذم تناكؿ ادلواقف السياسية بُت
ادلدينتُت من خالؿ نصوصو ،كاليت تضمنها الكتاب يف ضوء دراسة تلك احلقب كىي حقبة احلكم الزنكي دل و
دف عديدة
ي
ككاسعة كمنها مدينيت ادلوصل كسنجار .كقد كقع األختيار على كتاب (زبدة احللب من اتريخ حلب) لصاحبو كماؿ الدين
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عمر بن أضبد بن أيب جرادة ادلعركؼ أببن العدمي(ت662ق2060/ـ) ،كذلك ألنو زبصص بدراسة اتريخ حلب كىي
ادلدينة الثانية من حيث احلجم كاألمهية ابلنسبة للدكلة الزنكية اليت شهد عصرىا أىم صور عالقاهتا مع مدينة ادلوصل ،كىي
دبثابة العاصمة الثانية للدكلة الزنكية بعد ادلوصل ،فضالن عن أف النصوص اخلاصة ابلدكلة الزنكية غالبان ما تتناكؿ أخباران
مشًتكة بُت ادلوصل كحلب ،كمن تلك األخبار ما خيص مدينة سنجار اليت تتوسط ادلدينتُت من حيث الطريق من انحية،
كلكوف سنجار قضيةن سياسية مهمة كانت موضعان للجدؿ ككادت أف تكوف موضعان للخالؼ بُت ادلوصل كحلب يف و
حقبة
ما ،إالٌ أف قوة الدكلة الزنكية آنذاؾ كالعالقة الصادقة بُت أمَتم ادلدينتُت قد منع كقوع ذلك اخلالؼ كأعاد اللحمة كالتوافق
بُت ادلدينتُت كأمَتيهما ،فضالن عن أف الكتاب كاف قد تناكؿ من ً
خالؿ أخبارهً أغلب مدف اجلزيرة الفراتية لقرهبا من حلب
اختص هبا الكاتب.
اليت
َّ
تضمن البحث سبهيد كثالثة زلاكر كخاسبة ،تناكؿ التمهيد :تعريفان لسنجار كما ذكره عنها أبن العدمي يف كً ً
تابو،
كالسبب الذم دفعو لتناكذلا ،كالعصور اليت تناكذلا فيها كالدافع إىل ذلك ،مع ذكر بعض ادلواقف السياسية من قًبىل سنجار
ذباه ادلوصل .أما احملور األكؿ فقد تناكؿ نبذةن عن أبن العدمي ككتابو بغية الطلب من حيث طبيعة ادلادة كمواردهً يف الكتاب.
يف حُت تناكؿ احملور الثاين ادلتغَتات السياسية بُت ادلوصل كسنجار يف عصر الدكلة الزنكية فيما يتعلٌ يق ابألمراء الزنكيُت
الذين تعاقبوا على حكمها ،كاختالؼ العالقات بُت ادلدينتُت ابختالؼ حاكمي ادلدينتُت .يف حُت تناكؿ احملور الثالث
الوضع السياسي يف سنجار بعد انتهاء احلكم الزنكي فيها .أما اخلاسبة فقد تناكلت ملخص البحث كأىم النتائج اليت توصل
إليها الباحث.

التمهيد

حجم يف كتاب زبدة احللب ألبن العدمي (ت
لقد كاف دلدينة سنجار اليت تػي ىع ُّد إحدل مدف اجلزيرة الفراتية ه
و
بشكل عاـ كمن خالؿ
662ق2060/ـ) ،كذلك يف جزئيو الثاين كالثالث ،فادلدينة ذات أمهية يف التاريخ اإلسالمي
و
بشكل خاص ،كقد كاف ذلك تبعان للعالقات اليت كانت قائمة بُت ادلدينتُت لدكاف وع سياسية
موقفها السياسي من ادلوصل
خالؿ العصرين السلجوقي كمن بعده الزنكي ،ففي العصر السلجوقي كقبل قياـ الدكلة الزنكية كاف موقف سنجار من
ادلوصل سلبيان ،أذ أنو كيف عهد جكرمش أمَت ادلوصل ،قاـ رضواف بن تتش ملك حلب يف رمضاف من العاـ
944ىػ/ااير2226ـ ،دبحاصرة نصيبُت التابعة للموصل ،عندما اشار لو بذلك االمراء الذين رافقوه ،كىم ايلغازم بن
ارتق(126-122()2ق2200-2221/ـ) ،كأليب بن ارسالف اتش صاحب سنجار(.)0

( )2ايلغازم بن ارتق :كىو أمَته أرتقي كأبن أرتق بن أكسب مؤسس ألدكلة األرتقية ،ككاف أيلغازم أمَتان دلاردين ،ابو احلسن علي بن ايب الكرـ
عز الدين دمحم بن دمحم الشيباين أبن االثَت (ت632ىػ 2030 /ـ) ،التاريخ الباىر يف الدكلة االاتبكية ابدلوصل ،ربقيق :عبد القادر اضبد
طليمات(،بغداد ،مكتبة ادلثٌت ،)2463 ،ص.21
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أما بعد قياـ الدكلة الزنكية يف ادلوصل فقد كانت ادلدينتاف ربكماف من قبل العائلة الزنكية لذلك فقد مشل
الكتاب يف جزئيو الثاين كالثالث فقط مواقف سنجار من ادلوصل ألف اجلزئُت كاان يغطياف اتريخ مدينة حلب يف العصر
الزنكي الذم شهد ظهور دكر ادلوصل شلا أسهم يف بركز سنجار يف الكتاب دلا يربطها مع ادلوصل من خالؿ مو و
اقف
سياسية خلضوعها للحكم الزنكي ،كلقرهبا من ادلوصل إذ أف أمراء سنجار كانوا من البيت الزنكي كربديدان من أبناء أمَت
و
بشكل خاص حينما بلغت الدكلة الزنكية ذركة قوهتا يف
ادلوصل قطب الدين مودكد بن عماد الدين زنكي كقد كاف ذلك
عصر ادللك العادؿ نور الدين زلمود (164-192ق2219-2296 /ـ) ،إذ سبكن من جعلها ربت ادارتو كمن مث تنازؿ
عنها ألخيو قطب الدين مودكد أمَت ادلوصل كمن مث البنائو كأحفاده( .)3كبعد هناية الدكلة الزنكية بدأ التنافس على سنجار
بُت بدر الدين لؤلؤ كاأليوبيُت فهما القواتف األقرب إليها.

أوالً_ نبذة عن ادلؤلف وكتابو بغية الطلب:

كىو الصاحب كماؿ الدين عمر بن أضبد بن ىبة هللا بن أيب جرادة كيعرؼ أببن العدمي كلد يف حلب يف 00
شعباف من العاـ 111ق 2/كانوف األكؿ 2240ـ يف حلب( ،)9كىو مؤرخ كمصنف قد ظهرت مواىبو منذ أعواـ حياتو
االكىل ،فقد درس العلوـ الدينية كحفظ القرآف الكرمي ،كدرس مبادمء اللغة العربية ،كمسع عن شيوخ مدينتو يف علوـ السنة
كالفقو( ،)1فضالن عن كونو مؤرخان .كقد كانت معارفو كاسعة النتمائو إىل عائلة تتمتع دبكانة رفيعة ،كقد ً
كصف أبنو أعظم
ً
موسوعي ادلعارؼ ،كفضالن عن ذلك فقد
مؤرخ أصلبتو بالد الشاـ يف اترخيها اإلسالمي ،كىو غزير ادلعرفة ،كافر اإلنتاج،
نصحو كالده ابحًتاؼ اخلط ،ألف خطو (أم كالده) مل يكن صبيالن ،فلم يرد أف يواجو أبنو نفس ادلشكلة ،فتعلم اخلط
()6
بكل جوانب احلياة لذلك فقد كاف يصحبو معو يف اسفارهً ،كمنها رحالتو إىل
كأتقنو  .ككاف كالده راغبان يف أف جيعلو ملمان ًٌ

()0ابو احلسن علي بن ايب الكرـ عز الدين دمحم بن دمحم الشيباين أبن االثَت (ت632ىػ2030 /ـ) ،الكامل يف التاريخ ،ربقيق  :ايب الفداء عبد
هللا القاضي(،بَتكت ،دار الكتب العلمية2921 ،ىػ 2411/ـ).40 :4،
( )3أبن األثَت ،الباىر ،ص 40؛ كماؿ الدين ايب القاسم عمر بن اضبد بن ىبة هللا أبن العدمي (ت662ىػ 2060/ـ) ،زبدة احللب ،ربقيق :
سامي الدىاف( ،دمشق ،ادلعهد الفرنسي2311 ،ىػ 2461 /ـ).046: 0،
( )9أبو العدؿ زين الدين قاسم ابن قطلوبغا(ت 114ىػ 2919/ـ) ،اتج الًتاجم يف طبقات احلنفية( ،بغداد ،مطبعة العاين 2460/ـ)،
ص.91
( )1أبن العدمي ،زبدة احللب241 :2 ،؛ أضبد فوزم اذليب ،احلركة الشعرية زمن األيوبيُت يف حلب الشهباء(611-114ىػ)( ،الكويت،
بال2411،ـ)،ص 19؛ صلالء سفياف أضبد ،كماؿ الدين بن العدمي مؤرخان للحركب الصليبية /رسالة ماجستَت( ،جامعة ادلوصل ،كلية
اآلداب ،قسم التاريخ2901 ،ق0226/ـ) ،ص.21
( )6عز الدين دمحم بن علي بن ابراىيم أبن شداد(ت612ىػ 2012 /ـ)،األعالؽ اخلطَتة يف ذكر أمراء الشاـ كاجلزيرة ،ربقيق :حيِت زكي عبارة،
(دمشق ،منشورات دار الثقافة.223 :2:2،)2442 ،
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دمشق كبيت ادلقدس كاحلجاز كالعراؽ ،ككاف لرعاية كالده ًبو الفضل الكبَت لو ،إذ أنو حينما بلغ سن الشباب كجد السبل
أمامو متيسرة لتلقي العلوـ كابلتايل ً
بلوغ ًو مكانةن المعة(.)1
كاف جدُّه األعلى كادلعركؼ أببن أيب جرادة ينتسب إىل قبيلة إحدل كربايت قبائل عامر بن صعصعة العداننية،
كعاش يف البصرة ىو كأبنائو كأحفاده ،ككاف صاحبان للخليفة الراشد الرابع علي بن أيب طالب ،عاش ىو كأكالده
كأحفاده يف البصرة ،كيف القرف الثالث اذلجرم/التاسع ادليالدم ىاجر أحد أفراد عائلة أيب جرادة كىو (موسى بن عيسى)
إىل الشاـ لغرض التجارة ،كاستوطن يف حلب كىي ادلدينة اليت تربط الشاـ دبدخل العراؽ كمن مث ادلشرؽ من جهة ،كآسيا
الصغرل كبيزنطا من و
جهة أخرل ،كأنشأ أسرةن فكانت حلب نواةن لنشوء أسرةن عريقة سبيٌزت بكثرة أعالمها ،كمكانتها
دكر يف صبيع ادليادين يف ادلدينة كالسياسة كالقضاء كاألقتصاد كاإلدارة(،)1
األجتماعية ،كأمالكها ،كثركهتا كشهرهتا .ككاف ذلا ه
كبقيت ىذه األسرة أألشهر كاألعرؽ يف حلب كبقيت زلتفظةن أبمسها حىت بعد تدمَت حلب من قبل ادلغوؿ ،ككاف سبب
تسمية العائلة ابلعدمي غ ًَت معركؼ ،ككانت العائلة على ادلذىب الشيعي حىت بدأ ىذا ادلذىب ابألضلسار يف حلب يف عهد
السلطاف السلجوقي ألب أرسالف ،فتحولت إىل ادلذىب السٍت( .)4كقد صاىر كماؿ الدين أبن العدمي الشيح احلليب هباء
الدين أيب القاسم عبد اجمليد بن احلسن بن عبد هللا ادلعركؼ أببن العجمي كىو شيخ الشافعية يف حلب كلو منزلة سياسية
كدينية كاجتماعية كبَتة فيها(.)22
كاف أبن العدمي حيظر رلالس الظاىر غازم أمَت حلب (113ق623-ق2026-2211/ـ) بن السلطاف صالح
الدين األيويب ككاف الظاىر جيل أبن العدمي أكثر من غَته كيكرموي .كيف ذم احلجة من العاـ (626ق2024/ـ) توىل أبن
()22
يتواله أبن العدمي ،كبعدىا توىل التدريس يف
العدمي التدريس يف مدرسة شاذخبت أك ادلدرسة الشاذخبتية  ،كىو َّأكؿ عمل ٌ
ادلدرسة احلالكية( )20كىي ادلدرسة األجل يف حلب ككجد يف أعلى ً
أحد جدراهنا لوحة حجرية كتبها أبن العدمي بنفسو(،)23
ي
( )1ادلصدر نفسو034-031 :2 :3 ،؛عماد الدين امساعيل أبو الفداء أبن كثَت(ت119ىػ2310 /ـ) ،البداية كالنهاية ،ربقيق :عبد هللا بن
عبد احملسن الًتكي ،البداية كالنهاية(،اجليزة ،ىجر للطباعة كالنشر2924 ،ق2441/ـ)010 :23 ،؛ دمحم راغب بن زلمود بن ىاشم
الطباخ احلليب (ت2292ىػ 2101/ـ)،اعالـ النبالء بتاريخ حلب الشهباء ،تعليق  :دمحم كماؿ( ،حلب ،دار القلم العريب للنشر،
2411ـ) 302 :9.؛ أبن العدمي ،زبدة احللب(مقدمة احملقق)29 :2 ،؛ أضبد ،أبن العدمي مؤرخان ،ص.21
( )1أبن العدمي،زبدة احللب(،مقدمة احملقق).29 :2 ،
( )4أبن كثَت ،البداية كالنهاية.010 :23 ،
( )22ادلصدر نفسو.010 :23 ،
ست مدارس بناىا الزنكيوف يف حلب،أبو احلسُت دمحم بن اضبد الكناين ابن جبَت،
أجل ادلدارس يف حلب ،كىي كاحدة من َّ
( )22كىي من ى
(ت629ىػ 2021/ـ)،رحلة ابن جبَت( ،بَتكت ،دار صادر ،د.ت) ،ص .001
( )20كىي ادلدرسة األصيلة يف حلب ،كبنيت يف عهد ادللك العادؿ نور الدين زلمود يف حلب،ككجد يف أعلى ً
أحد جدراهنا لوحة حجرية
ي
كتبها أبن العدمي بنفسو ،كقد ىتوٌىل بنائها القاضي فخر الدين ابو ادلنصور دمحم بن عبد الصمد بن الطرسوسي احلليب،أيب ذر احلليب سبط
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ذكره
إذ كاف ٌ
يدرس العلوـ اليت تعلمها كىي علوـ القرآف كالسنة كالفقو  .كقد علت مكانة أبن العدمي يف حلب كذاع ي
ً
اطالعو
لدل ملوؾ الدكؿ اجملاكرة يف الشاـ كاخلليفة يف بغداد ،ككاف كلما زار بلدان أصبحت مكتباهتا ككاثئقها ربت
ً ً ً ً()26
ً ً()21
عما تقدـ فإف أبن العدمي قد نبغ يف اجلانب اإلدارم كالسياسي أيضان
كتصرفو  ،فأفاده ذلك يف أتليفو لكتبو  .فضالن ٌ
()21
مثل احلضارة العربية
لذلك فقد كصل إىل مرتبة كزير ،كمل يشغلوي ذلك عن كتاابتو لذلك فقد كصف أبنو خَتي من ى
كالثقافة الشامية قبل دخوؿ ادلغوؿ إىل حلب( .)21أما بعد دخوؿ ادلغوؿ بقيادة ىوالكو إىل حلب يف العاـ
(2014/611ـ) فقد ىاجر أبن العدمي إىل دمشق مث غزة مث القاىرة ،كبعد انتصار ادلسلمُت على ادلغوؿ يف معركة(عُت
جالوت) يف العاـ (611ق2062/ـ) عاد أبن العدمي إىل دمشق مث حلب كعرض عليو ىوالكو منصب قاضي حلب
فرفض ذلك كعاد إىل القاىرة كبقي فيها حىت تويف يف العاـ(662ق2060/ـ)(.)24

_كتبو:

ب عديدة منها ما ىو مفقود كمنها ما ىو حاضر ،فادلفقود منها:
كاف ألبن العدمي يكتي ه

 .2كتاب األخبار ادلستفادة كىي يف ذكر بٍت جرادة :كضع أبن العدمي تلبيةن لرغبة ايقوت احلموم ألنو أراد أف يًتجم
ألبن العدمي كأسرتو(.)02

أبن العجمي(ت119ىػ 2914/ـ)،كنوز الذىب يف اتريخ حلب ،ربقيق :شوقي شعث كفاحل الب ٌكور( ،حلب ،دار القلم العريب،
2921ىػ 2446 /ـ).392_334 :2 ،
( )23أيب الفضل دمحم بن دمحم بن دمحم بن دمحم بن الشهاب غازم احلليب ادلعركؼ أببن الشحنة(ت142ىػ2911 /ـ) ،الدر ادلنتخب يف اتريخ
شللكة حلب ،تقدمي عبد هللا دركيش(،دمشق،دار الكتاب العريب2419،ـ)،ص .223
( )29قطب الدين أيب الفتح موسى بن دمحم بن أضبد اليونيٍت ،ذيل مرآة الزماف (حيدر آابد  211 :0 ،)2419 :؛أضبد ،أبن العدمي مؤرخان،
ص.02
( )21مشس الدين دمحم بن اضبد بن عثماف الذىيب (ت191ىػ 2391/ـ) ،سَت اعالـ النبالء ،ربقيق  :شعيب االرنؤكط كدمحم نعيم
العرقسوسي(،بَتكت ،الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع2900 ،ىػ 0222 /ـ) .011 :00 .
( )26الطباخ ،أعالـ النبالء961- 961 :9 ،؛ أبن العدمي ،زبدة احللب(،مقدمة احملقق).21 :2 ،
( )21ادلصدر نفسو(،مقدمة احملقق).21 :2 ،
( )21ادلصدر نفسو(،مقدمة احملقق).23 :2 ،
( )24شهاب الدين عبد الرضبن بن امساعيل بن ابراىيم بن عثماف ادلقدسي الشافعي أبو شامة(ت661ىػ2061/ـ) ،تراجم رجاؿ القرنُت
السادس كالسابع ادلعركؼ ابلذيل على الركضتُت ،تعليق :ابراىيم مشس الدين(،بَتكت،دار الكتب العلمية2900،ق 0220 /ـ)،ص
332؛ خَت الدين الزركلي،األعالـ( ،بَتكت ،دار العلم للماليُت.000 :9 ،)0220 ،
( )02ايقوت شهاب الدين بن عبد هللا احلموم (ت 606ىػ2001/ـ)،معجم األدابء(،بَتكت،دار الًتاث العريب ،د.ت).31 :26 ،
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.0

ً
تاب اترخيي ،صنفو للملك األشرؼ موسى األيويب موسى بن
كتاب ضوء الصباح يف احلث على السماح :كىو ك ه
العادؿ(639_142ق2031_2249 /ـ) صاحب ادلدف اجلزرية(.)02
ً
كعلوم ًو ككصف آدابًًو ك ً
كتاب يف اخلط ً
كطركس ًو :كقد كضعو لتوضيح فن اخلط كأصولًًو ،كىو من كتب اخلط
أقالم ًو
العريب ً
كعلوم ًو ،فضالن عن أنو يضم احلديث كاحلكم(.)00
كىو من مؤلفاتًًو ادلخطوطة.
كتاب تذكرة أبن العدمي :كقد ذكر ً
فيو أحسن ما قرأه من النوادر كاألشعار كاألخبار كاحلوادث التارخيية(.)03
كتاب بلوغ اآلماؿ شلا حول الكماؿ :كىو من الكتب االدبية ،كيضم رلموعة من القصائد كادلوشحات اليت يرتًٌبت
حسب احلركؼ اذلجائية(.)09

.2
.0

كتاب خصوي ابألعشاب(.)01
كتاب الوصلة إىل احلبيب يف كصف الطيبات كالطيب :كىو ه
خصو أبخبار األبناء ككيقية التعامل معهم ،كأىداه للملك الظاىر غازم دبناسبة
كتاب الدرارم يف ذكر الذرارم :كقد ٌ
كالدة إبنو ادللك العزيز(. )06
كتاب اإلنصاؼ كالتحرم يف دفع الظلم كالتجرم عن أيب العالء ادلعرم ،كقد ألفو للدفاع عن أيب العالء ادلعرم ضد
من اهتموه ابإلحلاد (.)01
تب خب ًطًٌو ،كىو من أضخم يكتبًو ،كقد اختص بتاريخ حلب،كمن ادلرجح أنو
كتاب بغية الطلب يف اتريخ حلب :كيك ى
أمساًه بغية الطلب ألنو كضع فيو األخبار الكثَتة كالدقيقية عن مدينة حلب ،كطوبوغرافيتها ،كسكاهنا .كقد كضعو
تلبية للظاىر غازم أمَتىا(.)01

.3
.9
.1
.6

أما كتبِ ِو ادلطبوعة ،فهي:

.3
.9

( )02دمحم بن شاكر الكتيب(ت169ق2363/ـ) ،فوات الوفيات ،ربقيق إحساف عبد القدكس( ،بَتكت ،دار صادر ،د.ت).201 :3،
( )00احلموم ،معجم األدابء91 :26 ،؛ أضبد ،أبن العدمي مؤرخان ،ص.12
( )03احلليب ،أعالـ النبالء.949 :9 ،
()09كارؿ برككلماف ،اتريخ االدب العريب( ،القاىرة ،مطبعة دار ادلعارؼ2419 /ـ)11 :6 ،؛ أضبد ،أبن العدمي مؤرخان ،ص .12
( )01أضبد ،أبن العدمي مؤرخان ،ص.12
( )06الكتيب ،فوات الوفيات.201 :3 ،
( )01ادلصدر نفسو201_201 :3 ،؛ أضبد ،أبن العدمي مؤرخان ،ص.12
()01عماد الدين امساعيل بن دمحم صاحب ضباه أيب الفداء(ت130ىػ 2332/ـ) ،ادلختصر يف اخبار البشر ،تعليق :زلمود ديوب( ،بَتكت،
دار الكتب العلمية ،منشورات دمحم علي بيضوف2921 ،ىػ 2441 /ـ)230 :0 ،؛ أضبد ،أبن العدمي مؤرخان ،ص11؛ أبن العدمي ،زبدة
احللب( ،مقدمة احملقق).21 :2 ،
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الطلب ،لذلك يمسٌ ىي األكؿ البغية
 .1كتاب زبدة احللب من اتريخ حلب :يعد الكتاب منتزع كمستخلص من كتاب بغية
ي
لضخامتو كمشولًو كما سبق ذكره ،)04(،يف حُت يمس َّي الثاين زبدة احللب ألف الزبدة ىي ادلختصر كاخلالصة( .)32إالٌ أف
منهجية األكؿ زبتلف عن منهجية الثاين ،فبغية الطلب يضم تراجم للشخصيات احللبية ،كمن جاء إىل حلب من
خارجها كحسب احلركؼ اذلجائية دكف ذكر األعواـ اليت جاؤكا فيها ،أك ذكر أعواـ احلوادث ،يف حُت كاف يف زبدة
ً
يخ
كر ألخبار حلب كدكذلا كما يتعلق هبا كفق ادلنهج احلويل( .)32كالكتاابف مها من ادلصادر ادلهمة يف اتر ً
احللب ذ ه
حلب.
ً ً
الدىاف كطيبًع بدمشق يف ثالثة أجزاء ،نشر اجلزء األكؿ يف دمشق يف العاـ(
يح ٌقق كتاب زبدة احللب من قبل سامي ٌ
2412ـ) ،كني ًشر اجلزء الثاين يف دمشق يف العاـ (2419ـ) ،فيما ني ًشر اجلزء الثالث يف دمشق أيضان يف العاـ
(2461ـ)(.)30
و
أحداث كتداكلت عليها الدكؿ يف زبدة
مر عليها من
لقد حرص أبن العدمي على تغطية اتريخ مدينة حلب كما َّ
احللب ،ككاف ذلك ضمن أألجزاء الثالثة للكتاب ،فبدأ بسرد أحداثها منذ التاريخ القدمي مث التاريخ األسالمي كفتح حلب
كأكؿ من ملكها  ،كانتهاءن هبزدية التتار نتيجة مقاكمة احللبيُت يف العاـ (692ق2093/ـ).
تضمن اجلزء األكؿ اتريخ حلب منذ قدمي الزماف،كأف أسم حلب ىو عريب ،كأيطلًق عليها ىذا األسم ألف أبراىيم
كاف كرديان كمضيافان ،كخالؿ كجوده يف منطقتها كابلقرب من أحد تلوذلا كاف يضع حاجياتو الثقيلة ابلقرب من ذلك التل،
ًً
ً
ً
ابلقرب من ذلك التل كاف جيمع ال ًرعاء يف
ككاف يبي ُّ
كمقاموي
ث ًرعاءه إىل هنر الفرات الذم تيط ٌل ادلدينة على ساحلو الغريب ،ى
طاؽ ذلك التل كمعهم األبقار كاألغناـ كادلاعز ،ككاف الفقراء أيتوف ً
نً ً
إليو لينالوا من بً ًرهً،فكاف أيمر ال ًرعاء ً
حبلب أغنامهم
ٌ
إن إبراىيم حلب" كأيتوف ً
كأبقارىم طريف النهار ،كنقلً ًو إىل أطراؼ التل ،فإذا ىًمسع الفقراء بذلك قالواَّ " :
إليو( .)33فبدأ
اجلزء األكؿ هبذا اخلرب كانتهى أبخبار العاـ (102ق2201/ـ) كىو العاـ الذم انتهت ً
فيو دكلة األراتقة يف حلب كتوجهت
جيوش األمَت عماد الدين زنكي إلمتالكها بعد ادلوصل .أما اجلزء الثاين فقد تضمن حوادث األعواـ (2261/911ـ)
حىت العاـ(164ق2219 /ـ) ،إذ تناكؿ يف ىذا اجلزء مشاؿ سوراي كليس حلب فقط ،ألنو ضمنو دكلة بٍت مرداس ،كالدكلة

( )04كماؿ الدين ايب القاسم عمر بن اضبد بن ىبة هللا أبن العدمي(ت662ىػ 2060/ـ)،بغية الطلب يف اتريخ حلب ،ربقيق :سهيل زكار،
(بَتكت ،دار الفكر ،د.ت).9321 :22 ،
( )32ادلصدر نفسو9321 :22 ،؛أضبد ،أبن العدمي مؤرخان ،ص12؛ أبن العدمي ،زبدة احللب( ،مقدمة احملقق).02 :2 ،
( )32ينظر صهيب حازـ عبد الرزاؽ ،العالقات بُت ادلوصل كحلب يف عصر األاتبكية الزنكية (114_102ق2213_2201/ـ) /اطركحة
دكتوراه غَت منشورة(،جامعة ادلوصل ،كلية الًتبية للعلوـ اإلنسانية ،قسم التاريخ2931 ،ق0221/ـ)(،ادلقدمة) ص.6
( )30أبن العدمي ،زبدة احللب( ،مقدمة احملقق).02 :2 ،
( )33ادلصدر نفسو(،مقدمة احملقق).33 :2 ،
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العقيلية ،كالسلطاف السلجوقي ملك شاه(911-961ق2243-2213/ـ)،كرضواف بن تتش (121-911ق-2249/
2223ـ) ،كألب أرسالف بن رضواف (121-121ق2229-2223 /ـ) ،كأيلغازم بن أرتق(126-122ق-2221/
2200ـ)،كعماد الدين زنكي مؤسس الدكلة الزنكية(192-102ق2296-2201/ـ) ،كنور الدين زنكي (-192
164ق2213-2296 /ـ) حىت كفاتًو .أما اجلزء الثالث فقد بدأ ابلعاـ (164ق) كخالفة ادللك الصاحل أمساعيل(-164
111ق2212-2213/ـ) بن ادللك العادؿ نور الدين زلمود لو ً
الدهً بعد كفاتًو ،كقياـ دكلة السلطاف صالح الدين األيويب
(114-164ق2243-2212/ـ) بعد كفاة ادللك نور الدين زلمود كانتهى ابلعاـ (692ق2093/ـ) كعهد ادللك
الناصر بن العزيز األيويب (611-639ق2062-2031/ـ) كىزدية التتار.
يتطرؽ إليها يف اجلزء األكؿ من زبدة احللب ،بل ذكرىا يف اجلزئُت الثاين
ٌأما عن مدينة سنجار فإف أبن العدمي مل َّ
كالثالث ،كقد بلغ عدد النصوص اخلاصة بسنجار شبانية كعشركف نصان ،كقد عرفها أبهنا":مدينةٌ مشهورة من مدن اجلزيرة
(ويقصد هبا اجلزيرة الفراتية) بينها وبني ادلوصل ثالثة أايم ،وىي يف ِ
جبل ٍ
حلف ٍ
عال"(.)39

ومن موارد أبن العدمي يف أخبار سنجار:

ً .2
كتاب ذيل اتريخ دمشق ألبن القالنسي :كقد أفاد منو أبن العدمي يف أخبار سنجار كعالقتها ابدلوصل يف العصر
الزنكي كربديدان يف عهدم األمَت عماد الدين زنكي مؤسس الدكلة الزنكية ،كأبنً ًو ادللك العادؿ نور الدين زلمود ،إذ
تويف أبن القالنسي يف العاـ(111ق2262/ـ) ،أم يف عهد ادللك نور الدين زلمود.
 .0استعاف أبن العدمي بكتاب معجم البلداف للحموم يف تعريف ادلدف كاألماكن حُت كركدىا يف النصوص اخلاصة
بسنجار.
 .3كتاب الكامل يف التاريخ ألبن األثَت ،كقد أفاد منو أبن العدمي يف يك ًٌل ما يتعلق دبدينة سنجار ،كما طرأ عليها من
أخبا ور تتعلق أبمرائها كعالقاهتا السياسية مع غَتىا من ادلدف ،ككتابو اآلخر اللباب يف هتذيب األنساب ،لتحرم
ادلوضوع ذاتًو.
أنساب الشخصيات ادلوجودة يف الكتاب يف
ً
 .9بغية الطلب يف اتريخ حلب ،فمن ادلرجح أف أبن العدمي قد نقل أخبار كتاب زبدة احللب من كتابو بغية الطلب يف
اتريخ حلب( ،)31كىذا فيما خيص الشخصيات احللبية كالواردة يف إىل حلب كاليت ذكرىا يف زبدة احللب ،إذ أف بغية
الطلب اختص أبخبار الشخصيات كتراصبها ،لكنو مل يلتزـ ابدلنهج احلويل فيو ،إالٌ أنوي التزـ ابدلنهج احلويل يف زبدة
احللب ككما ذي كًر سابقان.
 .1سبط أبن اجلوزم ،مرآة الزماف يف اتريخ األعياف ،كقد افاد منو ابن العدمي يف توثيق االخبار التارخيية.
( )39احلموم شهاب الدين ايب عبد هللا بن عبد هللا ايقوت(ت606ىػ 2004 /ـ) ،معجم البلداف ،تصحيح  :دمحم امُت اخلاصلي( ،القاىرة،
مطبعة دار السعادة2426 ،ـ) 041/3 ،؛ أبن العدمي ،زبدة احللب.046: 0 ،
( )31أبن العدمي ،بغية الطلب2021 :3 ،؛ أبن العدمي ،زبدة احللب(،مقدمة احملقق).02 :2 ،
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 .6أبو الفداء ككتابو ،ادلختصر يف أخبار البشر ،أفاد منو أبن العدمي أيضان يف توثيق األخبار التارخيية.
كما نقل أبن العدمي من ً
بعض احللبيُت الذين كتبوا عن اتريخ حلب كمنهم:
علي بن عبد هللا بن أيب جرادة كىو شاعر كلو كتاب (اتريخ ملوؾ حلب) نقل منو أبن العدمي بعض ادلعلومات
اخلاصة بسقوط الدكلة ادلرداسية كاألكضاع الداخلية دلدينة حلب( ،)36ككتب أبن أيب طيء (ت632ق2033/ـ) ،كمنها
كتاب (معادف الذىب يف اتريخ حلب)(.)31
ٌأما ادلؤرخوف الذين جاءكا بعد أبن العدمي كنقلوا عنو فهم:
أبن شداد(ت619ق2011/ـ) يف كتابو األعالؽ اخلطَتة( ،)31إذ جلأ إليو يف تعريف ً
مدف حلب اليت تناكذلا يف
كتابًًو(،)34كنقل عنو أبن الشحنة(ت142ىػ2911 /ـ) يف الدر ادلنتخب يف اتريخ حلب ،يف ذكر حلب كتسميتها حلب
ككصفها ابلشهباء ،إذ يقوؿ الطباخ احلليب عن أبن الشحنة يف كتابو أعالـ النبالء يف اتريخ حلب الشهباء:
" قال يف الباب الثاين من الدر ادلنتخب :قال كمال الدين بن العدمي :قرأت يف كتاب اجلامع للتاريخ ادلتضمن ذكر
مبتدأ الدول ومنشأ األمم ومواليد األنبياء وأوقات بناء ادلدن وذكر احلوادث شلا عين جبمعو أبو النصر حيىي بن جرير

الطبيب التكرييت النصراين من عهد آدم إىل دولة بين مروان.)92("...

اثنياً_ ادلتغريات السياسية بني ادلوصل وسنجار يف عصر الدولة الزنكية.

_1خضوع سنجار حلكم األمراء الزنكيني.

لقد ضمن أبن العدمي كتابو النصوص اخلاصة بسنجار كمنها مواقفها من ادلوصل بدءن أبخبار الدكلتُت السلجوقية
كاألرتقية كربديدان يف العامُت الذين شهدا بدأ الغزك الصلييب على ادلنطقة العربية ،إذ بدأ بذكر انضماـ أرسالف اتش
صاحب سنجار ،إىل حلف مكوف من كربوقا صحاب ادلوصل كعبوره إىل الضفة الغربية من الفرات لقتاؿ الصليبيُت
كاجتماعو بدقاؽ بن تتش صاحب دمشق كطغتكُت( )92كجناح الدكلة صاحب ضبص كسكماف بن أرتق يف العاـ
(942ق2241/ـ)( .)90فهذا النص يؤكد كقوؼ سنجار مع ادلوصل اىل جانب الشاـ على السواء.

( )36ادلصدر نفسو.12_4 :0،
( )31ادلصدر نفسو(،مقدمة احملقق).23 : 2،
( )31ادلصدر نفسو(،مقدمة احملقق).23 :2 ،
( )34أبن شداد ،األعالؽ اخلطَتة.96 :2 ،2،
( )92احلليب ،أعالـ النبالء.12 :2 ،
( )92طغتكُت :أمَته تركماين كأصبح صاحب دمشق ،ابن العدمي،زبدة احللب. 200_202 : 0 ،
( )90ادلصدر نفسو.233 :0 ،
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كشلا يضفي أمهيةن سياسية على سنجار ىي كقوعها على الطريق بُت ادلدينتُت الزنكيتُت الكربتُت ادلوصل كحلب،
فالذم يقصد ادلوصل من حلب أك حلب من ادلوصل البد لو من أف دير بسنجار( .)93كيف ضوء كتابو ،كنصوصو اخلاصة
ابلدكلة الزنكية بدأ أبخبار سنجار يف احلقبة اخلاصة بنور الدين زلمود يف حلب من خالؿ النص الذم ذكر رجوع صالح

الدين الياغسياين( )99من حلب اىل ادلوصل من خالؿ قولو نقالن عن أبن القالنسي" :وتفرق الناس يف فرقتني فأخذ
صالح دمحم بن أيوب اليغسياين نور الدين زلمود بن ااتبك وعسكر الشام ومضوا إىل الشام فملك حلب ومحاة

وحران ومحص ومجيع ما بيد أاتبك من الشام واستقر بو .وسران حنن مع ادللك وعساكر داير ربيعة فطلبنا
ومنبج ّ
()91
ادلوصل فوصلنا إىل سنجار"  ،فهي دبثابة الطريق ادلتوسط بُت ادلوصل شرقان كاجلزيرة كالشاـ غرابن ،لذلك فقد كاف
دكر كبَت يف سياسة الدكلة الزنكية كديكن اعتبارىا ادلدينة الرابعة بعد ادلوصل كحلب كدمشق يف أمهيتها بُت ادلدف
لسنجار ه
الزنكية ،ككاف للزنكيُت كاأليوبيُت من بعدىم رغبةن يف امتالكها بعد أمتالؾ ادلدف الثالثة ادلذكورة ،فكلُّ من ديتلك حلب أك
دمشق أك كليهما يسعى المتالؾ سنجار كوسيلة للوصوؿ إىل ادلوصل ،كمن ديتلك ادلوصل يسعى المتالؾ سنجار كوهنا
نقطة ضباية للموصل كتعز هيز لقوهتا .فبعد كفاة أمَت ادلوصل سيف الدين غازم األكؿ بن عماد الدين زنكي يف العاـ
(199ىػ2294 /ـ) توىل أخوه األمَت قطب الدين مودكد حكم ادلوصل ،فيما كاف اخوه األكرب ادللك نور الدين زلمود
حيكم حلب ،كقد سعى االثناف حلكم سنجار ،ككاد النزاع أف يقع بُت األخوين على حكم سنجار ،إذ أف موقف ادللك
نور الدين زلمود يف امتالؾ سنجار كاف أقول من موقف قطب الدين ألنو األكرب أكالن ،كألف كالء صاحب سنجار عبد
ادللك ادلقدـ كاف لألمَت سيف الدين غازم كمن بعده للملك نور الدين زلمود كليس لألمَت قطب الدين مودكد(،)96
لذلك فقد راسل أبن ادلقدـ ادللك نور الدين زلمود يطلب منو القدكـ إىل سنجار كامتالكها ،كقد ذكر أبن العدمي ذلك
من خالؿ النص اآليت ":وفيمن كاتبو ادلقدم والد مشس الدين دمحم ،وكان بسنجار ،فكتب إليو يستدعيو ليتسلم
سنجار .فسار جريدةً يف سبعني فارساً من امراء دولتوِ فوصل سنجار ِرلداً،يف ظاىر البلد ،وأرسل إىل ادلقدم يعلمو
فسري من حلق أابه يف الطريق ،وأعلمو
بوصولو ،فرآه الرسول وقد سار على ادلوصل ،وترك ولده مشس الدين ابلقلعةَّ ،

( )93ادلصدر نفسو.014 :0،
( )99أحد يح ٌجاب األمَت عماد الدين زنكي ،أبن االثَت ،الكامل.091 :4 ،
( )91أبو يعلي ضبزة أبن القالنسي (ت111ىػ 2262/ـ)،ذيل اتريخ دمشق( ،القاىرة ،مكتبة ادلثٌت ،د  .ت) ،ص 016؛أبن العدمي .زبدة
احللب.014:0،
ث ابنو
ككَّر ى
( )96ككاف سيف الدين غازم قد استخلف عبد ادللك ادلقدـ على سنجار كىو شلن كانوا يف خدمة السلطاف السلجوقي مسعود ،ى
مشس الدين من بعده يف منصبو أمَتان على سنجار ،أبن االثَت ،الباىر،ص .41
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بوصول نور الدين ،فعاد إىل سنجار ،وسلمها ِ
إليو ،وأرسل إىل قرا أرسالن ،صاحب احلصن يستدعيو دلود ًة كانت

بينهما"(.)91

أما يف ادلوصل فقد كاف أمَتىا قطب الدين مودكد يستعد لتسلم سنجار بتأييد من كزيره صباؿ الدين
األصفهاين( ،)91كصاحب قلعتو زين الدين كوجك بن بكتكُت( ،)94كىذا ما كاف ال يركؽ لعبد ادللك ادلقدـ ،كقد قاؿ أبن
العدمي يف ذلك ":ودلا مسع قطب الدين والوزير مجال الدين ،وزين الدين ابدلوصل ،مجعوا العساكر ،وعزموا على قصد

سنجار وساروا إىل تل أعفر"( ،)12كلكن مكانة ادللك نور الدين زلمود كانت زلفوظة لدل أخيو قطب الدين مودكد
كمستشاريو ،ككذلك مكانة قطب الدين لدل نور الدين ،لذلك كابلرغم من طموح األثنُت قي احلصوؿ على سنجار إالن
ً
امتالؾ قطب الدين لسنجار كالرحبة( )12كاجلزيرة يكلِّها ابستثناء الرىا فهي للملك نور الدين زلمود كمعها
أف اتفاقان مت على
فوفٍّق بينهما على أن يسلم سنجار إىل قطب
الشاـ كلِّو ،إذ ذكر أبن العدمي ذلك قائالن" :وسار إىل نور الدين بنفسوُ ،
الدين ويتسلم الرحبة ،ويستقل نور الدين ابلشام مجيعو ،وقطب الدين ابجلزيرة ما خال الرىا ،فإهنا لنور الدين"(.)10

ترسخ من خالؿ ىذا األتفاؽ أكثر من ادلاضي منذ
فمن خالؿ ىذا النص يتضح أف احلكم الزنكي لسنجار قد ٌ
رحيل األمَت عماد الدين زنكي مؤسس الدكلة الزنكية،السيما ادلوصل فقد أصبحت اتبعةن ألمَتىا قطب الدين مودكد كمن
بعده ألبنائو كأحفاده.
فبعد كفاة األمَت قطب الدين مودكد يف العاـ (161ق2212/ـ) أصبحت سنجار ربت حكم أبنو عماد الدين
الثاين ،كمن بعده أبنائو كأحفاده حىت هناية الدكلة الزنكية(.)13

 -2اخلالف السياسي بني ادلوصل وسنجار بعد نور الدين وقطب الدين:
( )91زبدة احللب.041_046 :0 ،
( )91كزير األمَت عماد الدين زنكي كمن بعده أبنائو سيف الدين غازم كقطب الدين مودكد أمراء ادلوصل ،ككاف نعم ادلستشاركالوزير ،أبن
االثَت ،الباىر ،ص .11_19
( )94انئب قلعة ادلوصل يف عهد عماد الدين زنكي ،ادلصدر نفسو ،ص.12
( )12زبدة احللب.041 :0 ،
( )12من أعماؿ حلب ،ابو القاسم علي بن احلسن بن ىبة هللا بن عبد هللا الشافعي أبن عساكر(ت112ىػ2216/ـ) ،اتريخ مدينة دمشق،
(بَتكت ،دار البشَت للنشر كالتوزيع ،د.ت).30:0،
( )10زبدة احللب.041 :0،
( )13أبن األثَت ،الباىر،ص.219

()050

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

بعد كفاة قطب الدين مودكد يف العاـ ادلذكور تسلم حكم ادلوصل سيف الدين غازم الثاين األبن الثاين لقطب
الدين مودكد خلفان لوالده( ،)19كتسلم حكم سنجار أبمر ادللك نور الدين زلمود عماد الدين الثاين كىو األبن األكرب
لقطب الدين مودكد ،كقاؿ أبن العدمي عن ذلك" :فلما اجتمعت العساكر سار إىل سنجار فحصرىا ،ونصب عليها
اجملانيق ،وفتحها فسلمها إىل عماد الدين زنكي أبن أخيو ،وجاءتو كتب األمراء ابدلوصل يبذلون لو الطاعة ،وحيثونو

على الوصول إليهم ،فسار إىل ادلوصل( ،)11كقد جرت األمور هبذا الشكل كالتنسيق ،ألف الدكلة الزنكية كانت تعيش
ذركة قوهتا يف عهد ادللك نور الدين زلمود كبعد قدكمو إىل ادلوصل كاإلشراؼ على حكمها كتنظيم أمورىا يف العاـ
(166ق2212/ـ)( .)16كمن الواضح أف تولية أمَتم سنجار كادلوصل من بيت كاحد يؤكد على أمرين:

األول :حرص ادللك نور الدين على إبقاء سنجار أيضان ضمن البيت الزنكي.

الثاين :العالقة اجلغرافية كالسياسية بُت ادلدينتُت كحاجة كلتامها إىل األخرل ،كالعمل على خلق اإلنسجاـ بُت ادلدينتُت،
كفعالن ربقق ذلك يف عهده ،إذ بقيت ادلدينتُت يف استقرار سياسي يف ظل حكم ادللك نور الدين زلمود الذم حكم الشاـ
كحلب كأشرؼ على حكم ادلوصل ،أما بعد كفاتو كظهور األيوبيُت إىل الساحة السياسية كصلاح صالح الدين األيويب يف
احلصوؿ على مكانة نور الدين زلمود كقياـ الصراع بُت الزنكيُت بزعامة سيف الدين غازم كادللك الصاحل امساعيل بن نور
الدين زلمود أمَت حلب من جهة ،كاأليوبيُت بزعامة صالح الدين األيويب( )11من و
جهة أخرل ،فقد أراد أمَت ادلوصل سيف
الدين غازم بن قطب الدين مودكد االستناد إىل أخيو أمَت سنجار عماد الدين بن قطب الدين دلساعدتو يف الوقوؼ بوجو
الزنكيُت لكن عماد الدين رفض مساندة أخيو ،لسببُت:

 _1لتنصيب سيف الدين أمَتان للموصل بدالن منو بعد كفاة كالده قطب الدين.

 _2رغبةن منو يف التعاكف مع صالح الدين األيويب ضد أخيو ،فمضى سيف الدين يف العاـ (112ق2219/ـ) إىل
سنجار كحاصرىا ،كأرسل قوااتن إىل حلب بقيادة أخيو عز الدين مسعود ،كالتحمت مع القوات ادلوجودة حبلب ،فسارت
إىل ضباه كىناؾ كقعت معركة قركف ضباه ،بُت القوات التابعة للدكلة الزنكية من ادلوصل كحلب ،كالقوات التابعة للدكلة
"وأما سيف الدين غازي فإنو مجع عساكِ َرهُ،
األيوبية الفتية بقيادة صالح الدين األيويب ،إذ قاؿ أبن العدمي يف ذلكّ :
وكاتب أخاهُ عماد الدين زنكي صاحب سنجار ،لينزل ِ
إليو بعساكِ ِره ليجتمعا على نصرة ادللك الصاحل ،فامتنع،
( )19أبن العدمي ،زبدة احللب.332 :0،
( )11ادلصدر نفسو.330 :0،
( )16أبن األثَت ،الباىر،ص.213
( )11يوسف بن صلم الدين ايوب بن شاذم ،كادللقب بصالح الدين ،كادلعركؼ بصالح الدين االيويب ،مؤسس الدكلة االيوبية ،هباء الدين أيب
احملاسن يوسف بن رافع بن سبيم أ بن شداد (ت630ىػ2039/ـ)،النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية ،ربقيق :صباؿ الدين
الشيٌاؿ(،القاىرة ،ادلؤسسة ادلصرية للتاليف كالًتصبة2469 ،ـ) ،ص .6
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وكان ادللك الناصر قد كاتبو ،وأطمعو يف ملك ادلوصل ،ألنو الكبري من أوالد أبيو ،فمضى سيف الدين إىل سنجار
وسري عسكراً كثرياً إىل حلب مع ِ
أخيو عز الدين مسعود مع أكرب أُمرائو زلفندار ،فوصل عز الدين إىل
زلاصراً ذلاَّ ،
حلب ،واجتمعت عساكر حلب معو ،وساروا إىل محاه ،فقاتلوىا"(.)11

فمن خالؿ ما تقدـ يتضح لنا ضعف ادلوقف السياسي للدكلة الزنكية بعد كفاة ادللك نور الدين زلمود ،كظهور
اخلالفات يف األسرة الزنكية لدرجة التعاكف من قبل أمَت سنجار مع الدكلة األيوبية ادلنافسة ضد أمَت ادلوصل .كديكن اعتبار
و
ً
خالؼ سياسي طويل األمد من قبل سنجار ضد ادلوصل ،شلا اضطر سيف الدين غازم إىل
مرحلة
ىذه ادلرحلة ىي
زلاصرة سنجار ،لكسر شوكة أمَتىا عماد الدين ،مث قيامو بعدىا بعقد ىدنة قصَتة معو لكسبو إىل جانبو كمنعو من
التحالف مع صالح الدين األيويب ضده .بعد ذلك سبيز موقف صالح الدين األيويب ابلتفوؽ يف العاـ (112ق 2211/
ـ) ،فقاـ حبصار حلب ،كبرزت بوادر معر و
كة أخرل يف األفق لتكو يف حامسة بُت الزنكيُت كاأليوبيُت ،يتضح ذلك من خالؿ
ٍ
حينئذ خطبة ادللك الصاحل"(" ،)14ووصل خرب
النصُت األتيُت" :ونزل ادللك الناصر على حلب زلاصراً ذلا ،وقطع
زلاصر سنجار فصاحل ((عماد الدين)) على ما بيده ،ورحل إىل ادلوصل ،وشرع يف
الكسرة إىل سيف الدين ،وىو
ٌ
مجع العساكر"( . )62فمن خالؿ ىذا النص يتضح لنا موقف سنجار من ادلوصل طيلة سنوات حكم أمَتىا عماد الدين

الثاين.
كبعد االستحضارات اليت قاـ هبا اجلانبُت الزنكي كاأليويب كقعت يف العاـ (112ق2211/ـ) معركة تل السلطاف ،
كىي معركة غَتت رلرايت األمور كنقلت ميزاف القول من الزنكيُت إىل األيوبيُت ،أصبحت الشاـ بعدىا ربت حكم
يبق لدل الزنكيُت سول حلب بيد ادللك الصاحل امساعيل بن ادللك
السلطاف صالح الدين األيويب فضالن عن مصر ،فيما مل ى
نور الدين زلمود كادلوصل كاجلزيرة بيد سيف الدين غازم كسنجار بيد عماد الدين بن قطب الدين كاستمر احلاؿ حىت
العاـ(111ق2212/ـ)إذ تويف سيف الدين غازم أمَت ادلوصل كادللك الصاحل امساعيل فأصبح من الضركرم اإلسراع
ً
بتنصيب أمَتان على حلب ،كلقد أراد أمَت سنجار عماد الدين أف يتوىل ىذا ادلنصب كأجرل مراسالتو مع أىل حلب
()62

لتأييده ،لكن الزنكيُت مل يرضوا بتنصيبو ىو بل مت اإلصباع بينهم كمنهم ادللك الصاحل قبل كفاتو على تنصيب عز الدين

( )11أبن العدمي ،زبدة احللب.03 :3 ،
( )14ادلصدر نفسو.09 :3،
( )62ادلصدر نفسو.09 :3،
( )62عرؼ الحقا بتل السلطاف لنزكؿ السلطاف الب ارسالف عليو ،كماؿ الدين ايب القاسم عمر بن اضبد بن ىبة هللا أبن العدمي (ت662ىػ
2060/ـ)،بغية الطلب يف اتريخ حلب ،ربقيق  :سهيل زكار(،بَتكت ،دار الفكر ،د.ت)2411 : 9،ـ؛ أبن الشحنة ،الدر ادلنتخب،
ص.236

()052

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

مسعود بن قطب الدين مودكد شقيق سيف الدين غازم حلرصو على مصَت الدكلة الزنكية( ،)60فتوىل عز الدف مسعود
حكم حلب( ،)63كقد مت اختياره أمَتان على حلب ابلرغم من أف ادلوصل أيضان كانت ربت حكمو بعد كفاة سيف الدين
غازم( )69ألنو األجدر كاألشجع كموضع ثقة سيف الدين كالصاحل امساعيل( )61ابلرغم من زلاكالت عماد الدين كمراسالتو
مع بعض أنصاره دلبايعتو أمَتان على حلب ،كمنهما علم الدين سليماف بن جندر ،كحساـ الدين طماف ،كلكنهما اضطرا
دلبايعة عز الدين مسعود لعدـ كصوؿ عماد الدين إىل حلب ،كقد ذكر أبن العدمي ذلك يف كتابو من خالؿ النص اآليت:
"وأما علم الدين سليمان بن جندر ،وحسام الدين طمان بن غازي ،وأىل احلاضر ،فإهنم راسلوا ((عماد الدين))
فسري
صاحب سنجار ،وكتموا أمرىم و((شاذحبت)) وىو الوايل ابلقلعة ،واحلافظ خلزانتها وادلدبِّر لألمور مع النوريةَّ ،
طمان ،وطلب منهما ادلوافقة يف اليمني لعز الدين ،فماطال ،ودافعا .فلما
إىل علم الدين سليمان ،وحسام الدين ّ
أتخَّر وصول ((عماد الدين)) عليهما وافقا على اليمني لعز الدين"( .)66كنتيجة لبسالة عز الدين مسعود فإف السلطاف
صالح الدين األيويب كبعد أف كاف ينوم ضم حلب لرقعة دكلتو حينما علم أبف عز الدين مسعود أصبح أمَتان عليها قاؿ:

يبق لنا فيها طمع"( .)61كلكن
"دلا بل ((ادللك الناصر)) أخذ عز الدين حلب قال خرجت حلب عن أيدينا و م َ
تنصيب عز الدين مسعود أمَتان على حلب ًِبصباع الزنكيُت ال يعٍت استقرار احلاؿ يف الدكلة الزنكية كىدكء الوضع السياسي
فيها كذلك ألف عماد الدين مل يقنع بواقع احلاؿ بل استمر دبضايقة عز الدين مسعود لتوليو حلب ،كعدـ سبكنو ىو من
كخب ً
تويل حكمها ،كقاـ دبساكمة عز الدين مسعود بتسليمو حلب مقابل سنجار ً
الؼ ذلك فإنو يسلم سنجار إىل السلطاف

فسري إليو أخوه عماد الدين زنكي أبن
صالح الدين األيويب ،إذ قاؿ أبن العدمي يف ذلك ":وأقام عز الدين حبلبَّ ،
مودود ،وقال((كيف ختتص أنت ببالد عمي وإبنو ِ
أمر ال صرب يل عنو)) .وطلب منو تسليم
وِبموالو ،دوين .وىذا ٌ
إليو وأن أيخذ منو سنجار عوضاً عنها .فامتنع عز الدين ،و م جيبو إىل ما أراد فأرسل ِ
حلب ِ
إليو وى ّدده ِبن يسلم

( )60شهاب الدين عبد الرضبن بن امساعيل بن ابراىيم بن عثماف ادلقدسي الشافعي أبو شامة(ت661ىػ2061/ـ) ،الركضتُت يف اخبار
الدكلتُت النورية كالصالحية ،تعليق  :ابراىيم مشس الدين( ،بَتكت ،دار الكتب العلمية0220 ،ـ) 12 : 3 ،؛ أبو الفداء(ت130ىػ
2332/ـ) ،ادلختصر.291 : 0 ،
( )63كىو شقيق سيف الدين كعماد الدين كىم أبناء قطب الدين مودكد ،أبن األثَت ،الباىر ،ص .212
( )69ابن االثَت ،الكامل. 222 _222 : 22 ،
( )61ابن االثَت ،الباىر ،ص  210؛ أبو شامة ،الركضتُت 12 : 3 ،أبو الفداء ،ادلختصر يف اخبار البشر.291 : 0 ،
( )66زبدة احللب.91 :3 ،
( )61ادلصدر نفسو.96 :3 ،
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عليو طائفةٌ من األمراء ِ
((سنجار)) إىل ادللك الناصر فيضايق ادلوصل هبا .فأشار ِ
ِبخذ سنجار منو واعطائو حلب.
وكان أشد الناس يف ذلك ((رلاىد الدين)) ،وىو الذي كان يتوىل تدبريه"(.)61
مل يكن األمَت عز الدين مسعود ليسلًٌم حلب لعماد الدين كلكن مشورة أعوانو كال سيما رلاىد الدين قادياز( )64بذلك
اضطرتو للنزكؿ إىل مشورهتم ،فكانت ادلقايضة على أف يسلًٌم عز الدين حلب كأعماذلا لعماد الدين كيتسلَّم منو سنجار
ٌ
كل ذلك رباشياى من خذالف عماد الدين لو ،كقاؿ أبن العدمي عن عز الدين ":وراسل أخاه ((عماد الدين)) يف
كأعماذلا ك ُّ
يضم بعضها إىل بعض ،ولعلمو أنّو حيتاج إىل اإلقامة ابلشامِ ..،
وقد َم
ادلقايضة بسنجار ،ليتوفَّر على حفظ بالده ،و ُّ
عليو إخوهُ .واستقرت ادلقايضة على ذلك ،وحتالفا على أن تكون حلب وأعماذلا لعماد الدين و((سنجار)) وأعماذلا
لعز الدين ،وأن ُّ ٍ
((طمان)) ،وصعد إىل قلعة
طمان مع عماد الدينّ ،
فسري ّ
كل واحد منهما ينجد صاحبَو ،وأن يكون ّ
وسري عز الدين من تسلَّم سنجار"(.)12
حلب ،وكان معهم عالمة من عز الدين ،فتسلمهاَّ ،

إال أف عز الدين مسعود مل يًتؾ حلب دبأل إرادتو لذلك فقد أراد أف يًتكها لصاحب سنجار بعد أف جيعلها خاكيةن من
كل خَتاهتا ،فسيطر على أمواذلا كاسلحتها ،كخزائن ادللك نور الدين زلمود اليت كانت فيها ،حىت إذا تسلمها صاحب
ًٌ
سنجار كجدىا ليس كما كاف يريدىا ،كقاؿ أبن العدمي ":واستوىل على مجيع اخلزائن اليت كانت لنور الدين ِ
وولده بقلعة

حلب ،وما كان فيها من السالح .)12("...كبذلك أراد األمَت عز الدين مسعود ذبريد حلب من كل مقومات القوة ً
لعلم ًو
()10
ً ًً
كفوض أمر الطفل
طفل صغَت َّ ،
بعدـ قدرة أمَت سنجار يف احلفاظ عليها ،كأبقى فيها أبنو نور الدين أرسالف شاه كىو ه
كقواهتا العسكرية دلظفر الدين كوكبورم(632-163ق-2261/
إىل الوايل ابلقلعة شهاب الدين إسحق كسلَّم ادلدينة ٌ
()13
2030ـ) صاحب أربل،كخرج منها يف السادس عشر من شواؿ من العاـ 111ق 02/شباط 2210ـ قاصدان

( )61ادلصدر نفسو.91 :3 ،
( )64عتيق زين الدين كوجك انئب قلعة ادلوصل ،توىل ادارة قلعة ادلوصل منذ العاـ (112ق2216/ـ) كيف عهدم سيف الدين غازم كعز
الدين مسعود ،أبن االثَت،الباىر،ص.211
( )12ادلصدر نفسو.10 :3 ،
( )12ادلصدر نفسو.12 :3 ،
( )10ادلصدر نفسو.12 :3 ،
( )13مظفر الدين بن زين الدين علي بن بكتكُت ،كالده زين الدين كاف انئبان لقلعة ادلوصل يف عهود عماد الدين زنكي كأبنيو ،سيف الدين
غازم األكؿ كقطب الدين مودكد األكؿ خالؿ األعواـ(163_134ق2261_2299/ـ) ،كىو أم كوكبورم كاف أمَتان ألربل،أبن األثَت،
الباىر.236_231 ،
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الرقة( ،)19أكؿ ما قصد( )11كردبا كاف ذلك ليشعر أمَت سنجار عماد الدين أنو ترؾ أبنو الصغَت يف حلب ألنو ال حيب
ً
كتسليمها لو ،ألنو ليس يكفأن لو.
استقبالو فيها
كحينما مسع السلطاف صالح الدين ابمتالؾ عماد الدين حللب استبشر خَتان كشعر أبهنا ستصبح بيده قريبان بعد أف أيس
منها حينما كانت بيد عز الدين مسعود ككما ذيكًر سابقان ،كقد نقل أبن العدمي قوؿ صالح الدين حُت امتلك عماد الدين

حلب من خالؿ النص اآليت ":ودلّا بل ادللك الناصر حديث حلب وأخ ُذ عماد الدين إايىا ،قال(( :أخذان وهللا
حلب)) .فقيل لو (( :كيف قلت يف عز الدين دلّا أخذىا خرجت حلب عن أيدينا ،وقلت :حني أخذىا عماد الدين
ملك ِ
رجال ومال ،وعماد الدين ،ال ٍ
صاحب ٍ
مال وال رجال!"( .)16كبعد
أخذان حلب؟)) فقال(( :ألن عز الدين ٌ
ُ
()11
دخوؿ عماد الدين إىل حلب يف الثالث عشر من زلرـ من العاـ 111ق 21/ااير 2210ـ  ،كرأل أف خزائنها خاليةن
ندـ على مقايضتها بسنجار ،إذ ذكر أبن العدمي ذلك قائالن ":حيث وصل ووجد خزائنها صفراً من ادلال ،وقلعتها خاليةً
من العدد والسالح واآلالت ،وأنو جياور ((ادللك الناصر)) فيها"(.)11حُت ذاؾ أصبح موقف عماد الدين موقف

ادلتخبط الذم ليس لو قيمة حاكم أك سياسي كامنا طامع كحاسد ألخيو أمَت ادلوصل كحلب سابقان ،فلم يقنع حبكمو
لسنجار ،كساكـ أخاه للحصوؿ على حلب كما سبق ذكره ،فأخذ يًتقب الفرص دلساكمة السلطاف صالح الدين األيويب
اض أخرل ليست مهمة لديو .كمن اجلدي ًر ابلذكر أف عماد الدين قاـ ِبجر و
للتنازؿ عن حلب مقابل إعطائو أر و
اءات إدار وية

"ووىل القلعة (( عبد الصمد بن
سريعة كتنصيب كايل القلعة كالعسكر كاخلزائن كغَتىا ،كذكر أبن العدمي ذلك قائالنّ :
احل ّكاك ادلوصلي))؛ والعسكر ،واخلزائن ،والنظر يف أحوال القلعة إىل رلاىد الدين بزغش .وأنزل ((شاذخبت)) من
عمو...ووىل الوزارة ((هباء الدين أاب الفتح
القلعة .والقضاء ،واخلطابة ،والرائسة ،على ما كان عليو يف أايم أخيو وأبن
ّ

نصر بن دمحم بن القيسراين)) أخا ((موفق الدين خالد))-وزير نور الدين .)14("...-كفعالن كبعد أف أقًتبت ضبلة
السلطاف صالح الدين األيويب من حلب يف صبادل األكىل من العاـ نفسو كإقامتو حوذلا ثالثة أايـ أراد عماد الدين نقض
عهده مع أمَت ادلوصل كعرض على السلطاف صالح الدين األيويب االستيالء على سنجار كإعطائها لو مقابل زبليو عن

( )19الرقة  :كىي مدينة تقع على هنر الفرات من جانبً ًو الشرقي لذلك تي ُّ
حراف ثالثة ٌأايـ ،احلموم،
عد من مدف اجلزيرة الفرايت ،كتبعد عن ٌ
معجم البلداف.61 :3 ،
( )11أبن العدمي ،زبدة احللب.12 :3 ،
( )16ادلصدر نفسو.11 :3 ،
( )11ادلصدر نفسو.19 :3 ،
( )11ادلصدر نفسو.11 :3 ،
( )14ادلصدر نفسو.19 :3 ،
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حلب لو ،كقاؿ لوِ " :
ُعطيك حلب"
إمض إىل سنجار ،وخذىا وادفعها إيل ،وأان أ َ
و
بشكل مباشر بضياع حلب من أخيو األمَت عز الدين مسعود أمَت ادلوصل
عماد الدين زنكي صاحب سنجار أسهم
ً
و
بشكل عاـ ،فبعد أف ضعف أمر عماد الدين الثاين أراد أف يستغل حلب كيعود إىل
بشكل خاص ،كمن الدكلة الزنكية
سنجار فأمر أحد أعوانو أف يذىب إىل صالح الدين ك يطلب منو اخلابور كسنجار كغَتمها مقابل أف يتنازؿ لو عن حلب،
 .فمن خالؿ ىذا يتضح أف

النصُت اآلتيُت " :فاخرج إليو ،وحتدث معو على أن يعطيين اخلابور ،وسنجار؛ وأي شيء قدرت على
كقد كرد ذلك يف ٌ

ان تزداده فافعل ،واطلب الرقة لنفسك"( ،)12كفعالن كاف السلطاف صالح الدين يريد احلصوؿ على حلب بعد حصولو
على دمشق كجاءتو الفرصة مواتية من خالؿ عماد الدين فاتفق مع حساـ الدين طماف رسوؿ عماد الدين على أف تيسلَّم
و
قرر مع ادللك
حلب كأعماذلا إىل صالح الدين ،مقابل سنجار كمدف أخرل ،كقد كرد ذلك يف النص اآليت ":إىل أن ّ
ِ
األموال والسالح( ،)10وأن
أيخذ شيئاً من أمواذلا ،وذخائِ ِرىا ،ومجي ِع ما فيها من
الناصر أن أيخذ حلب وعملها ،وال ُ
لطمان الرقة؛ ويكون مع عماد
يعطي عماد الدين عوضاً عنها :سنجار ،واخلابور ،ونصيبني ،وسروج ،وأن يكون ّ
()13
ً
طماف:
طماف ىو الوسيط بُت عماد الدين كالسلطاف صالح الدين سٌران كعلنان،إذ قاؿ أبن العدمي عن ٌ
الدين"  ،كقد كاف ٌ
خاليا ،ويرتب األمور معو ،وجييء
كل ليلة يف دارهِ ،خارج ادلدينة .وجيتمع ابلسلطان ادللك الناصر ً
" ...فكان يبيت ِّ

إىل عماد الدين ويقرر احلال معو .)19(".....،كابلرغم من رغبة عماد الدين يف تسليم حلب للسطاف صالح الدين كاف
طماف يير ًغٌبو يف ذلك أيضا ،إذ قاؿ لو " :أرى من الرأي يف حلب أن تسلمها إىل ادللك الناصر ،جباىها ،وحرمتها"..،
ٌ
()11
و
 ،كمل يكن احللبيوف يعلموا بشيء عن قرار تسليم حلب من قبل عماد الدين بل كاف تسليمها مفاجئان ذلم ،كدخلها
السلطاف صالح الدين يف العاـ (114ق2213/ـ)( .)16فاستاء احللبيوف من تنازؿ عماد الدين عن حلب ،كقالوا يف ذلك
شعر ذكره ابن العدمي كمنو :
ه
عماد الدي ِن رلنونِ
أحباب قليب ال تلوموين ىذا ُ

( )12ادلصدر نفسو.16 :3 ،
( )12ادلصدر نفسو.66 :3 ،
( )10لقد كرد يف خ ورب سابق أف األمَت عز الدين مسعود أخذ يك َّل أمواؿ حلب كأسلحتها كذخائًًرىا ،كلذلك ندـ عماد الدين على مقايضتها
بسنجار كأراد استعادة سنجار من عز الدين ،ادلصدر نفسو.12 :3 ،
( )13ادلصدر نفسو.66 :3 ،
( )19ادلصدر نفسو.66 :3 ،
( )11ادلصدر نفسو.61 :3 ،
()16ادلصدر نفسو.61 :3 ،
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حلب وزاده ادلوىل نصيب ِ
قايض بسنجا ٍر لقلعة ٍ
ني(.)11
كمنو:

ك من ابي ٍع مشًتي .
وبعت بسنجا ِر قلعة حلب عدمتُ َ
َ
()14
كابع عماد الدين كل مقتنياتو يف حلب للسلطاف صالح الدين االيويب  ،مث عاد إىل بدايتو أمَتاى لسنجار .كيف العاـ
(112ق2211/ـ) أضيف إىل أمالؾ عماد الدين تلعفر أيضان ،بعد أف سبكن السلطاف صالح الدين من السيطرة عليها
()11

كإعطائها لو ،كقد توضح ذلك من خالؿ النص اآليت " :وافتتح ((تل عفر)) فأعطاىا عماد الدين صاحب

سنجار"( . )42كمن اجلدير ابلذكر أنو كمنذ تويل عماد الدين بن قطب الدين سنجار يف العاـ (114ق 2213/ـ) مل
ارث بُت أحفاده منذ ذلك احلُت كحىت هناية الدكلة الزنكية يف العاـ
نكي قوم كبقي حكمها متو ه
يتوالىا ه
أمَت ز ه
(632ق ،)42()2033/كقد اثَّر ذلك على ً
ادلدينة سلبان كسوؼ يؤثًٌر عليها يف األايـ كاألعواـ ادلقبلة.
منذ ذلك احلُت كانت األكضاع السياسية بُت ادلوصل كسنجار مستقرة ،بعد أف
استقل أمرائهما كلّّ دبا ربت يديو ،إالٌ
َّ
ف إذ أف أيمراء ادلوصل اضلسر نفوذىم يف ادلوصل بعيدان عن الشاـ القريبة من مواقع
أف النشاط اجلهادم للزنكيُت توقَّ ى
ادلواجهة مع الصليبيُت ،أما عن الوالء السياسي لسنجار فمنذ تويل عماد الدين حكمها استقلت عن ادلوصل كأصبح
كالئها للدكلة األيوبية الفتية ،كاستمر عماد الدين على ً
هنجو خاضعان للسلطاف صالح الدين األيويب ،كما قاـ دبساندتو يف
جهاده ضد الصليبيُت ،ففي العاـ (119ق2211 /ـ) قامت قوات سنجار ابإلنضماـ لقوات السلطاف صالح الدين
و
ىجمات ضد الصليبيُت(.)40
األيويب لشن
و
خالؼ أك و
احلاؿ نفسو بُت سنجار
إم
نشاط سياسي ،ك ي
استمر الوضع السياسي بُت ادلوصل كسنجار مستقران كمل يشهد َّ
كاأليوبيُت ،ففي العاـ (114ق2243/ـ) تويف السلطاف صالح الدين األيويب( ،)43كيف العاـ (149ق2241/ـ) تويف
()49
تغَتت سياسية األيوبيُت مع
عماد الدين صاحب سنجار  ،فأصبحت أمالؾ األكؿ يف أيدم إخوتًو كأبنائو ،لذلك فقد َّ
( )11ادلصدر نفسو.61 :3 ،
( )11ادلصدر نفسو.61 :3 ،
( )14ادلصدر نفسو.12_64 :3 ،
( )42ادلصدر نفسو.12 :3 ،
( )42أبن األثَت ،الباىر ،ص.242
( )40ادلصدر نفسو220 :3 ،؛ صباؿ الدين دمحم بن سامل صباؿ الدين دمحم بن سامل أبن كاصل (ت641ىػ 2041/ـ)،مفرج الكركب يف اخبار
بٍت ايوب ،ربقيق :صباؿ الدين الشياؿ( ،القاىرة ،ادلطبعة االمَتية 2316ىػ2411 /ـ).011 :10 ،
( )43أيب العباس مشس الدين أضبد بن دمحم بن ايب بكر أبن خلكاف(ت612ق 2010/ـ) ،كفيات األعياف كأنباء ابناء الزماف ،ربقيق :إحساف
عباس( ،بَتكت ،دار صادر2341 ،ق2411/ـ).020_022 :1 ،
( )49ادلصدر نفسو.332 :0 ،
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سنجار ،إذ أنو كيف العاـ (626ق2024/ـ) كرغبةن من ادللك سيف الدين أيب بكر العادؿ األيويب (629-146ق/
2021-2022ـ) شقيق السلطاف صالح الدين يف التقرب من ادلوصل( )41فقد سار إىل سنجار كحاصرىا هبدؼ
ً
األستيالء عليها ،حينذاؾ تدخل مظفر الدين كوكبورم صاحب أربل كحليف أيمراء ادلوصل( )46الزنكيُت للتوسط بُت
العادؿ كقطب الدين بن عماد الدين صاحب سنجار ،لكن العادؿ رفض كساطة األمَت مظفر الدين كوكبورم كقاـ بشن
و
ىجمات على سنجار ،كقاؿ أبن العدمي عن العادؿ  " :ونزل على سنجار زلاصراً ذلا ،وشفع ٍ
إليو مظفر الدين أبن زين
الدين ،يف صاحب سنجار ،فلم يقبل شفاعتو ،)41("...كقاؿ أيضان يف ذلك ":وضايق سنجار وقاتلها يف شهر مجادى

اآلخرة"(.)41

كمن اجلدير ابلذكر أنو كابلرغم من ادلوقف السليب لعماد الدين أمَت سنجار ذباه اخويو سيف الدين كعز الدين
أمَتم ادلوصل فإف نور الدين أرسالف شاه بن عز الدين مسعود سارع لنجدة قطب الدين الثاين بن عماد الدين أمَت
ً
االستيالء عليها ،فمنع العادؿ من االستيالء عليها كإبقاىا لقطب
سنجار بعد إغارة العادؿ االيويب على سنجار كزلاكلتو
الدين .كقد استعاف دبظفر الدين كوكبورم ،كالظاىر بن السلطاف صالح الدين األيويب ،الذم كاف يتظاىر ابلوالء لعمو
العادؿ كلكنو كاف يتعاكف مع أمَت ادلوصل نور الدين أرسالف شاه إلنقاذ سنجار كإبقائها لصاحبها الزنكي ،كقد ذكر أبن
العدمي ذلك يف النص اآليت " :وقام نور الدين بن عز الدين_صاحب ادلوصل_يف نصرة أبن عمو صاحبها ،واتّفق مع

((مظفر الدين)) ،وحتالفا ،وأفسدا مجاعة من عسكر ((ادللك العادل)) ،وراسال ((ادللك الظاىر)) ،على أن جيعالهُ
ِبمسو .وجعل ((ادللك الظاىر)) يداري اجلهتني ،والرسل تتواتر ِ
السكة ِ
السلطان ،وخيطبوا لو ،ويضربوا ِ
إليو من
عم ِو ،وعسكره معو ،ويف الباطن ابلنظر يف ِ
ِ
حفظ سنجار ،ومداخلة ادلواصلة ،وىو
البلدان ،وىو يف الظاىر يف طاعة ّ
ك بيمينو لو ،إال أن أرسل أخاهُ ((ادللك ادلؤيد))،ووزيره ((نظام الدين الكاتب)) إىل عمو،
يظهر لعمو أنو
متمس ٌ
ّ
إطالق سنجار ،وتقرير األم ِر إىل ٍ
ِ
ِ
حالة
يطلبان منو الشفاعة إليو ،يف
معلماً لو أن رسول ادلوصل ،ومظفر الدين ،وصال
ِ
قدومو على ان شفع فيهم ادللك الظاىر ،وأطلق ذلم ((سنجار)) ،واستنزذلم عن
يراىا .....وتوسط احلال عند

((اخلابور)) و((نصبني))"( .)44من ىذا النص يتضح أف ادلوصل كانت حريصةن على بقاء سنجار يف يد صاحبها الزنكي
ابلرغم من ادلواقف السياسية ادلعاكسة من ً
قبل سنجار ذباه ادلوصل ككما اتضح ذلك سابقان.

( )41سهيل طقوش،اتريخ الزنكيُت يف ادلوصل كبالد الشاـ( ،بَتكت ،دار النفائس للطباعة كالنشر كالتوزيع2924 ،ق2444/ـ) ،ص.031
( )46كاف دلظفر الدين كوكبورم مكانةن لدل الزنكيُت ألف كالده كاف انئبان لقلعة ادلوصل كما ذيكًر سابقان.
( )41زبدة احللب.262_262 :3 ،
( )41ادلصدر نفسو.262 :3 ،
( )44ادلصدر نفسو.262 :3 ،
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ذكرهي كحينما شعر صاحب سنجار قطب الدين الثاين بن عماد الدين برغبة األمراء األيوبيُت يف احلصوؿ
كنظران دلا سبق ي
على سنجار عاجالن أـ آجالن فقد اختار التحالف ضدىم ،ففي العاـ (621ق2002/ـ) قاـ ابلتحالف مع أضبد بن علي
بن مشطوب أحد األمراء ادلوالُت لألشرؼ األيويب ،كالذين سبكن أمَت أربل مظفر الدين كوكبورم من استمالتهم للتحالف
معو ضد األشرؼ( )222األيويب( ،)222كمسح لو ابلدخوؿ إىل سنجار كإجاره من األشرؼ األيويب ،كقد كرد ذلك يف النص
اآليت " :وخاف أبن مشطوب ،فسار إىل سنجار ،فاعًتضو وايل نصيبني من جهة ادللك األشرف ،وقاتلو فهزمو،
واستباح عسكره ،وسار إىل سنجار ،فأجاره قطب الدين صاحبِها"( .)220كيف العاـ نفسو قاـ ادللك األشرؼ أبخذ
سنجار من صاحبها قطب الدين كإعطائًًو الرقة عوضان عنها ،كقاـ بدر الدين لؤلؤ(611-621()223ق2014-2022/ـ)
ابالستيالء على تلعفر ،كقد كاف لؤلؤ حليفان للملك األشرؼ األيويب ،كبعد ىركب أبن مشطوب من سنجار كقدكمو إىل
ادلوصل استجار من ادللك األشرؼ األيويب بلؤلؤ فتظاىر لو أنو أجاره ،كلكنو أرسلو إىل ادللك األشرؼ ،كقد ذكر أبن

وعوض صاحبها ((ابلرقة))عنها،
العدمي ذلك يف النص اآليت ":ووصل ((ادللك األشرف)) إىل ((سنجار)) وفتحهاّ ،
وفتح لؤلؤ((تلعفر)) وسلّمها إىل ((ادللك األشرف)) ،واستجار ((أبن مشطوب)) بلؤلؤ ،فأجاره على حكم ادللك
األشرف فيو ،وسلمو أىل ادللك األشرف ،وقيّده يف سنجار .وسار ادللك األشرف إىل ادلوصل ومعو عسكر حلب
فأقام سليماً على ظاىرىا ،حىت أصلح أمرىا مع صاحب(( أربل)) ،وىادنو"(.)229

كيف ىذا العاـ أم (621ق2002/ـ) انتهى احلكم الزنكي يف سنجار كخرج منها آخر أمرائها كىو عمر بن قطب الدين
دمحم بن عماد الدين  ،فسيطر عليها األشرؼ األيويب كأعطى عمر بن دمحم الرقة عوضان عنها فهذا النص يؤكد أف لألشرؼ
ً
شىت ادللك األشرؼ يف
رغبةه يف السيطرة على سنجار ،كيف الوقت نفسو اعتقل ي
أحد خصومو فيها فضالن عن ذلك فقد ٌ
إصالح أمورىا
سنجار ،إذ ذكر أبن العدمي ذلك يف النص اآليت قائالن " :وانفصل ادللك األشرف عن ادلوصل ،بعد
ِ
()221
وشىت ((بسنجار)) ،وقبض على ((حسام الدين بن خشًتين))_ وكان أمرياً من أمر ِاء حلب_لِغد ٍر بلغو عنو" .
ّ

( )222موسى بن العادؿ األيويب ،أبن كاصل ،مفرج الكركب.12 :9 ،
( )222أبن األثَت،الكامل 316 ،؛ طقوش ،اتريخ الزنكيُت ،ص.092
( )220أبن العدمي ،زبدة احللب.214 :3 ،
( )223كىو شللوؾ لنور الدين أرسالف كىو أرمٍت األصل ايل سبكن من الوصوؿ إىل السلطة منذ العاـ(621ق2024/ـ) ،كأصبح كصيان على
األمراء الزنكيُت الصغار أبنو عز الدين مسعود القاىر كأحفاده ،كسبكن من إدارة الدكلة الزنكية ،كمل يكن كالئو ذلا كال ألمرائها لكونو طامعان
يف حكم ادلوصل مستغالن للظرؼ السياسي ككفاة آخر الزنكيُت األقوايء نور الدين أرسالف شاه أبن األثَت ،الباىر ،ص023؛ أبو شامة،
الركضتُت213 :1 ،؛ رشيد عبد هللا اجلميلي ،دكلة االاتبكة يف ادلوصل بعد عماد الدين زنكي 632_102ىػ(،بَتكت ،دار النهضة
العربية للطباعة كالنشر2412 ،ـ) ،ص.214
( )229زبدة احللب.214 :3 ،
( )221ادلصدر نفسو.242 :3 ،
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فمن خالؿ النص اآليت يتضح أف بعض اجلوانب السياسية تكاد تكو يف مشًتكة بُت ادلوصل كسنجار بعد ضعف الوجود
الزنكي يف الثانية ،منذ عهد عماد الدين بن قطب الدين كحىت انتهاء احلكم الزنكي فيها.

اثلثاً_ الوضع السياسي يف سنجار بعد احلكم الزنكي.

لقد سبيزت إدارة سنجار يف العصر الزنكي ابلضعف منذ عهد عماد الدين الثاين بن قطب الدين ،كمل تكن ادلدينة قادرةن
الدفاع عن نفسها دكف االستنجاد ابدلوصل ،كبعد انتهاء النفوذ الزنكي فيها أصبحت موضع تنافس بُت األيوبيُت
على
ً
كبدر الدين لؤلؤ ،بعد أف كاف األيٌوبيوف ىم ادلرشحوف حلكمها ،إال أف ادلستجدات اليت ظهرت يف البيت األيٌويب حالت
بُت ادللوؾ األيوبيُت كبُت حكم ادلدينة ،كمن ذلك:

_1تباين ادلواقف السياسية بني ادللوك األيوبيني.

ات يف العالقات السياسية بُت أبناء السلطاف صالح
يف الوقت الذم انتهى فيو احلكم الزنكي يف سنجار ،ظهرت تطور ه
و
ً
خالؼ بُت ادللكُت األيوبيُت ادلعظَّم عيسى بن العادؿ(609-629ق-2021/
حدكث
الدين األيويب ،كمن ذلك
و
ربالف مع األمَت مظفر الدين
2001ـ) كاألشرؼ موسى أدل إىل جلوء ادلعظَّم يف العاـ (602ق2009/ـ) إىل إقامة
كوكبورم كىو من ذكم النفوذ السياسي يف ادلوصل( )226يقوـ على توجو كوكبورم إىل ادلوصل كتوجو ادلعظم إىل ضبص
ً
إلشغاؿ األشرؼ كمنعو عن الظفر دبدينة أخالٌط( ،)221كقد حدث ىذا ابلفعل ،كحدث نز هاؿ بُت ادلعظٌم كاألشرؼ ،كقد
النصُت اآلتيُت ":واتفق مظفر الدين صاحب أربل وادللك ادلعظّم صاحب دمشق
أشار أبن العدمي إىل ذلك من خالؿ ٌ
فسري ادللك
خيرج ىذا إىل جهة ادلوصل ،وىذا إىل جهة محص ،ليُشغال ادللك األشرف عن أخالطِّ ،
على أن َ
األشرف ،وطلب طائفة من عسكر حلب ليقيم بسنجار ،خوفاً من أن يغتاذلا صاحب أربل"( .)221كمل يستمر ااحلاؿ

على ماىو عليو فقد استقرت األمور بُت األشرؼ كادلعظم إذ عفا األكؿ عن الثاين كعاد إىل سنجار ليشيت فيها( ،)224كىذا
يدؿ على سبسك األشرؼ بسنجار ألهنا الطريق ادلؤدم إىل ادلوصل.

( )226لقد كاف لألمَت مظفر الدين كوكبورم كلمةه مسموعة لدل أمَت ادلوصل عماد الدين بن نور الدين أرسالف شاه ،إذ كاف نصَتان لو ضد
بدر الدين لؤلؤ الذم استوىل على احلكم يف ادلوصل كاضطهد ابناء كأحفاد نور الدين أرسالف شاه األمَت الزنكي القوم األخَت يف
ادلوصل ،أبن األثَت ،الباىر ،ص231؛ أبن كثَت ،البداية كالنهاية.023 :21 ،
( )221خالط أك أخالط :قصبة أرمينية كافرة اخلَتات ،غزيرة ادلياه ،شديدة الربد ،احلموم ،معجم البلداف.931 :0 ،
( )221زبدة احللب.241 :3 ،
( )224ادلصدر نفسو.246 :3 ،
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كمن ادلستجدات ادلهمة اليت انعكست على ادلوصل كسنجار انتهاء الدكلة الزنكية يف العاـ (632ق 2033/ـ ) إذ
قضى بدر الدين لؤلؤ( )222عليها بعد أف اضلاصر نفوذىا يف ادلوصل كاستيالئو على احلكم فيها(.)222

_2هناية الدولة الزنكية يف ادلوصل واستيالء بدر الدين لؤلؤ على احلكم فيها.

بعد استيالء بدر الدين لؤلؤ على احلكم يف ادلوصل يف العاـ (632ق2033/ـ) ،بدأ موقفو من األيوبيُت خيتلف
تظهر بينهما بعد أف سبكن لؤلؤ من ربقيق ما كاف يصبو إليو يف امتالؾ ادلوصل ،ففي
عن السابق ،كبدأت بوادر النزاع ي
()220
دكر
العاـ(631ق2031/ـ) انتفت حاجتو للتحالف مع األيٌوبيُت ،فضالن عن ظهور اخلوارزميُت
الذين كاف ذلم ه
كاضح يف التضييق على األيوبيُت ما أثػٌىر سلبان على اجلانب األيويب ،كقاؿ أبن العدمي عنهم " :وقصدوا بالد ((ادللك
الصاحل أيوب)) ،واغاروا عليها ،ونزلوا على حران وأ ِ
ُجف َل أىلَها.وخاف ((ادللك الصاحل)) ،فاختفى ،مث ظهر
ّ
حران)) ،فخاف
((بسنجار))؛ وحصرهُ ((بدر الدين لؤلؤ))_صاحب ادلوصل_وكان قد ترك ولده ((ادلغيث)) ((بقلعة ّ
و
ٍ
عندئذ
شرذمة من أعوانو"(،)223
من اخلوارزمية ،وسار سلتفياً حنو ((قلعة جعرب)) ،فطلبوه وهنبوه ومن معو ،وأفلت يف

أراد ادللك الصاحل استغالؿ اخلوارزميُت القوة الفتية كاإلستعانة هبم ضد لؤلؤ بعد أف ساءت العالقات بينهم ،فأرسل إىل أبنو
ادلغيث طالبان منو زلالفتهم ،كالقدكـ إليو لص ًٌد لؤلؤ فتم لو ذلك ،فسار ادللك الصاحل ابخلوارزميُت كىزموا عسكر لؤلؤ عن
سنجار( .)229أما يف العاـ التايل (636ق2031/ـ) ،فقد مت اتفاؽ بُت ادللك اجلواد بن مودكد بن ادللك الكامل كادللك
الصاحل أيٌوب على أف يعطي األكؿ إىل الثاين دمشق ،مقابل عانة( )221كسنجار كالرقة كقد متَّ ذلك للصاحل ،أما ادللك
اجلواد فقد سار إىل الرقة لتسلمها فأخرجو اخلوارزمية ،فتوجو إىل سنجار ،كبعدىا إىل عانة ،فاستغل لؤلؤ ذلك كتوجو إىل
سنجار كاستوىل عليها يف (ربيع األكؿ من العاـ 631ق /تشرين الثاين من العاـ 2034ـ) كبقيت ربت حكمو(.)226

( )222قاـ بقتل أبن سيده األمَت عز الدين مسعود القاىر كمن مث قتل األمَت الزنكي األخَت انصر الدين زلمود بن عز الدين مسعود القاىر
كاستيالئو على احلكم يف ادلوصل يف العاـ (632ق2033/ـ)( ،أبن األثَت ،الباىر023 ،؛ أبو شامة،الركضتُت.)213 :1 ،
( )222أبن كثَت ،البداية كالنهاية.023 :21،
( )220الدكلة اخلوارزمية :إحدل الدكؿ الًتكية اليت قامت يف بالد ما كراء النهر يف العاـ (100ق2201/ـ)يف خوارزـ ،كتوسعت يف االراضي
السلجوقيةيف خراساف كقضت على دكلتهم بعد كفاة السلطاف سنجر يف العاـ(110ق2211/ـ)،أبن األثَت ،الكامل يف التاريخ:4 ،
921؛ طقوش ،اتريخ الزنكيُت ،ص.090
( )223زبدة احللب.090 :3 ،
( )229ادلصدر نفسو.093 :3 ،
( )221عانة :من أعماؿ اجلزيرة الفراتية ،تقع بُت ىيت كالرقة ،كىي مشرفة على الفرات ،احلموم ،معجم البلداف.12 :9 ،
( )226ادلصدر نفسو .091 :3
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اخلادتة

لقد اتضح من خالؿ البحث أف أبن العدمي تناكؿ مدينة سنجار يف كتابو زبدة احللب من اتريخ حلب لكوهنا
من مدف اجلزيرة الفراتية ،كقد بدأ بذكرىا ربديدان يف اجلزين الثاين كالثالث من الكتاب لربكز دكرىا السياسي يف األعواـ اليت
و
بشكل
تناكذلا اجلزئُت ادلذكورين ال سيما مواقفها السياسية من ادلوصل ،فهما مدينتاف متجاكراتف ،إذ ظهرت تلك ادلواقف
خاص خالؿ حكم الدكلتُت السلجوقية كالزنكية ،كقد اتضح من خالؿ نصوص الكتاب أف ادلواقف السياسية بُت ادلدينتُت
تباينت ما بُت السليب كاألجيايب تبعان للحاكم ً
كقوتو.
كما اتضح أيضان أف مدينة سنجار كخالؿ احلكم الزنكي للموصل حكمت من قبل العائلة الزنكية كربديدان من
قبل األمَت قطب الدين مودكد بن عماد الدين زنكي كابنو عماد الدين الثاين ك ً
أحفادهً ،ككانت قوة ادلدينة كدكرىا السياسي
ادللحوظ أايـ حكم ادللك العادؿ نور الدين زلمود بن عماد الدين زنكي ،إذ بلغت الدكلة الزنكية يف ادلوصل كالشاـ ك
مابينهما ذركة قوهتا يف عهده ،كمل يتوىل حكمها يف ً
عهدهً سول ً
أخيو قطب الدين مودكد كمن مث عماد الدين الثاين
كحفيده قطب الدين دمحم ،إالٌ أنو كبعد كفاة ادللك العادؿ نور الدين بدأ الضعف يظهر يف إدارة ادلدينة كمل يتوىل حكمها
أمَتان زنكيان قواين حىت هناية الدكلة الزنكية ،حُت ذاؾ أصبحت موضع منافسة بُت األيوبيُت كبدر الدين لؤلؤ.
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ما بين (616-124هـ4218-4427/م)
The political relations between the city of Mosul and
Nusaybin during the years
)(AH 521-656/AD 1127-1258
م.د.حنان عبد الخالق علي الدبطاوي
الطراق
جامطظ الموصل/مركز درادات الموصل/
قدم الدرادات االدبيظ والتوثيق
االختصاص الدقيق :حضارة عربيظ ادالميظ
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ملخص البحث:

يهدف البحث إىل دراسة وتوضيح العالقات السياسية اليت كانت سائدة بني مدينة ادلوصل اليت تعد قاعدة بالد
اجلزيرة الفراتية ومدينة نصيبني اليت دتثل أيضاً احدى مدن اجلزيرة يف الفًتة ما بني (ٕٔ٘ٙ٘ٙ-ىـٕٔ٘ٛ-ٕٔٔٚ/م)،
ودتثل ىذه السنوات حكم اآلاتبكة (ٕٔ٘٘ٚٛ-ىـٕٔٔٛ-ٕٔٔٚ /م) ،وبين أيوب (ٙٔ٘-٘ٚٛىـ-ٕٔٔٛ/
ٕٔٔٛم) ،وبدر الدين لؤلؤ (٘ٔٙ٘ٙ-ٙىـٕٔ٘ٛ-ٕٔٔٛ/م) ،والوالة الذين عينوا من قبلهم ذلذه ادلدينة.
الكلمات املفتاحية :نصيبني .ادلوصل .عالقة .االاتبكة .االيوبيون.

Abstract:
The research aims to study and clarify the political relations that
were prevailed between the city of Mosul, which was consider base of AlDjazīra and Nusaybin which represents one of Al-Djazīra cities during the
years (AH 521-626/AD 1127-1258) and Ayyubid (AH 578-615/AD 11821218) and Bederudin Lulu (AH 615-656/AD 1218-1258) and the governors
who appointed by them for this city.
Key words:Nusaubin. Mosul. Realtion. Atabk. Ayyubid.

املقدمة :

تعد مدينة ادلوصل يف الفًتة ما بني القرن (السادس والسابع اذلجري/الثاين عشر والثالث عشر ادليالدي) قاعدة
بالد اجلزيرة الفراتية وذات موقع مهم ابلنسبة للبالد اجملاورة ،فهي دتثل ملتقى الطرق بني البلدان يف الشرق والغرب .وكان
ذلا دوراً سياسياً كبرياً يف ادلنطقة تتمثل بنفوذ وقوة احلكام ادلسيطرين عليها ابتداء من دولة األاتبكة الذين حكموا ادلوصل
من سنة (ٕٔ٘هٕٔٔٚ/م) إىل سنة (ٖٕٖٖٔٔ/ٙم) وبدر الدين لؤلؤ (ٖٔٙ٘ٚ-ٙهٕٖٖٔ /ىـٕٔ٘ٛ-م) وقبلهم
كان احلمدانيون (ٕٖٛٓ-ٕٜهٜٜٓ-ٜٓٗ/م) والعقيليون (ٜٓٗٛ-ٖٛهٜٔٓ٘-ٜٜٓ /م) مث السالجقة (-ٜٗٛ
ٕٔ٘هٕٔٔٚ-ٜٔٓ٘/م).
وفيما خيص مدينة نصيبني ،فهي دتثل ايضاً أحدى اىم مدن اجلزيرة الفراتية ،وذلك للموقع اجلغرايف ادلميز الذي
دتتعت بو ،واليت تقع على طرق القوافل من ادلوصل إىل الشام(ٔ) .وكان حيكم نصيبني حاكماً ،إال أنو شبو مستقل ،ال
ديلك إال حكم ادلدينة وحدىا .وكان حاكم ىذه ادلدينة كغريىا من مثيالهتا من مدن اجلزيرة عرضة للتبديل والتغيري بني حني
وآخر مبجرد ظهور أمري قوي تتيح لو امكانياتو العسكرية اكتساح أولئك احلكام(ٕ) .وىذا ما حدث فعالً عندما أتى عماد
الدين زنكي إىل احلكم يف ادلوصل سنة (ٕٔ٘ىـٕٕٔٚ/م) ،حيث سعى إىل توحيد ادلنطقة بضم مدن اجلزيرة ومنها
(ٔ) احلموي ،شهاب الدين ابن عبد هللا ايقوت بن عبد هللا ،معجم البلدان ،دار صادر( ،بريوت :د .ت) ،مج٘.ٕٛٛ/
(ٕ) خليل ،عماد الدين ،عمد الدين زنكي ،مطبعة الزىراء( ،ادلوصل ،)ٜٔٛ٘ :ص.ٜٙ
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نصيبني اليت خضعت لسيطرتو سواء يف حياتو أو بعد وفاتو ،وتويل اوالده حكم ادلوصل الذين دخلوا يف صراعات سياسية
مع مدن اجلزيرة لالستحواذ عليها ،مث رليء األيوبيني وبروزىم على الساحة السياسية والصراعات اليت حدثت بينهم وبني
االاتبكة ،مث توىل بدر الدين لؤلؤ حكم ادلوصل بعد قضائو على آخر احلكام االاتبكة فيها ،لينفرد ابلسلطة وسعيو اجلاد
للسيطرة على بعض مدن اجلزيرة ومنها نصيبني وابلفعل دتكن لو ذلك.
من ىنا أتيت أمهية ىذا البحث ،أما اذلدف من ىذه الدراسة فهو توضيح العالقات السياسية اليت كانت سائدة
بني مدينة ادلوصل و مدينة نصيبني يف الفًتة ما بني (ٕٔ٘ٙ٘ٙ-هٕٔ٘ٛ-ٕٔٔٚ/م) ودتثل ىذه السنوات حكم دولة
اآلاتبكة ،ودولة بين أيوب ،ودولة بدر الدين لؤلؤ لنصيبني ،والوالة الذين عينوا من قبلهم ذلذه ادلدينة ،وعلى ضوء ذلك
قسم البحث إىل الفقرات التالية وىي :اوالً :عالقة ادلوصل مع نصيبني يف عهد الدولة األاتبكية(ٕٔ٘٘ٚٛ-ه-ٕٔٔٚ/
ٕٔٔٛم) .اثنياً :عالقة ادلوصل مع نصيبني يف عهد دولة بين أيوب (ٙٔ٘-٘ٚٛهٕٔٔٛ -ٕٔٔٛ /م) .اثلثاً :عالقة
ادلوصل مع نصيبني يف عهد بدر الدين لؤلؤ (٘ٔٙ٘ٙ-ٙهٕٔ٘ٛ-ٕٔٔٛ/م) ،مث اخلادتة.

اوالً :عالقة املوصل مع نصيبني يف عهد الدولة اآلاتبكية (175-125ه5552-5527/م):

عند تتبعنا الظروف السياسية اليت كانت دتر هبا نصيبني بشكل خاص ،ومدن اجلزيرة الفراتية بشكل عام ،فأننا
صلد اهنا كانت ساحة صراع يف عهد السيطرة السلجوقية سواء مع العقيليني أو مع االمارات األرتقية ،وكانت الغلبة لألقوى
الذي حيتفظ بسيطرتو عليها أطول مدة شلكنة ،وكان ذلك قبل أن يؤسس عماد الدين زنكي دولة اآلاتبكة يف ادلوصل
ويسيطر على نصيبني ،لتبني لنا أن الصليبيني قد سيطروا على اجزاء واسعة من بالد الشام ،ومدن اجلزيرة الفراتية يف فًتة
قصرية ال تتجاوز العشر سنوات ما بني (ٜٗٛ -ٜٗٛهٔٔٓٗ-ٜٔٓ٘ /م) .وقد خدمت الصليبيني الظروف السياسية
اليت كانت تعيشها ادلنطقة ،فاخلالفة العباسية كانت يف مرحلة ضعف سياسي وال تستطيع أن تقف بوجو ىذا الغزوة ،أما
السالجقة فقد بددوا قواىم يف الصراع على السلطة ،كما كان التنافس على احلكم بني االمراء يف مدن اجلزيرة الفراتية شلا
ادى إىل صعوبة مقاومة ىذا الغزو(ٖ) .ويبدو أن ىذه احلالة تنطبق على نصيبني ،حيث كان الصراع قائماً عليها بني حكام
ادلدن اجملاورة ذلا من اجل السيطرة عليها.
وقد استفاد الصليبيون من ىذه الظروف كلها لتوسيع دائرة نفوذىم يف مدن اجلزيرة الفراتية ،وإرغام سكاهنا على
تنفيذ مطالبهم ،فوصلت غاراهتم كما قال ابن األثري" :من داير بكر إىل آمد ،فلم يبقوا على ُم ّو ْح ٍد وال جاحد ومن داير
اجلزيرة إىل نصيبني ورأس العني ،فاستأصلوا ما ألىلها من ااثث وعني .وأما الرقة وحران فقد كان أىلها معهم يف ذل
وصعار ،واستضعاف واقتسار ،كل يوم قد أذاقوىم البوار ،ومنعوىم القرار ،والصقوا هبم الصغار ،فهم ينادون ابلويل والثبور،

(ٖ) ادلرجع نفسو ،صٖ٘ٔ.
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ويودون لو أهنم من ساكين القبور" (ٗ) .من ىذا القول يتضح لنا شدة وقساوة الصليبيني يف تعاملهم مع سكان ادلناطق اليت
سيطروا عليها حىت اهنم يتمنون ادلوت على العيش معهم .وادلدن اليت سيطر عليها الصليبيون كانت تتعرض للسلب والنهب
وفرض االاتوة(٘).
وما أن جاء عماد الدين زنكي إىل احلكم يف ادلوصل سنة (ٕٔ٘هٕٔٔٚ/م) حىت تصدى للصليبني ،وتوىل
زمام مدن اجلزيرة الفراتية مبا فيها نصيبني( .)ٙاليت كانت لألمري حسام الدين دتراتش بن ايلغازي صاحب ماردين ،فلما
حاصرىا توجو حسام الدين إىل ابن ِ
عمو داؤود بن معني الدولة بن سقمان بن ارتق صاحب حصن كيفا ،وطلب منو
ادلساعدة يف فك احلصار عن نصيبني ،وأرسل رسالة على جناح طائر إىل أىايل نصيبني ،يطلب معرفة من هبا من اجلند،
وأنو وابن عمو سائران اليهم لنجدهتم يف مدة ال تتجاوز اخلمسة أايم ،ويبدو أن الطائر الذي كان حيمل الرسالة قد مت
اسقاطو ابلقرب من خيمة عماد الدين ،ومت العثور على الرسالة فقرأىا ،وأمر أن يكتب أبن النجدة من االمدادات ستصل
نصيبني خالل أكثر من عشرين يوماً ،مث ارسل الرسالة إىل نصيبني على جناح طائر آخر ،فلما اطلع اىل ادلدينة عليها
أيقنوا بعدم امكانية دفاعهم عن ادلدينة طيلة ىذه ادلدة لذلك فضلوا تسليم ادلدينة لعماد الدين زنكي حقناً للدماء ،وبذلك
فشلت اخلطة اليت عملها حسام الدين مع ابن عمو داؤود وسيطر عماد الدين على نصيبني ( .)ٚمث اختذىا قاعدة عسكرية
للهجوم على ادلدن اجملاورة(.)ٛ

(ٗ ) عز الدين أبو احلسن علي بن عبد الكرمي بن عبد الواحد ،التاريخ الباىر يف الدولة اآلاتبكية ابدلوصل ،حتقيق :عبد القادر أمحد طليمات،
دار الكتب احلديثة( ،القاىرة ،)ٜٖٔٙ :صٕٖ ٖٖ-؛ وآمد :ىي من مدن اجلزيرة تقع على هنر دجلة وحييط هبا سور يف غاية احلصانة،
ودتتاز أبهنا كثرية الشجر والزرع .االصطخري ،ابراىيم بن دمحم بن إسحاق ،ادلسالك وادلمالك ،حتقيق :دمحم جابر عبد العال احليين ،دار
القلم( ،بريوت ،)ٜٔٙٔ :صٖ٘؛ ورأس العني :ىي مدينة كبرية مشهورة من مدن اجلزيرة بني حران ونصيبني ودنيسر وىي دنيسر اقرب،
وفيها عيون كثرية صافية جتتمع كلها يف موضع فتصب يف هنر اخلابور ،وأما الرقة :فهي مدينة مشهورة تقع على الفرات يف الشمال منو
عند مصب هنر البليخ احد روافد الفرات بينها وبني حران ثالثة اايم .وحران :أيضاً مدينة مشهورة من مدن اجلزيرة وتعد قصبة داير مضر
وتقع على طريق ادلوصل والشام والروم .احلموي ،معجم البلدان ،مجٖ.ٕٖ٘-ٕٖٗ ،ٜ٘ ،ٔٗ /
(٘) ابن االثري ،التاريخ الباىر ،صٖٖ  ،أبو شامة ،شهاب الدين عبد الرمحن بن أمساعيل ادلقدسي ،الروضتني يف اخبار الدولتني النورية
والصالحية ،حتقيق :دمحم حلمي دمحم ،مطبعة جلنة التأليف والًتمجة( ،القاىرة،)ٜٔ٘ٙ :جٔ قٔ.ٚٚ/
( )ٙابن االثري ،التاريخ الباىر ،ص ٖٗ.
( )ٚادلصدر نفسو ،ص  ٖٚ-ٖٙ؛ ابن واصل ،مجال الدين دمحم بن سامل ،مفرج الكروب يف اخبار بين ايوب ،حتقيق :مجال الدين الشيال،
مطبعة جامعة فؤاد االول( ،القاىرةٖٙ-ٖ٘/ٔ ،)ٜٖٔ٘:؛ وماردين :ىي من مدن داير ربيعة وفيها قلعة كبرية مشرفة على دنيسر
ونصيبني؛ اما حصن كيفا :فهي مدينة من مدن داير بكر وقلعة حصينة مشرفة على هنر دجلة تقع بني آمد وجزيرة ابن عمر .احلموي،
معجم البلدان.ٕٙ٘/ٕ ،ٖٛ/٘ ،
( )ٛخليل ،عماد الدين زنكي ،ص .ٛٚ-ٛٙ
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وبقيت نصيبني خاضعة للدولة االاتبكية اليت أسسها عماد الدين زنكي( )ٜواليت تتألف من والايت يعني عليها
رلموعة من الوالة يطلق عليها اسم النواب أو العمال ،وخيتص الوايل ابإلشراف على شؤون الدولة ،كما انو مسؤول عن
محايتها من االخطار اخلارجية ،لذلك حرص الوالة على حتصني قالع والايهتم وحشدىا ابجلند(ٓٔ) ،وحفظ تلك القالع،
وأيضاً تعمري ما دعت احلاجة إىل عمارتو ،وادخار آالت احلرب واالعتناء بغلق ابواب القلعة وفتحها .وتفقد احواذلا يف كل
صباح ومساء(ٔٔ) ،فضالً عن مهمات الوايل ادلالية والعسكرية االخرى ،مثل مساعدة األمري عماد الدين زنكي يف عملياتو
احلربية سواء أكان من خالل امدادهِ ابجلند وادلرية ،أو بتوسيع مناطق الوالية والدفاع عنها ضد ىجمات االعداء(ٕٔ).
ومن الوالة الذين تولوا نصيبني يف عهد عماد الدين زنكي ،الوايل مجال الدين أبو جعفر دمحم بن علي بن ايب
منصور ادلعروف ابجلواد االصفهاين ،وكان من اسرة عريقة فقد توىل أبوه مناصب مهمة يف بالد السلطان السلجوقي
ملكشاه بن ألب أرسالن السلجوقي (٘ٗٛ٘-ٗٙىـٜٕٔٓ-ٕٔٓٚ/م) ،ودلا َّ
ولد مجال الدين عين بتأديبو مث ادخلو يف
خدمة ديوان السلطان زلمود بن دمحم بن ملكشاه (ٕٔٔ٘٘٘-ىـٖٔٔٓ-ٔٔٔٚ/م) ،فأظهر كفاية ومقدرة يف عملو ،ودلا
ويل عماد الدين زنكي ادلوصل استصحب معو مجال الدين وقربو وواله نصيبني(ٖٔ) .إال إنو ادلصادر التارخيية مل تذكر سنة
توليو نصيبني .مث ترقى يف مناصبو االدارية واصبح وزيراً لدولة عماد الدين زنكي يف ادلوصل سنة (ٕ٘ٛىـٖٖٔٔ/م)(ٗٔ).
وبعد تسلمو الوزارة ،أُقطعت نصيبني ألحد أمراء عماد الدين الكبار ويدعى أبو بكر البكجي(٘ٔ) .وادلعروف أن اقطاع
ادلدن ىو نوعاً خاصاً من التولية االدارية العامة وىي بعيدة عن الالمركزية يف ادارهتا( .)ٔٙواتبع ىذا النوع من التولية عماد

( )ٜابن االثري ،التاريخ الباىر ،ص ٗٚ؛ أبو شامة ،الروضتني ،جٔ قٔ.ٔٓٚ /
(ٓٔ) عبد الرؤوف ،عصام الدين ،بالد اجلزيرة يف اواخر العهد العباسي ،طٔ ،دار الفكر العريب( ،مصر ،)ٜٔٚ٘ :ص .ٕٕٛ
(ٔٔ) القلقشندي ،أبو العباس امحد بن علي ،صبح االعشى يف صناعة االنشا ،ترمجة :دمحم حسني مشس الدين ،طٔ ،دار الكتب ادلصرية،
(بريوت.ٕٗ/ٗ ،)ٜٔٛٚ :
(ٕٔ) خليل ،عماد الدين زنكي ،ص .ٕٜٗ
(ٖٔ ) ابن خلكان ،أبو العباس مشس الدين امحد بن دمحم بن أيب بكر ،وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان ،حتقيق :احسان عباس ،دار الفكر،
(بريوت.ٔٗ٘-ٖٔٗ/٘ ،)ٜٔٚٚ :
(ٗٔ ) ابن ادلستويف ،شرف الدين أبو الربكات مبارك بن أمحد األربلي ،اتريخ اربل ادلسمى نباىة البلد اخلامل مبن ورده من األماثل ،حتقيق:
سامي الصقر ،دار الرشيد للنشر( ،بغداد ،)ٜٔٛٓ :قٕ.٘ٛ/
(٘ٔ) ابن االثري ،التاريخ الباىر ،ص .ٜٚ
( )ٔٙالرويشدي ،سوادي عبد دمحم ،االحوال االجتماعية واالقتصادية يف بالد اجلزيرة الفراتية خالل القرن السادس اذلجري/الثاين عشر
ادليالدي ،طٔ ،مطابع دار الشؤون الثقافية العامة( ،بغداد ،)ٜٜٔٛ :ص ٕ٘ٗ.
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الدين عندما كان يسيطر على مدينة معينة ،يقطعها ألحد أمرائو ،ويقوم ادلقطع بدوره بًتتيب امور تلك ادلدينة( )ٔٚاليت
تتعلق ابلدفاع عنها ،وامداد جيوش زنكي بقوات من عنده يف حاالت القتال فضالً عن واليتو كوايل من قبل زنكي على
تلك ادلدينة(.)ٔٛ
وبذلك استمر ابو بكر مقطعاً ذلا( )ٜٔإىل أن استشهد عماد الدين زنكي سنة (ٔٗ٘ىـٔٔٗٙ/م)(ٕٓ) .وبعد
ذلك اصبح احلاكم على نصيبني وعلى ادلوصل أيضاً سيف الدين غازي األول بن عماد الدين زنكي (ٔٗ٘-
ٗٗ٘ىـٜٔٔٗ-ٔٔٗٙ/م) ،واستمرت اتبعة لو إىل ان تويف ابدلوصل سنة (ٗٗ٘ىـٜٔٔٗ/م)(ٕٔ).
وبوفاة سيف الدين غازي سيطر أخوه قطب الدين مودود (ٗٗ٘٘ٙ٘-ىـٜٔٔٙ-ٜٔٔٗ/م) على أمالك
أخيو ابجلزيرة الفراتية مبا فيها نصيبني إىل أن تويف سنة (٘٘ٙىـٜٔٔٙ/م) ،فتوىل حكم ادلدينة بعده ولده سيف الدين
غازي الثاين (٘٘ٚٙ-٘ٙىـٔٔٛٓ-ٜٔٔٙ/م) مبوجب وصية من أبيو(ٕٕ) ،فبقيت يف يده إىل أن دتكن عمو نور الدين
زلمود بن زنكي حاكم حلب (ٜٔٗ٘٘ٙ-ىـٖٔٔٚ-ٔٔٗٙ/م) من السيطرة عليها ،وكان ذلك يف سنة
(٘ٙٙىـٔٔٚٓ/م)(ٖٕ)  .وعهد نور الدين حكم نصيبني إىل ابن اخيو عماد الدين زنكي الثاين ابن قطب الدين
مودود(ٕٗ) ،واستمرت نصيبني اتبعة لنواب نور الدين إىل أن تويف يف سنة (ٜ٘ٙىـٖٔٔٚ/م) ،فرجعت بعدىا إىل حكم
سيف الدين غازي الثاين صاحب ادلوصل ،وبقيت يف يد نوابو حىت وفاتو سنة (٘ٚٙىـ .)ٕ٘()ٔٔٛٓ/مث توىل حكمها
بعده أخوه عز الدين مسعود األول بن قطب الدين مودود (ٜ٘ٛ-٘ٚٙىـٜٖٔٔ-ٔٔٛٓ/م)( )ٕٙإىل أن دتكن السلطان

( )ٔٚابن االثري ،عز الدين أبو احلسن علي بن عبد الكرمي بن عبد الواحد ،الكامل يف التاريخ ،دار بريوت للطباعة( ،بريوت،)ٜٔٙٙ :
ٓٔ.ٙ٘ٓ/
( )ٔٛخليل ،عماد الدين زنكي ،ص .ٕٔٛ
( )ٜٔابن االثري ،التاريخ الباىر ،ص .ٜٚ
(ٕٓ) أبو شامة ،الروضتني ،جٔ قٔ.ٔٓٛ-ٔٓٚ/
(ٕٔ ) ابن شداد ،عز الدين أبو عبدهللا دمحم بن علي بن إبراىيم ،االعالق اخلطرية يف ذكر أمراء الشام واجلزيرة ،حتقيق :حيىي عبارة ،وزارة الثقافة
واإلرشاد القومي( ،دمشق ،)ٜٔٚٛ :جٖ قٔ.ٖٖٔ/
(ٕٕ) ادلصدر نفسو واجلزء والصفحة.
(ٖٕ ) ابن شداد ،هباء الدين يوسف بن رافع ،النوادر السلطانية واحملاسن اليوسفية ،حتقيق :مجال الدين الشيال ،طٔ ،الدار ادلصرية للتأليف
والًتمجة( ،مصر ،)ٜٔٙٗ :ص ٗٗ.
(ٕٗ ) اليافعي ،أبو دمحم عبد هللا ادلكي ،مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يتبعو من حوادث الزمان ،طٕ ،مؤسسة االعلمي( ،بريوت:
ٓ.ٗٓٚ/ٖ ،)ٜٔٚ
(ٕ٘) ابن شداد ،االعالق اخلطرية ،جٖ قٔ.ٖٔٗ/
( )ٕٙادلصدر نفسو واجلزء والصفحة.
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صالح الدين االيويب من السيطرة عليها سنة (٘ٚٛىـٕٔٔٛ/م)( ،)ٕٚلتدخل ادلدينة يف مرحلة جديدة من الصراع عليها
بني االاتبكة واأليوبيني وما جرى بينهما من أحداث.

اثنياً :عالقة املوصل مع نصيبني يف عهد دولة بين أيوب (551-175هـ5255-5552/م)

لقد سعى السلطان صالح الدين يوسف بن ايوب (ٜ٘ٛ-ٜ٘ٙىـٜٖٔٔ-ٖٔٔٚ/م) إىل السيطرة على مدن
اجلزيرة الفراتية ،ومن ضمنها نصيبني ،دلا ذلا من أمهية سياسية وعسكرية تتعلق بنفوذه يف ادلنطقة وىيمنتو على احلكام
احملليني ،وأراد من ذلك تكوين دولة موحدة دتتد من مشال العراق إىل الشام ومصر من أجل حتقيق اذلدف االمسى وىو
اجلهاد ضد الصليبيني(.)ٕٛ
وكانت بداية دخول صالح الدين نصيبني يف سنة (٘ٚٛىـٕٔٔٛ/م) عندما عرب الفرات إىل اجلزيرة ،وسيطر
على مدهنا ،وبعد زلاصرتو للمدينة لعدة أايم دتكن من دخوذلا( ،)ٕٜمث أقام ابدلدينة فًتة من الزمن ليصلح امورىا
الداخلية(ٖٓ)  .وقد عمل السلطان صالح الدين على تعيني وايل على كل مدينة ،وأختصت مسؤولية ىذا الوايل ابلدفاع عن
ادلدينة واحملافظة على األمن والسالم فيها ،فضالً عن تقدمي ادلساعدة العسكرية وادلالية لصالح الدين يف حالة تعرض الدولة
لألخطار اخلارجية(ٖٔ) .وكان الوايل على نصيبني من قبل صالح الدين ىو حسام الدين أبو اذليجاء السمني الذي توالىا
يف سنة (٘ٚٛىـٕٔٔٛ /م) غري أن ىذا الوايل مل تستمر واليتو للمدينة لفًتة طويلة ،ألنو أساء معاملة أىل ادلدينة ،فشكى
األىايل ىذا الوايل للسلطان ،ولذلك عزلو صالح الدين عن واليتو(ٕٖ) ،وعني دمحم بن مروان والياً بدلو(ٖٖ) ،يف السنة اليت
عزل فيها أبو اذليجاء وىي سنة (٘ٚٛىـٕٔٔٛ/م)(ٖٗ) ،وسلمت نصيبني بعد ذلك إىل عماد الدين زنكي الثاين بن قطب

( )ٕٚابن شداد ،النوادر السلطانية ،ص ٘ٚ؛ ابن خلكان ،وفيات االعيان.ٕٓ٘/٘ ،
( )ٕٛالتكرييت ،زلمود ايسني ،االيوبيون يف مشال الشام واجلزيرة (ٗٙٗٛ-٘ٙىـٕٔ٘ٓ-ٔٔٙٛ/م) ،دار الرشيد للنشر( ،بغداد،)ٜٔٛٔ :
ص .ٛٚ
( )ٕٜابن االثري ،الكامل يف التاريخ.ٖٗٛ/ٔٔ ،
(ٖٓ) االصفهاين ،عماد الدين دمحم بن دمحم ،الربق الشامي ،حتقيق :فالح صاحل حسني ،طٔ( ،عمان ،)ٜٔٚٛ :مؤسسة عبداحلميد شومان،
ٖ٘ٔ/؛ ابن واصل ،مفرج الكروب.ٔٔٛ/ٕ ،
(ٖٔ) التكرييت ،األيوبيون يف مشال الشام ،ص ٖٖٓ.
(ٕٖ) ابن واصل ،مفرج الكروب.ٕٔٗ/ٕ ،
(ٖٖ) ابن شداد ،األعالق اخلطرية ،جٖ قٔ.ٖٔٗ /
(ٖٗ) ابن اآلثري ،الكامل ٗٚٛ/ٔٔ ،؛ أبو الفداء ،عماد الدين إمساعيل ،ادلختصر يف أخبار البشر ،طٔ ،ادلطبعة احلسينية ادلصرية( ،القاىرة:
.ٙ٘/ٖ ،)ٜٔٓٚ
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الدين مودود (ٜ٘ٗ-٘ٙٙىـٜٔٔٚ-ٔٔٚٓ/م) عوضاً عن مدينة حلب اليت اسًتدىا منوُ صالح الدين وذلك يف سنة
(ٜ٘ٚىـٖٔٔٛ/م)(ٖ٘).
وبعد وفاة صالح الدين سنة (ٜ٘ٛىـٜٖٔٔ/م)( ،)ٖٙسعى كل من حاكم ادلوصل عز الدين مسعود االول
(ٜ٘ٛ-٘ٚٙىـٜٖٔٔ-ٔٔٛٓ/م) وعماد الدين زنكي الثاين حاكم سنجار ونصيبني إىل اسًتجاع ادلدن اليت سبق أن
سيطر عليها صالح الدين( ،)ٖٚوالذي شجعهما على ذلك ان صالح الدين قبل وفاتو قد قسم بالده بني اخوتو
واوالده( ، )ٖٛلذلك خرج عز الدين مسعود يف السنة نفسها جبنده من ادلوصل إىل نصيبني ،حيث التقى بو ىناك اخوه
عماد الدين زنكي الثاين ،ومن نصيبني اجتها للقاء ادللك العادل (ٕٙٔ٘-ٜ٘ىـٕٔٔٛ-ٜٔٔ٘/م) وكان مقيماً قرب
حران ،وقد عزم ادللك العادل على زلاربتهما ،إال أن عز الدين تعرض دلرض مفاجئ ،فاضطره للعودة إىل ادلوصل مع انئبو
رلاىد الدين قادياز وقلة من جنده ،وترك سائر اجلند مع أخيو عماد الدين زنكي لكي يكمل ادلفاوضات وإقرار الصلح مع
ادللك العادل ،مث عاد عماد الدين إىل سنجار ،أما عز الدين فقد تويف يف ادلوصل سنة (ٜ٘ٛىـٜٖٔٔ/م) ،فكانت ادلدة
ما بني وفاتو ووفاة ادللك الناصر صالح الدين ستة أشهر( ،)ٖٜوال تذكر ادلصادر التارخيية النائب الذي توىل ادارة نصيبني
من قبلو.
وتوجو ادللك العادل إىل الرقة واخلابور وسيطر عليهما ،مث توجو إىل نصيبني ونزل ابلقرب منها ،فأتتو ُرسل عماد
الدين حاكم سنجار لطلب الصلح(ٓٗ) ،وظل عماد الدين زنكي حيكم نصيبني مبوجب اتفاق الصلح بينو وبني ادللك
العادل إىل ان تويف سنة (ٜٗ٘ىـٜٔٔٚ/م)(ٔٗ) ،فخلفو يف حكمها ابنو قطب الدين دمحم (ٗٙٔٙ-ٜ٘ىـ-ٜٔٔٚ/
ٕٜٔٔم)(ٕٗ).
ويف سنة (ٜٗ٘ىـٜٔٔٚ/م) أصبحت نصيبني أيضاً حتت سيطرة حاكم ادلوصل نور الدين ارسالن شاه
(ٙٓٚ-ٜ٘ٛىـٕٔٔٓ-ٜٖٔٔ/م) بعد ان حاول نواب عماد الدين زنكي حاكم سنجار أن ديدوا ملكهم خارج نصيبني،

(ٖ٘) ابن االثري ،التاريخ الباىر ،ص ٖ ٔٛ؛ احلنبلي ،أبو الربكات امحد بن ابراىيم ،شفاء القلوب يف مناقب بين أيوب ،حتقيق :انظم رشيد،
دار احلرية للطباعة( ،بغداد ،)ٜٜٔٚ :ص ٘ٓٔ.
( )ٖٙأبو شامة ،الروضتنيٙ٘/ٕ ،؛ ابن واصل ،مفرج الكروب.ٔٙ/ٖ ،
( )ٖٚابن االثري ،الكامل يف التاريخ.ٜٜ/ٕٔ ،
( )ٖٛاحلنبلي ،شفاء القلوب ،ص .ٔٔٙ
( )ٖٜابن واصل ،مفرج الكروب.ٕٓ-ٔٛ/ٖ ،
(ٓٗ) ابن العدمي ،زبدة احللبٕٜٔ/ٖ ،؛ أبو شامة ،الروضتني.ٕٕٙ/ٕ ،
(ٔٗ) ابن شداد ،االعالق اخلطرية ،جٖ قٔ.ٖٔ٘/
(ٕٗ) ابن األثري ،الكامل يف التاريخٖٕٔ/ٕ ،؛ أبو شامة ،الروضتني.ٕٕٚ/ٕ ،
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فسيطروا على قرى من اعمال ادلوصل(ٖٗ) .شلا حدى بنور الدين السري إىل نصيبني والسيطرة عليها ،بعد ان دخل يف قتال
مع ابن عمو قطب الدين بن عماد الدين زنكي الذي سيطر على نصيبني بعد وفاة ابيو وانتهت هبزدية قطب الدين(ٗٗ).
ونتيجة لذلك اجتو قطب الدين إىل ادللك العادل بدمشق ،مستنجداً بو على نور الدين ارسالن شاه ،إلعادة
نصيبني لو فوافق ادللك العادل على ىذا الطلب ،إال ان نور الدين مل يدم حكمو طويالً يف نصيبني ،بسبب انتشار
االمراض بني جنده شلا اضطره العودة إىل ادلوصل مع وصول ادللك العادل إىل اجلزيرة الفراتية لنجدة قطب الدين ،األمر
الذي أدى إىل إعادة سيطرة قطب الدين عليها(٘ٗ) ،وظلت حتت حكمة حىت سنة (ٓٓٙىـٕٖٔٓ/م)( ،)ٗٙففي ىذه
يرض بذلك نور الدين ارسالن ،فقرر
السنة سعى ادللك العادل إىل استمالة قطب الدين إىل جانبو وكسب أتييده ،فلم َ
()ٗٚ
السري إىل نصيبني على رأس جيش كبري وحاصر ادلدينة ،وسيطر عليها ما عدا قلعتها  ،وقد استنجد قطب الدين
ابألشرف موسى بن العادل (ٖٙ٘-ٜ٘ٛىـٕٖٔٚ-ٕٔٓٔ/م) فلىب النداء ،وخرج من حران إىل نصيبني دلالقاة جيش
نور الدين ،وانتهى الصراع هبزدية نور الدين( ،)ٗٛوعودة نصيبني إىل حكم قطب الدين ،وكان ذلك سنة
(ٔٓٙىـٕٔٓٗ/م)( )ٜٗإىل سنة (ٙٓٙىـٕٜٔٓ/م) عند ذلك اصبحت حتت حكم ادللك العادل(ٓ٘) ،بسبب العداوة
اليت كانت بني قطب الدين وبني ابن عمو نور الدين ارسالن شاه حاكم ادلوصل ،فاستغل االخري ىذا ادلوقف لصاحلو بعد
اتفاق بينو وبني ادللك العادل على اقتسام بالد قطب الدين بينهما(ٔ٘) ،ومبوجب ىذا االتفاق أخذ نور الدين جزيرة ابن
عمر(ٕ٘) ،يف حني بقيت سنجار لقطب الدين يف مقابل أن أيخذ ادللك العادل نصيبني(ٖ٘) الذي حكمها إىل أن تويف

(ٖٗ) ابن االثري ،التاريخ الباىر ،ص ٔ ٜٕٔ-ٜٔ؛ الغساين ،امساعيل بن العباس ،العسجد ادلسبوك واجلوىر احملكوك يف طبقات اخللفاء
وادللوك ،حتقيق :شاكر زلمود عبد ادلنعم ،دار البيان( ،بغداد.ٕٗٗ-ٕٖٗ/ٕ ،)ٜٔٚ٘ :
(ٗٗ) ابن االثري ،الكامل يف التاريخٖٔٗ-ٖٖٔ/ٕٔ ،؛ ابن واصل ،مفرج الكروب.ٜٚ/ٖ ،
(٘ٗ) ابن االثري ،التاريخ الباىر ،ص ٖٔٔ؛ التكرييت ،زلمود ايسني ،االيوبيون ،ص ٘ٗٔ.
( )ٗٙابن شداد ،االعالق اخلطرية ،جٖ قٔ.ٖٔ٘/
( )ٗٚابن واصل ،مفرج الكروب.ٔ٘ٙ/ٖ ،
( )ٗٛابن االثري ،الكامل يف التاريخٜٖٔ/ٕٔ ،؛ احلنبلي ،شفاء القلوب ،ص ٔ.ٕٜ
( )ٜٗابن االثري ،الكامل يف التاريخ.ٜٔٗ/ٕٔ ،
(ٓ٘) ابن العدمي ،زبدة احللب ٔٙٓ/ٖ ،؛ أبو شامة ،عبد الرمحن بن امساعيل ،تراجم رجال القرنني السادس والسابع ادلعروف ابلذيل على
الروضتني ،تصحيح :دمحم زاىد بن احلسن الكوثري ،طٕ( ،بريوت ،)ٜٔٚٗ :دار اجليل ،ص .ٙٚ
(ٔ٘) ابن االثري ،الكامل يف التاريخ.ٕٛٗ/ٕٔ ،
(ٕ٘) احلنبلي ،شفاء القلوب ،ص .ٕٜٔ
(ٖ٘) ابن شداد ،االعالق اخلطرية ،جٖ قٖٔٔ٘/؛ ابن واصل ،مفرج الكروب.ٜٔٚ/ٖ ،
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سنة (٘ٔٙىـٕٔٔٛ/م)
الدين لؤلؤ حاكم ادلوصل.

لتدخل بعد ذلك مرحلة جديدة ضمن سلسلة احلكام الذين سيطروا عليها يف عهد بدر

اثلثاً :عالقة املوصل مع نصيبني يف عهد بدر الدين لؤلؤ (515-551هـ5215-5255/م)

كان بدرالدين لؤلؤ قبل عام (٘ٔٙىـٕٔٔٛ/م) ااتبكاً للملك القاىر عز الدين مسعود الثاين بن نور الدين
أرسالن شاه الذي توىل حكم ادلوصل (ٙٔ٘-ٙٓٚىـٕٔٔٛ-ٕٔٔٓ/م) ،وكان عمره حني توىل احلكم عشر سنوات،
فعهد ابوه بشؤون احلكم إىل مدبر دولتو بدر الدين لؤلؤ ،دلا عُرف عنو من رجاحة العقل وحسن السياسة ،وىذه الصفات
ساعدتو ان يستبد ابلسلطة لنفسو بعد وفاة عز الدين مسعود الثاين سنة (٘ٔٙىـٕٔٔٛ/م)(٘٘) .وكانت نصيبني يف ىذه
السنة اتبعة حلكم بدر الدين لؤلؤ( ،)٘ٙمبوجب العالقة الطيبة والتحالف الذي كان بني بدر الدين لؤلؤ وبني ادللك األشرف
األيويب حيث تعهد كل من الطرفني بتقدمي ادلساعدة العسكرية للطرف اآلخر( ،)٘ٚوجتسدت ىذه العالقة من خالل
ادلثالني اآلتيني:
األول :يف سنة (٘ٔٙىـٕٔٔٛ/م) حني قام بدر الدين لؤلؤ ابالتفاق مع جند نصيبني ،دلساعدة ادللك األشرف
يف القضاء على حركة التمرد اليت قام هبا أحد امرائو وىو أمحد بن علي بن ادلشطوب( ،)٘ٛحيث استمالو مظفر الدين أيب
سعيد كوكبوري بن زين الدين أبو احلسن علي (ٖٙٓ-٘ٛٙىـٕٖٖٔ-ٜٔٔٓ /م) أمري اربل الذي كان على عداء مع
ادللك االشرف( ،)ٜ٘فقد دتكن بدر الدين من القاء القبض عليو ،وارسالو إىل ادللك األشرف الذي اعتقلو يف السجن إىل
أن مات(ٓ.)ٙ
والثاين :ىو ما حدث يف سنة (ٙٔٛىـٕٕٔٔ/م) عندما اراد سكان قلعيت اذلكارية والزوزان الكرديتني االنضمام
إىل حكم ادلوصل ،بسبب الضرائب الباىظة اليت كان يفرضها عليهم عماد الدين زنكي بن نور الدين ارسالن شاه حاكم

(ٗ٘) ابن خلكان ،وفيات األعيان.ٚٛ/٘ ،
(٘٘) ابن ادلستويف ،اتريخ أربل ،قٕٔٚٔ/؛ التكرييت ،األيوبيون يف مشال الشام ،ص ٖ٘ٔ.
( )٘ٙابن االثري ،الكاملٖٖٛ/ٕٔ ،؛ الرويشدي ،سوادي عبد دمحم ،امارة ادلوصل يف عهد بدر الدين لؤلؤ (ٙٙٓ-ٙٓٙىـ-ٕٜٔٓ/
ٕٔٔٙم) ،طٔ( ،بغداد ،)ٜٔٚٔ :مطبعة االرشاد ،ص ٔٗٔ.
( )٘ٚالتكرييت ،االيوبيون يف مشال الشام ،ص .ٔ٘ٛ
( )٘ٛابن ادلشطوب :عماد الدين أبو العباس امحد بن علي وادلشطوب ل ّقب بو والده ،كان من امراء الدولة الصالحية .ينظر :ابن خلكان،
وفيات االعيان.ٔٛٓ/ٔ ،
( )ٜ٘ابن العدمي ،زبدة احللب.ٜٔٛ/ٖ ،
(ٓ )ٙالرويشدي ،إمارة ادلوصل ،ص .ٛٛ-ٛٚ
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ىاتني ادلنطقتني ،فاستجاب بدر الدين لؤلؤ لطلب السكان مستمداً ادلساعدة من ادللك االشرف ،شلا ادى إىل رحيل عماد
الدين(ٔ.)ٙ
وبعد وفاة ادللك االشرف (ٖ٘ٙىـٕٖٔٙ/م) طمع ادللك الصاحل صلم الدين ايوب بن ادللك الكامل بنصيبني
وسيطر عليها(ٕ ،)ٙفساءت العالقة بينو وبني بدر الدين لؤلؤ الذي اخرجو منها ،فاستنجد ادللك الصاحل ابلدولة اخلوارزمية
يف داير مضر ،فاستجابوا لذلك وسيطروا على نصيبني واجربوا بدر الدين على تركها(ٖ ،)ٙإال اهنم مل يستمروا حبكمها
حيث اخرجهم منها حاكم حلب ادللك الناصر صالح الدين ابو ادلظفر يوسف الثاين (ٖٗٙ٘ٛ-ٙىـٕٔ٘ٛ-ٕٖٔٙ/م)
يف سنة (ٖٙٛىـٕٔٗٓ/م) بسبب سوء العالقة بينهما(ٗ ،)ٙشلا فسح اجملال لبدر الدين أن يسًتجع نصيبني ودارا ابالتفاق
مع حاكم حلب ،حيث اخذ ادلدينة وترك دارا حلاكم حلب(٘ ،)ٙغري ان ذلك مل يدم طويالً ،ألنو سلم ادلدينة إىل الدولة
اخلوارزمية سنة (ٖٜٙىـٕٔٗٔ/م) بسبب تعاظم نفوذىم وخطرىم( ،)ٙٙوبعد اهنزام اخلوارزمية أمام ادلغول وتركهم لنصيبني،
سيطر عليها ادللك الناصر اثنية واقطعها حلاكم ماردين صلم الدين ايلغازي ،وحاكم ادلوصل ،وحاكم كيفا ادللك ادلعظم بن
ادللك الصاحل صلم الدين ايوب ،وكان يهدف من وراء ذلك توحيد القوى يف اجلزيرة ضد ىجمات ادلغول( ،)ٙٚغري ان الذي
حصل ان حاكم ماردين سيطر على نصيبني سنة (ٖٗٙىـٕٔٗ٘/م) وظلت حتت حكمو حىت سنة
(٘ٗٙىـٕٔٗٚ/م)(.)ٙٛ

(ٔ )ٙادلرجع نفسو ،ص ٔٗٔ.
(ٕ )ٙادلقريزي ،أمحد بن علي ،السلوك دلعرفة دول ادللوك ،تصحيح :دمحم مصطفى زايدة ،طٕ ،مطبعة جلنة التأليف( ،القاىرة ،)ٜٔ٘ٙ :جٔ
قٔ.ٕ٘ٚ/
(ٖ )ٙابن شداد ،االعالق اخلطرية ،جٖ قٖٔٔٙ/؛ والدولة اخلوارزمية :تقع شرقي فرثية وتعرف قصبتها ابسم خوارزميا ،وقد فتحت خوارزم
على يد السلطان زلمود السلجوقي سنة (ٗٓٛىـ ٔٓٔٚ/م) ولقب خوارزم شاه إىل التونتاش الذي واله زلمود عليها وابنائو حىت سقوط
ىذه األسرة سنة (ٕٖٗىـ ٔٓٗٔ/م) وظلت خوارزم اتبعة للبيت السلجوقي إىل حني وفاة السلطان سنجر سنة (ٕ٘٘ىـٔٔ٘ٚ/م)،
واستطاعت خوارزم يف عهد خلفاء السلطان سنجر ان حتتل مكانتها شيئاً فشيئاً ومن مث اصبح حامل لقب خوارزم شاه ديكن أن يُعد
خليفة سالطني السالجقة يف ملكهم آبسيا الصغرى .ينظر :فاير ،دائرة ادلعارف اإلسالمية ،ترمجة :إبراىيم زكي خورشيد وآخرون،
(طهران ،)ٜٖٖٔ :مادة "خوارزم".ٙ ،ٖ/ٜ ،
(ٗ )ٙابن شداد ،االعالق اخلطرية ،جٖ قٔ.ٖٔٙ/
(٘ )ٙابن العدمي ،زبدة احللب ٕٜ٘/ٖ ،؛ ودارا :بلدة يف حلف جبل بني نصيبني وماردين وىي ذات بساتني ومياه جارية .احلموي ،معجم
البلدان.ٗٔٛ/ٕ ،
( )ٙٙادلقريزي ،السلوك ،جٔ قٕٖٜٓ/؛ الرويشدي ،امارة ادلوصل ،ص ٕٗٔ.
( )ٙٚابن شداد ،االعالق اخلطرية ،جٖ قٔ.ٖٔٚ/
( )ٙٛادلصدر نفسو ،جٖ قٔ.ٖٔٛ-ٖٔٚ/
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ففي ىذه السنة وصل إىل نصيبني الشيخ صلم الدين الباذرائي رسول اخلليفة ادلستعصم ابهلل (ٓٗ-ٙ
ٙ٘ٙىـٕٔ٘ٛ-ٕٕٔٗ/م) واصلح بني حاكم ادلوصل وحاكم ماردين على أن تكون نصيبني على وفق االتفاق الذي قرره
ادللك الناصر حاكم حلب ،حيث كان قد أجرب حاكم ماردين صلم الدين ايلغازي على التنازل عنها ،اال ان بدر الدين
نقض ىذا االتفاق وتوجو إىل نصيبني سنة (ٙٗٙىـٕٔٗٛ-م) وسيطر عليها( )ٜٙلفًتة قصرية إىل سنة (ٙٗٚىـٕٜٔٗ/م)
حيث دتكن الناصر من االستيالء عليها بعد مواجهة بني عسكر بدر الدين والعساكر احللبية قرب نصيبني(ٓ.)ٚ
وبعد ذلك أراد حاكم ادلوصل بدر الدين لؤلؤ اسًتجاع نصيبني ،فتوسط عند اخلليفة ادلستعصم ابهلل ،لكي يقنع
ا دللك الناصر يف نصيبني ابلتنازل عنها ،ومت التنازل عنها مقابل مبلغ سنوي من ادلال يدفعو بدر الدين للملك الناصر،
وكذلك عمل بدر الدين على تعويض حاكم ماردين صلم الدين ايلغازي عن بعض قرى نصيبني اليت اخذىا مبدن ماكسني
واجملدل ،وبعض قرى اخلابور ،وىكذا بقيت نصيبني يف يد بدر الدين لؤلؤ إىل سنة (ٔ٘ٙىـٕٖٔ٘/م) عندما سيطر عليها
حاكم ماردين إىل سنة (ٖ٘ٙىـٕٔ٘٘/م) ،مث سعى رسول اخلليفة الشيخ صلم الدين الباذرائي للصلح بني حاكم ماردين
وبدر الدين ،فأصبحت نصيبني من حصة األخري حىت وفاتو يف سنة (ٙ٘ٚىـٕٔ٘ٛ/م)(ٔ.)ٚ
وكانت نصيبني يف عهد بدر الدين لؤلؤ(ٕ )ٚاتبعة إلمارة ادلوصل ،حيث كانت سياستو مع ادلدن اليت سيطر
عليها ،ومنها نصيبني تقوم على اساس تعيني والة ذلذه ادلناطق ،والوالة ادلعيّنون من قبل بدر الدين لؤلؤ يتم تقييدىم
بسلطة مركزية يشرف عليها ،لذلك ليس من الضروري ان يعني حاكم خاص لكل مدينة أو قرية ،بل انو قد دينح بعض
ادلدن حلاكم واحد يشرف على شؤوهنا النواب ،كما أن احلكام الذي يعيّنهم بدر الدين لؤلؤ مل يكونوا حكاماً دائميني ،فلم
يلبثوا ان يعودوا إىل ادلوصل بعد ترتيب االمور االدارية لتلك ادلدينة(ٖ.)ٚ
ومن اىم اعمالو يف نصيبني تنصيبو شحنة مزودة مبجموعة من اجلند(ٗ ،)ٚوبرزت ىذه الوظيفة يف جيش بدر
الدين لؤلؤ واليت تعين احلاكم العسكري(٘ ،)ٚواقتصرت مهمتو على الدفاع عن ادلدينة ضد االخطار اخلارجية ،وأصدار
األوامر إىل اجلند ابدلرابطة على احلدود ،دلنع تسرب العدو إىل الداخل ،وكان ذلك يتطلب منو االقامة فيها مع جيشو مدة
( )ٜٙابن شداد ،االعالق اخلطرية ،جٖ قٖٔٔٛ-ٖٔٚ/؛ الرويشدي ،امارة ادلوصل ،ص ٕٗٔ.
(ٓ )ٚاحلنبلي ،شفاء القلوب ،ص ٕٔٗ.
(ٔ )ٚابن شداد ،االعالق اخلطرية ،جٖ قٖٔٔٛ-ٖٔٛ/؛ وماكسني :بلد ابخلابور قريب من رحبة مالك بن طوق من داير ربيعة ،أما
اجملدل :بلد طيب ابخلابور إىل جانبو تل عليو قصر وفيو أسواق كثرية .احلموي ،معجم البلدان.٘ٚ ،ٖٗ/٘ ،
(ٕ )ٚابن االثري ،الكامل يف التاريخ .ٖٖٛ/ٕٔ ،
(ٖ )ٚالرويشدي ،امارة ادلوصل ،ص .ٜٔٚ
(ٗ )ٚابن العربي ،غرغريوس أبو الفرج بن أىرون ،أتريخ سلتصر الدول ،تصحيح :أنطون صالحاين اليسوعي ،دار الرائد اللبناين( ،بريوت:
ٖ ،)ٜٔٛص ٔٗٔ.
(٘ )ٚالرويشدي ،امارة ادلوصل ،ص ٕ.ٙ
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أطول ،لضمان محاية ادلدينة خالل تلك ادلدة ،والظاىر أن إبقاء بدر الدين لؤلؤ لقوات الشحنة يف ادلناطق التابعة
للموصل ،ومنها نصيبني ابضلسار االخطار ادلهددة ذلا حيث تتلقى بعد ذلك االوامر اليت تقضي ابالنسحاب والعودة إىل
()ٚٙ
ونصب بدر الدين لؤلؤ يف سنة (ٖٙٛىـٕٔٗٓ /م) أمرياً على نصيبني عندما
ادلوصل فتنتهي بذلك مهمة الشحنة َّ .
سيطر عليها حيث يقوم ىذا األمري حبراستها( ،)ٚٚإال أنو ال نعرف اسم ىذا األمري الذي عينو بدر الدين لؤلؤ على
نصيبني.

اخلامتة:

توصل البحث إىل مجلة نتائج ديكننا امجاذلا مبا أييت:
ٔ .تعد مدينة ادلوصل يف الفًتة ما بني (القرن السادس والسابع اذلجري/الثاين عشر والثالث عشر ادليالدي) قاعدة بالد
اجلزيرة الفراتية وذات موقع مهم ابلنسبة للبالد اجملاورة ،وكان ذلا دوراً سياسياً كبرياً يف ادلنطقة دتثل بنفوذ وقوة احلكام
ادلسيطرين عليها وكذلك نصيبني اليت تعد أيضاً أحد اىم مدن اجلزيرة الفراتية نظراً للموقع اجلغرايف ادلميز الذي دتتعت
بو لكوهنا مدينة حدودية.
ٕ .وصلت غارات الصليبيني إىل نصيبني فضالً عن العديد من مدن اجلزيرة الفراتية االخرى قبل أن يسيطر عماد الدين
زنكي على نصيبني غري انو دتكن من انقاذ ادلدينة بسيطرتو عليها.
ٖ .سعى كل من االاتبكة وااليوبيني وحىت بدر الدين لؤلؤ إىل السيطرة على نصيبني ،نظراً دلوقعها اجلغرايف ادلهم وامهيتها
االقتصادية ،لذلك اىتموا بتعيني الوالة عليها ،وأحياانً ان ىؤالء احلكام من االاتبكة وااليوبيني وبدر الدين لؤلؤ كانوا
ىم انفسهم والة عليها ،واختصت مهمة الوايل يف االشراف على شؤون الوالية ،كما انو مسؤول عن محايتها من
االخطار اخلارجية ،غري انو كانت ىناك صراعات سياسية فيما بينهم من أجل ادلصاحل الشخصية ،وىذا أثر على
احلالة السياسية يف ادلدينة ،شلا جعل الرغبات والطموح السياسي يتحكمان هبا ألجل السيطرة عليها أطول مدة
شلكنة ،ومبا أن دولة االاتبكة ودولة بدر الدين لؤلؤ كاان يتمركزان يف مدينة ادلوصل ،لذلك كانت نصيبني اتبعة سياسياً
دلدينة ادلوصل.

( )ٚٙادلرجع نفسو ،ص .ٔٓٛ
( )ٚٚابن العدمي ،زبدة احللبٕ٘ٓ/ٖ ،؛ الرويشدي ،إمارة ادلوصل ،ص ٕ.ٙ
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اتريخ قبوؿ النشرٕٕٕٓ/ٕ/ٕٓ:

اتريخ استالـ البحثٕٕٓٔ /ٕٔ /ٕٓ :

ضمُّىصالحىالديونىإلقْلومىالجَزورةىالفُراتوَّظ ى
ىمنىخاللىكِتابى"صالحىالدونىوسقوطىمملكظىبوتىالمقدس"ى
لستانليىالنىبول ى
Saladin's Conquest of Al-Djazīra depending on
S. Lane-Poole's Book "Saladin and the Fall of the
"Kingdom of Jerusalem
د.ىعالءىمصريىإبراهومىالنكر ى
مصر ى
جامطظىاإلسكندروظ/ىكلوظىاآلدابى/ىىقسمىالتاروخى ى
االختصاصىالدقوق:ىالتاروخىاإلسالمي ى
Dr. Alaa Masry Ibrahim Alnahr
Egypt
Department of History / Faculty of Arts / Alexandria
University
Specialization: Islamic History

ى
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ملخص البحث:

(ٔ)
ِ
أىم ما ِ
يػع ُّد كِ
تاب اٞن ِّ
ف
ؤرخ اإل٤نليزي ستانلي لٌن بوؿ (ٜٖٗ٘ٔٔ-ٔٛـ) عن ُّ
صنّ َ
الس ْلطاف صالح ال ّدين من ِّ ُ
َُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
اآلخروف .فقد كاف لٌن بوؿ َّأو َؿ ُم ِّ
ؤرٍخ
عظم ِّسًن ُّ
نفسها أو يُق ّدرىا َ
الس ْلطاف األُخرى َ
عنو؛ فهو البوصلة اليت ّنُوجبها تُق ّد ُر ُم ُ
صادر اٞنتاحة وقتذاؾ ،سواء ِ
إ٤نليزي يستخدـ ٗنيع اٞن ِ
الف ْرْ٤نيَّة أَِـ العربيَّة .واستقى معلوماتِو من كتب التواريخ ،ومن على
َ
ٍّ
َ
ِ ِ
ب على العمالتٔ ،نصصو الدقيق .ويتكوف البحث من :مقدمة ،و١نورين،
النقوش اٞنعمارية والشواىد األثرية ،و٣نَّا ُكت َ
وخإنة .احملور األوؿ عن٘ :نلة صالح ال ِّدين على بالد اٛنَزيرة سنة ٜ٘ٚ-٘ٚٛىػٖٔٔٛ-ٕٔٔٛ /ـ ،واحملور الثاين عن:
٘نلة صالح ال ِّدين الثانية على بالد اٛنَزيرة سنة ٔ٘ٛىػٔٔٛٙ-ٔٔٛ٘/ـ.

الكلمات املفتاحية :صالح الدين ،إقليم اٛنزيرة الفراتية ،الف بوؿ.

Abstract:
)The book of the British historian, Stanley Lane-Poole (1854-1931
about Sultan Saladin, is one of the most important books on him. It is the
compass by which most of the other Sultan's biographies are valued
themselves or by others. Lane-Poole was the first British historian using all
available sources at that time, whether Frankish or Arabic. He derived his
information from history books, architectural inscriptions and
archaeological evidence, and what was written on coins. This research
consists of: an introduction, two elements, and conclusion. The first
element is about: Saladin's campaign to Mesopotamia in 578-579 AH/
1182-1183 AD, and the second element is about: Saladin's second
campaign to Al-Djazīra in 581 AH / 1185-1186 AD.
Keywords: Saladin, Al-Djazīra, Lane-Poole.

أول -املقدمة:
ً

صدر كتابُو عن صالح ال ِّدين عند ُمنقلَب القرف التاسع عشر ،وىو الكتاب الرابع والعشروف ضمن سلسلة أبطاؿ
األُمم ( )Heroes of the Nationsاليت كاف يرأس ٓنريرىا إيفلٌن أَبُّوت ( ،)Evelyn Abbottوطُبِ َع يف حياة
مر ٍ
ات :األُوىل سنة ٜٔٛٛـ ،والثانية سنة ٜٔٓٙـ عن عن دار (،)G. P. Putnam's Sons
لٌن بوؿ ثالث َّ
اعتمدت يف ىذا البحث على
الت طبعاتُو .و
والثالثة عن دار ( )Williams & Norgateيف سنة ٖٜٓٔـ ،مث تو ْ
ُ
ِ
لتَّ :
صر يف العصور الوسطى" الذي تُ ِرجم
"ع َق
إف لٌن بوؿ ىو
(ٔ) لن أُابلِ َغ إ ْف قُ
اب اٞنستش ِرقٌن" ألٞنعيتو ُّ
وتفرده ،فحسبُ َ
ُ
ك من ُكتُبو" :اتريخ م ْ
ُ
ُ
ُ
و"سًنة ِ
ترٗنةً رصينةًِ ،
اإل٤نليزي .وللمزيد عنو ،راجع :مقدمة ترٗنة كتابو "اتريخ مصر يف
نصيهما
القاىَرة" ،و"قِ َّ
العَرب يف األَنْ َدلُس" يف ّ
صة َ
ّ
َ
العصور الوسطى" ،ترٗنة وٓنقيق وتعليق أ٘ند سامل سامل ،الدار اٞنصرية اللبنانية ،القاىرة ،طٕٕٓٓ ،ٚـ ،ص.ٕٙ-ٕٗ ،ٜٔ-ٔٚ

ى
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صدرت طبعةٌ جديدةٌ بتقدمي اٞنؤرخ العسكري الربيطاين ديفيد
وحري ابلذكر أنَّو يف سنة ٕٕٓٓـ
طبعة سنة ٜٔٓٙـ.
ّّ
ْ
نيكوؿ ( ،)David Nicolleوذلك ّنناسبة مرور مئة ٍ
اٜنق ،إنَّو كتاب "عابر
عاـ على صدور الكتابُّ .
فاٜنق ُك ّل ِّ
للقروف" ،على حد تعبًن األستاذ الدكتور دمحم مؤنس عوض(ٕ).

بضم إقليم اٛنزيرة ال ُفراتيَّة يف الفصلٌن اٜنادي عشر والثاين عشر من
تناوؿ لٌن بوؿ قياـ صالح الدين ّ
فبٌن َّ
ٓنرؾ صالح الدين صوب بالد اٛنزيرة جاء بعد تلقيو َد ْعوة من ُمظفَّر ال ِّدين ُكوُك ُِربي  -أمًن
كتابوَّ ،
أف ُّ
ِ
وقتئذ  -فعبػر ال ُفرات من عند الْبًِنة ،فتلقَّاه ُكوُك ِربي واألمًن نُ ِ
حراف ٍ
ِ ِ
صن
َّ
َ
ور ال ّدين ُ١نَ َّمد األ ُْرتُق ُّي صاحب ح ْ
ُ
ُ ُ
َ
ََ َ
ِِ
ِ
يبٌن.
وج و َّ
فضم إىل دولتو ُّ
َكْيػ َفاَّ ،
الرقَّةَ وقَػ ْرقيسيَا ونَص َ
الرىا َ
وس ُر َ
ِ
ضم اٞنو ِصل ِ
َّ
الزنْ ِك ّي،
األوؿ َّ
عاص َمة ِصْن ِوه األاتبِك ِعِّز ال ِّدين مسعود َّ
ُمثَّ فكر صالح ال ّدين يف ِّ َْ
فحاصرىا يف ٔٔ َر َجب ٘ٚٛىػ ٔٓ /نوفمرب ٕٔٔٛـ ،لكنَّو انسحب َنَْيشو بعد شه ٍر ،وسار إىل
إضعاؼ معنوايت اٞنو ِ
ِسْنجار؛ ِ
اصلَة عرب السيطرة على البالد احمليطة هبم اليت يعتمدوف عليها يف
قاص ًدا ْ
ََ
اإلمدادات .فاستوىل عليها يف ٕ َرَمضاف ٘ٚٛىػ ٖٓ /ديسمرب ٕٔٔٛـ ،ورتَّب هبا حاميةً.
ِِ
شكلو أاتبِ ُ ِ
اج َهة ٓنالُف كاف قد َّ
َّ
األمًن
وساعدمها
وبعقب ذلك
ك اٞنَْوصل وشاهُ أ َْرمينيَةَ ،
استعد ٞنُو َ
ُ
قُطْب ال ِّدين إيلغازي األُرتُِقي ِ
صاحب ما ِرِدين ،وعساكِ ُر َحلَب اليت كانت ٓنت حكم ِعماد ال ِّدين الثاين
ْ ُّ
ْ
ُ
ش كبًنٌ على َس ْهل َح ْرَزـ قُػ ْرب
َّ
كي .ففي ٗ ذي ال َق ْع َدة ٘ٚٛىػَ /س ْلخ فرباير ٖٔٔٛـ َّ
ْنمع َجْي ٌ
الزنْ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ْلح ،فرفض .وعندما
أجل ُّ
ما ِردين ،لكنَّهم ٞنَّا َٚنعوا ابقِْتاب صالح ال ّدين بعثوا إليو ُر ُس ًال للتفاوض من ْ
ِ
َسوار مدينتو
أحدا؛ إذ رجع ِعُّز ال ِّدين
وصل
مسعود َّ
صالح ال ّدين إىل تلك اٞنْن ِزلةَ ،مل جيد ً
ٌ
وٓنصن خلف أ ْ
ُ
َ
اٜنصينة ،فلم ي ِ
وع َد َؿ عن ١ناولة االستيالء على اٞن ْو ِصل يف ذلك الوقت.
الح ْقو صالح ال ِّدين،
َ
ُ
َ
ِ
ِ
مشاال فاستوىل على مدينة ِآمد يف ٗٔ
سار ً
تنظيم فُتوحاتو يف بالد اٛنَزيرةَ ،
وٞنَّا َ
أكمل صالح ال ّدين َ
ُ١نَّرـ ٜ٘ٚىػ ٙ /مايو ٖٔٔٛـ ،ووىب مكتبتَها الضخم َة إىل القاضي ِ
الفاضل .مث أقطع اٞندينة ٜنليفو
ٍ
ِ
ِ
ِ
صن َكْيفا.
األ ُْرتُق ّي نور ال ّدين ١نمد صاحب ح ْ
ِ
ِ
يف تلك األثناء وصلو خرب َّ ِ
أبرـ اتِّفاقًا مع
أبف ع َ
ٌ
ماد ال ّدين َزنْكي الثاين  -صاحب َحلَب وقتئذ  -قد َ
ِ
ع صالح ال ِّدين بعبور هنر ال ُفرات من الْبِ ًَنةُ ،م ْستَوليًا يف طريقو على َع ٌْن اتب ،ويف ١ُ ٕٙنَّرـ
فسار َ
الف ِرنْج؛ َ
(ٕ) دمحم مؤنس عوض :مئة كتاب عن صالح الدين األيُّويب (عرض ونقد) ،دار اآلفاؽ العربية ،القاىرةٕٓٔٗ ،ـ ،صٕٕ٘.
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ٜ٘ٚىػ ٕٔ /مايو ٖٔٔٛـ خيَّم أماـ حلَب .مل يػب ِد ِعم ِ
ِ
َّ
ديت
ب ،وأُع ْ
ُْ َ ُ
َ
َ
اد ال ّدين ُم َ
قاوَمةً طويلةً؛ فسلم َحلَ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
الرقَّة  -فحكمها كتابِ ٍع لصالح ال ّدين.
وس ُروج و َّ
إليو واليةُ سْنجار ّندهنا التابعة ٟنا  -نَصيبٌن َ
ُمثَّ تلقَّى صالح الدين دعوةً من األمًن زين ال ِّدين يوسف ِ -
فجلبت
صاحب إِْربِل ،وأخي ُكوُك ُربي -
ْ
َْ
ُ ُ
ِ
ات من عند الْبِ ًَنة يف ٕٔ ُ١نَّرـ ٔ٘ٛىػ ٔ٘ /إبريل
استِغاثتُو
صالح ال ّدين إىل اٞننطقة ُ٠ند ً
َّدا؛ إذ قَطَ َع ال ُفر َ
ْ
َ
ِ
وىل ٔ٘ٛىػِ /
حَّت
آخر أغسطس ٘ٔٔٛـَّ ،
٘ٔٔٛـ ،واستوىل على مدينة ميَّافا ِرقٌن يف ُٗ ٕٜن َادى األُ َ
تفرغ صالح الدين أخًنا ٛنِهاد ِ
الف ِرنْج.
ص ْلح شامل مع أاتبِك اٞن ْو ِصل؛ ومن َمثَّ َّ
األمر بعقد ُ
ُ
ً
انتهى ُ
َ
ِ
تفرغو ٛنهاد ِ
ِ
خصصت
الف ِرنْج،
ضم صالح ال ِّدين لبالد اٛنَزيرة قبل ُّ
ُ
ونظرا ألمهّيَّة ما كتبو لٌن بوؿ عن ّ
ً
قت عليو عرب التعريف ابألعالـ واألماكن ،وضبطتُها َوفْ َق
البحث.
ىذا
َ
َّص اإل٤نليزي ،وعلَّ ُ
ُ
وقمت بِتٗنة الن ِّ
نت اٞن َّ
ظاف اليت استند
ما ورد يف اٞنصادر العربية  -التارخيية واٛنغرافية – وما جاء على العمالت .كما بيَّ
ُ
َ
إليها لٌن بوؿ .وقد ْنلَّى ُّ
ٕنكن لٌن بوؿ من اللُّغة العربيَّة يف ترٗنتو لكلمة (اٛنَ َّم َازة) إىل ()Camel؛ فهي
"الناقة" ُنسب ِ
صاحب "القاموس احمليط".
احملور األول -محلة صالح ِّ
الدين على بالد اجلَزيرة سنة 875-875هـ8851-8851 /م:

تلقَّى صالح ال ِّدين – وىو ُُي ِ
اصر بػَ ًْنوت يف ربيع اآلخر ٘ٚٛىػ /أغسطس ٕٔٔٛـ َ -د ْعوًة من ُمظفَّر ال ِّدين
(ٖ)
حراف (ٍ )Harran
ب
وقتئذ؛ كي أييت إىل بالد اٛنَزيرة لالستيالء عليها ،ويُعلِمو أنَّو ُِ١ن ّّ
ُكوُك ُِربي ( )Kukburyأمًن َّ
ِ
يتمكن من تَ ِ ِ
لدولتو ِ
حَّت َّ
أخًنا قد
وانصُره .فكانت ىذه الدعوة سببًا كافيًا لصالح ال ِّدين؛ َّ
ْ
صفيَة حسابو مع آؿ َزنْك ٍّيً .
ِ
بلغت اٟنُْدنَةُ – أو ُى ْدنَة َّ ِ
ب (ُ )Truga Deiنسب تعبًن لٌن بوؿ  -اليت عقدىا صالح ال ِّدين مع أُمراء بالد اٛنَزيرة
الر ّ

ِِ
ابلعريب" :ذئب أزرؽ".
كي معناه
علي ُكػو َ
(ٖ) ىو أبو سعيد ُكوُك ُِربي بن َزيْن ال ِّدين ِّ
اسم تُػ ْر ّّ
ﭽؾ بن بُكْتكٌن ،ت ٖٓٙىػٕٖٕٔ/ـ .و" ُكوُك ُربي" ْ
ّ
ِ
َّولَة األاتبِكيَّة ابٞن ْو ِصل البن األثًنٓ ،نقيق عبد القادر أ٘ند طليمات ،دار الكتب اٜنديثة ،القاىرة،
لو ترٗنة يف :التاريخ الباىر يف الد ْ
َ
الزماف يف تَواريخ ْ ِ
يٓ ،نقيق إبراىيم الزيبق ،دار الرسالة العاٞنية ،بًنوت ،طٕٖٔٓٔ ،ـ،
ٜٜ٘ٔـ ،صٖٔٙ؛ ِم ْرآة َّ
األعياف لسْبط ابن اٛنَْوِز ّ
ِ
ِ
عواد معروؼ ،مؤسسة الرسالة ،بًنوتٜٔٛٗ ،ـ ،جٖ،
يٓ ،نقيق بشَّار َّ
للم ْنذ ِر ِّ
جٕٕ ،صٖٕٖٖٕ٘-؛ التَّكْملة َلوفَػيَات النَّػ َقلة ُ
الزماف البن خلِّكافٓ ،نقيق إحساف عبّاس ،دار صادر ،بًنوتٜٔٚٛ ،ـ ،جٗ ،صٖٕٔٔٔٔ-؛
األعياف وأَنْباء أَبْناء َّ
صٖٗ٘؛ َوفَػيَات ْ
فرج ال ُكروب يف أَخبار بين أيُّوب البن و ِ
ُم ِّ
اصلٓ ،نقيق حسنٌن دمحم ربيع ،مركز ٓنقيق الِتاث ،القاىرةٜٕٔٚ ،ـ ،ج٘ ،ص.ٕٙ-ٗٛ
ْ َ
اتبعت يف رٚنو ما ورد على َدر ِامهو رقم (ٕ٘،ٙ٘ٚ ،ٙ٘ٙ ،ٙ٘٘ ،ٙ٘ٗ ،ٖٙ٘ ،ٙ
ويرد اٚنُو يف بعض اٞنصادر واٞنراجعُ " :كوُكبُوري" ،و ُ
 )ٜٙٙ ،ٙٙٛ ،ٙٙٚ ،ٙٙ٘ ،ٙٙٗ ،ٖٙٙ ،ٕٙٙ ،ٙٙٔ ،ٙٙٓ ،ٜٙ٘ ،ٙ٘ٛابٞنتحف الربيطاين ،انظر:
S. Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, London, 1877,
vol. iii, pp. 232-238.
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جوقي ( )ٗ()Sultan of Koniaوشاه أ َْرِمينِيَة ( ،)٘()Shah of Armeniaيف ٓٔ ُٗنادى
وس ْلطاف قُونِيَة َّ
ُ
السلْ ّ
()ٚ
()ٙ
ِ
ِ
يل
األُوىل ٘ٚٙىػ ٕ /أكتوبر ٓٔٔٛـ ،على ضفاؼ هنر َسْن َجة ( ، )Senjaأ َ
َجلَها  .يف الواقع كاف ىناؾ ُحلَفاءُ قد ع َ
صبػرىم ،ينتظروف فُػرصة التػَّرحيب بو عند هنر الفرات ،فرفع صالح ال ِدين ِحصاره عن بػًنوت .وبعد ٍ
خداعي على
ىجوـ
ّ
ُ
َْ
َ
ْ ََ ْ
َْ ُ
ٍّ
ِ
ِ
ٍ
ات
ف أمامها س َوى ثالثة َّأايـ (ُٗ ٕٓ-ٔٛنَ َادى األ َ
َحلَب اليت مل يق ْ
ُوىل ٘ٚٛىػ ٕٔ-ٜٔ /سبتمرب ٕٔٔٛـ)َ ،عبَػَر ال ُفر َ
)
ٛ
(
ِ
ع اتبِعوه إىل لقائوَّ :أوًال ُكوُك ُِربي الذي قد قاده َخ ْوفُو من جانِب اٞن ْو ِصل إىل َد ْع َوتِو للغَْزو،
فسار َ
من عند الْب ًَنة (َ ، )Bira
َ
السلْطاف ِعُّز ال ِّدين قِلِيج أ َْر ْس َالف بن َم ْسعود بن قِلِيج أ َْر ْس َالف ،اٞنعروؼ ِبقلِيج أ َْر ْس َالف الثاين (ٔ٘٘٘ٛٛ-ىػٜٕٔٔ-ٔٔ٘ٙ /ـ)،
(ٗ) ىو ُّ
ِ
ِ
اٚنَو
َسد .انظر :وفيَات األعياف ،ج٘ ،صٔ.ٚ
وضبطت ْ
ومعىن ْ
اٚنو َّ
اسم تر ّّ
ُ
كي معناه األ َ
"السيْف األ َ
َسد"؛ فقليج أي السيف ،وأ َْر ْسالف ٌ
ُنسب ما ذكره لٌن بوؿ ،وىو .Kilij Arslān :انظر:
S. Lane Poole, Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem, G. P. Putnam's Sons,
New York - London, 1906, p. 161; S. Lane-Poole, The Mohammedan Dynasties:
Chronological and Genealogical Tables with Historical Introductions, Archibald
Constable and Company, London, 1893, p. 135.
ِ
ِِ
ؤسسها ُسكْماف الذي كاف موىل ألحد
إقليم ِد َاير بَ ْك ٍر ،وكانت تُ َّ
سمى ً
بِ؛ نسبة إىل ُم ّ
(٘) كانت إمارة أ َْرمينيَة تتاخم َ
أيضا إمارة ُسكْماف ال ُقطْ ّ
الجقةِ ،
الس ِ
وقد اشتهر ّنقدرتو العسكرية وشهامتو؛ لذا دعاه أىايل ِخالط واٞنناطق اجملاورة لتخليصهم من ظلم األ ْكراد اٞن ْروانيٌن ُح َّكاـ
أ َُمراء َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِد َاير بَ ْك ٍر .فاْنو إىل ميَّافا ِرقٌن َّأوًال واستوىل عليهاُ ،مثَّ ما لبث أف َّ
إخضاع معظم بالد أ َْرمينيَة ،وأنذ من خال َط قاعدةً إلمارتو،
ٕنكن من ْ
حَّت سنة ٗٓٙىػٕٔٓٚ/ـ؛ حيث استوىل
ويف سنة ٘ٓ٘ىػٔٔٔٔ/ـ انتقل اٜنكم من بعده إىل أبنائو الذين توارثوا اإلمارة َّ
وعندما تُ ِّ
األيُّوبيوف على أمالكهم .انظر :اتريخ ابن خلدوفٓ ،نقيق خليل شحادة ،دار الفكر ،بًنوتٕٓٓٔ ،ـ ،ج٘ ،صٖٖٛٔ-ٖٚ؛ عماد
ال ِّدين خليل :عماد الدين زنْ ِكي ،دار ابن كثًن ،دمشقٕٓٔٓ ،ـ ،صِٕ َّ .ٛ
السكْمانِيَّةَ سنة ٕ٘ٛىػٖٔٔٗ/ـ.
ماد ال ِّدين اٝناتُو َف ُّ
وتزوج ع ُ
َ ّ
ِ
ِ
انظر :كتاب االعتبار ألسامة ابن ُمنقذ ،نشرة فيليب ح ِّيت ،جامعة برنستوفٜٖٔٓ ،ـ ،ص.ٜٛ-ٛٛ
ضو؛ َّ
اؿ ،كلَّما وطئو اإلنسا ُف
رمل سيَّ ٌ
عظيم قرب ُٚنَْيساط ،يرمي إىل ال ُفرات ،ال يتهيَّأ َخ ْو ُ
( )ٙيرد ً
أيضا َ
هنر ٌ
"صنْ َجة" ابلصاد ،وىو ٌ
ألف قَر َاره ٌ
ِ
وي ،طبعة دار صادر،
ب ِرجلو ساؿ بو َّ
صور وَكْي ُسوـ ،ومها من داير ُم َ
فغرقو ،وىو جيري بٌن ح ْ
صن َمنْ ُ
ضر .انظر :معجم البلداف لياقوت اٜنَ َم ّ
الصالحيَّة أليب شامةٓ ،نقيق إبراىيم ِّ
الزيبق ،مؤسسة
بًنوتٜٔٚٚ ،ـ ،جٖ ،صٕٗٙ٘-ٕٙ؛ كتاب الروضتٌن يف أخبار الدولتٌن النُّوريَّة و َّ
الرسالة ،بًنوتٜٜٔٚ ،ـ ،جٖ ،ص.ٜ٘
وجيدر ابلذكر ىنا َّ
الس ْلطانيَّة
االس َم الصحيح واٞنطابق لػ "معجم البلداف" ،لكن بكسر السٌنَّ ،أما عند هباء ال ِّدين (النَّوا ِدر ُّ
أف لٌن بوؿ أثبت ْ
ِ
وس ِفيَّةٓ ،نقيق ٗناؿ الدين الشياؿ ،مكتبة اٝنا٤ني ،القاىرةٜٜٔٗ ،ـ ،ص )ٜٜفورد" :شنجة" ،بينما ورد يف طبعة وادي النيل
واٞنَحاسن اليُ ُ
(م ِّ
فرج ال ُكروبٓ ،نقيق ٗناؿ الدين الشياؿ ،دار
للروضتٌن الصادرة ابلقاىرة سنة ٕٔٛٛىػٔٛٚٔ/ـ (جٕ ،ص ،)ٔٚوعند ابن واصل ُ
الكتب والواثئق القومية ،القاىرةٜٔ٘ٚ ،ـ ،جٕ ،صٓٓٔ)" :شيخة".
(ٚ) S. Lane Poole, Saladin, pp. 162-163.
ِ
الر ِِ
اس َم ) ،(Bereaوتقع على
ُوىل قرية قدمية ترجع بتارخيها إىل الكنعانيٌن،
االس َم :األ َ
و٘نلت يف العهد ُّ
ْ
وماينّ ْ
( )ٛىناؾ أربع َمناط َق ٓنمل ىذا ْ
ِ
أيضا يف فلسطٌن ،مشاؿ مدينة بػَْي َساف ،وابلقرب منها تقع قَػلْ َعة
س .والثانية قرية تقع ً
بعد ٔٙكم مشاؿ ال ُق ْدس ،على الطريق اٞن ّ
ؤدي إىل انبػُلُ َ
ُ
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(ٓٔ)
ُمثَّ نُ ِ (ِ ِ )ٜ
سقطت أمامهم مد ُف بالد
انضم إليو.
ضر فَِرقَو اٜنربيَّةَ ،و َّ
َح َ
ْ
ور ال ّدين صاحب ح ْ
صن َكْيفا ( )Keyfaالذي أ ْ
ُ
(ٔٔ)
ِ
الرقَّة (،)Rakka
وسُروج ( ، )Sarujو َّ
ُخرى .فخضع لو ُح َّك ُاـ ُك ٍّل من ُّ
اٛنَزيرة واحد ًة ت ْل َو األ ْ
الرىا (َ ،)Edessa
أبف ِ
ِ
ِِ
(ٕٔ) ِ
ض ِّم ىذه االنتصارات أاته اٝنربُ َّ
الف ِرنْ َج قد أغاروا على
وقَػ ْرقيسيَا ( )Karkisiyaونَصيبٌن ( .)Nisibinويف خ َ
ِ
ِ
صد
قُػَرى ِد َم ْشق .فقاؿ
صالح ال ِّدين :دعوىم؛ ُ
"خيِّربوف قػًُرى ومنلك ع َو َ
ضها بِ ً
عمُرىا ونػَ ْق َوى على قَ ْ
الدا ،ونعود نُ ّ
ُ
بِالدىم"(ٖٔ).

ٍ
عرؼ
َك ْوَكبَّ .أما الثالثة – وىي الواردة ابٞننت – فهي مدينةٌ ابلقرب من َحلَب ،هبا قَػلْ َعةٌ حصينةٌ على ال ُفَرات يف البَػِّر
ِّ
الشرقي ،وٟنا واد يُ َ
س ،اٞندينة اٞنشهورة .انظر :أاب ِ
الزيْػتُوف .و َّأما الرابعة ،فهي إِلْبِ ًَنةُ األَنْ َدلُ ِ
الفدا :تقومي البُػلْ َداف ،نشرة رينو وديسالف ،ابريسٔٛٗٓ ،ـ،
بوادي َّ
صٕٜٙ؛

Benvenisti, The Crusaders in the Holy Land, Jerusalem, 1976, p. 232.
ِ
ِ
قي٘ٛٔ-٘ٚٓ( ،ىػٔٔٛ٘-ٔٔٚٗ /ـ) .انظر :مرآة الزماف ،جٕٔ،
( )ٜىو األمًن نُور ال ّدين ُ١نَ َّمد بن فَ ْخر ال ّدين قَرا أ َْر ْس َالف بن داود األ ُْرتُ ُّ
صٕٓٚ؛ الروضتٌن ،جٖ ،ص٘٘؛ مفرج الكروب ،جٕ ،ص.ٜٙ
(ٓٔ) ويقاؿِ :حصن َكيبا ،كلمة أَرِمنِيَّة ،والنسبة إليو "اٜن ِ
ِ
ِ
وجزيرة ابن ُع َمر من
َْ
ْ ْ
ْ
ص َكف ّي" ،وىي بلدةٌ وقلعةٌ عظيمةٌ ُمش ِرفةٌ على د ْجلة بٌن آمد َ
ُ
الدوؿ وآاثر األُوؿ ِ
ِ
للق ْر ِ
ُّ
ماينّٓ ،نقيق فهمي سعد ،وأ٘ند حطيط ،عامل الكتب،
بار
َخ
أ
؛
ٕ٘ٙ
ص
،
ٕ
ج
البلداف،
معجم
انظر:
ْر.
ك
ب
ْ
داير َ
َ
َ
الشرقيَّة للسِتنج ،ترٗنة بشًن فرنسيس ،وكوركيس عواد ،مؤسسة الرسالة ،بًنوت،
بًنوتٜٜٕٔ ،ـ ،جٖ ،صٖٗ٘؛ بػُْلداف اٝنِالفة َّ
ٜ٘ٔٛـ ،صٗٗٔ .وواظب لٌن بوؿ على كتابة ( )Keyfaبكسر الكاؼ؛ والصواب بفتحها ،انظر يف ذلك :اللُّباب يف هتذيب
عواد
األعالـ للذىبٓ ،نقيق ّ
ووفَػيَات اٞنشاىًن و ْ
األنْساب البن األثًن ،دار صادر ،بًنوتٜٔٛٓ ،ـ ،جٔ ،صٖٜٙ؛ اتريخ اإلسالـ َ
بشار ّ
َ
للسْبكيٓ ،نقيق عبد الفتاح دمحم اٜنلو،
معروؼ ،دار الغرب اإلسالمي ،بًنوتٕٖٓٓ ،ـ ،ج٘ٔ ،صٔٚٛ؛ طَبَقات الشَّافِعيَّة الكربى ُّ
و١نمود دمحم الطناحي ،دار إحياء الكتب العربية ،القاىرةٜٔٙٗ ،ـ ،ج ،ٛصٖٗٔ.
ِ
ضَر .انظر :معجم البلداف ،جٖ ،ص.ٕٔٙ
(ٔٔ) بػَْل َدةٌ قريبةٌ من َّ
حراف من د َاير ُم َ
(ٕٔ) ترد أيضا "قَػرقِيسا" و"قَػرقِ ِ
سمى ابلعربية "اٜنَلَْبة" ،وكثًنًا ما
اس ٌم أل َْرساؿ اٝنَْيل اٞن َّ
يسياء" ،وىي ُم َّ
عرب كركيسيا مأخوذٌ من كركيس ،وىو ْ
ْ
ً ْ َ
ُ
ِ
مصب اٝنابور يف ال ُفرات ،فهي يف مث ٍ
لث بٌن
وعندىا
ؽ،
و
ط
بن
ك
مال
ة
ب
ح
ر
ب
ر
ػ
ق
ور
اٝناب
هنر
على
د
بل
وىي
ا.
مقصور
الشعر
ٌ
جييء يف ِّ
ُّ ُ
ُ ُْ َ ْ َ
َْ
ً
َ
اٝنابور وال ُفرات .وقِيلُِٚ :نيت ب َقرقِ ِ
األعالؽ اٝنَطًنة يف ِذ ْكر
يسيَا بن طهمورث الفا ِرِس ِّي .انظرُ :م ْع َجم البُػلْ َداف ،جٗ ،صٖٕٜ-ٖٕٛ؛ ْ
ُ
َ ّ ْ ْ
َ
أ َُمراء الشَّاـ واٛنَِز َيرة لعِِّز ال ِّدين ابن شدَّادٓ ،نقيق ُيٍن زكراي عبَّارة ،دار إحياء الِتاث العريب ،دمشقٜٜٔٔ ،ـ ،جٖ ،ؽٔ ،صٔ٘ٔ-
ٖ٘ٔ.
(13) S. Lane Poole, Saladin, pp. 169-170.
وىو ينقل عن ابن األثًن ،انظر :الكامل يف التاريخ ،نشرة كارؿ يوىاف تورنربج ،مدينة أوبسالة السويديةٔٛ٘ٔ ،ـ ،جٔٔ ،ص-ٖٔٚ
.ٖٜٔ
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صل ِ
لذلك واصل سيػره إىل اٞنو ِ
عاص َمة ِصْن ِوه اٞن ْسلِم الوحيد(ٗٔ) .بػَْي َد َّ
تصدت ٛنميع ىجماتو؛
أف
أسوار اٞن ْو ِص ِل القويَّةَ
ْ
ْ
َْ
َ َ َْ َ
(َ )ٔٙ
ِ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
صت اٞندينةُ ابٞنؤف
تحمسٌن ،إذ مل
صيل(٘ٔ) قد ُملئا ابٞندافعٌن اٞن
تكن فيهما ُشَّرافةٌ َّإال وعليها ُمقات ٌل ،و َغ َّ
ُّ
ْ
ّ
فالس ُ
ور وال َف ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
و َّ ِ
حَّت لو كاف ذلك
عود ُمستعِدِّا إلنْقاذ مدينتو من َوطْأَة اٜنِصارَّ ،
ومعدَّات اٜنرب .مع ذلك ،كاف ِعُّز ال ّدين َم ْس ٌ
الذخائر ُ
ِ ِ
ِ ِ
شر ٍ
عرب اتِّ ٍ
فاؽ ُم ِ
ؼَّ ،إال َّ
ورّنَّا
ب
َّائم كاف ىو ُم ْلك َحلَب اليت مل ْ
يكن لدى عِّز ال ّدين اإلرادةُ  -بل ُ
أف َمطْلَ َ
ّ
صالح ال ّدين الد َ
()ٔٛ
()ٔٚ
ال ُق َّوة – لي ِ
َّوسط ،لكن يف غًن ٍ
طائل؛ إذ
يتنازَؿ عنها  .فسعى ُح َّك ُاـ أ َْرِمينِيَة وفا ِرس اٞنجا ِوروف للت ُّ
جرب أخاه كي َ
ُ
ِ (ُ )ٜٔ
ِ
ِ
كانت لدى صالح ال ّدين إجابةٌ واحدةٌ" :إِ َّما َحلَب ،وإِ َّما اٞن ْوصل" .
َ
َّطويق يف ٔٔ رجب ٘ٚٛىػ ٔٓ /نوفمرب ٕٔٔٛـَّ ،
مكاان ُِِنذاء ابب كِْندة
ذ
فأن
صالح ال ِّدين لنفسو ً
ومن َمثَّ بدأ الت ُ
ََ
ُ
)
ٕٔ
(
)
ٕٓ
(
جوـ عند ابب العِ َم ِاديَّة ( Imadiya
اتج اٞنُلوؾ بُوِري ( )Buryاٟنُ َ
( ، )Kinda Gateوقاد أخوه ُ
األوؿ بن قُطْب ال ِّدين َم ْوُدود بن ِعماد ال ِّدين َزنْ ِك ٍّي الكبًن (ٜ٘ٛ-٘ٚٙىػٜٖٔٔ-ٔٔٛٓ /ـ) .لو
ك ِعَّز ال ِّدين َم ْسعود َّ
(ٗٔ) يقصد األاتبِ َ
طًنة ،جٖ ،ؽٔ ،ص.ٕٕٛ-ٕٕٚ
األعيَاف ،ج٘ ،صٖٕٓ؛ ْ
ترٗنة يف :التاريخ الباىر ،صٔٔٛ؛ َوفَػيَات ْ
األعالؽ اٝنَ َ
ؼ ال ِّدين مسلمِ
ِ
ِ
(٘ٔ) ال َف ِ
صيل يف (لِساف العرب) :حائِ ٌ
للم ْوصل ُسورافَّ ،
فأما َّ
األوؿ فقد بناه َشَر ُ
ط قصًنٌ ُدوف ُسور اٞندينة واٜن ْ
صن .وقد كاف َ
ُُْ
ِ
بن قػُريش الع ِقيلي وبىن فصيلَو األمًن َمشْ ِ ِ ِ ِ
ماد ال ِّدين َزنْ ِك ّّي الكبًنُ بعد
ش سنة ٜٗٗىػٔٔٓٓ/ـ .و َّأما ُّ
َ ْ َ ُّ
السور الثاين فبناه ع ُ
س ال ّدين جك ْرم ُ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِحصار اٝنليفة اٞن ْسِتشد ابهلل يف سنة ٕ٘ٚىػٖٖٔٔ/ـ .انظر :التاريخ الباىر ،صٚٛ؛ رشيد اٛنميلي :دولة األاتبِكة يف اٞن ْوصل بعد ع َماد
َ
ُ
ال ِّدين َزنْ ِك ٍّي ،رسالة ماجستًن ،كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندريةٜٔٙٛ ،ـ ،صٕٕٔ.ٕٖٔ-
َسوار؛ ٓنليةً ٟنا.
( )ٔٙالشَُّّرافة ( )Weak Jointزو ُ
ائد تُ َ
وض ُع يف أَطَْراؼ األ ْ
إٚناعيل بن نُور ال ِّدين قد أوصى قبل موتو بتسليم َحلَب إىل ابن َع ِّمو ِعِّز ال ِّدين َم ْسعود أاتبِك اٞن ْو ِصلُ ،مثَّ سلَّمها إىل أخيو
( )ٔٚكاف َّ
الصالِ ُح ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ماد ال ِّدين يف ٖٔ احملرـ ٘ٚٛىػ ٜٔ /مايو ٕٔٔٛـ .انظر :التاريخ
عماد ال ّدين الثاين صاحب سْنجار ،وأخذ َ
جار ،فدخلها ع ُ
عوضها سنْ َ
الباىر ،صٕٔٛ؛ مرآة الزماف ،جٕٔ ،صٕٜٚ-ٕٚٛ؛ الروضتٌن ،جٖ ،صٚٚ؛ مفرج الكروب ،جٕ ،صٔٓٛ-ٔٓٚ؛ S. Lane
Poole, Saladin, p. 165.
صاحب أَ ْذربِيجاف ،وشاه أَرِمن ظَ ِهًن ال ِّدين سكْماف ِ
صاحب َمه َذاف ،وقَػرا أَرس َالف ِ
( )ٔٛيقصد هبلوا َف بن إيلدكز ِ
صاحب ِخالط .انظر:
َ
َ ْْ
ْ
ُ
َ
َ
السلْطانيَّة ،صٕٖٓٔٔٓ-؛ ُم ِّ
فرج ال ُكروب ،جٕ ،صٕٕٔ.ٖٕٔ ،ٕٖٔ-
الكامل ،جٔٔ ،صٕٖٔ؛ النَّو ِادر ُّ
(19) S. Lane Poole, Saladin, pp. 170-171.
ِ
أيضا :الروضتٌن ،جٖ ،صٕٗٔ؛ مفرج الكروب ،جٕ ،صٕٕٔ.ٕٖٔ-
وىو ينقل من :الكامل ،جٔٔ ،صٕٖٔ .انظر ً
ِ ِ
الغريب يف اٞن ْو ِصل – وىو بٌن ابب كِْندة وابب
الباب َّ
ابن األثًن (التاريخ الباىر ،ص )ٜٔٛأف عَّز ال ّدين َم ْس ً
عودا ىو "الذي فتح َ
(ٕٓ) ذكر ُ
َ
ِ
الص ْقع" .وانظر :رشيد اٛنميلي :دولة األاتبكة يف اٞن ْو ِصل ،صٕٗٔ؛
أىل ذلك َّ
يكن ىناؾ ٌ
العراؽ – ومل ْ
ابب فجاء َح َسنًا ،وانتفع بو ُ
َ
ميسوف العباجييِ :
مصدرا لدراسة ِخطَط اٞن ْو ِصل يف العصر األاتبكي ،نشرة إضاءات موصلية ،أكتوبر
الكامل يف التاريخ البن األثًن
ً
َ
ٖٕٔٓـ ،العدد  ،ٚٙصٗ .وللمزيد عن أبْواب اٞن ْو ِصل ،راجع :رحلة ابن ُجبَػ ًْن ،دار صادر ،بًنوتٜٔٙٚ ،ـ ،صٕٓٔ؛ رحلة ابن
َ
بطوطة ،دار إحياء العلوـ ،بًنوت ،طٜٔٔٛٚ ،ـ ،جٕ ،صٔ.ٛ
ِ
ِ
ِ
ِ
الستَّة ،كاف ِأديبًا
(ٕٔ) ىو اتج اٞنُلُوؾ أبو سعيد بُوري بن أَيُّوبُ ،ول َد يف ذي اٜن َّجة سنة ٘٘ٙىػ /نوفمرب ٔٔٔٙـ ،وىو أصغر أوالد أبيو ّ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ص َفر ٜ٘ٚىػ ٔٙ /يونيو ٖٔٔٛـ على مدينة َحلَب من
ويف وىو يف الثانية والعشرين من ُع ُمره يوـ اٝنَميس ٖٕ َ
شاعًرا ،لو ديوا ُف ش ْعر .تُ َّ
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(ٖٕ)
(ٕٕ)
توىل نُ ِ
ِ
ِ ِ
لكن مل
صن َكْيفا َم َّ
ور ال ّدين صاحب ح ْ
همةَ ابب اٛن ْسر (ْ . )Gate of the Bridge
 ، )Gateبينما َّ ُ
ُْن ِد ٗنيع جه ِ
ِ
صالح ال ِّدين َجْي َشو
حاوالت العقيمة سحب
ودىم نػَ ْف ًعا أماـ البِنَاء
ْ
ُ ُُ
ُ
ِّ
اٜنجري اٞنُح َكمُ ،مثَّ بعد شه ٍر من اٞنُ َ
إضعاؼ معنوايت اٞنو ِ
حَّت وصل إىل ِسنْجار (ِ ،)Sinjar
اصلَة عرب السيطرة على البالد احمليطة هبم
وسار ثالثة َّأايٍـ َّ
قاص ًدا ْ
ََ
اليت كانوا يعتمدوف عليها يف اإلمدادات .دافعت ِسْن ِ
ِ
صالح ال ِّدين واقِ ًفا
ظل
يوما َّ
ْ
جار د ً
فاعا ُمستميتًا ،وٞنُدَّة ٙنسة عشر ً
ُ
ُ
األايـ
األسوار اليت عندىا خاض
قسطنطٌن ( )Constantineمعركتَو ال ُك ْربى ضد سابُور ( )Saporيف َّ
ُ
أماـ ْ
اٝنالية(ٕٗ)ُ ،مثَّ يف الثاين من شهر َرَمضاف ٘ٚٛىػ ٖٓ /ديسمرب ٕٔٔٛـ دخل صالح ال ِّدين اٞندينة ،فنهبها ُجْنده
ِ
ِ
صالح ال ِّدين َّإال يف ٘ناية النائِب
ينجح
أعماؿ النَّهب .مل
ض ِّم ْ
ضبط النَّػ ْفس يف خ َ
الغاضبوف ،وخرقوا ُكلَّ قَواعد ْ
ْ
ُ
(ٕ٘)
ِ
حامية ِ
كرمٌن .بعد ترتيب ٍ
وسًنىم إىل اٞنو ِ
اجهة ٓنالُف كاف قد َّ
بسْنجارَّ ،
شكلو
ومقدَّميو َّ ،
صل ُم َّ
استعد صالح ال ّدين ٞنُو َ
ُ
َْ
()ٕٙ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وساعدمها أمًن ما ِردين ( )Maridinوعساكُر َحلَبُ .مثَّ يف رابع ذي ال َق ْع َدة ٘ٚٛىػ/
أاتب ُ
ك اٞنَْوصل وشاهُ أ َْرمينيَةَ ،

فدفِن يف مقاـ إبراىيم ِ 
ِ
ٍ
صالح ال ِّدين بعد ذلك إىل
بظاىر َحلَبُ ،مثَّ ٘نلو
طعنة ُبركبتو أصابتو ٞنا كاف أخوه
صالح ال ّدين ُياصرىاَ َ ُ ،
ُ
ُ
َّ
ِ
ظ تُػ ْركِ ّّي معناه ابلعربية "ذئب" .لو ترٗنة يف :مرآة الزماف ،جٕٔ ،صٕٜٚ؛ الروضتٌن ،جٖ ،صٔٙٙ؛
ودفَػنَو هبا .و"بُوِري" لف ٌ
د َم ْشق َ
َخبار بَين أيُّوب البن أَيْػبَك َّ
اداري،
ُّر اٞنَطْلوب يف أ ْ
وفيات األعياف ،جٔ ،صٕٜٕٓ-ٕٜ؛ مفرج الكروب ،جٕ ،صٖٗٔٔٗٗ-؛ الد ّ
الدو ّ
بعضا من
ٓنقيق سعيد عبد الفتاح عاشور ،اٞنعهد األٞناين لآلاثر ،القاىرةٜٕٔٚ ،ـ ،صٚٚ؛ اتريخ اإلسالـ ،جٕٔ ،صٕ٘ .ٙوانظر ً
صر للعِماد الكاتب" ،قسم الشعراء الشَّاـ"ٓ ،نقيق شكري فيصل ،اجملمع العلمي العريب ،دمشق،
الع ْ
شعره يفَ :خريدة ال َق ْ
وجريدة َ
صر َ
ِ
ويب٠ ،نلة الثقافة ٕٗ ،يونيو ٜٔٗٔـ ،العدد ٖٓٔ.
ٜ٘٘ٔـ ،جٔ ،صٖٗٓٓ-ٖٜ؛ ٗناؿ ال ِّدين َّ
الشيَّاؿ :شاعر من البيت األيُّ ِّ
الربَض األ َْعلى.
(ٕٕ) أو الباب العِ ُّ
مادي نسبة إىل ِعماد ال ِّدين َزنْ ِك ٍّي الكبًن ،أمر بفتْحو يف سنة ٕ٘ٚىػ ،ٖٖٔٔ/ومنو ُخيَرج من اٞنيداف إىل َّ
َ
انظر :التاريخ الباىر ،صٚٛ؛ العباجييِ :
مصدرا لدراسة ِخطَط اٞن ْو ِصل ،صٗ.
الكامل
ً
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يب
(ٖٕ) أحد أبْواب اٞنَْوصل القدميةُٚ ،نّي ابب اٛن ْسر ن ْسبَة إىل اٛن ْسر الذي أنشأه َم ْرَواف بن ُ١نَ َّمد ،وىو ج ْسٌر يربط بٌن اٞنَْوصل ونينوى ،قر ٌ
جاى ِد ِي ِ
اٛنامع اٞن ِ
بظاىر اٞنو ِصل .انظر :دولة األاتبكة يف اٞنو ِصل ،صٕٗٔ؛ ِ
من ِ
مصدرا لدراسة ِخطَط اٞن ْو ِصل ،صٖ.
الكامل
َْ
َْ
ّ
ً
َ
ُ
دارت َر َحى ىذه اٞنعركة الشهًنة بٌن اإلمرباطور ال ِ
روماينّ قسطنطٌن واٞنلك سابور الثاين ذي األكتاؼ قُػ ْرب ِسْنجار يف سنة ٖٗٛـ،
(ٕٗ) ْ
لعلي ظريف األعظمي ،مطبعة الفرات ،بغدادٜٕٔٚ ،ـ ،صٖٗ.ٖ٘-
فكاف النصر حليف سابُور .انظر :اتريخ الد َ
ُّوؿ الفارسيَّة يف العراؽ ّ
كثًنا يف كتابو عن
ونلحظ ىنا َمزية اتسمت هبا كتاابت لٌن بوؿ ،وىي ربطو بٌن األحداث ونظًنهتا من العصر الروماين ،وىي ٚنة َّ
تكررت ً
صالح ال ِّدين.
(ٕ٘) كاف انئِب ِسْنجار ٍ
ؼ ال ِّدين أمًن أمًناف ىندوا ،وىو أخو ِع ِز ال ِّدين مسعود ِ
صاحب اٞن ْو ِصل .انظر :الكامل ،جٔٔ،
وقتئذ َشَر ُ
ّ
ُ
َ
ْ
َ
َ
صٕٖٔ؛ النوادر السلطانية ،صٖٓٔ؛ مرآة الزماف ،جٕٔ ،صٕ٘ٛ؛ الروضتٌن ،جٖ ،صٕ٘ٔ؛ مفرج الكروب ،جٕ ،صٖٕٔ.
صاحب ما ِرِدين َّأاي ٍ
مئذ ىو قُطْب ال ِّدين إيلغازي بن أَلِْب بن ِٕنِراتش األُرتُقي ،وىو ابن خاؿ ِ
(ِ )ٕٙ
صاحب اٞن ْو ِصل ِعّز ال ِّدين مسعود وزوج
ُّ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ابنتو ،وابن أخت شاه أ َْرمن ظَهًن ال ِّدين ُسكْماف صاحب ِخالط .انظر :الكامل ،جٔٔ ،صٕٕٖ؛ مرآة الزماف ،جٕٔ ،صٕٛٙ؛
الروضتٌن ،جٖ ،صٕٗٔ؛ مفرج الكروب ،جٕ ،صٖٖٔ.
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عظيم على َس ْهل َح ْرَزـ (ٓ )ٕٚ()Plain of Harzemنت ما ِرِدين ،لكنَّهم ٞنا َِٚن ُعوا
َس ْلخ فرباير ٖٔٔٛـ َّ
ْنمع َجْي ٌ
ش ٌ
َّ
ِ
ِ
الص ْلح ،فقاؿ :ستكوف إجابػَتُهم على سهل
أجل ُّ
ابقِْتاب صالح ال ّدين بعثوا إليو  -على الفور ُ -ر ُس ًال للتفاوض من ْ
فاء األَدابر ال يػ ْلووف على ٍ
وىل ٗنيع اٜنلَ ِ
ِ
صالح ال ِّدين إىل
شيءُ ،كلّّ إىل بلده .وعندما وصل
َح ْرَزـ .كاف تَػ ْهديده كافيًا؛ إذ َّ ُ ُ
ُ
ْ َ َُ
السهل ،مل جيد ىنالك من م ٍ
قاوـ؛ فقاؿ كاتِبو(" :)ٕٛذىبوا ب ُق ِ
جاؿ"(.)ٕٜ
لوب النِّساء ،وقد جاؤوا وىم ِر ٌ
َّ ْ
ُ
ُ
ِ
لكن صالح ال ِّدين مل ي ِ
ٓنصن خلف أَسوار اٞنو ِ
الح ْقو،
ُخرى َّ
صلَّ ،
عود ال َق ْه َقَرىَّ ،
ك ِعُّز ال ّدين َم ْس ٌ
رجع األاتبِ ُ
ومرة أ ْ
ُ
ْ َْ
َ
وعد َؿ عن ُك ِل ُ١ناوالت االستيالء على تلك اٞندينة يف الوقت َّ ِ
ِ
قتضى
ََ
تنظيم فُػتُوحو يف بِالد اٛنَزيرة ّنُ َ
الراىنُ .مثَّ ٞنَّا َ
ّ َ
أكم َل َ
ِ
مشاال ،وبعد ِحصا ٍر ٞندينة ِآمد ( )Amidداـ ٖنانيةَ َّأايٍـ – وذلك يف ٗٔ
سار ً
نظامو القائم على اإلقْطاعات العسكريَّةَ ،
استوىل عليها ،برغم ِ
ُ١نَّرـ ٜ٘ٚىػ ٙ /مايو ٖٔٔٛـ – َّ
ألسوارىا الضخمة اٞنشيَّدة من
اٜنامل ( )ٖٓ()Enceinteاٞن ْزَد ِوج
ْ
ُ
ُ
شكل طبيعيِّا عرب منحىن على شكل ٍ
اٞنائي اٞن َّ
ىالؿ يف هنر ِد ْجلة.
َ
البازلت األسود ،وأبْواهبا اٞنصنوعة من اٜنديد ،واٝنَْن َدؽ ِّ
ُ
ِ
ِ
ِ
كونة من "مليوف
كانت ىذه اٞندينة زاخرةً ابلغَنَائم الثمينة ،وابألسلحة الوفًنة .فوىب صالح ال ّدين مكتبتها الضخمة اٞن َّ
ُ
تاب"(ٖٔ) إىل مستَشاره اٞنثقَّف – القاضي ِ
كِ ٍ
صالح ال ِّدين
ع
ط
الفاضل – الذي انتخب منها ِ٘نْ َل َسْبعٌن َٗنَّازًة(ٕٖ) .مث أق
َ
ُ
ُ
ُ
صاحب حصن َكيفا ،حليفو الوِِيف الشَّهم .ويف تلك األثناء وصلو خرب مفاده َّ ِ
ىذا اٞنع َقل إىل نُور ال ِّدين ِ
ماد ال ِّدين
أف ع َ
َّ ْ
ْ
ٌَ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ف على رقاب
َّار يف ُزروع بالده ابلشَّاـ ويضعوف َّ
السْي َ
أبرـ اتّفاقًا مع الفرنْج ،وأهنم يضرموف الن َ
الثاين صاحب َحلَب قد َ
سارع صالح ال ِّدين بعبور هنر ال ُفرات من الْبِ ًَنةُ ،م ْستَوليًا يف طريق عودتو على َع ٌْن اتب (.)ٖٖ()Hatap
أىلها؛ لذلك َ
ِ
أعماؿ ما ِرِدين .انظرُ :م ْع َجم البُػ ْل َداف ،جٕ ،صٕٓٗ؛ الروضتٌن ،جٖ ،صٕٗٔ.
ودنػَْي َسر ،وىي من ْ
(َ )ٕٚ
ضْيعةٌ بٌن ما ِردين ُ
ِ
ِ
عمافٜٔٛٚ ،ـ ،صٖ .ٛوانظر:
َّاميٓ ،نقيق فاحل صاحل حسن ،مؤسسة عبد اٜنميد شومافَّ ،
( )ٕٛيقصد العماد الكاتب ،انظر :البَػ ْرؽ الش ّ
داريٓ ،نقيق فتحية النرباوي ،مكتبة اٝنا٤ني ،القاىرةٜٜٔٚ ،ـ ،ص.ٕٔٚ
َّامي ْ
للفتح البُػْن ّ
َسنا البَػ ْرؽ الش ّ
(29) S. Lane Poole, Saladin, pp. 171-172.
ونقل اٞنؤلف قوؿ العِماد الكاتِب من :الروضتٌن ،جٖ ،صٖٗٔ.
(ٖٓ) ِ
نسي يشًن إىل "الضميمة الدفاعية الرئيسة للتحصٌن" .وميثل للقلعة َّ
ئيس ألبراج
اٝنط
اٜنامل ()Enceinte
َّ
مصطلح فر ّّ
ٌ
الدفاعي الر َ
جدارىا واٛندراف الساترة احمليطة هبا .راجع:
Hugh Chisholm, "Enceinte", Encyclopædia Britannica, 9 (11th ed.), Cambridge
University Press, 1911, p. 368; Stephen Friar, The Sutton Companion to Castles,
Stroud: Sutton Publishing, 2003, p. 105.
نقال عن أيب شامة .انظر :الروضتٌن ،جٖ ،ص.ٔٗٙ
(ٖٔ) عزا لٌن بوؿ ىذا االقتباس إىل ابن أيب ٍّ
طيً ،
أيضا – ىو :مليوف وأربعوف ألف ٍ
كتاب.
ونقال عن ابن أيب ٍّ
والعدد الدقيق – ُنسب أيب شامةً ،
طي ً
َّاس يف
كب سر ٌ
(ٕٖ) اٛنَ َّم َازةُ يف (القاموس احمليط) :الناقة؛ فأوردىا لٌن بوؿ .Camel :ويف (اٞنعجم الوسيط ٔ )ٖٔ٘ :مر ٌ
يع يتَّخذه الن ُ
اٝنيل .وانظر :الروضتٌن ،جٖ ،ص ،ٔٗٙىامش ٖ.
اٞندف ،شبو العجلة اليت ُّ
ْنرىا ُ
ِ
ودلُوؾ رستاقها .انظر :معجم البلداف ،جٗ ،ص.ٔٚٙ
عرؼ ُ
بدلُوؾُ ،
(ٖٖ) قلعةٌ حصينةٌ ورستاؽ بٌن َحلَب وأَنْطَاكيَّة ،وكانت تُ َ

ى

()711

ىمجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

ِ
ضر ( )Green Meydanأماـ َحلَب .مل
َخ َ
ويف ١ُ ٕٙنَّرـ ٜ٘ٚىػ ٕٔ /مايو ٖٔٔٛـ خيَّم صالح ال ّدين يف اٞنَْيداف األ ْ
ِ
ِ
األوؿ ِ
ِ ِ
بسْنجار .وكاف
الع ْود َة إىل َم ْع َقلو َّ
يػُْبد ع ُ
بواب من قبَل أىل َحلَب ،فر َاـ َ
يكن َْ١ن ً
قاومةً طويلةً؛ فهو مل ْ
ماد ال ّدين الثاين ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضات
فاو ُ
صالح ال ّدين من جانبو حر ً
يصا ُك َّل اٜنرص على تقويَّة إمرباطوريتو ّنُْلك عاصمة مشاؿ بالد الشَّاـ .فدارت اٞنُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
الرقَّة  -إىل ِعماد ال ِّدين
وسُروج و َّ
حوؿ الع َوض ُمقابِل تسليم َحلَب ،فأُع ْ
ديت واليةُ سْنجار ّندهنا التابعة ٟنا  -نَصيبٌن َ
الذي كاف عليو أ ْف ُي ُكمها كتابِ ٍع لصالح ال ِّدين ،بشرط مشاركتو يف جهاد ِ
الف ِرنْج عندما يُطلَب منو ذلك(ٖٗ).
َ
ُ َ
ِ (ٖ٘)
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
حَّت
ك َحلَب جعل
يقي َّ
صالح ال ّدين أقوى حاك ٍم ُم ْسل ٍم  .فمن د ْجلَة إىل النّيل ،وعلى طوؿ َّ
إف ُم ْل َ
َ
الساحل اإلفْر ِّ
ود ِعي لو يف اٛنَو ِامع من َّ
مكةَ إىل بالد اٛنَزيرة.
طَرابػُلُس ،وكثًن من اٞندف الكربى وشعوب َّ
شَّتُ ،كلُّ ذلك َّ
َ
أقر ُ
بسلْطتوَ ُ .
()ٖٙ
لذلك ٞنا كتب إىل البااب لوسيوس الثالث ( )Lucius IIIاستخدـ صيغةَ "ملك ٗنيع ملوؾ الش َّْرؽ ( Rex
َّ
 ،")omnium regum orientaliumومن َمثَّ كاف – وبال ٍّ
شك  -ابلنسبة ٛنميع األ َُمراء الشرقيٌن الواقِعٌن
السيِ ُد .لكن كي يكوف اٞن ِ
الرقْعة الو ِاسعة ،كاف ما يزاؿ عليو َّأناذ ُخطْوة
سيطَر بال ُمنا ِزٍع على ىذه ُّ
ضمن حيِّزه ىو ُ
اٞنلك َّ ّ
ْ
ُ
ِ
ِ
جوقي صار صدي ًقا،
وس ْلطا ُف قُونِيَة َّ
ُخرى؛ فهو مل يػَ ُع ْد لديو ما خيشاه من قبَل الشرؽ وال الشماؿ :فاٞن ْوص ُل ُرِّو َع ْ
الس ْل ُّ
أْ
تُ ،
َ
حَّت اآلف ذلك ِ
القطاع الضَّيِق من األرض اٞنمتدة وراء اٛنِباؿ ّنُحاذاة َّ ِ
َّامي من أَنْطاكِيَّة
لكن بَِق َي َّ
ُ ُّ
ْ
ْ
الساحل الش ِّ
ُ
( )Antiochإىل عسقالف ( – )Ascalonأي اٞندف الواقِعة خلف هنري ِ
العاصي ( )The Orontesواألُرد ّفِ
ُْ
َْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
نفسو ،وىو اٞن َقدَّس لدى اٞن ْسلمٌن
( ،)The Jordanومرتفعات لُْبػنَاف اٜناجزة – وأ ُّ
َىم من ذلك ُكلّو بقي بػَْي ُ
ت اٞنَْقدس ُ
ُ
ُ
واٞن ِسيحيٌن على سو ٍاء .ذلكم ِ
األماكن اٞنقدَّسةُ اليت
طاع من األقاليم اٞنعادية الذي َشطََر ٣نَْلكتَو ،وتلكم اٜنُصو ُف واٞند ُف و
الق
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
(34) S. Lane Poole, Saladin, pp. 172-173.
واٞنؤلف ينقل من :الكامل ،جٔٔ ،صٕٖٖٕٗٚ ،ٖٕٙ-؛ النوادر السلطانية ،صٕٓٔٔٓٗ-؛ الروضتٌن ،جٖ ،ص٘ٗٔ،ٔٗٙ-
.ٔ٘ٛ-ٔ٘ٚ
(ٖ٘) قاؿ صالح ال ِّدين ٞنا ملَك حلَب" :وهللاِ ما س ِررت ب َفْتح مدينة كسروري بفْتح ىذه اٞندينة ،واآلف قد تبيَّنت أنَّين أملك البالدِ ،
ت
َ َ
ُُْ
وعل ْم ُ
ُ
ُ
َّ َ َ َ َ
ُُ
ِ
َّ
صالح ال ِّدين
ك
ل
م
استقر
و
"
):
ٖٕٚ
ص
،
ٔٔ
ج
كامل،
(ال
األثًن
ابن
وقاؿ
.
ٔٙٛ
ص
،
ٖ
ج
الروضتٌن،
انظر:
".
ت
ب
ػ
ث
و
استقر
ِ
َّ ُ ْ ُ
أف ُم ْلكي قد َّ ََ َ
ُ
ّنُلْ ِكها  -وكاف مزلْزًال  -فثػبت قَ َدمو بتسليمها ،وكاف على َش َفا جر ٍ
ؼ ىا ٍر".
َُ َ
ََ َ ُ
ُْ
ِ
ٍ
خطاب عرب أوليفر فيتاليس
بعض رسائل صالح ال ِّدين ابلالتينية .منها واحدةٌ إىل البااب سنة ٜ٘ٚىػٖٔٔٛ/ـ يُِقُّر فيها بتسلُّم
( )ٖٙنُشَر ْ
ت ُ
( )Oliver Vitalisبشأف أَسرى اٜنرب .ورسالةٌ أقدـ من ِ
العادؿ إىل البااب لوسيوس الثالث ( )Lucius IIIتتعلَّق ابٞنوضوع ذاتو.
ْ
ُ
روسا ( ،)Frederick Barbarossaوواح ٌد من اإلمرباطور إىل صالح ال ِّدين .ميكن اال ِطّالع
ب
ر
ػ
ب
أيضا خطاابف إىل فِ ِرْد ِريك َ ْ َ َّ
يوجد ً
عليها يف:
Ralph de Diceto, ed. Stubbs, vol. ii., pp. 25-27, 56, 57; Itinerarium Peregrinorum et
Gesta Regis Ricardi (1190-1192), ed. Stubbs, Rolls Series, Vol. xxxviii. a, London,
1864, vol. i., pp. 37-42.

ى

()711

ىمجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

ٍ ِ
ٍ
ِ
اس الصليبيٌن
أعدائو ،وذلكم الوادي َّ
الس ُ
كانت ما تزاؿ ُٓن َك ُم ب َقْبضة حديديَّة من قبَل ْ
عيد من هنر األ ُْرُد ّف حيث تػُ ْقَرعُ أ ْ
َجر ُ
ِ
ِ
تعود
اٝنَ َشبيَّةُ ب ُق َّوةٍ ً
اإلسالـ واٞنُ ْسلمٌن" .وكي َ
"س ْلطاف ْ
بدال من َش ْد ِو اٞنُؤذّف َ
الع ْذب اٞنَهيبُ ،ك ُّل ىذا كاف َح َجَر َعثْرةٍ أماـ ُ
ؤمنٌن َكَّرةً أُخرى وتُكسر شوكةُ ِ
اٞندينةُ اٞنقدَّسةُ إىل َكنَف اٞن ِ
األقل – أ ْف َخيْلُ َد
الف ِرنْج ،ال ميكن – فيما ُّ
ْ
َ َْ
خيصو ىو على ِّ
ُ
ُ
للراحة(.)ٖٚ
َّ
احملور الثاين -محلة صالح ال ِّدين الثانية على بالد اجلَزيرة سنة 858هـ8851-8858/م:
سًن إليو أاتبِك اٞنو ِصل القاضي هباء ال ِّدين ابن شد ٍ
َّاد يف ٍ
بعثة دبلوماسيَّةٍ،
ٞنا عاد
صالح ال ِّدين إىل ِد َم ْشق وأقاـ هباَّ ،
ُ َْ
ُ
َ
َ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ْلح مع صالح ال ّدين .ف َقد َـ َهباءُ ال ّدين إىل
اسي النَّاصر لدين هللا – إببْراـ ُشروط ُّ
وعهد إليو  -وّنُوافَقة اٝنليفة العبَّ ّ
)
ٖٛ
(
ِ
"شْيخ الشُّيوخ" بَ ْدر ال ِّدين  -فلَ ِق َي من صالح
ص ْحبَة َ
د َم ْشق يف ٔٔ ذي ال َق ْع َدة ٜ٘ٚىػ ٕ٘ /فرباير ٗٔٔٛـ ُ -
َّوصل إىل اتِّ ٍ
ٗنيل من اإل ْكراـ و ِ
فاؽَّ ،إال أنَّو ثبت يف نػَ ْف ِ
ال ِّدين ُك َّل ٍ
س صالح
وبر ْغم عدـ قدرة َهباء ال ِّدين على الت ُّ
ْ
االحِتاـَ .
س ،مل ِ
حَّت إنَّو عرض عليو مْن ِ
صبًا(َّ )ٖٜ
يتواله؛ ليكوف يف خدمتو .ولكوف َهباء ال ِّدين سفًن أم ًٍن ُمنافِ ٍ
يستط ْع
ال ِّدين منو أ َْمٌرَّ ،
َ
ِ
فعادت البعثةُ إىل اٞن ْو ِصل يف  ٚذي اٜنِ َّجة ٜ٘ٚىػ ٕٕ /مارس ٗٔٔٛـ(ٔٗ).
العرض(ٓٗ)؛
أ ْف يقبَل ىذا
َ
َ
)
ٕٗ
(
أع َقب ذلك سفارات أُخرى من ِسْنجر شاه (ِ - )Sinjar-Shah
صاحب َجزيرة ابن ُع َمر ،وابن أخي ِعِّز
ٌ ْ
َ
(ٖٗ)
ِ
ِ
ال ِّدين َم ْسعود أاتبِك اٞن ْو ِصل  -ومن صاحب ْإربِل ( ، )Arbelaاللذين قدَّما الوالءَ لصالح ال ّدين على َّأهنما من
َ
(37) S. Lane Poole, Saladin, pp. 173-174.
( )ٖٛأورد لٌن بوؿ ىذا اللقب م ِ
عتم ًدا على نشرة  Albertus Schultensلكتاب النوادر السلطانية الصادرة يف لَْيدف سنة ٕٖٔٚـ
َ ُ
ِ
َّ
"ص ْدر ال ِّدين".
ىو
و
لقب
أف
على
)
ٔٔٔ
ص
السلطانية،
ادر
و
(الن
ػ
ل
الشياؿ
نشرة
فيها
ّنا
–
ة
ي
ب
ر
الع
اٞنصادر
أٗنعت
(ص ،)٘ٙيف حٌن
ُ َّ
َ
َ
الشيوخ أبو ِ
ويف يف سنة ٓ٘ٛىػٔٔٛٗ/ـ .لو ترٗنة يف:
إٚناعيل النػَّْي
ي ،تُ ِّ
سابوري ُمثَّ البَػ ْغ َد ِاد ُّ
ُّ
الرحيم بن أيب البَػَركات ْ
القاسم عبد َّ
وىو َشْي ُخ ُّ ُ
مرآة الزماف ،جٕٔ ،صٕٖٖٖٓٓ-؛ الروضتٌن ،جٖ ،صٕٕٓٔٔٔ-؛ مفرج الكروب ،جٕ ،ص٘٘ٔ؛ اتريخ اإلسالـ ،جٕٔ،
صٓٗ.ٙ
( )ٖٜعرض عليو التَّ ْدريس ّنَ ْدر َسة َمنا ِزؿ العِِّز ابل ُفسطاط؛ لوفاة ُم ِّ
درسها البَػ َهاء ال ِّد َم ْش ِق ِّي .انظر :النوادر السلطانية ،صٕٔٔ؛ وفيات
ْ
َ َ
األعياف ،ج ،ٚص.ٛٛ
(ٓٗ) مل ِ
أحد ُمستشاريو َّإال يف سنة ٗ٘ٛىػٔٔٛٛ/ـ .انظر :النوادر السلطانية ،ص-ٖٜٔ
يلتح ْق َهباءُ ال ِّدين ِندمة صالح ال ِّدين ليكوف َ
ٔٗٔ؛ الروضتٌن ،جٗ ،صٚ؛ وفيات األعياف ،ج ،ٚص.ٛٛ
(41) S. Lane Poole, Saladin, p. 191.
ولٌن بوؿ يعتمد على رواية َهباء ال ِّدين ِ
السلْطانية ،صٕٔٔ.ٔٗٔ-ٖٜٔ ،
نفسو ،انظر :النَّوادر ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
حَّت
وجنْده وحرميوَّ ،
(ٕٗ) ىو ُمعُّز ال ّدين سنْ َجر شاه بن َسيْف ال ّدين غازي الثاين بن قُطْب ال ّدين َم ْودود بن َزنْك ٍّي الكبًن ،كاف ظال ًما لرعيتو ُ
إنَّو سجن أوالده ٍ
بقلعة؛ فقتلو ابنُو غازي يف سنة ٘ٓٙىػٕٔٓٛ/ـ .لو ترٗنة يف :اٞنذيَّل على الروضتٌن أليب شامةٓ ،نقيق إبراىيم الزيبق ،دار
ُ
أعالـ النُّبالء،
الرسالة العاٞنية ،ودار البشائر اإلسالمية ،بًنوتٕٓٔٓ ،ـ ،جٔ ،صٕٕٓ؛ مفرج الكروب ،جٖ ،صٜٔٛ-ٔٛٚ؛ سًن ْ
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ِ
ِ
أتْباعو(ٗٗ) .وبدىي استاء أاتبِ ُ ِ
استِغاثتُو يف
ّّ
ك اٞنَْوصل من ىذه االنْشقاقات ،وشرع يف ُمعاقَبة صاحب ْإربِل الذي جلبت ْ
ٍ
ِ
ات – كما حدث يف ٘نلتو السابقة  -من عند الْبِ ًَنة يف ٕٔ ُ١نَّرـ
النِّهاية
صالح ال ّدين إىل اٞننطقة من جديد؛ إذ قَطَ َع ال ُفر َ
َ
(٘ٗ)
وعلِ َم وىو َبرأ ِ
الع ٌْن (َّ )ٗٙ()Ras-el-Ayn
أف ىناؾ
سنة ٔ٘ٛىػ ٔ٘ /إبريل ٘ٔٔٛـ،
َّ
فانضم إليو ُكوُك ُِربي َ ،
ْس َ
)
ٗٚ
(
ب
أجل ال ِّدفاع عن أاتبِك اٞن ْو ِصل  .مل يُ ِلق
ائْتِالفًا بٌن أ َُمراء البالد الشرقيَّة من
صالح ال ِّدين ً
ْ
وسار َ
ص ْو َ
ابال بتهديداهتمَ ،
ُ
َ
()ٗٛ
أسوار مدينة اٞن ْو ِصل يف
ت إليو َعساكُِرىا ،فوصل أماـ
ُدنػَْي َسر ( )Duneysirعند َس ْفح تَ ِّل ما ِرِدين؛ حيث َّ
انضم ْ
ْ
َ
()ٜٗ
ك والِ َدتَو و َغْيػَرىا من اٝنََواتٌِن؛ ليش َفعن إليو ويسألنو
وس ًدى َّ
شهر ربيع َّ
سًن األاتبِ ُ
األوؿ سنة ٔ٘ٛىػ /يونيو ٘ٔٔٛـ ُ .
ِ
اٞنصا َٜنةَ؛ ِإذ استُقبِلن ب ُك ِل ِ ٍ
صعب اٞنِراس(ٔ٘).
أي َو ْع ٍد(ٓ٘) :لقد كاف
لكن مل يػُ ْع َ
ط َّ
ٟنن ُّ
ّ ْ
احِتاـْ ،
ُ
صالح ال ّدين َ
ُ
ٓنقيق بشار عواد معروؼ ،و١نيي ىالؿ السرحاف ،مؤسسة الرسالة ،بًنوت ،طٜٜٔٔٔٙ ،ـ ،جٕٔ ،ص٘ٓٚ؛ اتريخ اإلسالـ ،جٖٔ،
صٔٔٔ.ٕٔٔ-
ِ
ِ
ِ
ويف سنة ٘ٛٙىػٜٔٔٓ/ـ .انظر :الروضتٌن ،جٖ،
علي ُكو َ
وسف بن ِّ
ﭽؾ بن بُكْتكٌن ،األخ األصغر ل ُكوُك ُِربي ،تُ ِّ
(ٖٗ) يقصد َزيْ َن ال ّدين يُ ُ

ص.ٜٔٛ
السلْطانيَّة ،صٖٔٔ؛ الروضتٌن ،جٖ ،صٜٔٛ-ٜٔٚ؛ مفرج الكروب ،جٕ ،ص.ٔ٘ٙ
(ٗٗ) انظر عن سفارتيهما :النوادر ُّ
حراف قبض على ِ
(٘ٗ) ذكر ابن األثًن َّ
صاحبها ُكوُك ُِربي؛ ألنَّو كاف قد بذؿ لصالح الدين ٙنسٌن ألف دينا ٍر إ ْف
أف
صالح ال ِّدين ٞنَّا وصل إىل َّ
َ
ِ
مدينيت
فلما وصل
ىو قصد اٞن ْو ِصلَّ ،
صالح ال ِّدين إىل َّ
حراف مل يَف لو ّنا بذؿ من اٞناؿ وأنكر ذلك؛ فقبض عليوُ ،مثَّ أطلقو وأعاد إليو َ
ُ
َ
الرىا؛ ٢نافةَ ا٥نراؼ النَّاس عنو ببالد اٛنَزيرة .انظر :الكامل ،جٔٔ ،ص.ٖٖٙ
حراف و ُّ
َّ
ِ
ودنػَْي َسر ،ومشهورة
"رأْس َع ٌْن" ،تنطقها َّ
الع ٌْن" ،وىي مدينةٌ كبًنةٌ مشهورةٌ من مدف بالد اٛنَزيرة بٌن َّ
حراف ونَصيبٌن ُ
"رأْس َ
العامة َ
( )ٗٙأو َ
ِ
اٞننبع لنهر اٝنابُور .انظر :معجم البلداف ،جٖ ،صٖٔ.ٔٗ-
بكثرة عيوهنا اليت تُش ّكل َ
جوقي ِ
السلْطانية ،ص:ٔٔٙ
( )ٗٚعلم
السلْ ِّ
صاحب بالد ُّ
الروـ .انظر :النوادر ُّ
صالح ال ِّدين ذلك من رسوؿ اٞنلك قِلِيج أ َْر ْس َالف بن مسعود َّ
ُ
الروضتٌن ،جٖ ،صٕٕٚ؛ مفرج الكروب ،جٕ ،ص٘.ٔٙ
( )ٗٛبلدةٌ عظيمةٌ مشهورةٌ من نواحي بالد اٛنزيرة قػُرب ما ِرِدين ،بٌن نَ ِ
ُّج ُار من ٗنيع اٛنهات؛ فهي َْ٠ن َم ُع
صيبٌِن ورأس َع ٌْن .أييت إليها الت َّ
َ ْ
ِ
ظ مرَّكب عجمي ،وأصلو دنياسر ،ومعناه رأس الدنيا ،وعادة العجم يف األٚناء اٞنضافة أف ي ِ
ؤخروا
ّّ
ُّ
الطُّرقات ،وٟنذا قيَل ٟناُ :دنػَْي َسر ،وىي لف ٌ ُ ٌ
آخُر يُقاؿ ٟنا" :قوج ِحصار" .انظر :معجم البلداف ،جٕ ،صٗٚٛ؛ وفيات
اٞنضاؼ عن اٞنضاؼ إليو ،و"سر"
ِّ
َ
اس ٌم َ
ابلعجمي رأس .وٟنا ْ
ابن َخلِّكاف ولٌن بوؿ.
األعياف ،ج٘ ،ص .ٔٗٚوضبطها ايقوت بكسر السٌن ،واٞنثبت وفق ما ذكره ُ
( )ٜٗانظر :النوادر السلطانية ،صٔٔٚ-ٔٔٙ؛ الروضتٌن ،جٖ ،صٕٕٛ-ٕٕٚ؛ مفرج الكروب ،جٕ ،ص٘.ٔٙٙ-ٔٙ
ٍ
ِ ِ
ِ
الح
قدمت والِدةُ اٞنلك ِعِّز ال ِّدين َم ْسعود ومعها ابنةُ نُوِر ال ِّدين ١نمود إىل ُمعس َكر
(ٓ٘) ٞنا
ْ
صالح ال ّدين ّندينة بػَلَد قبل اٞنَْوصل ،أحضر ص ُ
َّ
أف الفقيو ِضياء ال ِّ
ِ
َّ
َّ
َّ
وعلي
اري
ٟنك
ا
عيسى
ين
د
إال
منو،
طلنب
ما
إىل
إبجابتهن
ىم
أكثر
فأشار
لو،
و
ويق
يفعلو
فيما
استشارىم
و
و
حاب
أص
ين
ّ َّ
َ
ال ّد ْ َ
ُ
"مثْل اٞنو ِصل ال يِتؾ المرأةٍ؛ َّ ِ ِ
أعماؿ اٞنو ِصل – قاال لوِ :
بن أ٘ند اٞن ْشطوب – ومها من بلد َّ
لهن َّإال وقد
َرس َّ
اٟنكاريَّة من ْ
فإف عَّز ال ّدين ما أ َ
َُ
َْ
َْ
َ
فأعادىن خائِ ٍ
بات ،لكنَّو َس ْرعا َف ما ندـ نَدامةَ ال ُك َسعِ ِّي على
البلد،
َّ
عجز عن ِح ْفظ البلد" ،فوافق ذلك ىوى صالح ال ِّدين أبنَّو سيملك َ
ِ
ىن بعد أ ْف رأى استِماتةَ اٞنو ِ
اصلَة يف ال ِّدفاع عن مدينتهم .انظر :الكامل ،جٔٔ ،ص .ٖٖٚويف (مرآة الزماف ،جٕٔ ،صٖ٘ٓ؛
رد َّ
ّ
ْ
َ
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ِ
َّ ِ
كسابِقو .وقدَّـ ِخ ٌ
الؼ وقع يف أ َْرِمينِيَة ذَ ِر َيعةً
أنفسهم ب ُق َّوة اليأس ،فأثبت اٜن ُ
صار فَ َشلَو َ
استعد اٞنَواصلَةُ لؤلسوإ ،وبذلوا َ
ِ
بعيدا ،إىل ِد َاير بَ ْك ٍر ( )Diyar-Bekrاٞنعروفة ِّ
صالح
َنوىا الطَّيِّب .وأخذ
ألجل َس ْحب صالح ال ّدين َجْيشو اٞن َنهك ً
ْ
ُ
ُ
)
ٕ٘
(
ُوىل ٔ٘ٛىػِ /
آخر أغسطس ٘ٔٔٛـُ ،مثَّ عاد
ال ِّدين مدينةَ ميَّافا ِرقٌِن ( )Mayyafarikinيف ُٗ ٕٜن َادى األ َ
الصيف اٜنا ِرؽ ،ومل يك ِن القائِد وال ال ُق َّوات ِ
ِ
قادرين على
ُ
ُ
حاصرة اٞنَْوصل .لك ِن اآلف قد أتى َم ْو َس ُم األ َْمطار بعد قَػْيظ َّ ْ
ٞنُ َ
ِ
ألجل تغيًن اٟنواء؛ وألنَّو
أزعجو وأقلَقو؛
ٓنمل اٞنناخ غًن
ُّ
فاضطر إىل الرحيل إىل َّ
َّ
الصحي .فبدأ بصالح ال ّدين ٌ
مرض َ
حراف ْ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ابد َر إليو أخوه العاد ُؿ من
ص ْه َوة فَػَرسو ،وصل إىل قَػ ْلعة صديقو ُكوُك ُِربي وىو شبو ميِّتَ .
كاف ابلكاد قاد ًرا على ْامتطاء َ
ِ
َطبَّاء الب ِ
ِ
يتأرج ُح ما بٌن اٜنياة واٞن ْوت فِتةً طويلةً(ٖ٘) .ويف ىذه األجواء الضبابية
الط ،لكن بقي
صالح ال ّدين َ
َحلَب ومعو أ ُ َ
ُ
َ
ِ
ِ
فقد األمل؛ فجمع مقد ِ
أجلوَّ ،
ففكر كثًنٌ من أقا ِربو يف فُػ ْرصة ِخالفَتو ،بَ ْل َّ
َّميو وحلَّفهم
إف
أُرجف ُ
نفسو َ َ َ َ ُ
بدنػُ ِّو َ
َ
صالح ال ّدين َ
ألوالده(ٗ٘).
ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
بعد أ ْف جاوَز اٜنز ُاـ الطُّْبػيَػ ْ ِ
ولكن ببطء ،وُنُلوؿ أوائل ذي اٜن َّجة سنة ٔ٘ٛىػ/
ٌن بدأ
صالح ال ّدين يتماثَ ُل للشفاءْ ،
ُ
َ
صل على رأسها هباء ال ِّ
هناية فرباير ٔٔٛٙـ كاف ِ
ِ
ِ
ٍ
أجل
من
للتفاوض
أتى
الذي
ين
د
و
اٞن
من
ة
سفار
قباؿ
ت
اس
على
ا
ر
قاد
ْ
ْ
َْ
ً
َ ُ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
الص ْلح(٘٘)َّ .
ف من أ ْف يُف ّكر يف القياـ ُنَ ْملة ،ومع رقَّة يف قلبو ُرّنَّا بسبب من اٞنرض واٝنطر،
وألف
ُّ
صالح ال ّدين كاف أ ْ
َض َع َ
َ
ِ
ِ ٍ
ِ
ٗنيع البالد الواقِعة حوؿ َش ْهَرُزور
َرض َي ابتّفاؽ (يف يوـ َعَرفَة ٔ٘ٛىػ ٖ /مارس ٔٔٛٙـ) ،أخذ ّنُوجبو َ
()٘ٙ
ِ
ِ
هنري ِد ْجلة وال ُفرات
( - )Shahrzurأي ما وراء هنر َّ
الزاب  -لكنَّو ترؾ لؤلاتبِك ِعِّز ال ّدين َم ْسعود ُملْ َ
ك بالد بٌن َ

أف شفاعةَ والِ َدة ِع ِز الدين مسعود كانت بعد م ْل ِ
الروضتٌن ،جٖ ،صٖٕٗ؛ مفرج الكروب ،جٕ ،صَّٓ )ٔٚٔ-ٔٚ
ك صالح ال ِّدين مدينةَ
ّ
ُ
ميَّافا ِرقٌِن.
(51) S. Lane Poole, Saladin, pp. 191-192.
ولٌن بوؿ يعتمد على رواية ابن األثًن ،انظر :الكامل ،جٔٔ ،ص.ٖٖٚ-ٖٖٙ
ِ
ِ
ٍ
ابس ِم َّأوؿ َم ْن بنتها ،و"فارقٌن" ىو اٝنِالؼ ابلفارسية يُقاؿ لو :ابرجٌن؛ َّ
ألهنا كانت أحسنت
(ٕ٘) أشهر مدينة بد َاير بَكْرُٚ ،نّ ْ
"ميَّا بِْنت" ْ
يت َ
يت بذلك .انظر :معجم البلداف ،ج٘ ،صٖٕ٘.ٕٖٛ-
فس ِّم ْ
خندقها؛ ُ
ُنراف ،راجع :النوادر السلطانية ،صٜٔٔ؛ مرآة الزماف ،جٕٔ ،صٖ٘ٓ؛ الروضتٌن ،جٖ،
(ٖ٘) عن مرضة صالح ال ِّدين اٞنشهورة َّ
صٖٕ٘؛ مفرج الكروب ،جٕ ،صٔ.ٔٚ
(54) S. Lane Poole, Saladin, pp. 192-193.
ويعتمد لٌن بوؿ على ابن األثًن ،انظر :الكامل ،جٔٔ ،ص.ٖٗٔ-ٖٖٜ
(٘٘) انظر :النوادر السلطانية ،صٕٔٓ-ٜٔٔ؛ الروضتٌن ،جٖ ،صٕٖٚ؛ مفرج الكروب ،جٕ ،صٕ.ٔٚ
ومهَ َذاف ،ومعناىا "نصف الطريق" ،وكانت
( )٘ٙإحدى ُكور إقليم ُحلْواف ،تقع بٌن ْإربِل َ
منتصف طريقهم إىل بيت ان ٍر ٟنم ،وكانت مضمومةً
َ
حَّت فُػ ِرقت يف ِ
الرشيد .انظر :معجم البلداف ،جٖ ،ص٘.ٖٚٙ-ٖٚ
آخر حكم َّ
إىل اٞن ْو ِصل َّ ّ ْ
َ
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()٘ٚ
ٍ
الس َّكة ِْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ابٚنو(.)٘ٛ
اليت كانت وقتئذ ٓنت سيطرتو  ،شريطة ْاعِتافو الكامل بسيادتو عرب اٝنُطْبة لو على اٞنَنابر ْ
وضرب ّ
ِ ()ٜ٘
ِ
وّنُقتضى ىذا االتِّفاؽ ِ
ك
وج ْزءٌ من ُك ْرد ْستاف إىل إمرباطورية صالح ال ّدين  ،وغدا أاتبِ ُ
ُ
َ
ض ّم ْ
ٗنيع بالد اٛنَزيرة الشماليَّة ُ
ت ُ
(ٓ)ٙ
أحد أتْباعو .
اٞن ْو ِصل َ
َ
اخلامتة:
ِ
ِ
لضم إقْليم اٛنَزيرة على:
اعتمد لٌن بوؿ يف حديثو عن ٘نلة صالح ال ّدين ّ
ِ " 
الكامل يف التاريخ" البن األثًن نشرة اٞنستشرؽ السويدي تورنربج ( )Tornbergالصادرة يف لَْيدف يف
فقمت بعزوىا.
السنوات ٔٛٚٙ-ٔٛٙٙـ ،ومل ُخيِّرج اقتباساتو منو،
ُ
الس ْلطانية" لبَهاء ال ِّدين ابن شدَّاد نشرة اٞنستشرؽ اٟنولندي شولتنز ( )Schultensالصادرة يف لَْيدف
" النَّوادر ُّ
نت ما أورده لٌن
سنة ٕٖٔٚـ ،ومل ُخيِّرج اقتباسو منو كذلك،
فقمت ابلتنويو إليها وعزوىا ىي األخرى .كما بيَّ ُ
ُ
البغدادي اٞنتو ََّّف سنة
إٚناعيل
بوؿ ُم َّ
صح ًفاً ،
لقب شيخ الشيوخ ْ
نقال عن ىذه النشرة القدمية؛ فذكر َ
ّ ُ
ِ
أٗنعت اٞنصادر العربية على َّ
"ص ْدر ال ِّدين".
ٓ٘ٛىػٔٔٛٗ/ـ "بَ ْدر الدين" ،يف حٌن
أف لقبو َ
ِ
سنيت
َّامي" للعِماد الكاتبً ،
نقال عن "الروضتٌن" أليب شامة ،طبعة وادي النّيل الصادرة ابلقاىرة َ
" البَػ ْرؽ الش ّ
ٓٔٛٚٔ-ٔٛٚـ.
ِ
نقال عن "الروضتٌن" أليب شامة.

"السًنة َّ
طيً ،
ّ
الصالحيَّة" البن أيب ٍّ
ٍ
عمالت ابٞنتحف الربيطاين أوردمها لٌن بوؿ؛ ليُ ِّبٌن تبعيةَ َّ
حكاـ إقليم اٛنَزيرة لصالح ال ِّدين ،وقد
 ىذا َنانب أربع
ٍ
كتاابت؛ لفائدهتا.
َثبت ما ورد على ىذه العمالت من
أ ُّ

ِ
ِ
عز ِسنْجر شاه ِ
صاحب جزيرة ابن عمر ،وأعطاىا للمو ِ
اصلة
( )٘ٚكاف
صالح ال ّدين قد أخذ َ
َ
هنري د ْجلة وال ُفرات من اٞنُ ِّ َ
َ
َُ
ُ
البالد الواقعة بٌن َ
ِ
ضمن شروط ىذا االتّفاؽ .انظر :النوادر السلطانية ،صٕٓٔ.
( )٘ٛللمزيد عن ىذا االتِّفاؽ ،راجع :الكامل ،جٔٔ ،صٖٖٓٗٗٔ-؛ النوادر السلطانية ،صٕٓٔ؛ مرآة الزماف ،جٕٔ ،صٖ٘ٓ؛
الروضتٌن ،جٖ ،صٖٕٕٖ٘ٚ-؛ مفرج الكروب ،جٕ ،صٔ.ٕٔٚ-ٔٚ
ِ
ِ
ِ
يطاينّ َّ
عمالت معدنيةٌ يف اٞنتحف الرب ِ
ٌن،
وضح
( )ٜ٘تُ ِّ
ٌ
اس َم صالح ال ّدين قد ظهر على أنَّو سيِّ ٌد ُمهيم ٌن على عملة أ َُمراء بالد اٛنَزيرة التال َ
أف ْ
ِ
ِ
صن َكْيفا
يف السنوات اٞنذكورة :أَمًن ما ِردين (يُولُق أ َْر ْس َالف) يف ٔ٘ٛىػٖ٘ٛ ،ىػ٘ٛٗ ،ىػ٘ٛ٘ ،ىػ٘ٛٙ ،ىػ أو ٜ٘ٔٔٓ-ٔٔٛـ؛ أمًن ح ْ
(س ْكماف) يف ٔ٘ٛىػ٘ٛٗ ،ىػ أو ٘ٔٔٛٛ-ٔٔٛـ؛ أمًن اٛنزيرة ِ
(سْن َجر شاه) يف ٗ٘ٛىػ٘ٛ٘ ،ىػ أو ٜٔٔٛ-ٔٔٛٛـ؛ سيِّد ْإربِل
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
( ُكوُك ُربي) يف ٘ٛٚىػٜٔٔٔ/ـ؛ وأاتبك اٞن ْوصل (عّز ال ّدين َم ْسعود) يف ٘٘ٛىػ٘ٛٙ ،ىػ٘ٛٚ ،ىػ أو ٜٔٔٔ-ٜٔٔٛـ .وانظر لوحة
َ
العمالت اٞنعدنية التالية .انظر:
S. Lane Poole, Saladin, p. 193, footnote no. 1.
(60) S. Lane Poole, Saladin, p. 193.
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عمالت ألتْباع صالح ِّ
الدين يف بالد اجلَزيرة
ٌ

ِ
صن َكْيفا
أمًن ح ْ

(ٔ)ٙ

أمًن ما ِرِدين

(ٕ)ٙ

ُكوُكربي ِ
صاحب ْإربِل
ُ

(ٖ)ٙ

ِ
ب على وجهها /سنة أربع وٖننٌن وٙ /نسمئة./
ض ِربَ ْ
(ٔ )ٙعملةٌ ٥ناسيةٌ ابٞنتحف الربيطاين ،رقم (ٖٓٗ)ُ ،
ت يف سنة ٗ٘ٛىػٔٔٛٛ/ـُ .كت َ
ِ
ت بنيموسوس[.
ظهرا لظه ٍر] .وىذا
ض ِربَ ْ
س من عملة اإلمرباطور أغسطس والقائد أغريبا اليت ُ
شكل لتمثالَ ٌْن نص َف ٌْنً ،
ويوجد ٌ
الشكل ُمقتبَ ٌ
ُ
ِ
ِ
ِ
ب يف الوسط /لدين هللا /اٞنلك
ب يف اٛنانب األمين /يوسف بن أيوب ./وُكت َ
ب على الظهر يف اٛنانب األيسر /اٞنلك الناصر ./وُكت َ
وُكت َ
العادؿ قطب /الدين ُسكْماف بن /دمحم بن قَرا أ َْر ْس َالف /بن أ ُْرتُق ُمعٌِن اإلما/ـ الناصر ./انظر:
S. Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coins, vol. iii, p. 129.
ِ
ب على وجهها يف اٛنانب األمين /حساـ الدين
ض ِربَ ْ
(ٕ )ٙعملةٌ ٥ناسيةٌ ابٞنتحف الربيطاين ،رقم (ُ ،)ٖٜٛ
ت يف سنة ٔ٘ٛىػٔٔٛ٘/ـُ .كت َ
يو ./ويف اٛنانب األيسر /لُق بن إيل غازي ./ويوجد شكل ٍ
إكليل ،ويده اليمىن على صدره] .من احملتمل أنو
نصفي ،على رأسو
لتمثاؿ
ٍّ
ْ
ُ
ٌ
ٌ
ِ
ب
س من عملة أراتفاسديز ونقفورَّ :
لكن َ
الثوب مربو ٌط يف الوسط ،بينما يكوف على العملة البيزنطية مربوطًا على الكتف األمين[ .وُكت َ
ُمقتبَ ٌ
ٍ
ِ
ب بٌن النجمة
على الظهر داخل ٤نمة سداسية ذات صفوؼ منقوطة /أيوب /اٞنلك الناصر /صالح الدنيا /والدين يوسف /بن ./وُكت َ
السداسية والدائرة اٝنارجية اٞننقوطة /ضرب /سنة /أحدٖ /نانيػٙ /نسػ /مائة ./انظر:
Catalogue of Oriental Coins, vol. iii, p. 148.
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قائمة املصادر واملراجع

أاتبِك اٞن ْو ِصل(ٗ:)ٙ
َ

أول-املصادر واملراجع العربية:
ً

ٔ -ابن األثًنٔٛ٘ٔ(.ـ).الكامل يف التاريخ(.نشرة ،كارؿ يوىاف تورنربج).مدينة أوبسالة السويدية.
ٕ -ابن األثًنٜٔٛٓ(.ـ).اللُّباب يف هتذيب األنْساب.دار صادر.بًنوت.
ٖ -ابن األثًنٜٜٔ٘(.ـ).التاريخ ِ
الباىر يف الد َّْولَة األاتبِكيَّة ابٞن ْو ِصلٓ( .نقيق ،د.عبد القادر أ٘ند طليمات).دار الكتب
َ
اٜنديثة .القاىرة.
ٗ -ابن بطوطةٜٔٛٚ(.ـ).الرحلة.طٔ.دار إحياء العلوـ.بًنوت.
٘ -ابن ُجبَػ ًْنٜٔٙٚ(.ـ).الرحلة.دار صادر.بًنوت.
 -ٙابن خلدوفٕٓٓٔ(.ـ).اتريخ ابن خلدوفٓ(.نقيق ،أ.خليل شحادة).دار الفكر.بًنوت.
ِ
الزمافٓ(.نقيق ،د.إحساف عبّاس).دار صادر.بًنوت.
األعياف وأَنْباء أَبْناء َّ
ـ).وفَػيَات ْ
 -ٚابن خلّكافَ ٜٔٚٛ(.

ٕنثاؿ يتجو انحية اليمٌن،
ت يف إ ِربْل يف سنة ٘ٛٚىػٜٔٔٔ/ـ .على وجهها يوجد ٌ
ض ِربَ ْ
(ٖ )ٙعملة ٥ناسية ابٞنتحف الربيطاين رقم (ُٕ٘ ،)ٙ
ِ
ِ
ب على ظهرىا /نصر هللا /الناصر لدين /أمًن اٞنؤمنٌن عدة /الدنيا والدين أبو/
ب /اٞنلك الناصر يوسف بن أيوب كوكربي بن علي ./وُكت َ
وُكت َ
ِ
ب يف اٟنامش /بسم هللا ضرب ىذا الفلس إبربل سنة سبع وٖنانٌن ... /سػػتمائة /لدين ./انظر:
دمحم .وُكت َ
Catalogue of Oriental Coins, vol. iii, p. 232.
ت ابٞن ْو ِصل يف سنة ٘٘ٛىػٜٔٔٛ/ـ .على وجهها صورة شخص جالس القرفصاء
ض ِربَ ْ
(ٗ )ٙعملة ٥ناسية ابٞنتحف الربيطاين رقم (ُ ،)ٕٜ٘
َ
ِ
ب يف اليمٌن /ضرب ابٞنوصل ./ويف الشماؿ
ُيمل ً
ىالال بٌن يديو اٞنرفوعتٌن ،وأسفل مرفقيو ٌ
جانب الشخص خارِج اٟنالؿ ُكت َ
٤نم .وعلى َ
ِ
ِ
ب يف اٛنانب
ب /سنة ./ويف الشماؿ ٙ/نس ./وعلى ظهرىاُ ،كت َ
جانب الرأس ،داخل اٟنالؿ ،على اليمٌن ُكت َ
/وٖنانٌن وٙنسمائة ./وعلى َ
األمين /اٞنلك العادؿ ./ويف اٛن انب األيسر /اٞنلك الناصر ./ويف الوسط /مسعود بن مودود /ال إلو إال هللا دمحم /رسوؿ هللا الناصر /لدين هللا
أمًن اٞنؤ/منٌن عدة الدنيا و/الدين أبو نصر دمحم] /يوسف بن أيوب[ ./انظر:
Catalogue of Oriental Coins, vol. iii, p. 186.
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ِ
وس ِفيَّةٓ(.نقيق ،دٗ.ناؿ الدين الشياؿ).مكتبة
 -ٛابن شداد.هباء ال ِّدينٜٜٔٗ(.ـ).النَّو ِادر ُّ
السلْطانيَّة واٞنَحاسن اليُ ُ
اٝنا٤ني.القاىرة.
األعالؽ اٝنَطًنة يف ِذ ْكر أ َُمراء الشَّاـ واٛنَِز َيرةٓ(.نقيق ،دُ.يٍن زكراي عبَّارة).دار إحياء
 -ٜابن شداد.عز الدينٜٜٔٔ(.ـ)ْ .
الِتاث العريب.دمشق.
ٓٔ -ابن ُم ِنقذ.أسامةٜٖٔٓ(.ـ).كتاب االعتبار(.نشرة فيليب ِح ِّيت).جامعة برنستوف.
ِ
ـ).م ِ
َخبار بَين أيُّوبٓ(.نقيق ،دٗ.ناؿ الدين الشياؿ ،د.حسنٌن
فرج ال ُكروب يف أ ْ
ٔٔ -ابن واصلٜٔ٘ٚ(.ـّ ُ ٜٕٔٚ ،
دمحم ربيع).مركز ٓنقيق الِتاث.القاىرة.
ٕٔ -أبو ِ
الفدأٛٗٓ(.ـ).تقومي البُػ ْل َداف(.نشرة رينو وديسالف).ابريس.
الصالحيَّةٓ(.نقيق ،أ.إبراىيم ِّ
الزيبق).مؤسسة
ٖٔ -أبو شامةٜٜٔٚ(.ـ).كتاب الروضتٌن يف أخبار الدولتٌن النُّوريَّة و َّ
الرسالة.بًنوت.
ٗٔ -أبو شامةٕٓٔٓ(.ـ).اٞنذيَّل على الروضتٌنٓ(.نقيق ،أ.إبراىيم الزيبق).دار الرسالة العاٞنية.ودار البشائر
ُ
اإلسالمية.بًنوت.
ُّوؿ الفارسيَّة يف العراؽ.مطبعة الفرات.بغداد.
٘ٔ -األعظمي.علي ظريف(ٜٕٔٚـ).اتريخ الد َ
َّاميٓ(.نقيق ،د.فتحية النرباوي).مكتبة اٝنا٤ني.القاىرة.
 -ٔٙالبُػْنداري.الفتحَ ٜٜٔٚ(.
ـ).سنا البَػ ْرؽ الش ّ
 -ٔٚاٛنميلي.رشيدٜٔٙٛ(.ـ).دولة األاتبِكة يف اٞنو ِ
صل بعد ِع َماد ال ِّدين َزنْ ِك ٍّي.رسالة ماجستًن.كلية
َْ
اآلداب.جامعة اإلسكندرية.ـ
 -ٔٛاٜنموي.ايقوتٜٔٚٚ(.ـ).معجم البلداف.دار صادر.بًنوت.
 -ٜٔخليل.عماد ال ِّدينٕٓٔٓ(.ـ).عماد الدين َزنْ ِك ّي.دار ابن كثًن.دمشق.
َّ
َخبار بَين أيُّوبٓ(.نقيق ،د.سعيد عبد الفتاح
ٕٓ-
ُّر اٞنَطْلوب يف أ ْ
الدواداري.ابن أَيْػبَكٜٕٔٚ(.ـ).الد ّ
عاشور).اٞنعهد األٞناين لآلاثر.القاىرة.
أعالـ النُّبالءٓ(.نقيق ،د.بشار عواد معروؼ ،د١.نيي ىالؿ السرحاف).طٔٔ.مؤسسة
ٕٔ -الذىبٜٜٔٙ(.ـ).سًن ْ
الرسالة.بًنوت.
عواد معروؼ).دار الغرب
األعالـٓ(.نقيق،
ّ
ووفَػيَات اٞنشاىًن و ْ
د.بشار ّ
ٕٕ -الذىبٕٖٓٓ(.ـ).اتريخ اإلسالـ َ
َ
اإلسالمي.بًنوت.
ِسبط ابن اٛنوِزيِ ٕٖٓٔ(.
األعيافٓ(.نقيق ،أ.إبراىيم الزيبق).طٔ.دار الرسالة
ٖٕ-
ـ).م ْرآة َّ
الزماف يف تَواريخ ْ
ْ
َْ ّ
العاٞنية.بًنوت.
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ٕٗ -السبكي.اتج الدينٜٔٙٗ(.ـ).طَبَقات الشَّافِعيَّة الكربىٓ(.نقيق ،د.عبد الفتاح دمحم اٜنلو ،د١.نمود دمحم
الطناحي).دار إحياء الكتب العربية.القاىرة.
ِ
ِ
ويب٠.نلة الثقافة.مصر.العدد ٖٓٔ.
ٕ٘-
َّ
الشيَّاؿٗ.ناؿ ال ّدين ٕٗ(.يونيو ٜٔٗٔـ).شاعر من البيت األيُّ ِّ
ِ
مصدرا لدراسة ِخطَط اٞن ْو ِصل يف العصر
ـ).الكامل يف التاريخ البن األثًن
 -ٕٙالعباجيي.ميسوف(.أكتوبر ٖٕٔٓ
ً
َ
األاتبكي.نشرة إضاءات موصلية.العدد .ٚٙ
صر".قسم الشعراء الشَّاـ"ٓ(.نقيق ،د.شكري
الع ْ
ـ).خريدة ال َق ْ
 -ٕٚالعماد الكاتبَ ٜٔ٘٘(.
وجريدة َ
صر َ
فيصل).اجملمع العلمي العريب.دمشق.
شوماف.عماف.
َّاميٓ(.نقيق ،فاحل صاحل حسن).مؤسسة عبد اٜنميد
َّ
 -ٕٛالعماد الكاتبٜٔٛٚ(.ـ).البَػ ْرؽ الش ّ
 -ٕٜعوض.دمحم مؤنسٕٓٔٗ(.ـ).مئة كتاب عن صالح الدين األيُّويب عرض ونقد.دار اآلفاؽ العربية.القاىرة.
ُّوؿ وآاثر األ َُوؿٓ(.نقيق ،فهمي سعد ،وأ٘ند حطيط).عامل الكتب.بًنوت.
ٖٓ -القرماينٜٜٕٔ(.ـ).أ ْ
َخبار الد َ
ٖٔ -الف بوؿ.ستانليٕٕٓٓ(.ـ).اتريخ مصر يف العصور الوسطى(.ترٗنة وٓنقيق وتعليق ،د.أ٘ند سامل
سامل).ط.ٚالدار اٞنصرية اللبنانية.القاىرة.
ٕٖ -لسِتنجٜٔٛ٘(.ـ).بػُْلداف اٝنِالفة الشَّرقيَّة(.ترٗنة ،بشًن فرنسيس ،وكوركيس عواد).مؤسسة الرسالة.بًنوت.
ٖٖ -اٞنْن ِذ ِر ِئٜٛٗ(.ـ).التَّك ِ
عواد معروؼ).مؤسسة الرسالة.بًنوت.
ْملة َلوفَػيَات النَّػ َقلةٓ(.نقيق ،د.بشَّار َّ
ُ ّ
اثنيًا-املراجع األجنبية:
1. Benvenisti. (1976) The Crusaders in the Holy Land, Jerusalem.
2. Chisholm. Hugh. (1911) "Enceinte", Encyclopædia Britannica, 9 (11th
ed.), Cambridge University Press.
3. Friar. Stephen. (2003) The Sutton Companion to Castles, Stroud:
Sutton Publishing.
4. Lane Poole. Stanley. (1906) Saladin and the Fall of the Kingdom of
Jerusalem, G. P. Putnam's Sons, New York – London.
5. Lane-Poole. Stanley. (1877) Catalogue of Oriental Coins in the British
Museum, London.

6. Lane-Poole. Stanley. (1893) The Mohammedan Dynasties: Chronological
and Genealogical Tables with Historical Introductions, Archibald
Constable and Company, London.
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اتريخ قبوؿ النشر2022/ 20/20 :

اتريخ استالـ البحث2022 /7 /77 :

مظفرالدين كوكبري
في مرويات الكامل في التاريخ إلبن االثير الجزري
Kawkpri in theAl Kamel fiTarikh -Muzaffar al-Din
by Ibn al-Athir al-djazri

أ.م.د.خانزاد صباح محي الدين
الطراق
جامطظ صالح الدين -اربيل
كليظ االداب -قدم االعالم
االختصاص الدقيق -تاريخ وحضارة ادالميظ
Assist. Prof. Dr. Khanzad Sabah Mohialdeen
Iraq
Erbil- Salah Al Deen University/ Art College
Strict competence - Islamic history and civilization
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ملخص البحث:

يهدؼ ىذا البحث اىل تسليط الضوء على شخصية كحياة كأعماؿ مظفر الدين كوكربم (630-549ىػ-7753/
 )7232السيما االعماؿ ادلرتبطة ابجلانبُت السياسي كالعسكرم ،كذلك من خالؿ أحد أشهر كتب التواريخ احلولية كىو
كتاب الكامل يف التاريخ إلبن االثَتت630:ىػ7232 /ـ اجلزرم األصل كادلولد،كادلوصلي سكنان ككفاة ،إذ تنتمي أسرتو
اىل جزيرةابن عمر إحدل مدف بالد اجلزيرة .كتكمن أمهية البحث يف تناكؿ أخبار ىذا االمَت من خالؿ مركايت ابن االثَت
يف كتابو الكامل ،كلعل الدافع الذم تكمن فيو مشكلة البحث ىو كيفية ايراد ابن االثَت ألخبار ىذا االمَت من خالؿ
ادلركايت اليت نقلها عنو كمصادر ىذه ادلركايت كتنوعها تكشف ّتالء صورة مظفرالدين كوكبورم كما جسدىا ابن االثَت
يف كتاب ذائع الصيت الكامل يف التاريخ كىو أحد أشهر كتب التواريخ العامة اليت اتبع فيها ابن االثَت النظاـ احلويل فجاء
كتابو مرتبان على السنُت منذ بدأ اخلليقة اىل سنة(628ىػ7230/ـ).
قسم البحث اىل ثالث زلاكر أك مباحث تناكؿ ادلبحث االكؿ :أمهية ماجاء يف الكامل يف التاريخ إلبن االثَت اجلزرم
عن مظفرالدين كوكربم،على اف ادلبحث الثاين رصد ماجاء من سَتة مظفر الدين كوكربم ك توليتو إمارة إربل ،كأما ادلبحث
الثالث :فتضمن الكالـ عن نشاطو على الصعيد العسكرم شلثالن مبشاركتو يف احلركب الصليبية ،كقد خرج البحث أبىم
نتيجة كىي اف التنافس على السلطة من قبل االسرتُت الزنكية كااليوبية كاف لو أتثَتيف كتابة ىذا الكتاب من قبل ادلؤلف
كالسيما انو كتب بتكليف من صاحب ادلوصل بدرالدين لؤلؤ(660-606ىػ7267-7209/ـ).
الكلمات املفتاحية -:ابن االثَت اجلزرم– مظفرالدين كوكربم – الكامل يف التاريخ – احلركب الصليبية

Abstract:
This research aims to shed light on the personality, life and work of
Muzaffar al-Din Kawkbari )549-630 AH / 1153-1232AD(. Principally
businesses related to the both of political and military aspects, and that is
through one of the most famous books of yearly histories, which is the
book Al-Kamel fi Al-Tarikh by Ibn Al-Atheer D.:)630 AH / 1232 AD(, AlJazari, of origin, birth, and Al-Musali, both in residence and death. As his
family belongs to Djazirat Ibn Umar, which is one of Al-Djazīra cities. The
importance of the research touches upon discussions on dealing with the
news of this prince through the narrations of Ibn al-Atheer in Al-Kamel fi
Al-Tarikh, the reasons behind the research problem probably is how Ibn alAtheer got the news of this prince through the narrations he transmitted
about him, and the sources of these narrations and their diversity clearly
reveal the image of Muzaffar al-Din Kokpuri as embodied by Ibn al-Atheer
in a well-known book Al-Kamel fi Al-Tarikh. It is one of the most famous
books of general histories in which Ibn al-Athir opted the yearly system, so
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his book came in an order of years from the beginning of creation to the
year )628 AH / 1230 AD(. The research was divided into three parts or
sections the first one deals with the importance of what was mentioned in
Al-Kamel fi Al-Tarikh by Ibn al-Athir al-Jazari on Muzaffar al-Din
Kawkbari, However, the second part covers what came from the biography
of Muzaffar al-Din Kawkbari and his assumption of the Emirate of Erbil,
while, As concerning the third part, it covered his activity on the military
level, with his participation in the wars of Crusades. The research came out
with the most important result, which is that the competition for power by
the Zangid and Ayyubid families had an impact on the writing of this book
by the author, especially that it was written by the recommendation of the
owner of Mosul, Badr al-Din Lulu’)606-660AH/ 1209-1261 AD(.
Key words: Muzaffar al-Din Kawkbri , Izz al-Din Ibn al-Atheer, Al-Kamil
fi Al- Tarikh , Crusades

املقدمة :

شهدت الربع االخَتمن القرف السادس اذلجرم/الثاين عشر ادليالدم العديد من االحداث كادلستجدات ،لعل الوقوؼ
بوجو أطماع الصليبيُت كمواجهتهم من جهة ،كانقساـ الدكلة االسالمية على امارات كظهور مايسمى بنظاـ
االاتبكيات(،)7كما أف بزكغ شخصية مظفرالدين كوكربم على مسرح األحداث يف تلك الفًتة ابتت موعع دراسة من قبل
العديد من الباحثُت الذين تناكلوا دراسة ىذه االشخصية من شىت جوانب حياتو ،ككيفية بزكغو.لذا كاف ذلك دافعان حملاكلة
دراستو من كجهة نظر أحد ادلؤرخُت ادلعاصرين لو ،ابالعافة اىل الرقعة اجلغرافية اليت مجعت بينهما.إذ يعترب عزالدين ابن
االثَت(ت630:ىػ7232 /ـ) ،أحد أىم ادلورخُت الذين صنفوا احلركب الصليبية من خالؿ كتابو الكامل يف التاريخ زلور
الدراسة ،كالذم حيمل بُت أطناهبا معلومات مجة ،ككصف يف كقائع احلركب اليت خاعها البيت الزنكي كصالح الدين
االيويب عد االفرنج،كما الديكن االغفاؿ عن عالقة أسرة إبن االثَت ابلزنكيُت يف ادلوصل كاجلزيرة لذا كاف من الطبيعي أف
يالحظ التمجيد كالثناء لتلك االسرة ،كنقد أعدائهم اك كل من مل يكن يف صفهم،حيث يتجلى ذلك يف ظهور صراعو مع
ااتبكة الشاـ كادلوصل،كيربز إضلياده لألسرة الزنكية بوعوح،كيرشدان اىل كجهة نظره االاتبكية ادلخالفة للوجهة االيوبية ككل
من مؤيديها من ادلؤرخُت فيما خيص العالقة بُت الزنكيُت كصالح الدين االيويب كرؤية أحداث احلركب الصليبية
( )7االاتبكية كلمة مشتقة من أاتبك  ،كىو لفظ تركي مركب من ادلقطعػُت أات كمعناىػا اب ك بػك كتعنيػهمَتفهي بػذلك الوالػد االمػَت ككػاف ىػذه
اللقب يطلق على من تويل تربية أكالد السػالطُت السػالجقة ابلنسػبة حلداثػة سػنهم  .كأكؿ مػن تلقػب بػو الػوزير نظػاـ ادللػك كذلػك حػُت فػو
اليػػو السػػلطاف ملكشػػاه مػػن ألػػب ارسػػالف السػػلجوقي تػػدبَت ادلملكػػة يف سػػنة 465ى ػػ.7073/ابػػن االثػػَت :الكامػػل يف التػػاريخ ،قيػػق :عمػػر
عبدالسالـ التدمرم ،بَتكت2006 :ـ ،ج ،8ص237؛ القلقشندم ،امحػدبن عليػت827 :ىػػ7478/ـ :صػب االعشػى يف صػناعة اإلنشػا،
قيق :دمحمحسُت مشس الدين ،دارالكتب العلمية ،بَتكت :د.ت ،مج ،4ص.78

()207

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

كمالبساهتا.كمبا أف مظفرالدين كوكربم كاف أحد القادة االكفاء يف جيش صالح الدين يوسف بعد سنة(578ىػ/
7787ـ) ،كتزكج من أختو ،فلم يكن بعيداُ عن هتميشو اك معاداتو أحياانن.
أما عن ادلنهج الذم اتبعتو الباحثة يف ىذا البحث ىو ادلنهج التحليلي للنصوص التارخيية كاجلديد الذم قدمتة الباحثة
قياسان ابلدراسات السابقة،اليت مت إدراج ادلتاح منها عمن البحث ،أهنا رصدت احواؿ ىذا االمَت من خالؿ مركايت كتاب
مهم رصد بتفاصيل جزئية كدقائق صغَتة حلوادث ارتبطت هبذا االمَت كىو كتاب الكامل يف التاريخ إلبن االثَت يف زلاكلة
لعر صورة مظفرالدين كوكربم من خالؿ مركايت ابن االثَت ككيف نظر اليو كأعطى حكمو عليو.
كالبد من االشارة اىل انو يعترب ابن األثَت أحد ادلؤرخُت الرئيسيُت لدراسة التاريخ االسالمي كعلى اخلصوص تلك
سجل أدؽ تفاصيلها كمؤرخ ككشاىد عياف ذلا سواء يف الكامل يف التاريخ أك مصنفو اآلخرالتاريخ الباىريف
االحداث اليت ّ
الدكلة االاتبكية،كأف تطرفو كميولو إجتاه الزنكيُت مل تكن إال كفاءان كإخالصان دلا مجعت بُت أسرتو اليت كانت عمن
حاشيتهم كمن ادلقربُت ذلم.كيف النهاية يعترب من الصعب التخلص من ادليوؿ العاطفية كاحليادية يف كتابة التاريخ سواء من
جل كحده عن اخلطه،كماكاف ىذا البحث
قبل ابن االثَت أك عند غَته من ادلؤرخُت اىل يومنا ىذا.كالكماؿ هلل كسبحاف من ّ
اال إشارة اىل عدـ تقديس احد من ادلؤرخُت كالمتجيد لكتب التاريخ ،ككجوب مراعاة ذلك من قبل الباحثُت ،كدراستهم
ذلذه الكتب دراسة نقدية .

املبحث االول -:أمهية ماجاء يف الكامل يف التاريخ إلبن االثري اجلزري عن مظفرالدين كوكربي-:

يعد أبو احلسن علي بن أيب الكرـ ،دمحم بن دمحم بن عبدالكرمي بن عبدالواحد الشيباين ،ادلعركؼ اببن االثَت
اجلزرم،ادللقب عز الدين( ،)2أحد مؤرخي القرف السابع اذلجرم /الثالث عشر ادليالدم .كقد كاف دلصنفو ادلعنوف (الكامل
يف التاريخ)( )3أمهية اترخيية كالسيما إهنا كانت انجتة دلراكز العلم يف ادلوصل كبغداد كحلب كدمشق الذم تنقل من بينها
ادلؤلف ككانت تعج ابلعلم كالعلماء كاالدابء كالفقهاء ،كقد انعكست ذلك علی كتاابت عزالدين ابن االثَت من خالؿ
ادلسار التارخيي كابالخص على مصنفو الكامل يف التاريخ الذم يعد االىم من بُت مصنفاتو ألنو حيمل بُت طياتو معلومات
غزيرة عن االكعاع االقتصادية ،كاالجتماعية ،الثقافية إعافةن اىل االكعاع السياسية كاالدارية .كمبا إنو يعد من ادلعاصرين
( )2ابن خلكاف ،مشس الدين أمحد بن دمحم ت 5687ى7282 /ـ ،كفيػات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،قيق إحساف عباس ،دار صادر،
بَتكت7978 :ـ ،ج ،7ص.48
( )3تناكؿ العديد من الدراسات منهجية كتابة التاريخ إلبن االثَت لذا مل صلد من الضركرة اخلو يف التفاصيل اال فيما أقتضتو متطلبات البحث
العلمي كدلزيد من التفاصيل ينظر :ميسوف ذنوف عبدالرزاؽ العباجيي :ابن االثَت مؤرخان للحركب الصليبية ،دار الكتب العلمية( ،بَتكت:
 ،)2020ص 9؛ دمحم جلوب فرحاف :منهجية ابن االثَت يف الكامل يف التاريخ ،رللة الفكر العريب ادلعاصر( ،لبناف7987 :ـ) ،عدد،72
ص 758-749؛ حيدر خضَت مراد :ابن االثَت رؤية ااتبكية يف احلركب الصليبية ،رللة الباحث /كلية الًتبية كالعلوـ االنسانية/جامعة كربالء،
عدد( ،)6مج ، 2073 ،7ص 443-430؛ ميسوف ذنوف العباجيي :الطبعات االكربية لكتاب الكامل يف التهريخ إلبن االثَت(ت:
630ىػ7232/ـ) طبعة تورينربغ منوذجان ،رللة دراسات موصلية ،العدد( ،)43ربيع االكؿ7435ىػ2074/ـ ،ص .774-737
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ماسجلو من االحداث كادلعلومات يف تلك الفًتة يعترب من ادلعلومات ادلهمة اليت جتب
لشخصية مظفرالدين كوكربم فإف
ّ
أف تؤخذ بنظر االعتبارمقارنةن ابدلصادر التارخيية االخرل،كلكن ىناؾ فجوات اترخيية إذ يالحظ على ابن االثَت كخالؿ
الفًتة ما بُت(600-589ىػ7204-7793/ـ) مل يذكر شيئان عن عالقات إربل اخلارجية مع انو كاف من مؤرخي
العصر،كقد رأل أحد الباحثُت( )4إف السبب رمبا يكوف بسبب أف الكامل يف التاريخ قد كتب بتكليف من صاحب
ادلوصل بدرالدين لؤلؤ(660-606ىػ7267-7209/ـ) لذا من احملتمل أنو قاـ بتنقي الكتاب كحذؼ كل مااليليق
أباتبكية ادلوصل،فيما حاكؿ يف اكثر من موعع إبرازمساكمء السلطة يف إربل كإعطاء صورة عدكانية بشهف صاحب إربل.
كبإلعافةن إلنتماء ادلؤلف إلحدل مدف اجلزيرة الفراتية كىي جزيرة إبن عمر( ،)5الذم كلد فيها سنة يف رابع مجادل األكىل
سنة مخس كمخسُت كمخسمائة .كقد جاء لقبو ابجلزرم نسبةن إىل ىذه اجلزيرة ،كأما لقبو عز الدين فجاء جراين على عادة
عصره( ،)6كأما ابن األثَت فهو نسب يعود إىل كالده ،الذم كاف من ادلقربُت كاخلواص لعماد الدين زنكی( ،)7كأثَتان عند
األاتبك قطب الدين مودكد بن عماد الدين زنكي صاحب ادلوصل( ت565 :ى7770 /ـ) كشقيق األاتبك نور الدين
زلمود صاحب الشاـ كحلب(ت569:ى7774 /ـ) ،كىذه األثرة عنده جعلتو يتبوأ مناصب عالية يف شللكتو أبرزىا عامالن
على جزيرة ابن عمر كمتويل ديواف اخلراج فيها( .)8فإنو يعترب من ادلقربُت لشخصية مظفرالدين كوكربم ،الذم كاف ىو
اآلخرسليل لعائلة تركمانية مقربة من السلطة كاحلاكمة يف اجلزيرة،فقد كاف كالده زين الدين علي بن بكتكُت بن كوجك( )9أك
كجك(()70ت563:ق7768/ـ) الذم كاف من شلاليك آؽ سنقر( )77كالد عماد الدين زنكي( )72كبرز كهحد القادة االكفاء
( )4زلسن دمحم حسُت :اربيل يف العهد االاتبكي ،التفسَت( ،اربيل2074 :ـ) ،ص.702
( )5جزيرة ابن عمر  :كقد نسب إليها ادلؤرخ ابن األثَت كتنسب إىل ابن عمر نسبة إىل ابنيها عبد العزيز بن عمر الربقعيدم كقيل إهنا منسوبة
إىل أكس ككامل ابٍت عمر بن أكس التغليب كقاؿ ايقوت احلموم :جزيرة ابن عمر بلدة فوؽ ادلوصل ،بينهما ثالثة أايـ ،كذلا رستاؽ سلصب
كاسع اخلَتات ،كأحسب أف أكؿ من عمرىا احلسن بن عمر بن خطاب التغليب ،كىذه اجلزيرة يط هبا دجلة إال من انحية كاحدة شبو
رحى فهحاط هبا ادلاء من مجيع جوانبها هبذا اخلندؽ .ايقوت احلموم ،شهاب
اذلالؿ مث ُعمل ىناؾ خندؽ أجرل فيو ادلاء كنصبت عليو ن
الدين أبو عبد هللا(ت626 :ق7229/ـ) :معجم البلداف ،قيق :دمحم عبدالرمحن ادلرعشلي ،دار احياء الًتاث( ،بَتكت :د.ت) ،مج ،2ج،3
ص.57
( )6ابن خلكاف ،كفيات األعياف ،ج ،3ص.348
( )7ابن االثَت :الكامل  ،ج ،9ص .742
( )8ابن األثيػر :التاريخ الباىر يف الدكلػة األاتبكية يف ادلوصل ،قيق :عبد القادر طليمات ،دار الكتب احلديثة( ،القاىرة7963 :ـ) ،ج،7
ص.270
( )9كوجك تعٍت اللطيف القد .الذىيب  ،مشس الدين دمحم بن أمحد بن عثماف (ت748 :ىػ 7347/ـ) :سَتأعالـ النبالء  ،مؤسسة الرسالة
للطباعة كالنشر( ،بَتكت 7996 :ـ) ،ج  ،22ص .334
( )70ابن خلكاف :كفيات االعياف ،ج ،4ص 774؛ للمزيد ينظر :صهيب حازـ عبدالرزاؽ الغضنفرم :زين الدين علي كوجك انئب قلعة
ادلوصل (563-539ىػ7768-7745/ـ) ،رللة آداب الرافدين ،العدد( ،)87سنة (7447ىػ2020/ـ)  ،ص.578
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يف مرحلة أتسيس الدكلة الزنكية اليت استقلت عن اخلالفة العباسية من جهة كعن الدكلة السلجوقية نتيجةن ظهوراالاتبكيات يف
تلك الفًتة التارخيية ،كالذم استطاع أف يتمتع مبكانة مرموقة سياسيان كاجتماعيان يف مناطق نفوذ الدكلة الزنكية( .)73كيكمن
أمهية أخرل للدراسة يف ىذا التقارب الطبقي بُت الشخصيتُت ألف كالمها يعترباف من طبقة احلاشية كالبالط.كمبا أف حدكد
اجلزيرة الفراتية ىي ادلنطقة ادلمتدة بُت هنرم دجلة كالفرات،إذ اعتربكا خط سَت رلرل هنر الفرات احلد الفاصل بشكل عاـ بُت
اجلزيرة كاقليم الشاـ غرابن كبالد الركـ من الشماؿ كالشماؿ الغريب،كأرمينيا من الشماؿ كالشماؿ الشرقي.كاخلط الومهي الذم
ديتد من االنبار على هنر الفرات غرابن اىل تكريت على دجلة شرقان احلد الفاصل بُت اجلزيرة مشاالن كالعراؽ جنوابن،كيكوف مبثابة
احلد اجلنويب للجزيرة(،)74كما جاء موعحان يف اخلريطة الذم رمسهاادلستشرؽ كي ليسًتنج( ،)75فإهنما ينتمياف الی نفس الرقعة
اجلغرافية .

املبحث الثاين -:مروايت ابن األثري يف كتابه (الكامل)عن مظفرالدين كوكربي

لقد أشران اىل أف مظفرالدين كوكربم ىو احد أبناء زين الدين علي ادلعركؼ بكجك،كىو لفظ أعجمي معناه ابلعريب
صغَت أم صغَت القدر،أصلو من الًتكماف كقد ملك إربل كبالدا كثَتة يف تلك النواحي كفرقها على أكالد أاتبك قطب

( )77آق سنقر - :كىو من أعواف السلطاف السلجوقي ملك شاه ألب أرسالف كمن ادلقربُت لو  ،كقد توىل مناصب إدارية حىت قتل سنة
487ىػ7094/ـ.ابن االثَت :الباىر ،ص.4
( )72عماد الدين زنكي - :ابن آؽ سنقر مؤسس الدكلة الزنكية يف ادلوصل(547-527ىػ7746-7727/ـ).ابن االثَت :الباىر ،ص.75
( )73الذىيب :سَتأعالـ النبالء ،ج  ، 22ص .334
( )74ابن شداد ،عزالدين دمحم بن علي ابراىيم(ت684 :ىػ7285/ـ) :االعالؽ اخلطَتة يف ذكر امراء الشاـ كاجلزيرة ،قيق :حيِت زكراي عبارة(،
دمشق7997 :ـ) ،ؽ ،3ج ،7ص5؛ابو الفداء ،عمادالدين بن امساعيل بن دمحم (ت732 :ىػ7332/ـ) :تقومي البلداف ،قيق  :رينود-
ماؾ كوكينديسالف ،دارالصادر( ،بَتكت :د.ت) ،ص.387
( )75كي .ليسًتنج :بلداف اخلالفة الشرقية ،ترمجة بشَت فرنسيس ك كوركيس عواد ،مؤسسة الرسالة ،ط( ،2بَتكت 7985 :ـ)  ،ص.79
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الدين مودكد بن زنكي صاحب ادلوصل( )76كمل يبق لو سول إربل تويف هبا سنة (563ىػ7768/ـ)،ككقد توىل كلده
مظفرالدين بعد كفاتو موععو ،ككاف ااتبكو رلاىد الدين قادياز( 595 - 559ىػ7799 - 7664 /ـ)(،)77فهقاـ مدة مث
تعصب رلاىد الدين عليو ككتب زلضران أنو ليس أىال لذلك كشاكر الديواف العزيز يف أمره كاعتقلو كأقاـ أخاه زين الدين أاب
ادلظفر يوسف مكانو ككاف أصغر منو مث أخرج مظفر الدين من البالد فتوجو إىل بغداد فلم حيصل لو هبا مقصود فانتقل إىل
ادلوصل كمالكها يومئذ سيف الدين غازم الثاين(567-565ىػ)78()7772-7770/كأقطعو مدينة حراف فانتقل إليها
كأقاـ هبا مدة مث اتصل خبدمة السلطاف صالح الدين كحظي عنده كمتكن منو كزاده يف اإلقطاع الرىا يف
سنة(578ىػ7782/ـ)(،)79ككاف كالده زين الدين قبل اف يذىب من ادلوصل إىل إربل سنة(563ىػ7768/ـ) مل يتبقى من
ماكاف بيده من البالد كالقالع سول إربل(،)20أماعن كفاتو فقد أشار ابن االثَت أشار اىل أنو قد إنتقل اىل إربل ،كتويف هبا
كلكن ابن خلكاف ذكر أنو تويف يف ادلوصل كلكنو دفن يف إربل،مث محل بوصية منو إىل مكة حيث أع ّد قربه فيها،كلكن مل
يتمكن احلجاج يف تلك السنة اجراء مراسيم احلج لذا مت دفنو يف الكوفة(.)27أما عن إبنو مظفرالدين الذم إرتبط ابلبيت
االيويب عن طريق زكاجو من أخت صالح الدين االيويب ربيعة خاتوف(ت643:ىػ7245/ـ)()22كذلك بعد اف أنظم اىل
صفوؼ جيش صالح الدين سنة(578ىػ7787/ـ)،اال أف ابن اثَتمل يشراىل ذلك كقد اقتصر مبشاركة مظفر الدين لقيادة
اجلبهات مع صالح الدين كانو كاف من االشخاص ادلقربُت لو بدليل انو متّ توجو صالح الدين ضلو ادلوصل سنة
()23
عرعو اىل معاقبتو من قبل صالح الدين الحقان ألنو كاد أف يكسر ىيبة
(578ىػ7782/ـ) بناءن على رأيو ،االمر الذم ّ
جيشو أماـ قوة اجليش كحصانة سور ادلوصل حسبما أشار اليو ابن االثَت(.)24كمل تدـ ىذه العالقة الوثيقة بُت مظفر الدين
( )76ابن االثَت :الكامل ،ج ،9ص ص 566 ،544؛ابن الفوطي ،كماؿ الدين عبدالرزاؽ بن امحدت723ىػ7323/ـ :رلمع االداب يف
معجم االلقاب ،قيق :دمحم الكاظم( ،طهراف7476 :ق)ػ ،مج ،3ص.447
( )77للمزيد حولو ينظر - :صادؽ أمحد داكد جودة :انئب اربل كادلوصل( 595 - 559ىػ7799 - 7664/ـ) ،مؤسسة الرسالة( ،عماف:
7985ـ) ،ص.27
( )78سيف الدين غازم بن مودكد ابن زنكي بن أقسنقر صاحب ادلوصل كالداير اجلزرية .ابن كاصل ،مجاؿ الدين دمحم بن سامل ت:
697ىػ 7307/ـ :مفرج الكركب يف اخبار بٍت ايوب ،قيق :مجاؿ الدين شياؿ( ،مصر7953 :ـ) ،ج ،7ص776؛ ابن سباط ،محزة بن
امحد بن عم(رت926 :ىػ 7920/ـ) :صدؽ االخبار ادلعركؼ بتاريخ ابن سباط ،يق :عمر عبدالسالـ التدمرم( ،طرابلس7993 :ـ )،
ص.756
( )79ابن خلكاف ،كفيات األعياف ،ج ،4ص.773
( )20ادلصدر نفسو ،ج ،4ص.773
()27ابن االثَت :الكامل  ،ج ،9ص333؛ ابن خلكاف :كفيات االعياف ،ج ،4ص.720
( )22ابن خلكاف :كفيات االعياف ،ج ،4ص ص .720 ،775
( )23ابن االثَت :الكامل :ج ،9ص.463
( )24ادلصدر نفسو ،ج ،9ص464؛ الباىر ،ص.783

()211

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

كوكربم كالبيت االيويب بعد كفاة صالح الدين عندما توجو خلدمة الزنكيُت،فقد استغل الصراعات كادلشاكل بُت نورالدين
زنكي (5770569ىػ7774-7778/ـ) ،كادللك العادؿ (675-538ىػ7278-7745/ـ) كبسبب نية االخَت يف
االستيالء على سنجاركاليت كانت من اعماؿ ادلوصل فقد استطاع كبتوليو دكر الوساطة بُت االثنُت اف يناؿ رعا نورالدين
زنكي بل كتوثقت ىذه العالقة عندما ربطهما عالقة مصاىرة حيث ّزكج االخَت ابنتيو ألكالد نورالدين زنكي كلكن الذم
حصل كمل يكن مظفر الدين قد عمل حسابو يف ذلك الوقت انو قد خسر ثقة كمودة االيوبيُت كشخص ادللك العادؿ(.)25
كىكذا استمر تعاعد كوكربم مع صهره عماد الدين بعد كفاة نورالدين كقاـ على نصرتو من اجل االستيالء على القالع
اذلكارية( )26كزكزاف(، )27كاليت كانت عمن اعماؿ ادلوصل( ،)28كدلا يئس بدرالدين لؤلؤ صاحب ادلوصل من زلاكالتو يف
اقناعهما ابلتخلي عنها جله اىل ادللك االشرؼ الذم ّلّب دعوتو كصلدتو كقاـ بتهديدمها أبنو اذا مل يًتكا ىذه القالع فهنو
سوؼ يقود جيشان لدحرىم(،)29كيبدك اف ىذا االمر كاف سببان يف اف يتوجو مظفر الدين اىل ادللك شهاب الدين غازم
الذم عصى على اخيو االشرؼ كاخذ منو( )30خالط( ،)37كيف نفس الوقت لعب مظفر الدين كوكربم دكر ادلصل بُت
االخوين بعد اف جاءه كتاب اخلليفة الناصر لدين هللا(623-575ىػ7225-7780/ـ) يعاتبهم على مافعلوه مع ادللك
االشرؼ(.)32
كاجلدير ابلذكر أف ابن االثَت يف (الكامل) عند إشارتو اىل كالية مظفر الدين كوكربم ألكؿ مرة يف حوادث
سنة(578ىػ7787 /ـ) لبعض مناطق الثغور،كذكر أبنو أتصل بصالح الدين يطمعو يف البالد اجلزرية(،)33ككاليتو إلربل
بعد أخيو( ،)34كلكنو مل يتطرؽ اىل كيفية ادارة البالد،ككيفية تعاملو مع رعيتو،مع اف عهده اتسم بػ((كاف لو يف فعل اخلَتات
غرائب مل يسمع أف أحدا فعل يف ذلك ما فعلو مل يكن يف الدنيا شيء أحب إليو من الصدقة كاف لو كل يوـ قناطَت
مقنطرة من اخلبز يفرقها على احملاكيج يف عدة مواعع من البلد جيتمع يف كل موعع خلق كثَت يفرؽ عليهم يف أكؿ النهار
( )25ابن االثَت :الكامل ،ج ،70ص.274-273
( )26القالع اهلكارية :بلدة كانحية كقرل فوؽ ادلوصل يف بلد جزيرة ابن عمر .ايقوت احلموم :معجم البلداف ،مج ،4ج ،4ص.480

( )27زوزان  :منطقة كاسعة يف شرقي دجلة من جزيرة إبن عمر ،كأكؿ حدكده من ضلو يومُت من ادلوصل اىل أكؿ حدكد خالط كينتهي حدىا
اىل أذربيجاف اىل اكؿ سلماس كفيها قالع كثَتة حصينة ككلها لألكراد البشنوية كالبختية .ايقوت احلموم :معجم البلداف ،مج ،2ج،4
ص.488
( )28ابن االثَت ،الكامل ،ج ،70ص.375
( )29ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.377 ،376
()30ابن االثَت :الكامل ،ج ،70ص.385
( )37خالط :قصبة يف أرمينية الوسطى .ايقوت احلموم :معجم البلداف ،مج ،2ج ،3ص.247
( )32ابن االثَت :الكامل  ،ج ،70ص.368
()33ادلصدر نفسو  ،ج ،9ج ،70ص ،462ص.77
( )34ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.88-87
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ككاف إذا نزؿ من الركوب يكوف قد اجتمع عند الدار خلق كثَت فيدخلهم إليو))(،)35بل ككاف يدفع لكل كاحد مبلغان من
ادلاؿ مقابل الكسوة( ،)36كمل يتطرؽ اىل رلاؿ العمراف( )37على الرغم شلا شهده مدينة إربل من احلركة العمرانية فقد بٌت أربع
خانقاىات للمصابُت ابالمرا ادلزمنة كالعمياف كقد اجتمعوا فيها ككاف يقوـ ابالشرؼ على أتمُت مجيع حاجاهتم عندما
كاف يزكرىم يف يومي االثنُت كاخلميس لكي يطمئن عليهم كحيسسهم يدخل اىل قلوهبم الفرح( ،)38ىذا ابالعافة اىل بنائو
دكر لألرامل كلأليتاـ بل حىت بٌت للمالقيط داران كرتب ذلم ادلرععات( )39كقد كاف ألربل يف عهده دار عيافة يدخل اليو
الناس من مجيع االجناس كال دينع عنو احد سواءن كاف فقَتان اك مقتصدان اك عابران(.)40مقارنةن مبا كتب عن سَتتو ككيفية
تعاملو مع رعيتو كزيره ابن ادلستويف(ت637 :ىػ 7239/ـ) ،الذم كاف داره مبثابة رللس أدب جيتمع عنده العلماء كاالدابء
كالشعراء يتناظركف ،كيتض ذلك جليان من خالؿ كتابو ادلسمى بػ:نباىة البلد اخلامل بذكر من كرده من االماثل( ،)47حيث
لوح اىل احلالة االجتماعية،كالثقافية إعافةن اىل احلركة العمرانية كتشيده ادلؤسسات اخلدمية اليت مل يتطرؽ ذلا ابن االثَت،بل
االىم من كل ىذا كال أدرم كيف غفل عز الدين ابن االثَت عن ذكره يف الكامل يف التهريخ ىو موعوع احياء مولد النبوم
الذم يعترب مظفر الدين كوكربم أكؿ من أحياىا أكابتدعها كخصص ذلذه ادلناسبة الكثَت من الصدقات كاذلبات ابالعافة
اىل انشاد ادلوشحات كيعقد فيها رلالس للعلماء كالفقهاء كالوعا (.)42كشلا يالحظ عنو أيضان ذكر مظفر الدين كوكربم يف
الكامل يف التهريخ كثرة أتكيد ادلؤلف على زلاكلة مظفر الدين لألستيالء على ادلوصل كاخضاعها ت سيطرتو ألكثر من
مرة ،أكمه ابن االثَت اىل أطماع مظفرالدين كوكربم يف ادلوصل كزلاكالتو للسيطرة على ادلدينة بشىت الطرؽ ،ففي معر
حديثو يف حوادث(578ىػ7787 /ـ) ذكر أف موعوع حصار ادلوصل من قبل جيش صالح الدين إبقًتاح مظفرالدين
( )35ابن خلكاف كفيات االعياف ،ج ،4ص.775
( )36ادلصدر نفسو ،ج ،4ص776
( )37لألستزادة ينظر :زلسن دمحم حسُت :اربيل يف العهد االاتبكي ،ص280-225؛ خانزاد صباح زلي الدين :إربل كنواحيها من خالؿ
اجلزء اخلامس لكتاب اتريخ إربل إلبن ادلستويف ،رللة االكادديية الكردية ،العدد( ،)45سنة  ،2020ص.407
( )38ابن خلكاف :كفيات االعياف ،ج ،4ص.776
()39ادلصدر نفسو ،ج ،4ص.776
( )40سبط ابن اجلوزم ،يوسف قزكاغلي (ت654 :ىػ7256/ـ) مرآة الزماف يف اتريخ االعياف ،قيق :ابراىيم الزيبق( ،بَتكت2073 :ـ)،
ج ،8ؽ ،2ص.682
( )47كىوشػرؼ الػػدين ايب الربكػات ادلبػػارؾ بػػن امحػد اللخمػػي اإلربلػػي الػذم ألػػف كتابػو  :نباىػػة البلػػد اخلامػل مبػػن كرده مػػن االماثػل -ادلعػػركؼ ب ػ
اتريخ إربل يف مخسػة اجػزاء اال أنػو مل يظهػر منػو إال اجلػزء االكؿ الػذم مت قيقػو يف قسػمُت مػن قبػل سػامي السػيد مخػاس الصػقار ،دار الرشػيد
للنش ػػر ،بغ ػػداد7980 :ـ ،كاجل ػػزء اخل ػػامس مت قيق ػػو م ػػن قب ػػل  :بش ػػار عػ ػواد مع ػػركؼ -ص ػػالح دمحم جػ ػرار ،دار الغ ػػرب االس ػػالمي ،ت ػػونس:
 2073ـ.حيث حيمل الكتاب بُت طياتو معلومات مجة عن مدينة أربيل خالؿ فًتة نفػوذ مظفرالػدين كوكبػورل كيعتػرب مػن ادلصػادر ادلهمػة ألف
ادلؤرخ إعافةن لكونو معاصران لو كاف كزيران يف دكلتو.
( )42سبط ابن اجلوزم :مرآة الزماف  ،ج ،8ؽ ،2ص.683 -682
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كوكربم،كأنو أم مظفر الدين قد لقي مالمة من قبل صالح الدين ألنو كاد اف يكسر ىيبة جيش صالح الدين(،)43ككهنو
مل يكن ىذا اجليش عائدان من مواجهة الصليبيُت كخا معارؾ كحركب عديدة.
كيف معر حوادث سنة(587ىػ7785/ـ) تطرؽ مرة اخرل اىل موعوع حصار ادلوصل،كيشَت اىل اف صالح الدين
رجع مرةن اخرل اىل ادلوصل بناءان على مراسلة مظفرالدين لو،كحدد مبلغان من ادلاؿ الذم قبضو كقدره مخسُت ألف ديناران
مقابل ذلك كلكنو خاف صالح الدين كمل ِ
يف لو مبا بذؿ من ادلاؿ،شلا أدل اىل أف يقبض عليو كلوال سلافة شعبيتو ابلبالد
اجلزرية دلا اطلق سراحو(.)44ككهّمنا مل يكن لصالح الدين االيويب شعبية يف البالد اجلزرية كىوالذم نشه كترعرع كتسلل
ادلراتب حىت كصل اىل قيادة عسكرية كاحد امراء الدكلة الزنكية،ك قاىر الصلبيُت قبل أف يبٍت دكلتو يف مصر .كقد أشار
مرة اخرل اىل انتهاكات قاـ هبا مظفر الدين كوكربم عد اىل ادلوصل من النهب كالسلب كذلك عمن حوادث
سنة600ىػ7204/ـ(.)45كمل يتطرؽ اىل مكانة ىذه ادلدينة كامهيتها دلظفرالدين كوكربم حيث كانت ادلالذ الذم جله اليو
بعد خركجو من إربل سنة569ىػ7774/ـ،ك انو رمبا كاف احلنُت ذلا كاف دافعان للعودة اليها،كأف ماعرؼ عن مظفرالدين
كرجل متصوؼ دييل اىل حياة البساطة كالزىد،فقد كىذا يناقض متامان ماجاء على لساف زكجتو حوؿ الصفات الذم كاف
يتحلى بو ىذا القائد فتقوؿ ربيعة قالت:كاف قميصو ال يساكم مخسة دراىم فعاتبتو بذلك فقاؿ :لبسي ثواب خبمسة
كأتصدؽ ابلباقي خَت من أف ألبس ثواب مثمنا كأدع الفقَت ادلسكُت (،)46كإف بساطتو ىذا كعدـ عيشو يف قصر فاخر قد
عال قدره بُت الناس(،)47كىذا يبعدعنو نظرة السلب كالنهب كالسيما قد عرؼ عنو أنو سليل عائلة ملتزمة كرلاىدة يف
سبيل االسالـ،حىت كأف جرل ذلك فههنا رمبا كانت من تراث احلرب الذم يردفو اذلالؾ كالدماركإنعداـ القيّم النبيلة أينما
حل كمل يتصف هبا مظفرالدين كوكربم لوحده،كالذم يذكره عمن حوادث سنة(578ىػ7782/ـ)اثناء خدمتو لصالح
ّ
()48
الدين ،كقد تكررت ىذه احملاكلة الحقان ألكثر من مرة كلفًتات متتالية،رمبا قد أعطى صورة سلتلفة دلا صوره غَته لو،فعند
ذكر احداث سنة(586ىػ 7790/ـ)ككيفية توليتو كالية اربل بعد كفاة اخيو،يرسم صورة لشخصية ااننية حيب ادلاؿ كال أيبو
كحيزف لفراؽ اخيو ككاف كل مهو يف االنشغاؿ مبا تركو اخوه،كصار يعجل أبعتقاؿ البعض من االمراء الذين كانوا يف خدمة
اخيو( ،)49كمل يلتفت اىل أنو رمبا يكوف استعجالو خشية فراغ إدارم كأمٍت كالسيما إف ادلدينة زلط أطماع من االاتبكيات
حراف كمن ذكم ادلراتب العليا يف جيش
اجملاكرة،كمن جهة اخرل مل يكن مظفرالدين يفتقد السلطة حيث كاف صاحب ّ
( )43ابن االثَت :الكامل ،ج ،9ص.465
( )44ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.5
()45ادلصدر نفسو  ،ج ،70ص.799
( )46سبط ابن اجلوزم :مرآة الزماف  ،ج ،8ؽ ،2ص.682
( )47عبدالقادر طليمات :مظفر الدين كوكربم أمَت إربل ،القاىرة7964 :ـ ،ص.7
( )48ابن االثَت :الكامل ،ج ،9ص.463 ،462
( )49ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.88-87
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صالح الدين ،كىوكما يذكره ابن خلكاف(( :كمل يكن لو لذة سول السماع فإنو كاف ال يتعاطى ادلنكر كال ديكن من
إدخالو إىل البلد كبٌت للصوفية خانقاىُت فيهما خلق كثَتمن ادلقيمُت كالواردين كجيتمع يف أايـ ادلواسم فيهما من اخللق ما
يعجب اإلنساف من كثرهتم كذلما أكقاؼ كثَتة تقوـ ّتميع ما حيتاج إليو ذلك اخللق كالبد عند سفر كل كاحد من نفقة
أيخذىا ككاف ينزؿ بنفسو إليهم كيعمل عندىم السماعات يف كثَت من األكقات ككاف يسَت يف كل سنة دفعتُت مجاعة من
أمنائو إىل بالد الساحل كمعهم مجلة مستكثرة من الناس يفتك هبا أسرل ادلسلمُت من أيدم الكفار فإذا كصلوا إليو أعطى
كل كاحد شيئا كإف مل يصلوا فاألمناء يعطوهنم بوصية منو يف ذلك ككاف يقيم يف كل سنة سبيال للحاج كيسَت معو ما
تدعوا حاجة ادلسافر إليو يف الطريق كيسَت صحبتو أمينا معو مخسة أك ستة آالؼ دينار ينفقها ابحلرمُت على احملاكيج
كأرابب الركاتب كلو مبكة حرسها هللا تعاىل آاثر مجيلة كبعضها ابؽ إىل اآلف كىو أكؿ من أجرل ادلاء إىل جبل عرفات ليلة
الوقوؼ كغرـ عليو مجلة كثَتة كعمر ابجلبل مصانع للماء فإف احلجاج كانوا يتضرركف من عدـ ادلاء كبٌت لو تربة أيضا
ىناؾ))(،)50كما اهتمو أبف ىو الذم اابح السلب كالنهب يف ادلوصل حُت ذكر(( أف مظفرالدين كوكبورل بن زين الدين
علي صاحب إربل قد قصد اعماؿ ادلوصل،فنهب نينول كاحرؽ غالهتا))(،)57مع اف اجليش ااين كاف جنسو البد كعند
االستيالء على منطقة اف جيلب معو الدمار كالينفرد هبذه الصفة جيش مظفر الدين.كمن جهة اخرل يصف مظفر الدين
كوكربم أبنو خائف من مواجهة العدك كذلك عند تكليف اخلليفة لو بقيادة جيشو كجيش ادلوصل دلالحقة التًت( ،)52اال
انو مل خيو احلرب كذلك بسبب خوفو على ادلسلمُت أك كما يعلل أبف عدد جيشو مل يكن متكافئان مع جيش
()53
العدك،ككهنو نسي أبنو كاف احد ادلشاركُت يف معركة حطُت (583ىػ7787/ـ)  ،ك قد شارؾ مع صالح الدين رلاىدان
يف زلاربة الصليبيُت كالدفاع عن مناطق الثغور يف الشاـ عندما كاف يتوىل حراف كالرىا(.)54كمل يتطرؽ اىل أنو قد يكوف اصرار
مظفر الدين كوكربم على االستيالء على ادلوصل بسبب ماكاف لوالده من ادلوصل كاعمالو من القالع كالسيما أنو كاف
مسقط رأسو،أك رأل نفسو احقان هبا من غَتهِ شلن تولوا كالية ادلوصل،اما ابلنسبة لعدـ القتاؿ كادلواجهة فرمبا يكوف مظفر
الدين قد درس امكانيات جيشو عسكراين السيما كانو كاف منهمكان يف الصراعات الداخلية الشديدة يف تلك الفًتة.
املبحث الثالث :النشاط العسكري ملظفرالدين كوكربي كما ورد عند ابن االثري يف الكامل-:

لقد لعب مظفرالدين كوكربم دكران فعاالن يف احلركب اليت شارؾ فيها سواء كاف على الصعيد اخلارجي عد الصليبيُت
للدفاع عن البقاع االسالمية،أك على الصعيد الداخلي بسبب التنافس على السلطة بُت أمرائها كزلاكلة كل كاحد منهم م ّد
سلطتو على أكسع ادلناطق كأبعد البالد.
( )50ابن خلكاف :كفيات االعياف ،ج ،4ص.372
( )57ابن االثَت :الكامل يف التهريخ ،ج ،70ص .799
( )52ادلصدرنفسو ،ج ،70ص.349
()53ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.27
()54ادلصدر نفسو ،ج ،9ص ص ، 463 ، 462ج ،70ص ص.93 ،77 ، 7 ، 5
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فقد أبلى مظفر الدين عد القول اخلارجية بالءن مشهوران سواء يف مشاركتو للحركب الصليبية ّتانب صالح الدين،أك
اليت قادىا يف الدفاع عن حدكد الدكلة االسالمية.كقد ابن االثَت يف معر حديثو احلمالت العسكرية لصالح الدين
االيويب سنة(580ىػ7784/ـ) عد الصليبيُت لفت (حصن الكرؾ)( )55كلكنو مل يربز مظفرالدين كوكربم الذم كاف
صاحب حراف( )56حينذاؾ ،كشارؾ صالح الدين ىذه احلمالت كقوة مساندة حسبما تطرؽ اليو مصادر اترخيية(،)57يف

حُت يؤكد مشاركتو يف لفت مناطق عكا كيصفها بػ((وجرت بينهم حرب تشيب هلا مفارق السود))(.)58فقد كاف
مشاركتو يف احلركب الصليبية كقوة مساندة جليش صالح الدين أيويب تعود اىل أككارىا كلما اصلزت مهمتها على خَت
كجو(.)59كعند تطرقو اىل الف مظفرالدين مع صاحب مراغة عالء الدين( )60لقصد أذربيجاف،ألف صاحبها أيب بكر بن
البهلواف(607-587ىػ7270-7797/ـ)()67منشغل ابلشرب ليالن كهناران،قد تعر اىل هتديد من قبل احد شلالكيو شلا
اجربه على الرجوع ((بعد اف سلك الطريق الشاقة ،كادلضايق ،الصعبة،كالعقاب الشاىقة))(،)62ككل ذلك خوفان من
الطلب،كقد غفل اف من ذىب للحرب الخيشى الطلب،كقد عرؼ عنو شجاعتو كإقدامو كمهتو العالية كأبسو
الشديد(،)63ىذه من جهة ،كمن جهة اخرل فاف ماعرؼ عن بطوالتو يف احلركب الصليبية ينفي سلافتو كلكن رمبا كاف تغَت
طريقو يف العودة فطنةن منو أك حلكمة عسكرية من قائد عسكرم حيسب حساابن دقيقان يف خطواتو.كما أنو قاد
يضم عساكر إربل كادلوصل تبعان ألكامر اخلليفة كذلك عندما استولت التًت على ادلراغة كبداية
سنة(678ىػ7227/ـ) جيشان ُ
زحفهم أبجتاه البالد االسالمية كما تطرؽ اىل ذلك ابن االثَت يف الكامل(( ككصلت كتب اخلليفة كرسلو اىل ادلوصل كاىل
مظفرالدين أيمر اجلميع ابالجتماع مع عساكره مبدينة دقوقا ليمنعوا التًت ،فإهنم رمبا عدلوا عن جباؿ إربل ،لصعوبتها ،اىل
( )55حصن الكرؾ :كلمة اعجمية اسم لقلعة حصينة جدان يف طرؼ الشاـ من نواحي البلقاء .ايقوت احلموم :معجم البلداف ،مج ،4ج،7
ص.737
( )56حراف :مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة آقور كىي قصبة داير مضر بيتها كبُت الرىا يوـ كبُت الرقة يوماف كىي على طريق ادلوصل كالشاـ
كالركـ.ايقوت احلموم :معجم البلداف ،مج ،2ج ،3ص.730
( )57سبط ابن اجلوزم :مرآة الزماف ،ج ،27ص307؛()57ابن كاصل ،مجاؿ الدين دمحم بن سامل(ت697 :ىػ7307/ـ) :مفرج الكركب يف
اخبار بٍت ايوب ،قيق :مجاؿ الدين شياؿ( ،مصر7953 :ـ ) ،ج ،2ص.765
( )58ابن االثَت :الكامل يف التهريخ ،ج ،70ص.27
( )59ابن كاصل ،مفرج الكركب ،ج ،2ص.776
( )60كىوعالء الدين ارسالف بن كربة بن نصرةالدين آبو أرسالف بن أاتبك قراسنقر االمحديلي ادلراغي  ،ككاف حسن السَتة لة أفضاؿ على
العلماء كاألئمة كاىل القراء كالصوفية تويف سنة 604ىػ7208/ـ.ابن الفوطي :رلمع االداب يف رلمع االلقاب ،ج ،2ص.343
( )67للمزيد حولو ينظر :اقباؿ عباس :ات ريخ ايراف بعد االسالـ ،ترمجة :دمحم عالءالدين منصور ،مراجعة :السباعي دمحم السباعي ،القاىرة:
7989ـ ،ص.374-373
( )62ابن االثَت :الكامل ،ج ،70ص.234
()63ابن كاصل : :مفرج الكركب  ،ج ،5ص.57
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ىذه الناحية كيطرقوف العراؽ،فسار مظفرالدين من إربل يف صفر ،كسار اليهم مجع من عسكر ادلوصل ،كتبعهم
ادلتطوعة))(،)64كما كانو يف سنة(622ىػ7225/ـ) يذكر أبنو ساىم مع جالؿ الدين بن خوارزـ شاه(-677
628ىػ7237-7279/ـ) آخر ملوؾ الدكلة اخلوارزمية(628-470ىػ7237-7077/ـ)( )65يف محاية اكالد جنكيز
خاف ملك التًت الذين كقعوا يف االسر كبسبب احلماية كالكرـ معهم استطاع جالؿ الدين من السيطرة على اذربيجاف،كرجع
مظفر الدين اىل اربل ،كيصفهما ابهنما:قفلُت عظيمُت،أم ماجيمعا كحيتكرا لنفسهما كمل يسلم منهم اىل ادلوصل احد(.)66
أما بشهف قيادتو يف ادلعارؾ اليت كانت دائرة آنذاؾ بُت القول الدخلية كاليت تسببت يف اععاؼ قوة الدكلة شلا اطمع القول
االجنبية فيها .فقد كاف مظفر الدين الكوكربم احد االمراء كالقادة ادلقربُت يف جيش صالح الدين ،كقد اشار اليو بوجوب
االستيالء على ادلوصل رمبا ألمهية موقعو اجلغرايف على الرغم من رأم صالح الدين يف اف حلب كانت االىم منو(،)67كقد
رافقت ىذه احلمالت احداث مؤسفة حصلت داخل الدكلة االسالمية نفسها كبُت قادهتا كأمرائها كيبدك اف ىذا االمر
كاف شائعان آنذاؾ بدليل اف ابن االثَت يذكر بعد كفاة صالح الدين اقًتاح اخوه رلدالدين على عزالدين ااتبك أبف يتوجو
(.)68
مسرعان لألستيالء على ماكاف لصالح الدين يف سنجار كنصيبُت
كما كاف الصراعات الداخلية بُت االسرة االيوبية كالزنكية بقيادة كل من ادللك العادؿ كنورالدين زنكي(،)69كادللك
االشرؼ كعماد الدين زنكي()70من بعدىم قد لعبت دكران فعاالن يف استمالة امراء كقادة مثل مظفر الدين كوكربم اليهم
،كقد حاكؿ االخَت اف يستفيد من ىذه الصراعات اترنة(،)77كيلعب دكر الوساطة من اجل ابراـ الصل بينهم(.)72كمل تقتصر
ىذه الصراعات بُت البيواتت ادلختلفة بل اف البيت االيويب نفسو شهدت انشقاقات كصراعات داخلية،كذلك عندما اعلن
شهاب الدين غازم ادللك ادلعظم عصيانو على ادللك اشرؼ سنة(627ىػ 7224/ـ)،كحاكؿ كل جانب منهم االستفادة
من قوة كخربة قادة عسكريُت ابرزين امثاؿ مظفر الدين كوكربم من اجل استمالتهم (.)73

( )64ابن االثَت :الكامل ،ج ،70ص349
( )65للمزيد حوؿ ىذه الدكلة كملوكها ينظر :دمحم بن امحد النسوم :سَتة السلطاف جالؿ الدين منكربت  ،قيق :حافظ امحد محدم ،دار
الفكر العريب( ،مصر7953 :ـ) ،ص.77
( )66ابن االثَت :الكامل ،ج ،70ص.390
( )67ادلصدر نفسو  ،ج ،9ص.462
()68ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.727
()69ادلصدر نفسو  ،ج ،70ص.273
( )70ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.375
( )77ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.290
( )72ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.273
( )73ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.349
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كيبدك كانو نتيجة ألنشغاؿ مظفر الدين كوكربم بتلك الصراعات كاهنماؾ القوة العسكرية بلغ االمر مبظفر الدين
الكوكربم انو مل يستطيع احلفا على شلتلكاتو يف اعماؿ اربل،كذلك عندما استطاع احد ملوؾ الًتكماف يدعى سونج
قشيالوا( )74من االستيالء على قلعة سار()75ك سنة627ىػ7230/ـ،كقتل عددان كبَتان من االمراء فيها كعندما تصدل لو
مظفر الدين كوكربم كأراد اف اف يًتكو مل يتمكن منو كاعطر اىل ابراـ صل معو يًتؾ لو القلعة مبوجبو(. )76

نتائج البحث-:

عند دراستنا دلوعوع البحث توصلنا اىل النتائج اليت ضلاكؿ تلخيصها بنقاط رئيسية على الشكل التايل-:
 مبا أف ادلصدر قد مت أتليفو بتكليف من قبل صاحب ادلوصل بدرالدين لؤلؤ لذا الديكن اعتباره مصدران زلايدان ألنوالخيلو من ادليوؿ العاطفية.
 على الرغم من أتثر ادلؤلف ابدليوؿ العاطفية إال انو مل يًتدد يف تسجيل احلقائق أحياانن،ففي معر حديثو عن حوادثسنة 583ىػ7787/ـ أشاراىل أف صالح الدين أكصى ابنو االفضل إبرساؿ جزء من جيشو اىل عكا لينهبوه
كخيربوه،ككهمنا كاف ادلاؿ كاخلراب ىدفان حلركب صالح الدين خاصةن كادلسلمُت عامةن،كادللفت للنظر أنو كبعد سطر
يناقض نفسو كيذكر انو ىذه الفرقة ادلؤلفة من أكابر االمراء قد اشتبكت مع الفرنج ،كجرت بينهما حرب تشيب لو
()77
ادلفارؽ
 كما لوح ابن االثَت للتقليل من قدره أك لتشويو العالقة بينو كبُت صالح الدين عندما أشار اليو عمن حوادثسنة(606ىػ7209/ـ)عندما أرسل صاحب سنجار كلده مع مظفرالدين ليستشفعو عند صالح الدين،كقد ظن
مظفرالدين أنو لو أستشفع لو ألجابو العادؿ ألثره يف خدمتو،كلكنو خاب ظنو ألنو مل يشفعو العادؿ(،)78كلكن ىذا
يعترب من االمور العادية بُت القائد كأمرائو.
 اجلدير ابلذكر اف ابن االثَت ليس الوحيد من بُت ادلؤرخُت الذم كتب عن مساكمء مظفر الدين كوكربم،فقد أشارايقوت احلموم إليو أبنو طباع ىذا االمَت سلتلفة متضادة،فإنو كثَت الظلم،عسوؼ ابلرعية،راغب يف أخذ االمواؿ من
غَت كجهها،كىو مع ذلك على الفقراء كثَت الصدقات على الغرابء،يسَت االمواؿ اجلملة الوافرةيستفك ذلا األسارل

( )74سونج قشيالوا  :امَت تركماين ظهر سنة( 627ىػ 7230/ـ) ،امسو سونج كلقبو مشس الدين كقشيالوا اسم قبيلتو ،كاف من قطاع الطرؽ
بُت إربل كمهذا.ابن االثَت الكامل ،ج ،70ص.443
( )75سارك قلعة منيعة من اعماؿ إربل .ابن االثَت الكامل ،ج ،70ص.443
( )76ابن االثَت الكامل ،ج ،70ص.443
()77ادلصدر نفسو  ،ج ،70ص.27
( )78ادلصدر نفسو ،ج ،70ص.274
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ادلسلمُت من أيدم الكفار الصليبيُت(،)79كقد نقل عنو ابن كاصل يف ذلك فعلى الرغم من كصفو ابلصفات احلميدة اال
أنو أشار أيضان اىل أنو كاف فيو ظلم كعسف كإحلاح يف استخراج االمواؿ(.)80
 كاخَتان البد من االشارة اىل اف ماظهر بُت ابن االثَت كمظفرالدين كوكربم مل يؤثر على العالقة الوثيقة بُت مدينيت إربلكادلوصل ككلما دعت احلاجة تكاتفت االايدم للوقوؼ معان كقد أشار ابن االثَت نفسو اىل مساندة ادلواصلة من اجل
مالحقة التتارالذين دخلوا إربل كقتلوا من ظفركا هبم من أىل القرل كهنبوىا(.)87كاف ماظهر بُت الشخصيتُت ماىي اال
بسبب اختالؼ الوالءات ألسرتُت حكما يف ادلنطقة كمها االسرة الزنكية كاالسرة االيوبية ،مجع بينهما فًتات سادت
فيها الود كالوائـ  ،كيف اخرل جرت بينهما ادلواجهة نتيجةن للتنافس على السلطة كطبيعة فطرية للبشر،يف حُت اف
العامل اجلغرايف فر نفسو يف ديد تلك العالقة.

املصادر واملراجع- :
أوآلً  :املصادر- :

ابن األثيػر ،علي بن دمحم(ت630 :ىػ7232 /ـ):
-7
التاريخ الباىر يف الدكلػة األاتبكية يف ادلوصل ،قيق :عبد القادر طليمات ،دار الكتب احلديثة( ،القاىرة7963 :ـ).
الكامل يف التاريخ ،قيق :عمر عبدالسالـ التدمرم ،دار الكتاب العريب( ،بَتكت2006 :ـ).
ابن الفوطي ،كماؿ الدين عبدالرزاؽ بن امحد(ت723 :ىػ7323/ـ) :رلمع االداب يف معجم االلقاب ،قيق :دمحم الكاظم،
-2
كزارت فرىنگ كارشاد اسالمی( ،طهراف7476 :ىػ).
إبن ادلستويف :شرؼ الدين ايب الربكات ادلبارؾ بن امحد اللخمي اإلربلي(ت637 :ىػ 7239/ـ)،
-3
نباىة البلد اخلامل مبن كرده من االماثل -ادلعركؼ بػ(اتريخ إربل) ،قيق :سامي السيد مخاس الصقار ،دار الرشيد للنشر( ،بغداد:
7980ـ) ،ج ،7ؽ ،7ؽ.2
اتريخ إربل ادلسمى نباىة البلد اخلامل مبن كرده من االماثل ،قيق :بشار عواد معركؼ -صالح دمحم جرار ،دار الغرب االسالمي،
(تونس2073 :ـ) ،ج.5
امحد بن امحد النسوم(كاف حيان سنة 639ىػ7247/ـ) :سَتة السلطاف جالؿ الدين منكربت  ،قيق :حافظ امحد محدم ،دار
-4
الفكر العريب( ،مصر7953 :ـ).
إبن خلكاف ،مشس الدين أمحد بن دمحم (ت687 :ى7282 /ـ) ،كفيػات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،قيق إحساف عباس ،دار
-5
صادر( ،بَتكت7978 :ـ).
ابن سباط ،محزة بن امحد بن عمر(ت926 :ىػ7920/ـ) :صدؽ االخبار ادلعركؼ بتاريخ ابن سباط ،يق :عمر عبدالسالـ
-6
التدمرم ،جركس برس( ،طرابلس7993 :ـ).

( )79معجم البلداف ،مج ،7ج ،7ص.776
( )80مفرج الكركب ،ج ،5ص.57
( )87ابن االثَت :الكامل ،ج ،70ص.450
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ابن شداد ،عزالدين دمحم بن علي ابراىيم(ت684 :ىػ7285/ـ) :االعالؽ اخلطَتة يف ذكر امراء الشاـ كاجلزيرة ،قيق :حيِت زكراي
-7
عبارة ،منشورات كزارة الثقافة السورية( ،دمشق7997 :ـ).
ابن كاصل ،مجاؿ الدين دمحم بن سامل(ت697 :ىػ7307/ـ) :مفرج الكركب يف اخبار بٍت ايوب ،قيق :مجاؿ الدين شياؿ،
-8
(مصر7953 :ـ).
ابو الفداء ،عمادالدين بن امساعيل بن دمحم(ت732 :ىػ7332/ـ) :تقومي البلداف ،قيق :رينود-ماؾ كوكُت ديسالف  ،دارالصادر،
-9
(بَتكت :د.ت).
 -70الذىيب ،مشس الدين دمحم بن أمحد بن عثماف (ت748 :ىػ 7347/ـ) :سَت أعالـ النبالء  ،مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر،
(بَتكت 7996 ،ـ).
 -77سبط ابن اجلوزم ،يوسف قزكاغلي(ت654 :ىػ 7256/ـ) مرآة الزماف يف اتريخ االعياف ،قيق :ابراىيم الزيبق ،الرسالة العادلية،
(بَتكت2073 :ـ).
 -72القلقشندم ،امحدبن علي(ت827 :ىػ7478/ـ) :صب االعشى يف صناعة اإلنشا ،قيق :دمحمحسُت مشس الدين ،دارالكتب
العلمية( ،بَتكت :د.ت).
 -73ايقوت احلموم ،شهاب الدين أبو عبد هللا(ت626 :ق7229/ـ) :معجم البلداف ،قيق :دمحم عبدالرمحن ادلرعشلي  ،دار احياء
الًتاث( ،بَتكت :د.ت).

اثنياً :املراجع- :
 -7صادؽ أمحد داكد جودة :انئب اربل كادلوصل(595–559ىػ7799-7664/ـ) ،مؤسسة الرسالة( ،عماف 7985 :ـ).
 -2عبدالقادر طليمات :مظفر الدين كوكربم أمَت إربل( ،القاىرة7964 :ـ).
 -3كي.ليسًتنج :بلداف اخلالفة الشرقية ،ترمجة بشَت فرنسيس ك كوركيس عواد ،مؤسسة الرسالة ،ط( ،2بَتكت 7985 :ـ) .
 -4زلسن دمحم حسُت :اربيل يف العهد االاتبكي ،التفسَت( ،اربيل2074 :ـ).
 -5ميسوف ذنوف عبدالرزاؽ العباجيي :ابن االثَت مؤرخان للحركب الصليبية ،دارالكتب العلمية( ،بَتكت.)2020 :

اثلثاُ :اجملالت

-7

حيدر خضَت مراد :ابن االثَت رؤية ااتبكية يف احلركب الصليبية ،رللة الباحث/كلية الًتبية كالعلوـ االنسانية/جامعة كربالء،

عدد( ،)6مج.2073 ، 7
خانزاد صباح زلي الدين :إربل كنواحيها من خالؿ اجلزء اخلامس لكتاب اتريخ إربل إلبن ادلستويف ،رللة االكادديية الكردية،
-2
العدد( ،)45سنة .2020
صهيب حازـ عبدالرزاؽ الغضنفرم :زين الدين علي كوجك انئب قلعة ادلوصل(563-539ىػ7768-7745/ـ) ،رللة آداب
-3
الرافدين ،العدد( ،)87سنة (7447ىػ2020/ـ).
دمحم جلوب فرحاف :منهجية ابن االثَت يف الكامل يف التاريخ ،رللة الفكر العريب ادلعاصر( ،لبناف7987 :ـ) ،عدد ،72ص-749
-4
.758
ميسوف ذنوف العباجيي :الطبعات االكربية لكتاب الكامل يف التهريخ إلبن االثَت(ت630 :ىػ7232/ـ) طبعة تورينربغ منوذجان ،رللة
-5
دراسات موصلية ،العدد ( ،)43ربيع االكؿ 7435ىػ2074/ـ ،ص.774-737
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اتريخ قبوؿ النشرٕٕٕٓ/ٕ/ٕٓ:

اتريخ استالـ البحثٕٕٓٔ /ٕٔ /ٕٚ :

مدينة سروج في العهدين الفرنجي الصليبي و األيوبي
Suruj city in the two convents
Crusaders and Ayyubid
أ.د .سعيد صبدالله جبريل البيشاوي
فلسطين  /رام الله
Prof. Dr. Saeed Abdullah Al-Bishawi
Palestine/ Ram Allah
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ملخص البحث:

يتناوؿ البحث عن مدينة سروج وأصل تسميتها ،واألٝتاء اليت عرفت هبا ،وموقعها اٞتغرايف يف اٞتنوب الغريب من مدينة
الرىا ،وحدودىا إذ حيدىا من الشرؽ حراف ومن اٞتنوب قلعة جعرب ومن الغرب تل ابشر ويعاجل البحث أيضاً مصادر ا١تياه
فيها ،ومزروعاهتا مثل الرماف والسفرجل والكمثرى وا٠توخ وغَتىا،كما يتطرؽ عن اترخيها يف العصر اإلسالمي ،وحصار
عياض بن غنم للمدينة يف عهد ا٠تليفة الراشدي عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر ،لكنو مل يتمكن من فتحها ،بسبب حصانتها
وبسالة أىلها؛ ٦تا دفعو للصلح مع أىلها .ويف العهد األموي قاـ ا٠تليفة ىشاـ بن عبدا١تلك بتوطُت ٨تو ستُت ألف عريب
وتركماين يف سهل سروج الشرقي .ويف العهد العباسي ٘تيزت ابزدىارىا ال سيما بكثرة أشجارىا ا١تثمرة .وتعرضت مدينة
سروج للغزو من قبل اإلمربطورية البيزنطية عاـ ٖٔٗىػٜٕ٘/ـ ،وأقدـ الغزاة على قتل عدد كبَتمن سكاهنا وهنبهم ،وعندما
علم سيف الدولة اٟتمداين ٔتا فعلو البيزنطيوف خرج إليهم بقواتو لكنو مل يدركهم.
بقيت سروج ٖتت اٟتكم اإلسالمي منذ عاـ ٔٚىػٖٙٛ/ـ حىت سيطر عليها الفر٧تة الصليبيوف يف هناية القرف
ا٠تامس ا٢تجري /اٟتادي عشر ا١تيالدي ،وكانت ضمن إمارة الرىا الفر٧تية الصليبية اليت أسسها بلدوين األوؿ ،وبقيت
ا١تدينة وماحو٢تا اتبعة للفر٧تة الصليبيُت وجرى إقاموا مؤسساهتم اإلدارية والقضائية فيها ،من ٤تاكم وغَتىا ،وانتزعت ملكية
أراضي سكاهنا الذين أخذوا يعملوف يف أراضيهم كمستأجرين ٢تا ،وفرض عليهم الضرائب أبنوعها كافة واستمرت على ىذا
اٟتاؿ حيت حررىا عماد الدين زنكي من الصليبيُت عاـ ٖٜ٘ىػٔٔٗ٘/ـ.
ويف العهد األيويب ابتت أوضاع ا١تدينة غَت مستقرة بسبب استمرارالصراعات بُت أفراد البيت األيويب ،فتارة ٗتضع
للملك األفضل بن صالح الدين واترة لعمو سيف الدين العادؿ واترة للملك الكامل بن سيف الدين العادؿ واترة أخرى
لألشرؼ بن العادؿ .وبقيت ا١تدينة وجوارىا مثاراً للنزاع بُت أفراد البيت األيويب ،حيت تعرضت للغزو ا١تغويل بقيادة ىوالكو
عاـ ٜٙ٘ىػٕٔٙٔ/ـ ،ومت إرتكاب ٣تزرة يف ا١تدينة من قبل التتار.إىل أف دانت أخَتاً للحكم ا١تملوكي.
الكلمات املفتاحية :سروج ،الفر٧تة ،االيوبيُت ،الصليبيُت.

Abstract
The research discusses the Suruj and continued its name, the names by
which it was known, its geographical location in the south west of the city
of Edessa, and its borders, to the east by Harran, to the south by Qal'at
Ja'bar, and to the west by Tell Basher.
It talks about the history during the Islamic era, and the siege of Iyad bin
Ghanem of the city during the caliphate of Omar bin Al-Khattab, but he
could not conquer it, because of its high defenses and the valor of its
people, which prompted him to make peace with its people. In the Maoist
era, the Caliph Hisham ibn Abd al-Malik settled about sixty thousand
Arabs and Turkmens in the eastern plain of Suruj. In the Abbasid era, it
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was very prosperous, especially with its abundance of trees. The city of
Suruj was invaded by the Byzantine Empire in 952A.D/341 AH, and the
invaders killed and looted its population.
Suruj remained under Islamic rule until the Crusaders took control of it
at the end of the fifth century AH / eleventh century AD, and it was within
the Crusader Emirate of Edessa, which was founded by Baldwin I. In their
lands as tenants, taxes of all kinds were imposed on them and they
continued in this state until Imad al-Din Zangi liberated it from the
Crusaders in 539 AH / 1145 AD.
The conditions of the city were unstable during the Ayyubid era because
of the ongoing conflicts between the members of the Ayyubid house.
Sometimes it was subject to King Al-Afdal bin Salah al-Din, sometimes to
his uncle Saif al-Din al-Adil, and some other times to al-Malik al-Kamil
Ibn Saif al-Din al-Adil and at other times to Ashraf Ibn al-Adil. The city
and its surroundings remained a subject of conflict between the members of
the Ayyubid house until it was subjected to the Mongol invasion led by
Hulagu in 659 AH /1261A.D.and a massacre was committed in Suruj by
the Tatars.

املقدمة

أعلن البااب أرابف الثاين Urban IIقياـ اٟتروب الصليبية يف ٣تمع كلَتموف Clermonالذي عقد يف جنوب
فرنسا يف السابع والعشرين من شهر نوفمر عاـ ٜ٘ٔٓـ ،وكاف ىناؾ عدة أسباب لقياـ اٟتروب الصليبية منها :العامل
الديٍت الذي يعد من العوامل الرئيسة لقياـ اٟترب الصيليبة والذي شكل ضرورة ىامة للسيطرة على البالد اليت ولد فيها
السيد ا١تسيح (عليو السالـ) ،العامل االقتصادي والذي شكل رافعة كبَتة للقياـ هبذه اٟتروب من خالؿ ماشهدتو أورواب
يف تلك الفًتة من أزمة اقتصادية خطَتة سببها كثافة السكاف إذ كاف الطعاـ ٤تركا فظيعا ٞتماىَت أورواب الذين ٖتولوا إىل
أعماؿ العدواف والسلب والنهب ،ىذا اىل جانب رغبة ا١تدف التجارية اإليطالية يف ٖتقيق مكاسب مادية عن طريق نقل
الصليبيُت وا١تؤف ،وأيضا كانت ا١تدف اإليطالية تشًتط على الصليبيُت اٟتصوؿ على شارع وسوؽ وفندؽ وٛتاـ عدا
الضرائب يف كل مدينة تسقط يف قبضتهم ،والدليل على ذلك أف ٕتار البندقية كانوا يقولوف :ط ٨تن ٕتار أوال وبنادقة
اثنياً" أي امهامهم على ما حيققونو من مكاسب اقتصادية .وإىل جانب ذلك طمع األوروبيُت يف خَتات الشرؽ ،فقد أشار
البااب أرابف الثاين يف خطابو إىل الرحيل إىل (أرض اللنب والعسل) ،كذلك أدت طبيعة النظاـ اإلقطاعي يف غرب أورواب
جعلت والفرساف األمراء احملرومُت من األرض بسبب نظاـ اإلرث السائد.
أما العامل االجتماعي فيعود إىل طبيعة اجملتمع األورويب يف العصور الوسطى الذي انقسم إىل ثالث طبقات ىي :طبقة
رجاؿ الدين وطبقة احملاربُت من النبالء والفرساف وطبقة الفالحُت من األقناف ورقيق األرض ،وكانت طبقة الفالحُت ٘تثل
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الطبقة اليت يعمل أفرادىا ليسدوا حاجة الطبقتُت األولُت  .واٟتقيقة أف اآلالؼ يف الغرب األورويب عاشوا يف ظل نظاـ
القرية إذ كانوا يعيشوف يف بيوت من جذوع األشجار ،غطيت سقوفها وأرضيتها ابلقش والطُت ،ومل يكن ٢تا نوافذ ،وأاثثها
متواضع صندوؽ صغَت وبعض األدوات الفخارية وا١تعدنية البسيطة .وكاف اولئك الفالحوف ملزموف أماـ السيد اإلقطاعي
ابلتزامات عدة منها :إنشاء الطرؽ وحفر ا٠تنادؽ وإصالح اٞتسور ،فضال عن الضرائب اليت يدفعها الفالح لسيده مثل
ضريبة الرأس وا١تاشية ،وكاف على الفالح أف يدفع لسيده اإلقطاعي اجورا معينة عندما يطحن قمحو يف طاحونتو أو خيبز
خبزه يف فرنو ويعصر زيتونو وعنبو وتفاحو يف معصرتو .وقد وجد ىؤالء يف اٟتروب الصليبية منفذاً إىل حياة أفضل.
وإىل جانب ذلك كلو كاف يسود اٞتانب اإلسالمي حالة من التمزؽ والتفكك ٦تا ساعد الفر٧تة الصليبيُت على تنفيذ
مشروعهم .إذ أف الصراع بُت ا٠تالفتُت العباسية والفاطمية كاف على أشده.
وٕتدر اإلشارة إىل أف دعوة البااب أرابف الثاين Urban IIإىل ٖترؾ ٚتاعات شعبية غَت منظمة مثل ٚتاعة
جوتشالك ووالًت ا١تفلس وفولكمار وبطرس الناسك اليت سارت يف طريقها ٨تو األراضي ا١تقدسة يف فلسطُت ،وقد أبيدت
اٟتمالت الشعبية على يد األتراؾ السالجقة يف آسيا الصغرى)تركيا اليوـ).

محلة األمراء

شارؾ يف ىذه اٟتملة ٣تموعة من أمراءاإلقطاع ومن بينهم الدوؽ جودفري البويوين ،وبوىيموند النورماندي ،ورديوند
الصنجيلي وبلدوين البويوين ،واتنكرد ،وبلدوين دي بورج،وستيفن كونت بلوا،وروبرت كونت فالندرز ،وروبرت النورمندي
وغَتىم  .و٘تكنت ٛتلة األمراء من أتسيس أربعة كياانت ىي إمارة الرىا وإمارة أنطاكية وإمارة طرابلس و٦تلكة بيت
ا١تقدس الصليبية.
وما يهمنا يف ْتثنا ىذا ىو إمارة الرىا الفر٧تية الصليبية اليت أسسها بلدوين البويوين Baldwin of Bouillon
؛وٓتاصة أنو يتناوؿ مدينة سروج وأعما٢تا اليت كانت تتبع اإلمارة.
تطرؽ إىل
ويتناوؿ ىذا البحث مدينة سروج واألٝتاء اليت عرفت هبا وموقعها وحدودىا وتبعيتها للحكم اإلسالمي ،مث ّ
اٟتديث عن تبعية ا١تدينة للحكم الفر٧تي الصلييب يف عهد األمَت بلدوين البويوين الذي تنازؿ عن اإلمارة ٚتيعها إىل ابن
عمو بلدوين دي بورج الذي حكمها حىت عاـ ٔٔٔٛـ ،وىو العاـ الذي تويف فيو ا١تلك بلدوين األوؿ ،وعندما غادر
بلدوين دي بورج اإلمارة تنازؿ عنها ٞتوسلُت دي كورتيناي األوؿ الذي تويف عاـ ٖٔٔٔـ ٕ٘٘/ىػ وورثو يف حكم اإلمارة
ابنو جوسلُت كورتيناي الثاين الذي حكم استمر حكمو ٢تا حىت ٖتريرىا على يد عماد الدين زنكي عاـ ٗٗٔٔـٖٜ٘/ىػ
وٖترير سروج عاـ ٘ٗٔٔـٖٜ٘/ىػ ،وبعد وفاة عماد الُت زنكي أصبحت سروج من أمالؾ ابنو نور الدين ٤تمود ومن
بعده آلت إىل أمالؾ صالح الدين األيويب ،مث تنازعها أبناء البيت األيويب.
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موقع مدينة سروج:

تقع مدينة سروج( )2يف إقليم اٞتزيرة الفراتية مشاؿ مدينة عُت العرب وتبعد عنها ٙتاين كيلو مًتات،و جنوب غرب مدينة
الرىا ،وىي تعرؼ يف الوقت اٟتاضر ابسم سوروؾ،ولعل اٝتها يرجع إىل اللفظة السراينية .Serujوحيدىا من الشرؽ حراف

ومن الشماؿ الشرقي مدينة الرىا( ،)3ويكتب اسم ا١تدينة ابللغة اال٧تليزية  Serujأو ،SurucوابلفرنسيةSororge
ومن األٝتاء اليت عرفت هبا ا١تدينة عرب اترخيها ،serog , Batne, Osrhone ،أما تسميتها , Batneفتعود إىل
ىجرة السومريُت من آسيا واستقرارىم فيها ويف العهد األشوري ٛتلت اسم Tabartipومن أٝتائها اٟتديثة مدينة

اٟترير( )4و٘تيزت سروج أبهنا مدينة كثَتة ا١تياه والبساتُت وهبا الرماف ا١تفضل والكمثرى وا٠توخ والسفرجل( )5وذكرىا ابن
الفقية إىل جانب نصيبُت* والرىا وٝتيساط وراس كيفا واألرض البيضاء وتقدير خراج مصر الف الف (مليوف) وستمائة
الف درمهوستمائة الف درىم.

()6

الفتح اإلسالمي لسروج وأعماهلا :توجو عياض بن غنم الفهري القرشي( )7يف خالفة عمر بن ا٠تطاب إىل سروج عاـ
ٔٚىػ ٖٙٛ /ـ لفتحها ،وحاصرىا لكنها استعصت عليو ٟتصانتها وبسالة أىلها ،فلم يتمكن يتمكن من فتحها وصاحل

( )2سروج  :على وزف فعوؿ ،بفتح أولو ،من السرج ،وىو من أبنية ا١تبالغة .ايقوت اٟتموي ،معجم البلداف ،جٖ،
ِج الفرس أش ّد عليو السرج .ا١تنجد يف اللغة واألعالـ،الطبعة السابعة
ِج السراج ٔتعٌت أوقده ،و َ
ص ،ٕٔٙوقيل أ َ
أسر ُ
ُسر ُ
والثالثوف،دار ا١تشرؽ ،بَتوتٜٜٔٛـ .وىناؾ من يقوؿ أف سروج نسبة إىل جد إبراىيم ا٠تليل عليو السالـ
( )3انظر ا٠تريطة

( )4علي شيخو ،موقع  welateme.net/cand/mocالسبت ٖٔ كانوف اثين ٕٓٓٚ
( )5أبو الفداء ،تقوًن البلداف ،صٕٚ
 نصيبُت :ىي مدينة عامرة من بالد اٞتزيرة على جادة القوافل من ا١توصل إىل الشاـ ويف قراىا على ما يذكر أىلها
أربعوف ألف بستاف ،انظر :ايقوت اٟتموي ،ا١تصدر السابق،جػ٘،ص.ٕٛٛ
( )6ابن الفقيو،كتاب ٥تتصر البلداف ،صٖٖٔ

( )7عياض بن غنم الفهري القرشي  :أسلم قبل صلح اٟتديبية وىو من قادة الفتح اإلسالمي زمن ا٠تليفة عمر بن
ا٠تطاب ،وكاف ابلشاـ َم َع ابْن عمو أَِيب عبيدة بْن اٞتراح ،فتح معظم إقليم اٞتزيرة صلحاً وعنوة،تويف سنة ٕٓىػٙٗٔ/ـ.
أبن األثَت  :أسد الغابة ١تعرفة الصحابة ،جػٗ ،صٖ٘ٔ ابن العماد ،شذرات الذىب جػ ٔ ،صٖٔ
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أىلها ودخلت يف ٛتاية الدولة اإلسالمية منذ عهد ا٠تالفة الراشدة )8(.ويف إبريل (نيساف) من السنة ذاهتا تعرضت إحدى
قرى سروج واليت تعرؼ ابسم "قطناف" إىل ىزة ؛٦تا أدى إىل سقوط سورىا وعامة بيوهتا( ،)9إىل أف ويل معاوية بن ايب
سفياف حكم سروج وأعما٢تا وإقليم اٞتزيرة يف عهد ا٠تليفة عثماف بن عفاف (هنع هللا يضر) بعد عزؿ واليها عمَت بن سعد

األنصاري وأمر معاوية بن أيب سفياف بتجديدىا(.):

ويف عهد ا٠تالفة األموية قاـ ا٠تليفة ىشاـ بن عبدا١تلك

()21

الشرقي٦ ،تا يفيد أبف ا٠تالفة األموية أولت إىتمامها إلقليم اٞتزيرة(.)22
ويف العصر العباسي سَت ا٠تليفة ا١تعتصم

()23

األفشُت

()24

بتوطُت ستُت ألف عريب وتركماين يف سهل سروج

إىل سروج عاـ ٖٕٕىػٖٛٛ/ـ ،وأمره اب لدخوؿ من درب

اٟتدث وٝتى لو يوماً يكوف الدخوؿ فيو ،ويوما يكوف اجتماعهم فيو )25(.واعتربت سروج يف عهد ا٠تالفة العباسية كورة
من كور اٞتزيرة الفراتية.

()26

( )8البالذري ،فتوح البداف ،صٓ ،ٔٛايقوت اٟتموي ،ا١تصدر السابق ،جػٖ ،ص،.ٕٔٙا١تنبجي ،ا١تنتخب من اتريخ
ا١تنبجيٖ ،تقيق عمرتدمري،الطبعة األوىل،دار ا١تنصور،طرابلس ٜٔٛٙـ،صٔ٘.
( )9ا١تنبجي ا١تنتخب من اتريخ ا١تنبجيٖ ،تقيق عمر عبدالسالـ تدمري،الطبعة األوىل دار ا١تنصور ،طرابلس
ٜٔٛٙـ،صٖٚ
( ):البالذري ،فتوح البلداف ،ص ٔٛٛ

( )21ىشاـ بن عبدا١تلك:ولد يف دمشق سنةٕٜٙٔ / ٚـ وتوىل ا٠تالفة بعد وفاة أخية يزيد عاـ ٘ٓٔىػ،ٕٚٗ/وكاف
ذكيا،مدبرا،حليما،حازما،عاقال يكره سفك الدماء.كاف ىشاـ مولعا ابقتناء الفرش والثياب وا٠تيل عدة اٟترب .وكاف لو
قصر يف قرية الرصافة من ارض قنسرين وكاف ينزؿ فيو .امتاز عهده ابٟتزـ والتدبَت يف االمور السياسية واالقتصادية
واالجتماعية،وقيل أنو غزا أراضي الروـ سنة ٛٚىػ،وبلغت الدولة األموية يف عهده أقصى اتساع ٢تا،تويف يف الثاين من ربيع
األوؿ سنةٕ٘ٔىػ/ػٖٗٚـ .انظر:الطربي ،اتريخ الرسل وا١تلوؾ،جػٖ ،ٚ-ٙتقيق دمحم ابو الفضل ابراىيم ،الطبعة الرابعة ،دار
ا١تعارؼ ،القاىرةٜٔٚٛـ ،صٕٔٓ،ٕٓٛ-ىاين ابوالرب ،اتريخ الدولة األموية،دار اٟتسن للنشر ،ا٠تليل ٕٜٜٔـ،
ص.ٕٔٙ-ٔ٘ٛ
( )22علي شيخو
( )23ا٠تليفة ا١تعتصم :ىو أبوإسحق دمحم بن ىاروف الرشيد،وكاف أبيض أصهب أوصى لو ا١تأموف اب٠تالفة من بعده عاـ
ٕٔٛىػٖٖٛ/ـ،،كاف يقاؿ لو ا١تثمن ،فتح ٙتاف فتوح ،وقتل ٙتانية أعداء ،وبٌت ٙتانية قصور ،غزا عمورية وقتل ثالثُت الفاً
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ويف عاـ ٖٔٗىػٜٕ٘/ـ شن األمرباطور البيزنطي قسطنطُت السابع ىجوماً على مدينة سروج ويف ذلك يقوؿ ابن
شداد":فيها غزا الروـ مدينة سروج فقتلوا وهنبوا" .وعندما علم سيف الدولة بذلك خرج إليهم فلم يدركهم ،ويبدو أنو أراد

االنتقاـ ،فغزا ملطية وشاطئ الفرات فقتل من الروـ وسىب وغنم وأسر قسطنطُت ابن الدمستق(.)27
وٕتدر اإلشارة ىنا إىل أنو ظهر عاـ ٖٜ٘ىػٔٓٓٗ/ـ ،يف ضياع أعماؿ سروج تعرؼ ابسم "كفر زعرور" رجل غاز
اٝتو أٛتد بن حسُت الذي عرؼ ابألصفر "فتزاي بزي الفقراء" وتبعو خلق كثَت من سكاف القرى ا١تسلمُت،وواجو عسكر
٦تهد الدولة أبو منصور أٛتد بن مرواف ا١تلقب اب١تاجسطرس يف ٚتع من عساكر
الروـ ،واهنزـ األصفر إىل سروج فقصده ّ
األطراؼ،ونزؿ كفر زعرور ،وكاف قد اجتمع إليها أكثر أىل تلك البالد ٟتصانتها ،وأقاـ عليها ٙتانية وعشرين يوماً ،وفتحها
وأخذ منها اثٍت عشر الف أسَت ،و(غنم) غنائم كثَتة ،وأخذ حرـ األصفر( .)28أما األصفرنفسو فهرب ولكن ا١تاجسطرس
جد يف طلبو والتمسو من واثب صاحب اٞتزيرة ،فلم ير أف يسلمو خوفاً مم ىياج ا١تسلمُت عليو،فتوسط اٟتاؿ بينهما لؤلؤ
(الكبَت)صاخب حلب ديئذ ،على أف يكوف األصفر معتقالً عنده بقلعة حلب ،وٛتلو إليها يف شعباف سنة ٖٜٚىػأبريل

وسىب مثلهم ،وتويف يوـ ا٠تميس يف الثامن عشر من ربيع األوؿ عاـ ٕٕٚىػٕٛٗ/ـ.الكتيب ،فوات
الوفيات،جػٕ،صٖٖ٘،ٖ٘ٗ-ابن األثَت ،الكامل،جػ،ٙص ،ٕٗٛ،ٖٜٗ،ٕ٘ٛ ،ٜٗٔ ،ٕٔٙيوسف العش،اتريح عصر
ا٠تالافة العباسية،الطبعة الثانية ،دار الفكر ا١تعاصر،دمشقٜٜٔٚـ،صٔٓٔ.ٕٔٓ-

( )24األفشُت  :ىو حيدر بن كاوس ا١تلقب ابالفشُت وقد ورث اللقب عن أبيو ،وىو أحد قادة ا٠تليفة ا١تعتصم ،وتعود
جذوره إىل مدينة أشروسنة،وتنحدر عائلتو من ساللة ملكية عريقة كانت ٖتكم أُشروسنة أحقاابً طويلة ،غضب عليو
ا١تعتصم "،قاتل اببك ا٠ترمي وانتصر عليو،وسجنو وضيق عليو ومنع من الطعاـ " وكاف بطال شجاعا مطاعا ليس يف
األمراء أكرب منو،لعب دوراً كبَتاً يف معركة عمورية ضد الدولة البيزنطية،تويف يف السجن عاـ  ٕٕٙىػ  ٛٗٔ /ـ .أنظر:ابن
األثَت ،الكامل،جػ ،ٙص ،٘ٔٚ ،٘ٔ٘-ٗٚٗ،٘ٔٓ-ٜٗٗابن العماد ،شذرات الذىب يف أخبار من ذىب ،جػٕ،ص٘
( )25ابن األثَت ،الكامل ،جػ ،ٙصٔٗٛ

( )26ابن رستة ،األعالؽ النفيسة،صٔٓٙ
الكورة  :مأخوذة عن اليواننية خورة ، Khoraوىي الظهَت الزراعي للمدينة .انظر  :سعيد البيشاوي ،إقطاعية انبلس يف
عصر اٟتروب الصليبية ،الطبعة الثانية ،دار الشيماء ،راـ هللا ٕٗٔٓـ ،صٖ٘،ىامش ٔٔٔ
( )27ابن شداد األعالؽ ا٠تطَتة ،اٞتزء األوؿ ،ص ٖٔٔ ،ابن العماد ،شذرات الذىب،جػ.ٕ،ٖ٘ٛ
( )28األنطاكي ،اتريخ األنطاكي،صٕٗ٘،ٕ٘٘-
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ٔٓٓٙـ ،فقيده لؤلؤ واعتقلو يف القلعة ،ومل يزؿ معتقالً هبا إىل أف دخلت حلب عاـ ست وأربعمائة ىجرية/ألف وٜتسة
()29

عشرة ميالدية ٖتت اٟتكم الفاطمي.
كانت سروج وضواحيها اتبعة لألتراؾ السالجقة منذعاـ ٜٗٚىػٔٓٛٙ/ـ عندما سيطر عليها السلطاف ملكشاة بن
ألب أرسالف

()2:

وأقطعها مع مدف أخرى لزوج أختو زليخة دمحم بن مسلم بن قريش العقيلي

حىت فرض عليها سيطر عليها اتج الدولة تتش بن السلطاف ألب أرسالف
ٗٛٙىػٜٖٔٓ/ـ ومنحها لبعض من يثق هبم

()33

()32

()31

وبقيت بيد السالجقة

ىي وغَتىا من مدف اٞتزيرة عاـ

( )29ا١تصدر السابق،صٕ٘٘،ابن تغري بردي ،النجوـ الزاىرة،جػٗ،صٕٕٔ.

( )2:ملكشاه  :ىو ابن الفتح ملكشاه بن ألب أرسالف ا١تولود يف التاسع عشر من ٚتادى االوىل عاـ  ٗٗٚىػ /يوـ
االربعاء السادس عشر من اغسطس عاـ ٘٘ٓٔ ـ  .وكاف ملكشاه يعرؼ ابلسلطاف العادؿ  .وقد اىتم ابمور الدولة
وعمارهتا وعمل على ٖتصُت مدهنا كما أنشأ الرابطات  .وعمر طرؽ القوافل التجارية وكانت وفاتو يوـ اٞتمعة ا١توافق
السادس عشر من شواؿ عاـ ٘ٗٛىػ  /العشرين من نوفمرب عاـ ٕٜٔٓـ  .وىناؾ اعتقاد اف السلطاف ملكشاه مات
مسموما وأف الذي وضع لو السم ىم غلماف نظاـ ا١تلك الطوسي،ألف بعضهم اهتمو أبنو كاف وراء مقتل نظاـ ا١تلك .
أنظر  :البنداري  :اتريخ دولة اؿ سلجوؽ ،صٓ ،ٚابن االثَت  :الكامل ،جػٓٔ ،ص ٕٓٔ . ٕٕٔ-نظاـ ا١تلك
الطوسي،سياست انمة  .ص  ،ٔٛأبو شامة  :كتاب الروضتُت ،جػٔ ،ص . ٕٙ
( )31ابن األثَت ،الكامل،جػٓٔ،ص ،ٔ٘ٛالذىيب العرب يف خرب من غرب ،جػٖ،صٖٕٜٗ-ٕٜ
دمحم العقيلي:ىو ابن مسلم بن قريش بن بدراف العقيلي،صاخب اٞتزيرة وحلب،كاف شجاعاً فاتكاً مهيباً ،التقى مع
سليماف بن قتلمش السلجوقي على ابب انطاكية وقتل يف ا١تعركة .أما ابنو دمحمفزوج من أخت السلطاف ملكشاه
الذي زوجو ابختو .الذىيب،العرب،جػٖ،ص.ٕٜٖ-ٕٜٕ.البنداري،اتريخ دولة آؿ سلجوؽ،صٕٚ

( )32اتج الدولة تتش:ىو ابو سعيد تتش بن الب ارسالف ،كاف صاحب البالد الشرقية ،وعندما حاصر أمَت
اٞتيوش بدر اٞتمايل مدينة دمشق ،وكاف صاحب دمشق أتسز بن أوؽ ا٠توارزمي الذي استنجد بتاج الدولة تتش
فأ٧تده وسار إليو بنفسو .أنظر  :ابن االثَت،الكامل،جػٓٔ،صٔٔٔ،ابن خلكاف،وفيات األعياف،جػ ٔ ،ص٘-ٕٜ
 ،ٕٜٙأبوالفداء ،ا١تختصر ،جػٕ ،صٕ،ٕٜابن الوردي ،تتمة ا١تختصر يف أخبار البشر،جػ ٔ ،صٔ ،٘ٚالعيٍت،
السيف ا١تهند ،القاىرة ٜٔٙٚـ ،ص.ٔٚٙ
( )33ابن القالنسي ،اتريخ دمشق،ص ٖٕٕٓٓٗ-
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وقبل قدوـ الفر٧تة الصليبيُت كانت سروج بيد األراتقة ،وأقاـ فيها عاـ ٜٓٗىػ ٜٔٓٙ/ـ األمَت سقماف بن أرتق
الذي استنجد بو األمَت رضواف فلىب طلبو وسار لنجدتو ومعو ٚتوع كبَتة من الًتكماف فسار ٨توأخيو فالتقيا بقنسرين،
ووقع القتاؿ بينهما فاهنزـ دقاؽ وعسكره ،وهنبت خيامهم وٚتيع ما ديلكونو

()35

وعند قدوـ الصليبيُت كانت سروج ٖتت حكم األمَت الًتكي نور الدين بلك بن هبراـ األرتقي
()38
التدبَت وظلم السكاف( ،)37وقد ذُكِربلك عند الربت دكس ووليم الصوري ابسم ابالسBalas

()36

الذي أساء

سيطرة الفرجنة الصليبيني على سروج وأعماهلا

( )34سقماف بن أرتق :ابن أرتق بن أكسب الًتكماين الذي كاف حاكما على حلواف الواقعة إىل الشماؿ الشرقي
من العراؽ ،وكاف السلطاف السجلوقي ملكشاه يعتمد عليو؛ألنو كاف شهماً ذا عزدية و٣تد واجتهاد .توىل حكم
القدس عن طريق اتج الدولة تتش ،و١تا تويف عاـ ٗٗٛىػ تواله ابناه سقماف وايلغازي ،ومل يزاال بو حىت قصدمها
األفضل بن بدر اٞتمايل .وبعد ذلك رحل سقماف إىل إقليم اٞتزيرة وسيطر على حصن كيفا عاـ ٜ٘ٗىػ،وعقد ٖتالفاً
مع جكرمش صاحب إمارة ا١توصل الذي عرض عليو إعطاءه حصن كيفا ومنحو عشرةآالؼ دينار مقابل مساعدتو
وقبل سقماف العرض،وشارؾ يف اٟتلف الذي قاده كربوقا حاكم ا١توصل للدفاع عن أنطاكية.وأسر أمَت الرىا بلدوين
دي بورج ،وتويف يف صفر عاـ ٜٗٛىػٔٔٓٗ/ـ .أنظر:ابن األثَت ،الكامل،جػٓٔ ،صٕ،ٕٖٛ-ٔٗٚ،ٕٛابن
خلكاف،وفيات األعياف،جػٔ ،ص ٔ،ٜٔالعظيمي ،اتريخ العظيمي،صٖ،.ٕٚابوالفداء ،ا١تختصر،جػ-ٕ،ٖٜٓ
ٖٓٔ ،عماد الدين خليل ،اإلمارات األرتقية يف اٞتزيرة والشاـ ،الطبعة األوىل ،مؤسسة الرسالة،بَتوت
ٜٓٔٛـ،صٕٕٓ.ٕٜٔ-

( )35ابن األثَت ،الكامل ،جػٓٔ ،ص ،ٕٜٙالعظيمي ،اتريخ العظيمي ،صٗ ،ٖٚعمادالدين خليل ،ص.ٛٚ
Cf.Also : Duggan , pp . 52-53

( )36بلك بن هبراـ األرتقي  :ىو ابن أخ سقماف األرتقي أنظر :إفراـ عيسى يوسف ،اٟتمالت الصليبية كما يرويها
ا١تؤرخوف السرايف،صٕٗ.ٖٗ-
( )37الربت دكس ،اتريخ القدس ،صٖ٘ William of Tyre Ahistory of deeds, vol.1,p.192
انظرأيضا :علية اٞتنزوري ،ا١ترجع السابق،صٜٚ

( )38ذكره الربت دكس ابسم بلك ،اتريخ القدس،صٗٔٔ ٖ٘،بينما ذكره وليم الصوري William of Tyre
ابسم ابالسCf .Ahistory of deeds, vol.1, pp294-295.306 .
أنظر ايضاً :عليو اٞتنزوري ،ا١ترجع نفسو،صٔ،ٛإفراـ عيسى يوسف ،ا١ترجع السابق ،صٕٗ.ٖٗ-
()33:
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وبعد أف فرض بلدوين البويوين  )39(Baldwin of Bouillonسيطرتو على الرىا ،بفًتة قصَتة ،ودبر مكيدة

ٟتاكمها ثوروس األرمٍت( ،)3:بدأ بسياستو التوسعية والدفاعية ،وكانت وجهتو مدينة سروج اليت تزدحم بسكاهنا األتراؾ،

ىذا فضالً عن أمهيتها التجارية الكبَتة ؛ بسبب خصب أراضيها واتساع مساحة ا١تناطق التابعة ٢تا( .)41و كاف حاكم
سروج الًتكي نور الدين بلك ابن هبراـ األرتقي يضايق مدينة الرىا ابستمرار ،ويغَت على أراضيها ،ويلحق هبا أضراراً
جسيمة؛ وبسبب كثرة غارات األمَت الًتكي على الرىا توسل سكاهنا إىل األمَت بلدوين البويوين أف يعد جيشاً ويتحرؾ ضد

( )39بلدوين البويوين٧ : Baldwin of Bouillonتح بلدوين يف أتسيس إمارة الرىا وضم إليها بعض ا١تناطق
ا٢تامة ،وبعد فًتة قصَتة تلقى خرب وفاة أخيو جودفري عن طريق أحد ا١تبعوثُت ويف ذلك يقوؿ رادولف دي كاف ":
وانتقلت مقالي د األمور أىل يديو كل ىذا وىو ال يزاؿ يف الرىا" ،وعلم أيضا أف سكاف اختاروه ليخلف أخيو يف حكم يف
البالد ،وحزف بلدوين لوفاة أخيو ،لكنو ابتهج بوراثتو يف حكم بيت ا١تقدس ،وقاـ بلدوين قبل سفره ٔتنح إمارة الرىا إىل
ابن عمو بلدوين دي بورج ،مث ٖترؾ يف الثاين من شهر اكتوبر سنة ٓٓٔٔـ صوب األراضي ا١تقدسة يف فلسطُت, .
Fulcher of Chartres,A history of the Expedition to Jerusalem,tr.by
Frances(sisters o f St.Joseph).edited with an introduction by Harold,s
Fink,konuvilleU.S.A.1969,p143.
أنظر :رادولف دي كاف ،أعماؿ اتنكرد ملك صقلية يف اٟتملة على بيت ا١تقدس ،ترٚتة حسن عبدالوىاب حسُت
وطلعت عبدالرازؽ زىراف ،الطبعة األوىل ،عُت للنشروالبحوث والدراسات ،القاىرة ٕٜٓٔـ ،ص،ٜٔٛ-ٜٔٚ
( )3:ثورو س األرمٍت :كاف حاكماً للرىا يف فًتة اٟتملة الفر٧تية الصليبية األوىل ،وعندما سيطر األتراؾ على ا١تدينة،
ٝتحوا لو أف يبقى حاكما عليها ،وقرر ثوروس أف جيعل بلدوين ابنو ،وأظهر ثوروس الود والصداقة لبلدوين وطلب منو أف
حيارب ضد قلعة ٝتيساط اليت يسيطر عليها األتراؾ ،وبعد عودة بلدوين اثر السكاف على ثوروس والقوه من اعلى سور
ا١تدينة .مىت الرىاوي ،اتريخ ميت،صٕ ،ٛٛ-ٛالربت دكس ،اتريخ القدس ،الًتٚتة العربية ،صٖ٘ يوشع برافر ،عامل
الصليبيُت ،ترٚتة قاسم عبدة قاسم ودمحم خليف حسن ،الطبعةاألوىل ،دار ا١تعارؼ ،القاىرةٜٔٔٛـ ،صٗ٘،سعيد
عاشور ،اٟتركة الصليبية ،جػٔ،صٔٚٚ-.ٔٚٙ
Cf.also:William of Tyre , Vol.1, pp.191- 192, Fulcher of Chartres, op.
cit., p.90.
(30)Grousset ,Histoire des Croisades ,vol.2,p.869
أنظر أيضا:سعيد عبدالفتاح عاشور اٟتركة الصليبية،جػٔ،ص ،ٔٛٙعلية اٞتنزوري ،ا١ترجع السابق ،ص.78-79
()341

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

سروج( ، )42وابلفعل استجاب األمَت بلدوين لتويالهتم ونداءاهتم فجمع جيشو وسار ٨تو سروج وضرب اٟتصار عليها
حسب رغبة أىايل الرىا،واقاـ معسكراً ٤تيطاً هبا ،ووضع اآلت اٟتصار ابألماكن ا١تناسبة مث شرع اب٢تجوـ بشكل جريء،
ؤتا أف سكاف سروج قد روعهم عزـ ىذا الرجل ا١تصمم ،فقد اراتبو بقوهتم ،فأرسلوا ا١تندوبُت ليتوسلوا إليو من أجل
السالـ ،ووافقوا على تسليم ا١تدينة إذا ما ضمن ٢تم أرواحهم وسالمتهم ،ومت تسلبم ا١تدينة إليو وفقاً ٢تذه الشروط ،وبعد
ىذا ترؾ فيها قوة عسكرية كافية من رجالو للدفاع عنها وٛتايتها ،بقيادة أحد الرجاؿ الذين سَتوا ا١تفاوضات مث فرض
()43

جزيو على أىاليها وعاد إىل الرىا منتصراً

٤تققاً رغبة أىايل الرىا يف ٛتاية مدينتهم( ،)44وقد ٖتقق للفر٧تة الصليبيُت

اإلستيالء على مدينة سروج عاـ ٔٓٔٔـٜٗٗ/ىػ( )45وبذلك أصبحت سروج ا١تدينة الثانية يف إمارة الرىا الواقعة شرقي
الفرات ،وأقطعها ألحد فرسانو ويدعى فولربت أوفوشيو الشارتري( ،)46وكانت سروج إحدى األقطاعيات اليت تتكوف منها
إمارة الرىا مثل تل ابشر وٝتيساط وعينتاب وغَتىا(.)47
وذكر وليم الصوري William of Tyreيف مكاف آخر من كتابو أبف نور الدين بلك بن هبراـ األرتقي بد أيشعر
بقلق زائد إذ أف أتسيس إمارة الرىا ابت يشكل كارثة حقيقية ألقاربو من بٍت أرتق الذين كانوا منذ أف فقدوا فلسطُت

(31)William of Tyre , Vol.1, pp.191- 192.
(32) William of Tyre , Vol.1, pp.194- 195 Grousset ,Histoire des
Croisades,Vol.1pp.63-64
انظرأيضا:عليو اٞتنزوري ،ا١ترجع السابق.ٕٛ،
(33) William of Tyre,op.cit.,vol.1,p.195.
(34) Ibid.,p.195

( - )46فولربت التشارتري :Fulbert of Chrtresورد ذكره عند الربت دكس ابسم فولك أو فولكر-ٔٓٚ ،
٘ٔٔ ،ٔٔٙ-ٔٓٛ،وذكره مىت الرىاوي ابسم فوشيو ،اتريخ مىت الرىاوي ،صٔٔٔ ،امتاز بلخربة اٟتربية ،وكانت معو
حامية مكونة من ثالٙتائة فارس و٣تهزة ومستعدة للقتاؿ بشكل جيد ،وأتمل من ا٠تدعة اليت تعرض ٢تا مواله ،وبدأ خيطط
لطريقة للثائر لإلىانة اليت ٟتقت بسيدهTyre,Vol.1,p.308 William of .
انظر أيضاً :عليو اٞتنزوري ،ا١ترجع السابق،ٖٛ-ٕٛ،إفراـ عيسى يوسف ،اٟتمالت الصليبة كما يرويها ا١تؤرخوف السرايف،
صٕٗ
( )47الربت دكس ،ا١تصدر السابقWilliam of Tyre,op.cit.,Vol.1,p306،ٔٔ٘-ٔٔٗ،
انظر أيضاً :عليو اٞتنزوري ،ا١ترجع السابق،صٕ.ٛ
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يعملوف على جعل الرىا مركزاً ١تمتلكاهتم يف الشماؿ( ،)48ولذلك حاوؿ نور الدين بلك يف ابدئ األمر الدخوؿ يف
عالقات ودية مع بلدوين .ويقاؿ أف بلك حاوؿ من وراء ذلك االستعانة ببلدوين والفرنج لتحقيق مصاٟتو ا٠تاصة وظن أف
بلدوين ال يعدو كونو أحد ا١تغامرين )49(.فتحالف مع بلدوين وعقد معو معاىدة،وكاف اإلثناف على عالقة ودية كبَتة قبل

وصوؿ الالتُت أبعداد ضخمة( )4:ويقوؿ وليم الصوري" :أف نور الدين بلك الحظ أف حب بلدوين لو قد خف ،فذىب

إليو بدافع شعوره ابالستياء"( ،)51وتوسل إليو أف يعمل معو معروؼ وحيضر لتسلم إحدى القالع اليت كانت ْتوزتو(،)52
وتظاىر أنو كاف واقعاً يف خوؼ شديد من أىل الريف يف منطقتو ،و اقتنع بلدوين بتحديد يوـ لزايرة ا١تكاف لتنفيذ ىذه
الرغب ة وبدأ مع مائيت فلرس رحلتو يف الوقت احملدد ،وتقدـ إىل القلعة اليت كاف بلك قد سبقو إليها ،وكاف بلك قد عمل
سرا على تقوية دفاعات القلعة وٖتصيناهتا وذلك إبدخاؿ مائة فارس من الرجاؿ الشجعاف حاملي السالح،ومت إخفاء ىذه
()53

القوة يف الداخل بطريقة مل يظهر فيها أي رجل منهم.
ويواصل ا١تؤرخ وليم الصوري يف سرد الواقعة بقولو" :عندما وصل بلدوين أماـ القلعة رجاه بلك أف ال يصطحب معو

سوى عدد قليل من أركاف حربو إىل داخل اٟتصن"( )54وأعطى مسوغاً ٢تذا الطلب عدـ تعريض ٦تتلكاتو للخطر إف
استقدمت القوة أبسرىا ،واستمالت أقوالو الكونت إىل حد بعيد ليوافق على رغباتو يف ٚتيع جوانبها ،لكن ٟتسن حظ
بلدوين يكوف ىاجس أكيد اب٠تيانة لدى بعض من النبالء اٟتكماء ا١تالزمُت لو ،فاحتجزوا بلدوين ابلقوة تقريباً ،على

الرغم من احتجاجو ،وحالوا دوف دخولو إىل اٟتصن( ،)55وقبل بلدوين هبذا الرأي اٟتكيم ،وأمر اثٍت عشر رجال من أشجع
رجالو مسلحُت بشكل جيد أف يدخلوا ا١توقع ،وبقي ىو خارج اٟتصن لَتى أبـ عينيو نتيجة ىذا االختبار ،ووقعت
اجملموعة يف ا١تصيدة اليت أعدىا األتراؾ الذين ىاٚتوىم وقتلوا اثنُت منهم ،واعتقلوا البقية ،وزجوىم يف السجوف ،وأدى ىذا
الوضع إىل استياء بلدوين الذي قلق على مصَت رجالو ا١تخلصُت الذين فقدىم نتيجة ٟتيلة خسيسة جداً ،فاقًتب من
)(37)Ibid.pp306-307(37
( )49سعيد عبد الفتاح عاشور ،اٟتركة الصليبية ،جػٔ،صٓGrousset,R.,ob.cit.,vol.1,p.62 ٔٛ
(39)Ibid.p.307
انظر أيضا :ألربت دكس ،الًتٚتة العربية ،ص٘ٔٔ،عليو اٞتنزوي ،ا١ترجع السابق،صٖٛ
(40) William of Tyre, Vol.1,pp.306-307
(41) William of Tyre, Vol.1,pp.307-308
(42) Ibid.,vol.1,p.307.
(43) Ibid.,vol.1,p.307.
(44) Ibid.,vol.1,p.307.
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القلعة وطالب نور الدين بلك ّتد أف يتذكر ديُت الوالء الذي كاف قد اداه لو ،وطالبو بقوة ىذا الوالء اف يعيد األسرى
الذين اعتقلوا غدراً ،وعرض عليو عوضاً عنهم مبلغاً كبَتاً من ا١تاؿ فدية ٢تم ،ومع ذلك رفض بلك بشكل قاطع أف أيخذ
ىذا االقًتاح بعُت االعتبار ما مل تعد سروج إليو( ،)56وأدرؾ بلدوين عدـ استطاعتو عمل أي شيء آخر حيث كانت
القلعة قائمة على جرؼ شاىق ،وكانت منيعة جداً بسبب قوهتا وبراعة بنائها ،وعاد إىل الرىا ،ساخطاً جداً بسبب اعتقاؿ
()57

رجالو.
وكاف فولربت الشارتري الذي حظي ٓتربة كافية يف علم اٟترب ،ىو ا١تسؤوؿ عن مدينة سروج ،وتصحبو حامية مؤلفة
من ٖٓٓ فارس ،ومت إعدادىا للعمل بصورة جيدة ،وأتمل قلبو شفقة على مواله بلدوين عندما ٝتع اب٠تدعة اليت انطلت
عليو ،وبدأ خيطط ّتد لألخذ بثأراالىانة اليت ٟتقت بو ،و٘تشياً مع ىذه الغاية ،نصب يف أحد األايـ كميناً أماـ قلعة بلك
يف موقع مناسب ٠تطتو ،مث اقًتب مع مرافقة قليلة من القلعة عمداً ،وكانو يريد االستيالء على القطيع ويدفعو أمامو ،بيد
أف ىدفو اٟتقيقي كاف يرمي إىل اغراء العدو وجذبو ١تطاردتو ،والحظت اٟتامية ا١توجودة يف الداخل انو كاف حياوؿ سرقة
القطيع من ا١تراعي ،فأمسك اٞتند أبسلحتهم ،وبدأوا ٔتطاردتو ،وتظاىر فولربت أنو كاف يشرد منهم ،فتبعو الكفرة(يقصد
ا١تسلمُت) بتلهف حىت ٕتاوز الكمُت ،حيث خرج رجالو من مكامنهم يف تلك ا١ترحلة ،فانقض فولربت على مطارديو،
وىاجم بدعم من رجاؿ الكمُت فقتل بعضهم وأسر ستة منهم،و٧تا الباقوف بصعوبة ابلغة.
و بعد ذلك بوقت قصَت جرى ترتيب لعملية تبادؿ األسرى ،وتسلم فولربت لقاء ىؤالء الرجاؿ الستة عدداً ٦تاثالً-
من ا١تسيحيُت ،كما ٧تح أربعة آخروف من اجملموعة ذاهتا – ا١تؤلفة من اثٍت عشر رجال – يف التخلص من حراسهم ،وانلوا
حريتهم ،أما االثناف الباقياف فقد ضربت أعناقهما أبمر من ذلك الرجل الشرير العاؽ ورفض بلدوين منذ ذلك اليوـ
فصاعدا إقامة أي حلف للصداقة مع األتراؾ( ،)58وضمت ٝتيساط وسروج إىل الرىا وبذلك "استطاع بلدوين أف جيعل

من الرىا عاـٜٔٓٛـٜٗٔ/ىػ عاصمة إلمارة صليبية اشتملت على ٝتيساط وسروج

()59

Ibid.,vol.1,p.307.
Ibid.,vol.1,p.307.
Ibid.,vol.1,p.307-308
Encyclopaedia Britannica, vol.7, p.954
نقال عن علية اٞتنزوري ،إمارة الرىا الصليبية ،ص٘،ٛ
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وظل بلدوين األوؿ أمَتاً للرىا حىت وفاة جودفري البويوين  )5:(Godfrey of Bouillonشقيقو األكرب (حامي
القرب ا١تقدس) ،وكاف قبل األمَت جودفري قد اقًتح قبل وفاتو أف يتوىل شقيقو بلدوين اٟتكم يف بيت ا١تقدس ويذكررادولف
دي كاف  Raoul de Caenأف جودفري قاؿ " :إذا قبلتم رأي ،فإين أرى أف شقيقي بلدوين ىو األصلح لتويل ىذا

األمر" )61(.وفعال مت أخذ ما اقًتحو جودفري قبل وفاتو واستدعي بلدوين من الرىا لتويل منصب أخيو ،ووضع مكانو ابن
()63

عمو بلدوين دي بورج Baldwin de Buorjأمَتاً( )62على إمارة الرىا.
وٕتدر اإلشارة إىل أف سقماف بن أرتق توجو ١تهاٚتة سروج يف شهرربيع عاـ ٜٗٗىػ /يناير عاـ ٔٓٔٔـ ومعو ٚتوع
غفَتة من الًتكماف ،بعد رحيل بلدوين البويوين إىل القدس خلفاً ألخيو جودفري،وأغار على ٚتيع األقاليم اجملاورة يف
ا١تنطقة ،فما كاف من بلدوين دي بورج إال أف توجو لقتالو مع فوشيو أو فولربت حاكم سروج وأحد فرساف بلدوين دي
بورج أمَت الرىا ٔتؤازرة العديد من السكاف الذين ضغط عليهم فوشيو فضال عن الفر٧تة الصليبيُت ا١تتواجدين يف ا١تدينة،
لكن إستهانة الفرنج ٓتصومهم وإمها٢تم أدى إىل ىزديتهم" فعندما اقًتب بلدوين من مدينة سروج "وقع يف كمُت إال أنو

( )5:جودفري البويوين :كاف يعرؼ بدوؽ اللورين السفلى،ولد يف شهر يولية(٘توز ) عاـٔٓ٘ٛـ يف مقاطعة الراديز يف
مدينة بويوف ،وىو ابن الكونت يوستاش .وكانت والدتو إدا  Idaتتمتع بشخصية ابرزة،وتنتمي لعائلة عريقة يف الغرب
األورويب،وامتازت بشخصيتها النبيلة ،وكاف دوؽ اللورين دوف اوالد فتبٌت ابن اختو جودفري ليكوف ابنا لو ،ويف حالة وفاتو
فاف جودفري يتوىل عرش الدوقية.
Cf.William of Tyre,Vol.1,pp.385-386, Beasant,w., and Palmer, E.H.,
Jerusalem,”the city of Herod and Saladin”, London 1888, P.213, Archer and
Kingsford, p.93, Grousset, R., Vol.1, 169, Deanely, M., Ahistory of the
Medieval Church, Cambridge 1978, p.107.
( )61رادولف من كاف ،أعماؿ تنكرد.ٜٔٚ،

( )62بلدوين دي بورج  :Baldwin du Buorjكاف مع الوفد الذي أرسلو األمَت جودفري إىل إمرباطور
القسطنطينية الكسيس كومنُت صٕ،ص ٕٔٚوصفو مىت الرىاوي بقولو  ":كاف من أكثر االفرنج منزلة٤ ،تاراب ابسال ومثال
يف حسن االخالؽ يتحلى اب للطف والتواضع" اتريخ مىت الرىاوي،صٕ٘ٓ .وصف أبنو "كاف رجالً عاقالً و٦تتازاً" خلف
بلدوين البويوين يف إمارة الرىا ويف ٦تلكة بيت ا١تقدس الصليبية William of Tyre ,Vol.1,p.422.وكاف يعمل
٤تاسبا يف إمارة الرىا انظر:كينيث سيتوف ،اتريح اٟتروب الصليبية،جػٔ،ىارولد فنك،اتسيس االمارات الالتينية،ترٚتة عامر
٧تيب،ص.ٕٚ،ٚٛ
( )63رادولف من كاف،أعماؿ اتنكرد،ص ،ٜٔٛالربت دكس ،النسخة العربية،صٖٔٛ
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افلت منو وىرب مسرعاً إىل الرىا ومنها أسرع إىل انطاكية لطلب ا١تعونة"  .ودارت معركة ضاربة بُت الفرنج واالتراؾ ىزـ
فيها الفرنج  .واستطاع األراتقة االستيالء على ا١تدينة ما عدا القلعة اليت بقيت ٖتت السيطرة الفر٧تية الصليبية والتجأ إليها
الفرنج ٖتت قيادة أسقف الرىا الالتيٍت إنيوت  enoitأواببيوس  babiosالذي قاوـ فيها مدة طويلة  .أما فوشيو
أوفولربت فقد قتل ومعو الكثَت من األىايل يف حُت وقع عدد كبَت يف األسر( .)64وبعد عودة بلدوين دي بورغ من أنطاكية
لطلب ا١تعونة وا١تساعدة من اتنكرد Tancredوجد أف األراتقة ال يزالوف يهاٚتوف قلعة سروج ،فانقض عليهم ،واستطاع
ىزديتهم يف أوائل شهر فرباير سنة ٔٓٔٔ ـ ،مث دخل سروج نفسها وعاقب من يقيم هبا من ا١تسلمُت بسبب مساندهتم
()65

لالراتقة ،وأخذ منهم ٣توعات كبَتة من األسرى.
و تعرضت سروج وأعما٢تا للتخريب عاـ٘ٓٚىػٖٔٔٔ/ـ من قبل قوات أؽ سنقر الربسقي الذي سار على رأس قوة
تعدادىا ٜتسة عشر الفا من ا١تقاتلُت فحاصر الرىا وقتل من هبا من الفرنج واألرمن ،وعندما" ضاقت ا١تَتة على العسكر"
رحل إىل ٝتيساط* وسروج

()66

( )64مىت الرىاوي ،اتريخ مىت الرىاوي،صٔٔٔ،علية اٞتنزوري ،إمارة الرىا الصليبية،ص ،ٜٚإفراـ عيسى يوسف،
ا١ترجع السابق ،ص ٖٗ.
Grousset,R., Histoire, vol.2,p.270., Cahen,C.,La S yrie du Nord ,p.230
( )65ابن القالنسي ،اتريخ دمشق ،صٕٕٗ،ىارولد فنك،أتسيس اإلمارات الالتينية ،ترٚتةعامر٧تيب،انظر  :سيتوف
اتريخ اٟتروب الصليبية ،اٞتزء األوؿ ،ترٚتة سعيد البيشاوي وآخروف،الطبعة األوىل بيت ا١تقدسٕٗٓٓـ ،ص،ٜٚسعيد
عاشور ،اٟتركة جٔ ،ص ،ٕٗٚعماد الدين خليل ،اإلمارات األرتقية،صٕٓٔ،إفراـ عيسى يوسف ،ا١ترجع
السابق،ٖٗ،علية اٞتنزوري ،ا١ترجع السابق.ٜٚ،
ٝتسياط :إحدى ا١تدف الواقعة على شاطئ الفرات يف طرؼ بالد الروـ غريب الفرات و٢تا قلعة يف شق يسكنها األرمن،
وكانت من أمالؾ ا١تلك األفضل علي بن ا١تلك الناصرصالح الدين يوسف بن أيوب.انظر :،ايقوت اٟتموي،معجم
البلداف،جػٖ ،ص.ٕ٘ٛ
ىناؾ من يقوؿ أف بلدوين دي بورج بدأ نشاطو ٔتهاٚتة مدينة سروج ا١تسلمة ،واليت حاوؿ سقماف بن ارتق صاحب
حصن كيفا -وىو من األمراء ا١تسلمُت-أف يسًتدىا عند رحيل بلدوين األوؿ إىل بيت ا١تقدس ،غَت أنو -لألسف -مل
يتلق أي مساعدة من األمراء ا١تسلمُت يف ا١تنطقة من ٦تا ادى اىل انتصار بلدوف بورج عليو بعد قتاؿ شديد ،واستبيحت
سروج ،وأخذ منها عدد كبَت من األسرى.أنظر :راغب السرجاي ،صٜٔ٘-ٜٔٙ
( )66ابن األثَت ،التاريخ الباىر صٕٓ-ٜٔ
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وخضعت إقطاعية سروج إلدارة اتنكرد بعد وقوع بلدوين دي بورج يف األسر ١تدة أربع سنوات ،ولكن الذي كاف

يدير إمارة الرىا الفعلي ىو ابن عم اتنكرد ريتشارد دي سالرنو( )67من سنةٗٓٔٔٔٔٓٛ-ـ

()68

.ىكذا أصبح جوسلُت دي كورتناي األوؿ  )69( Joscelin deCortiny 1الرجل الثاين يف إمارة الرىا بعد بلدوين
دي بورج وشاركو يف السيطرة على تلك ا١تنطقة ذات ا١توقع ا٢تاـ بُت سالجقة حلب وسالجقة فارس(.)6:
وٕتدر اإلشارة إىل أف سروج والبَتة وغَتىا من البالد كانت تشكل ا٠تطوط األمامية للدفاع عن إمارة الرىا ،وكانت
ٚتيعها بيد جوسلُت دي كورتيناي األوؿ ،ولعل ا١تواقع العسكرية ا٢تامة جعل ىذه ا١تدف آمنة دوف حيطة وحذر .فواجو

عماد الدين زنكي أثناء حصاره للرىا صعوبة أ كربى مع جوسلُت الذي كاف سعيداً جداً لتأجيل الصراع مع عدوه.

()71

( )67ريتشارد دي سالرنو:شارؾ يف العديد من اٟتمالت مع أقاربو ومنها غزو صقلية ،وانضم إىل أبناء عمومتو بوىيموند
واتنكرد يف اٟتملة الصليبية األوىل عاـ ٜٔٓٚـ ،واشتهر بُت الفر٧تة الصليبيُت أبنو من القالئل الذين يتحدثوف
العربية.اشًتؾ يف حصار أنطاكية إىل جانب بوىيموند واتنكرد ،سجنو اإلمرباطور البيزنطي الكسيس كومنُت عاـ ٓٓٔٔـ
حاكما
يف سجن القسطنطينية وبقي يف السجن فًتة من الزمن حىت أطلق سراحو عاـ ٖٓٔٔـ ،عينو ابن عمو اتنكريد
ً
على الرىا يف شتاء عاـ ٗٓٔٔـ واستمر يف حكم إمارة الرىا حىت عاـ ٔٔٓٛـ ،وكاف مكروىا من قبل ٚتيع سكاف
اإلمارة بسبب جشعو للماؿ وقسوتو .تويف يف زلزاؿ وقع يوـ ٕٜنوفمرب ٗٔٔٔـ.فاضل رجب ابشا،اٟتملة الصليبية األوىل
حىت هناية القرف ا٠تمس ا٢تجري٣ ،تلة الفيصل عدد،ٜٛمايؤٜٛ٘،ـ،علية اٞتنزوري ،إمارة الرىا الصليبية ،ص
ٗٔٔ ٜٔٓ،ا١توسوعة اٟترة
( )68علية اٞتنزوري إمارة الرىا الصليبية صٜٛ-ٜٚ-ٜٙ

( )69جوسلُت دي كورتيناي األوؿ :كاف من كبار القادة الفر٧تة ،حضر من مقاطعة جاتينك Gatinoicالفرنسية،
وتوىل حكم إمارة اٞتليل حىت عاـ ٜٔٔٔـ ،وبعدىا أصبح حاكماًإلمارة الرىا ،علي أٛتد السيد ،إمارة اٞتليل ٖتت حكم
الالتُت ودورىا يف الصراع الصليبيي يف منطقة الشرؽ األدىن اإلسالمي ،رسالة ماجستَتغَت منشورة ،جامعة اإلسكندرية
ٜٔٛٛـ.ٔٗٚ ،ٖٔٚ،وعهد إليو اب١تسؤولية الكاملة عن إمارة الرىا ْتكم كونو الرجل الوحيدالذي يعرؼ ا١تنطقة معرفة
جيدة ،وحا١تا أدى جوسلُت ديُت الوالء أعطي الراية وسلم ملكية الرىا .وتويف جوسلُت األوؿ عاـ ٖٔٔٔـ وخلفو يف
اٟتكم ابنو جوسلُت الثاين ، William of Tyre, Vol.1, pp497-500,522.وعادت ا١تياه اىل ٣تاريها بُت
جوسلُت وبلدوين دي بورج.سعيد عاشور،جػٔ،صٔ .ٗٙوالواقع اف جوسلُت ىذا كاف من أقوى الشخصيات الفر٧تية
الصليبية على االطالؽ لذا كاف سنداً قوايً لبلدوين دي بورج وٟتكمو يف الرىا
( )6:سعيد عبدالفتاخ عاشور،اٟتركة الصليبية،جػٔٗٗ ،ٔ،علية اٞتنزوري،ا١ترجع السابق،ص ،ٜٙكينيث سيتوف ،اتريح
اٟتروب الصليبية،جػٔ،ىارولد فنك،اتسيس االمارات الالتينية،ترٚتةعامر ٧تيب،صٖٛ
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ومهما يكن من أمر فبعد وفاة بلدوين االوؿ عاـ ٔٔٔٛـ وتويل بلدوين دي بورج امَتالرىا مكانو ّتهود جوسلُت دي
كورتيناي األوؿ الذي توىل حكم الرىا ،ويعلق أحد ا١تؤرخُت اٟتديثُت على ذلك بقولو":عندما أصبح بلدوين األوؿ ملكا
أقطع بلدوين دي بورج الرىا،مث ازداد ذلك االتصاؿ قوة عندما أختَتبلدوين دي بورج ملكاً على القدس،فأقطع الرىا
()72

ٞتوسلُت"
وبعد وفاة جوسلُت دي كورتيناي األوؿ يف عاـ ٖٔٔٔـٕ٘٘/ىػ ورثو ابنو جوسلُت الثاين يف حكم إمارة الرىا ٔتا
فيها سروج وغَتىا من ا١تدف والضياع التابعة لإلمارة .ومل تشر ا١تصادر ا١تعاصرة إىل أية معلومات ٓتصوص سروج وأعما٢تا
يف عهد جوسلُت الثاين ،ومن ا١ترجخ أهنا كانت تشارؾ يف األعماؿ العسكرية اليت كاف يقوـ هبا ضد ا١تسلمُت ،وبطبيعة
()73

األمر فإ ف مشاركة إقطاعية سروج يف اٟتمالت العسكرية ْتاجة إىل نفقات مالية كبَتة ؛ ٦تا أثر سلبا على اقتصادىا
بعد أف حرر األمَت عماد الدين زنكي مدينة الرىا من يد الفر٧تة الصليبيُت ابلقوة عاـ ٖٜ٘ىػٔٔٗٗ/ـ ،بعد

حصار داـ ٙتانية وعشرين يوماً ،وردـ سورىا ،وكتب إىل النصارى أماان وأخسن للرعية ،وحفر هبا أساساً قوايً )74(.و وقد
رأى األمَت عماد الدين البلد فأعجبو ،ورأى أنو ليس من السياسة ٗتريب بلد مثلو ،فنودي يف العسكر برد ما أخذ من
الرجاؿ والنساء وا ألطفاؿ إىل بيوهتم وإعادة ما غنموا من أاثثهم وأمتعتهم ،فرد اٞتميع عن آخره ،ومل يفقد إال النادر ،وعاد
البلد إىل حالو وبعد ذلك رحل عنها قاصداً مدينة َس ْروج اليت كانت أىم ا١تواقع اليت حررىا بعد الرىا( ،)75وقد ىرب

( )71ستانلي لُت بووؿ،صٗٙ

(61) Grousset,R.,Histoire,vol.1,p.538

أنظر أيضا :علية اٞتنزوري ،ا١توجع السابق،صٕٔٔ.

( )73علية اٞتنزوري ،ا١توجع السابق،صٕٕٜ

( )74ابن تغرى بردي ،األاتبكي النجوـ الزاىرة ،جػ ٘،ص٘ ٕٚابن قاضي شهبة ،الكواكب الدرية يف السَتة
النورية،ص٘ٔٔ ،.البنداري ،دولة آؿ سلجوؽ ،صٔٛٚ
( )75ابن واصل ،مفرج الكروب ،جػ ٖٔ ،تقيق ٚتاؿ الدين الشياؿ،وزارة ا١تعارؼ ا١تصرية القاىرة ٖ٘،ٜٔصٗ ،ٜابن
القالنسي ،ص ٖٗٚابن األثَت ،الكامل يف التاريخ،جػ ٔٔ،ص ،ٔٓٓ-ٜٜأبوشامة ،جػ ٔ،ص ،ٖٔٛابن قاضي
شهبة،صٕ٘ٔ ،ٔٔٙ-دمحم مرسي الشيخ ،اٞتهاد ا١تقدس ضد الصليبيُت خىت سقوط الرىا،ص ٖ ،ٖٚراغب السرجاين،
صٕٖ٘ .سعيد عبدالفتاح عاشور ،اٟتركة الصليبية،جػ ٔ،صٔ ،ٜ٘إبراىيم بيضوف سياسة عماد الدين زنكي واثرىا يف
مواجهة ا١تد الصلييب ،من مؤ٘تر بالد الشاـ يف فًتة الصراع اإلسالمي الصلييب ،جػ ٔ ،جامعة الَتموؾ اربد
ٕٓٓٓـ،صٔٔٚ
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الفرنج منها ،فملكها يف شهر رجب عاـ ٖٜ٘ىػ/يناير ٘ٗٔٔـ وجعل ال دير بعمل من أعما٢تا ،والمعقل من معاقلها،
فينزؿ عليو إال سلم إليو يف اٟتاؿ .مث تسلم سروج وسائر األماكن اليت كانت بيد الفرنج شرقي الفرات ماعدا البَتة* اليت
كاف الفر٧تة الصليبيوف قد زودوىا اب١تَتة الكافية ودعموىا بعدد وافر من الرجاؿ ،ولكن ذلك مل دينعو من التوجو إىل ا١تدينة
وفرض حصار عليها ،وكاف الفرنج قد أكثروا مَتهتا ورجا٢تا(.)76
ويبدو أف سروج كانت ىي ا١تدينة األخرى الوحيدة اليت مت االستيالء عليها قبل وفاة عماد الدين زنكي ،ومهما
()77

كانت دوافعو ،فإف األاتبك مل يبذؿ أي ٤تاولة ١تتابعة ٧تاحو الكبَت
وحاز شهاب الدين مالك بن علي العقيلي عاـ ٗ٘ٙىػ" سروج وأعما٢تا وا١تلوحة من أعماؿ حلب وعشرين الف دينار"
()78

مقابل التنازؿ عن قلعة جعرب
ومل تبق أف سروج وأعما٢تا بيد شهاب الدين العقيلي فتشَت كتب التاريخ أهنا كانت بيد حساـ الدين غازي بن
أيوب بن حساف ،ولكن نور الدين ٤تمود عندما وصل إىل منبج والرىا وكاف فيها قطب الدين سامل بن أيوب بن حساف.
فلما وصلها ا١تلك العادؿ نور الدين تسلمها منو وأعطاه عوضاً عنها منبج وقلعة اٞتسر وسروج .مث أرغبتو عينو فيما أعطاه
فاستعاده.

()79

*البَتة :تقع بُت ٝتيساط وحلب والثغور الرومية ،وىي قلعة حصينة و٢تا رستاؽ واسع ،وىي ذلك الوقت للملك الزاىر
َ
٣تَت الدين أيب سليماف داود بن ا١تلك الناصر يوسف بن أيوب اقطعو إايىا أخوه ا١تلك الظاىر غازي واٝترت بيده.انظر:
ايقوت اٟتموي ،معجم البلداف،جػٔ،ص.ٕ٘ٚ-ٕ٘ٙ

( )76ابن أيبك ،جػ ٙص  ،ٖ٘ٛأبوشامة،جػ ٔ ،ص ،ٔٗٓ-ٖٜٔدمحم مرسي الشيخ ،اٞتهاد ا١تقدس ضد الصليبيُت
حىت سقوط الرىا،ص ٖ ،ٖٚراغب السرجاين ،صٕٖ٘
ذكر ابن أيبك أف عماد الدين زنكي " فتح الرىا عنوة ابلسيف وكذلك سروج" وكانت للفرنج الرىا وسروج والبَتة وغَت
ذلك
كنز الدرر وجامع الغرر(الدرة ا١تضيئة يف اخبار الدولة الفاطمية)،جػٖ ،ٙتقيق صالح الدين ا١تنجد ،القاىرة ،ٜٔٙٔ،ص
ٖ٘
(66) Stevenson.w.B.,p.151.
( )78ابوشامة الروضتُت ،جػ ٕ ،صٕٗ ابن الفرات ،اٞتزء األوؿ ،اجمللد الرابعٖ ،تقيق الدكتور حسن الشماع ،البصرة،
صٗ ،ٔٚ ،ابن قاضي شهبة ،ا١تصدر السابق ،صٗٔٚ٘-ٔٚ
( )79ابن الفرات ،اٞتزء األوؿ ،اجمللد الرابعٖ ،تقيق الدكتور حسن الشماع،البصرة،صٔ
()349
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ويبدو أف مدينة سروج وا١تناطق احمليطة هبا كانت ٖتظى ابىتماـ األمراء والقادة ا١تسلمُت فعلى سبيل ا١تثاؿ،عندما علم
سيف الدين غازي صاحب ا١توصل بوفاة نور الدين ٤تمود يف ٘ٔ مايو ٗٔٔٚـ ٔٔ /شواؿ عاـ ٜ٘ٙىػٖ ،ترؾ بقواتو
من أجل بسط سيطرتو على البالد اٞتزرية و٘تكن من فرض سيطرتو على سروج وغَتىا من ا١تدف الواقعة ضمن اٞتزيرة
()7:

الفراتية ،ما عدا قلعة جعرب ،ألهنا من أحصن القالع وأمتنها
وعندما علم سيف الدين غازي صاحب ا١توصل بوفاة نور الدين ٤تمود ٘ٔ شهر مايو ٗٔٔٚـٔٔ /شواؿ أسرع
()81

بعساكره للسيطرة على البالد اٞتزرية وىي :نصيبُت ،وا٠تابور ،وحراف ،والرىا ،والرقة وسروج ،ومت لو امتالكها
وجدير ابلذكر أنو يف عاـ  ٘ٚٛىػٕٔٔٛ/ـ "رحل السلطاف صالح الدين إىل "سروج ،فنزؿ إليو صاحبها ابن مالك
()82

مستأمناً ،فأعاده إىل بلده"
وتقررت قاعدة الصلح بُت السلطاف صالح الدين األيويب الذي كاف حياصر حلب وبُت عماد الدين زنكي بن مودود
بن زنكي يف عاـ ٜ٘ٚىػ ٖٔٔٛ/ـ على أف يقوـ األخَت بتسليم حلب َويػُ َعوض عنها بسروج وسنجار ونصيبيُت وا٠تابور
والرقة وغَتىا من مدف اٞتزيرة وجرت اليمُت على ذلك( ،)83وىكذا مت تسليم حلب يف  ٔٛصفر عاـ ٓ٘ٛىػ ٖٔ/مايو

ٗٔٔٛـ أبٓتس األٙتاف( ،)84ونزؿ عنها صاحبها عماد الدين زنكي فعجب الناس كلهم من ذلك ،وقبحوا على عماد

من ا١تؤكد أف سروج حظيت ابىتماـ القادة واألمراء األيوبيُت ففي عاـ ٖ٘ٙىػٕٔٔٙ/ـ عوض ا١تلك العادؿ نورالدين
٤تمود زنكي األمَت حساـ الدين غازي بن ايوب بن حساف عن سروج ابلس وسلمها إليو .وكتب سروج ملكا للملك
شهاب الدين العقيلي.
انظر :ابن الفرات ،اٞتزء األوؿ ،اجمللد الرابعٖ ،تقيق الدكتور حسن الشماع،البصرة ،ص.ٔٛ

( )7:ابو شامة ،جػٕ ،صٕٖ٘،نظَت حساف سعداوي ،صٔ٘
( )81ابو شامة جػٕ ،صٕٖ٘،نظَت حساف سعداوي ،صٔ٘

( )82ابن األثَت ،الكامل ،جٓٔ ،ص ،ٕٜٙابوشامة ،جػ ٖ ،ص ٘ٔٔ ،الذىيب العرب ،جػ ٗ،صٕٖٕ ،شاكر
مصطفى ،صالح الدين الفارس اجملاىد وا١تلك الزاىد ا١تفًتى عليو ،الطبعة الثانية ،دارالقلم،دمشق ،الدار الشامية
بَتوتٖٕٓٓـ\ٕٗٗٔىػ ،صٕٔٔ.
ىناؾ من يقوؿ أف السلطاف حاصر حلب عاـ ٜ٘ٚىػ ،وأف االتفاؽ على تسليمها كاف عاـ ٓ٘ٛىػ
( )83ابن األثَت ،الكامل ،جػٔٔ ،ص ،ٜٗٚابن شاىنشاه األيويب ،ا١تصدر السابق ،ص ٕٗٔ.
( )84ابوالفداء ،ا١تختصر،جػٖ،ص٘ ،ٛابن الفرات ،اٞتزء الثاين،صٔٗٓ-ٖٜٔ
()34:
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فعلو( .)85وانتظم الصلح سراً بُت السلطاف صالح الدين األيويب وبُت عماد الدين زنكي واشًتط صالح الدين على عماد
()86

الدين اٟتضور بعسكره جملاىدة الصليبيُت
ويف يونيو(حزيراف)عاـ ٓٔٔٛـ /صفر ٘ٚٙىػ كتب صالح الدين إىل ا٠تليفة العباسي الناصرلدين هللا أف يفوض إليو
()87

سروج والرىا والرقة وحراف؛ كوهنا حافظة لثغور ا١تسلمُت ،ونقطة ارتكاز لصد العدو والغارة عليو
استقبل صالح الدين وىو يف دمشق يف ديسمربٓٔٔٛـ/رجب٘ٚٙىػ رسل ا٠تليفة العباسي الناصر لدين هللا ابلتفويض
والتقليد والتشريف حيملوف لو موافقة ا٠تليفة على طلب صالح الدين ابمتالؾ سروج والرىا والرقة وحراف وا٠تابور
()88

ونصيبُت.
وٕتدر اإلشارة إىل أف مدبر دولة ا١توصل واٞتزيرة ٣تاىد الدين قاديازأرسل رسالة إىل السلطاف صالح الدين األيويب مع
الشيخ فخر الدين أبو شجاع ب ن الدىاف يطلب منو" أف يكوف السلطاف (مسعود) معو كما كاف مع أخيو من إبقاء سروج
والرقة وحراف ونصيبيُت يف يده" ،لكن صالح الدين رفض الطلب ؛ألف ىذه البالد"( )89كانت لو (صالح الدين إبطالؽ

ا٠تليفة" السابق( ،)8:وأنو إمنا تركها بيد األمَت زنكي ا١تتويف" ابلشفاعة"(طلب من ا٠تليفة ا١تتويف) على شرط أنو يقوي
السلطاف ابلعساكر "...وكتب صالح الدين إىل ا٠تليفة يعلمو هبذا اٟتاؿ" وأف ىذه البالد مل تزؿ تتقوى هبا ثغور الشاـ
ففوضت إليو (صالح الدين) على ما أراد"

()91

( )85ا١تصدر السابق ،اٞتزء نفسو،صٓٗٔ
( )86نظَت سعداوي ،صٔٗٙ

( )87ابن األثَت ،الكامل ،جػ ٔٔ ،ص ،ٗٛٙنظَت حساف سعداوي ،صٕٕٔ

( )88ا١تقريزي ،السلوؾ ١تعرفة دوؿ ا١تلوؾ،جػٔ،ؽٔ،صٖ ،ٜنظَت سعداوي ،صٖٕٔ
( )89مصطفى اٟتياري،صالح الدين "صٖٕٕٖٕٔ-
( )8:ا١ترجع السابقٖٕٔ
( )91السابق ،صٕٖٕ

()351

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
الدول
اض
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

ووصلت رسل ا٠تليفة الناصر( )92إىل صالح الدين "ابلتفويض والتقليد والتشريف اٞتديد ،وهبذا التفويض والتقليد
اٞتديدين صارت كل بالد اٞتزيرة الفراتية – ابستثاء ا١توصل ذات الوضع ا٠تاص – تتبع لصالح الدين ،وألغي االمتياز
()93

الزنكي الذي قبل بو صالح الدين زمن ا٠تليفة ا١تستضيء.
وفتح السلطاف سيف الدين العادؿ سروج وكاف قبل فتحها قد أرسل يطلب النجدات للمساعدة يف فتح بالد اٞتزيرة
فجهز لو ا١تلك األفضل علي بن صالح الدين العسكر ،وكذلك العزيز عثماف لكن السلطاف سيف الدين العادؿ كاف قد
()94

سيطر على سروج ،وأعاد عسكر األفضل إليو
وحاز ا١تلك األفضل علي بن صالح الدين على سروج وٝتيساط عاـ عاـ ٜ٘ٛىػٕٔٓٔ/ـ،ومع ذلك فإف عمو ا١تلك
()95

سيف الدين العادؿ مل يًتكو يف تلك ا١تناطق واسًتجعها ومل يًتؾ لو سوى ٝتيساط
وقد تعرضت سروج وأعما٢تا للمقايضة أكثر من مرة فعلى سبيل ا١تثاؿ مت مقايضة حلب اليت كاف حيكمها ا١تلك
الظاىربن صالح الدين بسروج وقلعة ٧تم وسيميساط وسلمت حلب إىل سيف الدين العادؿ" ،وحلف ا١تلك العادؿ

للملك الظاىر .وانتظم الصلح بينهما )96(".مث سار ا١تلك سيف الدين العادؿ ٟتصار سنجار" عاـ ٙٓٙىػٕٜٔٓ/ـ
ضَرعن إليو
فناز٢تا وأخذ يف حصارىا ،فأخرج إليو صاحبها ا١تلك قطب الدين دمحم بن عماد الدين زنكي شاه حرمو يَ ْ
( )92ا٠تليفة الناصرلدين هللا :ىوابوالعباس أٛتدبن ا١تستضيءبويع اب٠تالفة يوـ اٞتمعة يف الثاين عشر من شواؿ عاـ
٘٘ٚىػ،وكاف عمرهٖٕسنة وشهر.ابن واصل،مفرج الكروب،جػ ،ٕ،ٜٛابن شاىنشاه األيويب ،مضمار اٟتقائق وسر
ا٠تالئق،ص،٘ٚالبنداري ،سنا الربؽ الشاميٖ ،تقيق رمضاف ششن ،ٖٕٗ،ابوالفداء ،ا١تختصر،جػٖ،صٓٛ
( )93مصطفى اٟتياري ،ا١ترجع السابق،صٖٖٕ
ا٠تليفة ا١تستضيء ::ىو أمَت ا١تؤمُت أبو دمحم اٟتسن بن يوسف ا١تستنجد ،كانت مدة خالفتو ٨تو تسع سنوات وسبعة
شهر،وكاف عادال حسن السَتة يف الرعية ،كثَت البذؿ لألمواؿ ...كاف حليما٤ ...تبا للعفو والصفح عن ا١تذنبُت .ابن
األثَت ،الكامل،جػٔٔ ،ص ،.ٜٗ٘ابن شاىنشاه اليويب ،ا١تصدر السابق ،ص،٘ٚالبنداري ،سنا الربؽ،ؽٔ،صٖٗ،
ابوالفداء ،ا١تختصر،ج ػٖ،صٓ ،ٛابن قاضي شهبة ،ا١تصدر السابق،صٜٗٔ
( )94ابن نظيف اٟتموي ،التاريخ ا١تنصوري،صٖ ،العيٍت ،عقد اٞتماف يف اتريخ أىل الزماف ،العصر األيويب ،اٞتزء
الثاين ،الطبعة الثانيةٖ ،تقيق ودراسة ٤تمود رزؽ ٤تمود ،دار الكتب والواثئق القومية ،القاىرة ٕٓٔٓـ ،صٕٜٔ
األفضلٕٗٔ ،ٕٔ٘-العيٍت ،ا١تصدر السابق ،جػٖ،
( )95اٟتنبلي شفاء القلوب ،صٕٗٔ ،شفاف الدوسكي ،ا١تلك
ً
صٖ ،.ٔٙمنذر اٟتايك ،العصر االيويب"قرف من الصرعات الداخلية"،صفحات للدراسات ،دمشقٕٔٔٓ،صٔ٘ٙ

( )96ابن الفرات ،اتريخ ابن الفرات،اٞتزءاألوؿ ،اجمللد ا٠تامسٖ ،،تقيق الدكتور حسن الشماع ،البصرة
ٖٜٓٔـٜٔٚٓ/ـ ،صٜٓ-ٜٛ
()352
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عنهن إال بتسليم سنجار ،فاضطر إىل
ويسألنو يف إبقاء ا١تدينة عليهم ،فلما صار النسوة عنده،أمر ابعتقا٢تن ولن يفرج ّ
القاء ا١تقاليد إليو وأجاب إىل تسليم البلد على أف يعوض عنها ابلرقة وسروج وضياع من بلد حراف ،وأطلق سيف الدين
العادؿ النسوة (وأمر ابدخاؿ علمو إىل البالد .فلما دخل النسوة البلد ودخل علم ا١تلك العادؿ،أمر قطب الدين صاحب
()97

سنجار بكسر العلم وغلق األبواب واستعد للحصار وأرسل إىل ا١تلك العادؿ يقوؿ لو  ":غدرة بغدرة والبادئ أظلم".
ومهما يكن من أمر فقد سيطر السلطاف سيف الدين العادؿ على معظم مدف اٞتزيرة الفراتية عاـ ٜ٘ٛىػٜٖٔٔ/ـ،
ووىل عليها من قبلو من يثق هبم.
ويذكرأف سروج والرىا أصبحتا من ا١تناطق التابعة للملك ا١تظفر شهاب الدين غازي بن ا١تلك سيف الدين العادؿ
ولكن أخيو األشرؼ انتزعها منو.

()98

وعندما انتزع ا١تلك الكامل دمحم واألشرؼ موسى دمشق من ابن أخيهماا١تلك
()99

الناصرداود بن ا١تعظم عوضاه عنها ٔتدينة سروج والرىا وغَتىا من مدف اٞتزيرة.
وسار ا١تلك الصاحل ٧تم الدين أيوب يف عاـ ٖٗٙىػ ٕٖٔٙ/ـ ٨تو البالد اٞتزرية وفرض سيطرتو على ٚتيع ا١تدف واٟتصوف
()9:

مثل آمد وحراف والرىا وسروج.
أرسل ىوالكو ملك التتار أخاه لإلغارة على البالد اإلسالمية عاـ ٓ٘ٙىػٕٕٔ٘/ـ ووصلت غاراهتم إىل سروج
ودايربكر وميافارقُت وقتلوا أكثر من عشرة آالؼ شخص فضالً عن عمليات السلب والنهب واألسر.

():1

( )97النويري الكندي ،هناية األرب ،جػ ،ٕٜص ،ٜٗالعيٍت ،عقد اٞتماف ،جػٕ،ص.ٕٙٛ
ذكر العيٍت أف سيف الدين العادؿ واصل" فتوحاتو يف البالد اإلسالمية الفراتية وىي حراف والرىا والرقة ورأس عُت
وسنجار ونصيبُت وٚتلُت وسروج وداير بكر وميافارقُت وآمد وخصوهنا" انظر :عقد اٞتماف يف اتريخ أىل الزماف،جػٕ،
ص.ٕٙٛ
( )98العيٍت،اٞتزء الرابع،صٖٖ٘ٙ-

( )99ابن واصل ،مفرج الكروب يف اخبار بٍت ايوب،جػٖٗ،تقيق حسنُت دمحم ربيع،دار الكتب والواثئق ا١تصرية،
القاىرةٕٜٔٚـ ،ص ،ٕ٘ٛالعيٍت ،العصر األيويب ،اٞتزء الرابع ،صٕ،ٜٖٔ -ٜٔمنذر اٟتايك ،ا١ترجع السابق،صٗ.ٔٚ
ويبدو أف ا١تلوؾ األيوبيُت كانوا يسعوف لتحقيق مصاٟتهم ا٠تاصة فبعد اٟتصوؿ على دمشق من ا١تلك الناصر داود سلمها
ا١تلك الكامل ألخيو األشرؼ موسى وحصل عوضا عنها البالد الشرقية ،وىي :حراف والرقة والرىا وسروج وراس عُت،
وٚتلُت ،وا١توزر ،وأرسل نوابو فتسلموىا من نواب األشرؼ .العيٍت ،ا١تصد vالسابق ،جػٗ ،صٕ.ٜٖٔ-ٜٔ
( )9:جرجس ابن العميد ،اتريخ األيوبيُت ،صٕٓ،ابوالفداء ،ا١تختصر،جػ.ٖ،ٔٚٛ

( ):1بيربس ا١تنصوري الدوادار ،زبدة الفكرة يف اتريخ ا٢تجرةٖ ،تقيق دوانلد س .ريتشاردز ،طٔٚ ،تعية ا١تستشرقُت
األ١تانية ،بَتوت ٜٜٔٛـ ،صٛ-ٚ
()353
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وعندما فتح العرب ا١تسلموف سروج وأعما٢تا كاف يقيم فيها األرمن ،ومن ا١ترجح أف العرب أقاموا ا١تدينة وا١تناطق
احمليطة هبا ،وٓتاصة عندمافتحها عياض بن غنم يف خالفة عمر بن ا٠تطاب سنة ٔٚىػٖٙٛ/ـ .،ويف العهد األموي قاـ
ا٠تليفة ىشاـ بن عبدا١تلك بتوطُت ٨تو ستُت الف عريب وتركماين يف سهل سروج الشرقي،وبطبعة األمر اقاـ يف ا١تدينة
وأعما٢تا األتراؾ السالجقة واألراتقة ،ومن ا١تؤكد أف عناصر غربية استقرت يف سروج من ٥تتلف بلداف أورواب وخَت دليل
على ذلك ما أشار إليو ا١تؤرخ الفر٧تي ا١تعاصر فوشية الشارتري بقولو":حنن الذين كنا غربيني ،أصبحنا اآلن شرقيني،

والذي كان رومانيا أو فرنسيا ،أصبح جليليا أو فلسطينيا ،والذي كان من رميز أو شارتر ،أصبح اآلن مواطنا يف
صور أو انطاكيا ،ونسينا اآلن أماكن والدتنا ،وأصبحت تلك األماكن غريبة للعديد منا ،أو حىت ال نذكر منها

شيئا”( ،. )19ألن عبارته ويفهم من حديث فوشية الشارتري أن األوروبيني طاب هلم االقامة واالستقرار يف املنطقة؛
ألن عبارته "نس ينا أمكن والدتنا" حتمل بني طياهتا الكثري من املعاين والتفسريات .ولعل هذا يشري إىل أن الفرجنة
الصليبيني الذين يف سروج واملناطق اجملاورة كانوا من مناطق خمتلفة من أورواب ( .من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ) ،وهذا

يعين أهنم كانوا من أمم خمتلفة ،مجعتهم املصاحل اإلقتصادية والطمع يف ثروات الشرق لدرجة أهنم نسوا أماكن والدهتم
يف بالد كثرية اخلريات .وقد بدا واضحا أن املؤرخ الصلييب فوشيه الشارتري أشار صراحة إىل النعيم الذي يعيش فيه

الفرجنة الصليبيون يف املشرق لدرجة أهنم مل يفكروا يف العودة إىل بالدهم ،بل أهنم تناسوا أماكن والدهتم لفرتة قليلة
من الزمن" .وكان العدد أكرب من سكان سروج وكاف العدد األكرب من السكاف يتكوف من األرمن والسوريُت

():3

أما

أنظمة اٟتكم كما يبدو ،فقد بقيت بيزنطية خالصة تقريبًا( .):4ومن ا١ترجح أنو مت تغيَت يف بعض األنظمة ا١تتعلقة ابلسكاف
اٞتدد ٔتا يتناسب مع انظمة اٟتكم اليت تعودوا عليها يف الغرب األورويب ٓتاصة يف السنوات األوىل لتواجدىم يف منطقة
اٞتزيرة بشكل عاـ ويف سروج بشكل خاص.
وبطبيعة األمر كاف حاكم سروج أو سيدىا اإلقطاعي يتبع سيد إمارة الرىا ،وكاف حاكمها ىو القائد العسكري
للمدينة وأعما٢تا وخَت دليل على ذلك فولربت أوفوشية من شارتر.

():5

(91)Fulcher of Chartres ,A history of the Expedition to Jerusalem,p.27
(92) Archer,p 112.
(93) Ibid.p.112
(94)Zoe Oldenbourg, Les Croisades ,p.141
نقال عن علية اٞتنزوري ،صٚٚ
()354
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النظام اإلداري والقضائي يف سروج

أما فيما يتعلق ابلنظاـ اإلداري والقضائي يف إقطاعية سروج وبقية مدف إمارة الرىا الصليبية فقد كاف حياكي النظم
اإلدارية والقضائية يف ٦تلكة بيت ا١تقدس الصليبية وإف اختلفت إىل حد ما يف بعض األمور ْتكم الظروؼ احمللية وطبيعة
السكاف اليت تتألف منها كل إمارة .فعلى سبيل ا١تثاؿ أدى قرب إمارة الرىا من مراكز التأثَت البيزنطي والًتكي وسيادة
العنصر األرمٍت على سكاهنا إىل اعتمادىا على عدد كبَت من ا١توظفُت األرمن اىل التأثر ابلتيارات البيزنطية والنظم

البيزنطية( ،):6فضالً عن االخذ بعُت االعتبار بعدىا عن بقية الكياانت الصليبية يف بالد الشاـ وتطرؼ موقعها فرض نوعا
من االستقالؿ وا١تركزية واوقف التطور الدستوري فيها؛ ألهنا كانت ٤تاطة بتجاىات عدائية متعددة ،فلم تطابق ا١تملكة ،يف
():7

كل نظمها ،بل مالت إىل موا نفسها مع الظروؼ الداخلية واحمليطة.
ولذؾ ارجح أف يكوف يف سروج ٤تكمة للربجوازية ،وكذلك ٤تكمة وطنية و٤تكمة السوؽ ،أمااحملكمة الربجوازية اليت

كانت تنعقد ١تدة ثالثة أايـ يف االسبوع ،االثنُت واألربعاء واٞتمعة فيما عدا أايـ ا١تواسم واألعياد الدينية ):8(،وكانت تنظر

يف القضااي اليت مل يكن النبالء طرفاً فيها(،):9كما اهنا ٗتتص ّتميع القضااي ا١تتعلقة ابالمور ا١تدنية كقضااي التعدي على

االراضي( ،)::وكانت تفصل يف ٚتيع القضااي النتعلقة ابفراد الطبقة الربجوازية ،كذلك فاهنا تفصل يف قضااي الفرساف إذا
اختاروا ا١تثوؿ أمامها( . )211وللمحكة الربجوازية ٣تموعة من القوانُت وإف كانت يف معطمها تستند إىل العرؼ والتقاليد
ا١ترعية ،أكثر من كوهنا قوانُت مدونة(.)212

(95) William of Tyre, Vol.1,pp.307-308

( ):7دمحم دمحم الشيخ ،عصر اٟتروب الصليبية يف الشرؽ ،صٖٕٓ.

( ):8ا١ترجع السابق ،نفس الصفحة
(98) La Monte L.,Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem,1001291,Newyork 1970.p.303
أنظر أيضا :سعيد البيشاوي ،ا١تمتلكات الكنسية،صٕٖٛ
سعيد البيشاوي،ا١تمتلكات الكنسية ص ٕ(99) conder,p.172, La Monte L.,p.106 ٖٛ
(100)Arch er and kings Ford,p.126
،سعيد البيشاوي،ا١تمتلكات الكنسية،صٕٖٛ
(101) conder,p.172
سعيد البيشاوي،ا١تمتلكات الكنسية،ص ٕٖٛ
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ومن ا١ترجح وجود ٤تاكم وطنية  Civil Courtsيف سروج ،وكانت ٗتتص ابلقضاايا١تتعلقة ابلسكاف الوطنيُت ،إذ
ٝتح ٢تم ابلتقاضي أماـ ٤تاكمهم الوطنية ،وكاف قضاة تلك احملاكم من سكاف البالد األصليُت،وكانت ىذه احملاكم تنظريف
()213

القضااي الصغرى اليت ال تشمل اٞتناايت.
وٕتدر اإلشارة إىل أف السلطة العليا على اٟتكومة يف سروج وغَتىا من مدف إمارة الرىا كانت تتمثل يف عقد احملكمة
()214

حيث مت تفسَت القانوف وتطبيقو
أما فيما يتعلق ابٞتانب الديٍت يف سروج فكاف يوجد هبا أسقف مساعد يف فًتة خضوعها للحكم الصلييب يتبع
()215

لسلطة كنيسة أنطاكية ،الذي مت االعًتاؼ ببطريركها اليعقويب ،وكاف يتبع لسلطتو أربع أسقفيات
الشك يف أف الفر٧تة الصليبيُت يف إمارة الرىا قد نقلوا نظاـ اإلقطاع الذي كاف سائدا يف أورواب مع بعض التغَتات
اليت تناسب وجودىم يف ا١تشرؽ ،وكانت سروج ٔتثابة إقطاعية من إقطاعيات الرىا،وقاموا بتقسيم األراضي إىل وحدات أو
قطع بعضها قانوين (رٝتي) معتمد من قبل السلطة اٟتاكمة ،واستعمل على أساس أنو وحدة إدارية ٗتدـ األغراض
الضريبة ،وبعضها اآلخرعبارة عن قطع صغَتة من األرض ديكن لزوج من الثَتاف حراثتها يف يوـ واحد ،وعرفت كل وحدة
ابسم كاريوكا ا Carrucateأو  . Carrucaوكانت الكاريوكا غَت الرٝتية ٘تاثل الفداف العريب Al-Faddan Al
 )216(arabiوىي ٗتتلف عن الكاريوكا الرٝتية(القانونية)يف مساحتها،وكذلك بطرؽ استخدامها .وكانت ىذه الوحدة
ىي اساس ٚتيع مستوايت الدخل والضرائب،وكاف إبمكاف الفالح حراثة أكثر من كاريوكا  Carrucaيف اليوـ الواحد.

وىناؾ الكاريوكا الرٝتية والكاريوكا العادية ،وأصبح الفالح يعمل يف أرضو كمستأجر ٢تا وليس كمالك لألرض.

()217

وا١تعروؼ أف أراضي سروج وأعما٢تا ىي أراض خصبة ،وقد وصفت منطقة جنوب سروج اب٠تصوبة( )218وسروج مدينة

كثَتة ا١تياه والبساتُت وهبا الرماف ا١تفضل والكمثرى وا٠توخ والسفرجل( )219وقد وصفها اإلدريسي بقولو" :وسروج مدينة
(102) La Monte L.,p.107
سعيد البيشاوي،ا١تمتلكات الكنسية،صٕٖٛ
(103)conder,p.172
سعيد البيشاوي،ا١تمتلكات الكنسية،صٖٖٛ
(104) William ofTyre,Vol.2,p.656,Conder,P40
(105) Archer,p. 112
(106) Richrd ,J., Agricultural condition in Crusader States,in
Setton,vol.5.p.254.
انظر ايضاً :سعيد البيشاوي ،ا١تمتلكات الكنسية يف ٦تلكة بيت ا١تقددس الصليبية ،دارا١تعرفة اٞتامعية ،اإلسكندرية
ٜٜٓٔـ .صٗ٘ٔ. ٖٛٛ، ٔ٘٘-

( )218أبو الفداء ،تقوًن البلداف ،صٕٚ
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من داير مضر كثَتة الفواكة"( )21:وذكرىا ا١تقدسي البشاري على أهنا من داير مضر( .)221وكانت سروج أثناء تبعيتها
ٟتكم األراتقة مزدىرة وغنية وتكتظ ابلسكاف ا١تسلمُت وا١تسيحيُت ومن ٥تتلف أصناؼ التجار الكبار.وكاف سهلها غنيا
()222

أيضاً وخصباً ومليئاً ابلقرى.
وكاف الفر٧تة الصليبيوف قد سارعوا إىل االستيالءعلى الضياع الزراعية خارج الرىا واضطر من عليها إىل العمل يف ظل
قيود النظم اإلقطاعية يف الغرب االورويب ،فضال عن الضرائب اليت ظل يدفعها السكاف ،وىناؾ إشارة إىل سوء األحواؿ
()223

االقتصادية يف الرىا اذ دمر األتراؾ االراضي احمليطة ابلرىا ودمروا ما فيها من أشجار ومزروعات

وامتاز حكم

جوسلُت األوؿ للرىا أبنو عصر الثروة والرخاء رغم متابعتو للحرب ا١تستمرة ضد األتراؾ( ،)224وىذ يقودان إىل أف سروج
وأعما٢تا كانت تنعم ابلثروة والرخاء أثناء حكم جوسلُت األوؿ بناء على سروج كانت تتألف من ستمائة قصبة ،وديكن أف
يسَت اإلنساف مسافات طويلة بُت األشجار دوف أف يرى الشمس٦ ،تا يفيد كانت أهنا تشتهر ابلغاابت ،وأف أرضها
()225

خصبة جداُ.
وذكر أسامة بن منقذ أف غنيمة وصلت إىل دار والده وكانت ىذه الغنيمة عدة من اٞتواري الفر٧تيات ،فرأى منهم
جارية مليحة شابة فقاؿ لقهرمانة داره" ادخلي ىذه إىل اٟتماـ ،واصلحي كسوهتا ،واعملي شغلها للسفر" ،ففعلت
وسلمها إىل بعض خدامو وسَتىا إىل األمَت شهاب الدين مالك بن سامل بن مالك صاحب قلعة جعرب وكتب إليو يقوؿ:
 " :غنمنا من الفرنج غنيمة قد نفذت لك سهما منها ،فوافقتو وأعجبتو واٗتذىا لنفسو ،فولدت لو ولداً ٝتاه بدراف،
فجعلو أبوه ويل عهده"،وكرب بدراف وتوىل البلد والرعية" وأمو اآلمرة الناىية"،وقامت األـ ٔتواعدة قوـ وتدلت من القلعة
ومضى هبا أولئك إىل سروج وىي يف ذلك يف حوزة الفرنج فتزوجت إفر٧تي إسكاؼ وإبنها صاحب قلعة جعرب

()226

( )219نزىة ا١تشتاؽ ،جػٕ ،صٖٖٔ

( )21:احسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،صٖٔٚ

( )221اما داير مضر فقصبتها الرقة ومن مدهنا احملًتفة الرافقة خانوقة اٟتريش تل ٤ترى ابجرواف حصن مسلمة ترعوز
حراف الرىا ،والناحية سروج كغرزاب "كفرسَتين"
( )222إفراـ عيسى يوسف ،ا١ترجع السابق ،صٕٗ.

( )223سعيد عبد الفتاح عاشور ،اٟتركة الصليبية،جػٔ،صٔٛٔ،ٗ٘ٙ
( Hayes,E.R.,p.290 )225نقال عن علية اٞتنزوري ،ا١ترجع السابق،ص ٕٗٔ
( )226كلود كاىن ،الشرؽ والغرب زمن اٟتروب الصليبية ،صٕٔٔ
()357

(113) Mawdos.com
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وىناؾ نقطة ىامة يف حياة سكاف سروج أشار ٢تا الكاتب البغدادي اٟتريري تتعلق بنزوح كثَت من السكاف إىل داخل
سوراي أو أبعد من ذلك ٦تا يشَت إىل اتساع حركة ا٢تجرة فقد اٗتذ على سبيل ا١تثاؿ أحد الشحاذين الذي ىرب من ا١تدينة
الواقعة على الفرات يف إمارة الرىا اٞتديدة بطال ١تقاماتو من اٟتياة اليومية

()227

اخلامتة

تبُت من خالؿ البحث أف َسّروج فُتِ َحت سلماً يف عهد ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب عاـ ٔٚىػ ٖٙٛ /ـ على يدعياض
بن غنم ،وأهنا تعرضت للغزو من قبل الدولة البيزنطية أثناء تبعيتها للدولة اٟتمدانية .كما أهنا خضعت ٟتكم األتراؾ
السالجقة ،واستوىل عليها الفر٧تة الصليبيوف عاـ ٜٗٗىػٔٔٓٔ /ـ ،وتبعت إلمارة الرىا الفر٧تية االصليبية بقيادة األمَت
بلدوين البويوين الذي عُت سيداً إقطاعياً إلدارهتا ،واستمرت سروج وأعما٢تا بيد الفر٧تة الصليبيُت ٜتسُت سنة ونيف حيت
حررىا عماد الدين زنكي عاـ ٘ٗٔٔـٖٜ٘/ىػ ،وكاف أمراء ا١توصل حياولوف السيطرة عليها ايستمرار ،وكانت يف العهد
األيويب عرضة للمقايضة بُت أبناء صالح الدين األيويب ومن بعده بُت أبناء شقيقو سيف الدين العادؿ وأوالده مثل الكامل
دمحم واألشرؼ موسى.
توصييت الوحيدة ىي االىتماـ من قبل الباحثُت بتاريخ اٞتزيرة الفراتية بسبب قلة األْتاث اليت تناولت ىذه البقعة من
ا١تنطقة.وأعتقد جازماً أف ْتث سروج وأعما٢تا سيزيد من االىتماـ هبذه ا١تنطقة ذات األمهية االقتصادية واالسًتاتيجية .
قائمة المصادر العربية واألجنبية

اوال  :المصادر العربية
ابن األثَت( تٖٓٙىػٕٖٕٔ/ـ)أبو اٟتسن علي بن أيب الكرـ :
ٔ-الكامل يف التاريخ ،جػٓٔ ،بَتوت ٜٔٙٙـ
ٕ-التاريخ الباىر يف الدولة األاتبكية اب١توصلٖ ،تقيق عبدالقادر طليمات ،طٔ ،دار الكتب اٟتديثة ،القاىرة ٖٜٔٙـ.
ٖ -أسد الغابة يف معرفة الصحابةٛ،جػٖ ،تقيق الشيخ على دمحم معوض والشيخ عادؿ أٛتد عبدا١توجود،طٔ،دار الكتب العلمية،بَتوت
ٕٔٔٓـ
األنطاكي(ت ٗ٘ٛىػٔٓٙٚ /ـ) حيِت بن سعيد بن حيِت:اتريخ األنطاكي ا١تعروؼ بصلة اتريخ أوتيجاٖ،تقيق عمر عبدالسالـ تدمري ،طرابلس ٜٜٓٔـ
البنداري ( تٕٕٙىػٕٕٔ٘/ـ ) الفتح بن علي البنداري:
ٔ-سنا الربؽ الشاميٖ ،تقيق فتحية عبدالفتاح النرباوي ،طٕ ،دار اللواء ،الرايض ٜٜٔٛـ
ٕ-سنا الربؽ الشاميٖ ،تقيق الدكتور رمضاف ششن ،ؽٔ،طٔ،دار الكتاب اٞتديد،بَتوتٜٔٔٚـ.
ٖ -دولة آؿ سلجوؽ،الطبعة الثانية،دار اآلفاؽ اٞتديدة ،بَتوتٜٔٚٛـ.
-البالذري(تٕٜٚىػٜٕٛ/ـ) أبو اٟتسن أٛتد بن حيِت بن جابر:

( )227أسامة بن منقذ،كتاب االعتبارٖ ،تقيق فيليب حىت ،برنستوف ٖٜٓٔـ ،صٔٙٙ
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فتوح البلدافٕ ،تقيق رضواف دمحم رضواف ،دار الكتب العلمية ،بَتوتٕٔٗٔىػٜٜٔٔ/ـ
بيربس ا١تنصوري (ت ٕ٘ٚىػٖٕٔ٘/ـ) األمَتركن الدين بيربس ا١تنصوري الدواداري:زبدة الفكرة يف اتريخ ا٢تجرةٖ ،تقيق دوانلد س .ريتشاردز ،طٔٚ ،تعية ا١تستشرقُت األ١تانية ،بَتوت ٜٜٔٛـ
ابن تغري بردي األاتبكي (تٗٛٚىػٜٔٗٙ/ـ) ٚتاؿ الدين أبو احملاسن يوسف:النجوـ الزاىرة يف ملوؾ مصر والقاىرة ،جػ،ٙا١تؤسسة ا١تصرية العامة للتاليف والًتٚتة ،القاىرة
اٟتنبلي( تٛٚٙىػٔٗٚٔ/ـ ) أٛتد بن إبراىيم:شفاء القلوب يف مناقب بٍت أيوبٖ ،تقيق انظم رشيد،وزارة الثقافة والفنوف،اٞتمهورية العراقيةٜٔٚٛـ
شفاء القلوب يف مناقب بٍت أيوبٖ،تقيق مدحية الشرقاوي،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرةٜٜٔٙـ.
ابن خلكاف (تٔٙٛىػٕٕٔٛ/ـ)مشس الدين أبو العباس أٛتد بن عمر:وفيات األعياف وأنباء أبناء الزمافٛ ،جػٖ ،تقيق إحساف عباس،بَتوت ٖٜٔٛٔ-ٜٔٚـ
ابن رستة(تٕٜٓىػٜٖٓ/ـ ) أبو علي أٛتد بن عمر بن رستةاألعالؽ النفيسة،ليدف (مطبعة بريل)ٕٜٔٛـ
الطربي (ت ٖٓٔىػٜٕٕ/ـ) أبو جعفر دمحم بن جرير الطربي:
اتريخ الرسل وا١تلوؾٔٓ،أجزاءٖ،تقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم،طٗ ،دار ا١تعارؼ ،القاىرةٜٔٚٛـ
ابن قاضي شهبة (ت ٗٛٚىػٜٔٗٙ /ـ)بدر الدين ايب الفضل دمحم بن ايب بكر:الكواكب الدرية يف السَتة النوريةٖ،تقيق ٤تمود ابوزيد،الطبعة االوىل،دار الكتاب اٞتديد،بَتوتٜٔٔٚـ.
ابن أيبك الدواداري( تٕٖٚىػٖٖٔٔ/ـ ) ابو بكر عبدهللا:كنز الدرر وجامع الغرر(الدرة ا١تضيئة يف اخبار الدولة الفاطمية)،جػٖ ،ٙتقيق صالح الدين ا١تنجد ،القاىرة ٜٔٔٙـ
العيٍت(ت ٘٘ٛىػٔٗ٘ٔ/ـ) بدر الدين ابو دمحم ٤تمود بن أٛتد بن موسى:ٔ-عقد اٞتماف يف اتريخ أىل الزماف ،العصر األيويب ،أربعة أجزاء ،طٕٖ،تقيق ودراسة ٤تمود رزؽ ٤تمود،دار الكتب والواثئق القومية ،القاىرة
ٕٕٔٓـ
ٕ-السيف ا١تهند يف سَتة ا١تلك ا١تؤيد ،القاىرةٜٔٙٚـ.
اٟتريري ،أٛتد بن علي-:
اإلعالـ والتبيُت يف خروج الفرنج ا١تالعُت على داير ا١تسلمُتٖ ،تقيق سهيل زكار ،طٔ ،دار ا١تالح ،دمشق ٜٔٔٛـ.
اإلدريسي(تٔ٘ٙىػٔٔٙٙ/ـ) أبو عبد هللا دمحم :نزىة ا١تشتاؽ يف اخًتاؽ اآلفاؽ،جػٔ،طٔ،عامل الكتب بَتوت.ٜٜٔٛ،
الذىيب (تٚٗٛىػٖٔٗٛ/ـ)مشس الدين دمحم بن أٛتد بن عثماف:ٔ-كتاب دوؿ اإلسالـ ٕ ،جػٖ ،تقيق فهيم دمحم شلتوت ودمحم مصطفى إبراىيم،القاىرة ٜٗٔٚـ.
ٕ -العرب يف خرب من غربٖ،تقيق فؤاد سيد ٗ جػ ،الكويتٜٖٔٔٙ -ٜٔٙـ
سبط بن اٞتوزي (تٗ٘ٙىػٕٔ٘ٚ/ـ) ابو ا١تظفر مشس الدين يوسف بن قيزوغلي:مرآة الزماف،جػ،ٛؽٕ ،حيدر آابد الدكن ٜٕٔ٘ٔ٘-ٜٔـ
ابن شاىنشاه األيويب(ت ٙٔٚىػٕٕٔٓ/ـ) دمحم بن تقي الدين عمر:
مضمار اٟتقائق وسر ا٠تالئقٖ ،تقيق حسن حبشي،عامل الكتب،القاىرةٜٔٙٛـ.
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ابن العدًن(،تٓٙٙىػٕٕٔٙ/ـ) كماؿ الدين عمر بن أٛتد بن ىبة هللا بن أيب جرادة:زبدة اٟتلب من اتريخ حلبٖ ،تقيق خليل ا١تنصوري ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ٜٜٔٙـ.
العظيمي(ت٘٘ٙىػٔٔٙٔ/ـ)دمحم بن علي بن نزار التنوخي:
اتريخ العظيميٖ ،تقيق كلود كاىن ،اجمللة اآلسيويةٜٖٔٛJournal Asiatique،
ابن العماد (تٜٔٓٛىػٜٔٙٚ /ـ )أيب الفالح دمحم عبداٟتي اٟتنبلي:شذرات الذىب يف أخبار من ذىبٙ ،تانية أجزاء يف أربعة ٣تلدات ،دار إحياء الًتاث العريب،بَتوت
ابن العميد ،ا١تكُت جرجس بن العميد أيب ايسر بن أيب ا١تكارـ بن أيب الطيبأخبار األيوبيُت،مكتبة الثقافة الدينيبة ،القاىرة ،د.ت
ابوالفداء(تٕٖٚىػٖٖٔٔ/ـ)إٝتاعيل بن عماد الدين صاحب ٛتاة:تقوًن البلداف،نشره رينو وديسالف،ابريس( دار الطباعة السلطانية) ٓٗٔٛـ
ابن الفرات ( تٛٓٚىػٔٗٓٗ/ـ )انصر الدين دمحم بن عبدالرحيم-:اتريخ ابن الفرات ،اٞتزء األوؿ ،اجمللد الرابع،اٞتزء الثاين،اجمللدٖ ،تقيق الدكتور حسن دمحم الشماع،مطبعة حداد،البصرةٜٔٙٚ،ـ
ابن الفقيو (ت ٨تو ٖٓٗىػٜ٘ٔ/ـ) أٛتد بن دمحم ا٢تمذاين :٥تتصر كتاب البلداف ،ليدف (مطبعة بريل)ٕٖٓٔ
القلقشندي (تٕٔٛىػٔٗٔٛ/ـ )اٛتد بن علي:صبح االعشى يف صناعة اإلنشا ،جػ ٖٗ ،تقيق دمحم حسُت مشس الدين ،طٔ ،دار الكتب العلمية و دار الفكر،بَتوتٜٔٛٚـ
ابن القالنسي( ت ٘٘٘ىػٔٔٙٓ/ـ) أبو يعلي ٛتزة بن أسد:اتريخ دمشقٖ ،تقيق سهيل زكار ،الطبعة األوىل ،دار حساف للطباعة والنشر،دمشقٖٜٔٛـ.
أبوالفضايل( تويف يف القرف السابع ا٢تجري/الثالث عشر ا١تيالدي)دمحم بن علي اٟتمويالتاريخ ا١تنصوريٖ،تقيق الدكتور أبو العيد دودو٣،تمع اللغة العربية،دمشقٜٔٔٛـ
الكتيب(تٗٚٙىػٖٖٔٙ/ـ) دمحم بن شاكر بن أٛتد بن عبد الرٛتن فخر الدين:فوات الوفيات،جػٕٖ،تقيق دمحم ٤تي الدين عبداٟتميد،القاىرةٔ٘-ٜٔـٕ٘.ٜٔ
ا١تقدسي البشاري( عاش يف القرف الرابع ا٢تجري /العاشر ا١تيالدي)مشس الدين ابوعبدهللا ا١تعروؼ ابلبشاري:أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،مطبعة بريل ،ليدف ٜٔٓٙـ
ا١تقريزي ( ت٘ٗٛىػٕٔٗٗ/ـ)تقي الدين أٛتد بن علي:السلوؾ ١تعرفة دوؿ ا١تلوؾ،جػٔ،ؽٖٔ ،تقيق دمحم مصطفى زايدة ،الطبعة الثانية،القاىرة ٜٔ٘ٚـ
ا١تنبجي(ت 851ىػ  ٔٗٗٚ -ـ ) أغابيوس بن قسطنطُت ا١تنبجي:ا١تنتخب من اتريخ ا١تنبجيٖ ،تقيق عمر عبدالسالـ تدمري،الطبعة األوىل دار ا١تنصور ،طرابلس ٜٔٛٙـ
نظاـ ا١تلك الطوسي،سياست انمة "،سَتا١تلوؾ" ،ترٚتة يوسف حسُت بكار،دار القدس،بَتوت،د.ت.
النويري الكندي(تٕٖٚىػٖٖٕٔ/ـ)شهاب الدين أٛتد بن عبدالوىاب:
هناية اآلرب يف فنوف األدب ،جػ،ٕٜدمحم ضياء الدين الريس ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب ،القاىرةٕٜٜٔـ.
-ابن الوردي (تٜٚٗىػٖٜٔٗ/ـ)أبوحفص زين الدين عمر بن مظفر بن عمر:
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تتمة ا١تختصر يف أخبار البشر ،جػٕ،طٔ،دار ا١تعرفة ،بَتوت ٜٓٔٚـ.
ابن واصل(تٜٙٚىػٕٜٔٛ/ـ) ٚتاؿ الدين دمحم بن سامل:مفرج الكروب يف أخباربٍت أيوب،جػٖٔ ٖ-تقيق ٚتاؿ الدين الشياؿ،القاىرة ٖٜ٘ٔٙٓ-ٜٔـٖٗ٘-تقيق دمحم حسنُت ربيع،القاىرة-ٜٕٔٚ،
ٜٔٚٚـ.
ابن منقذ ( تٗ٘ٛىػٔٔٛٛ/ـ ) مؤيد الدولة أسامة بن مرشد:كتاب االعتبارٖ ،تقيق فيليب حىت ،برنستوف ٖٜٓٔـ
ايقوت اٟتموي((تٕٙٙىػٕٕٔٛ/ـ) أبو عبدهللا ايقوت بن عبدهللا
معجم البلداف٘ ،جػ،دار صادر بَتوت ٜٜٔٚـ
ا١تؤ٘ترات
مؤ٘تر بالد الشاـ يف فًتة الصراع اإلسالمي الصلييبٕ ،جػ ،جامعة الَتموؾ ،إربد ٕٓٓٓـ.
اثنيا  :ا١تصادر االجنبية
1. Albert d,Aix,Historia Hierosolimitana,ed.R.h.C..H.Occ.tom 1V,Paris 1879.(265)713
اعتمدالباحث على النسخة اليت ترٚتها ا١ترحوـ سهيل زكار عن النسخة األ١تانية يف ا١توسوعة الشاملة للحروب الصليبية.
2. Fulcher of Chartres,A history of the Expedition to Jerusalem,tr.by Frances(sisters
fSt.Joseph).edited with an introduction by Harold,s Fink,konuvilleU.S.A.1969.
قاـ الدكتور زايد العسلي بًتٚتة كتاب فوشية الشارتري إىل العربية ٖتت عنواف :اتريخ اٟتملة إىل القدس،طٔ،دار
الشروؽ،عمافٓ ٜٜٔـ ،كما قاـ الدكتور قاسم عبده قاسم بًتٚتة أخرى للكتاب ٖتت عنواف  :االستيطاف الصلييب يف فلسطُت(،
اتريخ  aoulاٟتملة إىل بيت ا١تقدس،طٔ ،دار الشروؽ ،القاىرةٕٔٓٓ ـ.
3. Matthieu d,Edesse
4. Extraits de la Chrnique, in R.H.C.,doc.arm.Vol.1,Paris1869(4-149
اعتمد الباحث على الًتٚتة العربية لكتاب اتريخ مىت الرىاوي" اإلفرنج ( الصليبيوف) ،ا١تسلموف ،األرمن" ،ترٚتة وتعليق د٤ .تمود
الرويضي وعبدالرحيم مصطفى ،طٔ،دار ٛتادة للدراسات اٞتامعية والنشر والتوزيع ،إربدٕٜٓٓـ
5. Raoul de Caen,Gest Tancridi inExpeditione Hierosolymitane,ed.R.H.C-H.Occ.,
)tomeIII,Paris(pp.587-716
اعتمدالباحث على الًتٚتة العربية ٢تذا الكتاب وىي بعنواف ":أعماؿ اتنكرد ملك صقلية يف اٟتملة على بيت ا١تقدس" ،ترٚتة
حسن عبدالوىاب حسُت وطلعت عبدالرازؽ زىراف ،طٔ ،عُت للنشروالبحوث والدراسات ،القاىرة ٕٜٓٔـ
6. William of Tyre .Ahistory of deeds done Beyoned the sea,tr. By Babcock and
krey,2vols.,Newyork 1943.
 .ٚويذكر أف ىناؾ ترٚتتُت لكتاب وليم الصوري ،اتريخ األعماؿ ا١تنجزة فيما وراء البحرٕ ،جػ ،ترٚتة سهيل زكار ،طٔ،دار
الفكرٜٜٓٔـ
 .ٛوالًتٚتة األخرى قاـ هبا حسن حبشي ،اتريخ األعماؿ ا١تنجزة فيما وراء البحر ،أربعة أجزاء ،وصدرت يف القاىرةٕٜٜٔ٘-ٜٜٔـ.
اثلثا :ا١تراجع العربية واألجنبية ا١تًتٚتة واألْتاث والدراسات
-أفراـ عيسى يوسف ،اٟتمالت الصليبية كما يرويها ا١تؤرخوف السرايف،ترٚتة فخري العباسي،الطبعةاألوىل ،دار الطليعة ،بَتوتٕٓٔٓـ.
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 حسُت دمحم عطية،تشريعات الصليبيُت" دراسات يف قوانُت أنطاكية و٦تلكة بيت ا١تقدس الصليبية ،الطبعة األوىل ،دارا١تعرفة اٞتامعية،اإلسكندرية ٕٕٔٓـ
راغب السرجاين ،قصة اٟتروب الصليبية،الطبعة الثانية،مؤسسة إقرأ ،القاىرةٕٜٓٓـ زكي النقاش ،العالقات االجتماعية والثقافية واالقتصادية بُت العرب واإلفرنج خالؿ اٟتروب الصليبية،دار الكتاب اللبناين،بَتوت ٜٔ٘ٛـ.سامي الكيايل ،سيف الدولة وعصر اٟتمدانيُت،الطبعة األوىل ،دار ا١تعارؼ ،القاىرة ،ب.تستانلي لُت بووؿ ،صالح الدين وسقوط ٦تلكة بيت ا١تقدس ،ترٚتة فاروؽ ابوجابر ،الطبعة األوىل ،القاىرة ٜٜ٘ٔـ.
سعيد البيشاوي ،إقطاعية انبلس يف عصر اٟتروب الصليبية ،الطبعة الثانية ،دار الشيماء ،راـ هللا ٕٗٔٓـ.شاكر مصطفى،صالح الدين الفارس اجملاىد وا١تلك الزاىد ا١تفًتى عليو،الطبعة الثانية،دارالقلم،دمشق ،الدار الشاميةبَتوتٖٕٓٓـ\ٕٗٗٔىػ
شفاف ظاىر الدوسكي ،ا١تلك األفضل علي بن صالح الدين األيويب،الطبعة األوىل ،دار الزماف للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ٕٕٔٓعلي أٛتد السيد ،إمارة اٞتليل ٖتت حكم الالتُت ودورىا يف الصراع الصليبيي يف منطقة الشرؽ األدىن اإلسالمي ،رسالة ماجستَتغَتمنشورة ،جامعة اإلسكندرية ٜٔٛٛـ.
عبدالنعيم دمحم حسنُت ،سالجقة إيراف والعراؽ ،طٕ،مكتبة النهضة ا١تصرية ،القاىرة ٜٓٔٚعليو عبدالسميع اٞتنزوري ،إمارة الرىا الصليبية،ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب ،القاىرةٕٔٓٓـ.عمادالدين خليل ،اإلمارات األرتقية يف اٞتزيرة والشاـ ،طٕ ،مؤسسة الرسالة،بَتوت ٜٓٔٛـ.
كلود كاىن ،الشرؽ والغرب زمن اٟتروب الصليبية ،ترٚتة أٛتد الشيخ،طٕ،دار سينا للنشر،القاىرةٜٜ٘ٔـ
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منظر ألحد ا١تباين القددية يف مدينة سروج
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ملخص البحث:

مدينة ميافارقُت من مدن اٞتزيرة الفراتية اكتسبت شهرهتا من خالل صمودىا وصمود ملكها ا١تلك الكامل االيويب
بوجو الغزو ا١تغويل ,حيث انو ويف منتصف القرن السابع ا٢تجري/الثالث عشر ا١تيالدي ىاجم ا١تغول البالد اإلسالمية
و٘تكنوا من القضاء على ا٠تالفة العباسية يف بغداد سنة  ٙ٘ٙىـٕٔ٘ٛ/م .مث تقدموا ٨تو بالد الشام واٞتزيرة الفراتية ,وقد
٘تكنوا من االستيالء على معظم تلك البالد ,وكانت ميافارقُت ىي ا١تدينة الوحيدة اليت رفضت االستسالم للمغول ,وفشل
ا١تغول يف احتالل ا١تدينة بسبب حصانة أسوارىا واستبسال أىلها يف الدفاع عنها فحاصروا ا١تدينة بشدة ودام حصارىم
١تيافارقُت ما يقرب العامُت ,ومل يتمكنوا منها أال بعد أن خارت قواىم ونفدت أقواهتم ,و٘تكن ا١تغول من اسر ا١تلك الكامل
واحضروه أمام ىوالكو وىو أسَت مكبل ابلقيود فواجهو الكامل بكل شجاعة وسبو وبصق يف وجهو ٦تا أاثر غضب
ىوالكو فقتلو ,مث قطعوا رأسو وطافوا بو يف بالد الشام حىت وصلوا بو إىل دمشق وعلقوه ىناك .وبعد عودة دمشق إىل
ا١تسلمُت ًب أنزال رأس ا١تلك الكامل ودفن يف مسجد الرأس وىو من مساجد دمشق قيل أن رأس اٟتسُت بن علي بن أيب
طالب قد دفن بو.
الكلمات االفتتاحية  :اٞتزيرة الفراتية ـ ـ مدينة ميافارقُت ـ ـ ا١تلك الكامل ـ ـ ا١تغول.

Abstract:
The city of Mayafariqin is one of the cities of Al-Djazīra that gained its
fame through its steadfastness and the steadfastness of its king, Al-Kamel
Al-Ayyubi, in the face of the Mongol invasion. In the first century AH /
thirteenth century AD, the Mongols attacked the country and were able to
eliminate the Abbasid Caliphate in Baghdad in the year 656 AH / 1258 AD.
They were able to advance towards the Levant and Al-Djazīra, and they
were able to seize most of those countries, and this was the only city that
refused to surrender to the Mongols. Hulagu got angry and killed him, then
they cut them off and roamed with him in the Levant until they reached his
head to his head, which led to his appearance on his head. Damascus and
hung him there. After the return of Damascus to the Muslims, the head of
King al-Kamil was lowered and buried in the Ras Mosque, which is one of
the mosques of Ras al-Malik bin Abi Talib, where he was buried.
 Key words: Al-Djazīra - the city of Mayyafariqin - Al-Malik Al-Kamilthe Mongols.
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املقدمة

يف بداية القرن السابع ا٢تجري /الثالث عشر ا١تيالدي ظهرت قوة مهجية لقبائل بدائية غَت مستقرة نشأت يف ىضبة
منغوليا ,وقد أستطاع أحد زعمائهم وأٝتو جنكيز خان أن يوحد تلك القبائل ٖتت أمرتو ويربزوا كقوة عا١تية ويؤسسوا أكرب
إمرباطورية عرفتها البشرية يف مدة قصَتة نسبيا وعرفت ىذه القوة ابسم ا١تغول أو التتار.
مث توسعت دولة ا١تغول على حساب األقاليم اجملاورة حىت أصبحت ٕتاور البالد اإلسالمية ,ويف منتصف القرن
السابع ا٢تجري /القرن الثالث عشر ا١تيالدي توجهت ٨توىا إلسقاط ا١تمالك اإلسالمية الغَت موحدة وا١تتنازعة فيما بينها,
وبعد القضاء على ا٠تالفة العباسية يف بغداد استطاع ا١تغول من القضاء على البلدان يف الشرق اإلسالمي الواحدة تلو
األخرى ومل جيرؤ أحد من القادة ا١تسلمُت على الوقوف بوجو ا١تغول والتصدي ٢تجمتهم الشعواء ,فكان ال بد لوقفة
شجاعة لبلد من البلدان ١تواجهة ا١تغول وعدم االستسالم ,فكان ا١تلك األيويب الكامل انصر الدين دمحم صاحب ميافارقُت
ىو صاحب ىذا ا١توقف ,وميافارقُت مدينة صغَتة تقع يف مشال غرب اٞتزيرة الفراتية ,وعلى الرغم من صغر البالد وقلة
اإلمكانيات العسكرية مقارنة اب١تغول ,أال أن ميافارقُت قررت عدم أالستسالم ,فهاجم ا١تغول البالد وحاصروىا ١تدة قاربت
العامُت ومل يتمكنوا منها أال بعد أن خارت قواىم ونفذت أقواهتم ,بعد أن أظهرت ا١تدينة الباسلة وملكها الشجاع ضروب
من البطولة والصمود مل يسبق ٢تا مثيل ,ويف ىذا البحث سوف نتناول كيف ىاجم ا١تغول ا١تدينة وردة فعل ا١تدينة وملكها
الكامل .ومن هللا التوفيق

التعريف مبدينة ميافارقني

ميافارقُت بفتح ا١تيم وتشديد الياء(ٔ) مث ألف وفاء مث ألف وراء مهملة مث قاف مكسورة بعدىا ايء ونون(ٕ) ,و تقع
مدينة ميافارقُت ضمن إقليم اٞتزيرة واليت تسمى بـ(اٞتزيرة الفراتية) وىي البالد الواقعة يف أعايل العراق وجوار بالد الشام بُت
هنري دجلة والفرات لذلك ٝتيت ابٞتزيرة(ٖ)  ,ويبدو أن اقًتان كلمة اٞتزيرة بنهر الفرات أمنا يرجع إىل ىيمنة ىذا النهر على
االمتداد العام ١تعظم سطحها(ٗ) أال أن بعض اٞتغرافيُت العرب يعدون ميافارقُت مدينة بُت بالد اٞتزيرة وأرمينية وبعضهم

(ٔ) يلفظو البعض خطأً بسكون ا١تيم وفتح الياء األوىل
(ٕ) البكري ,أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن دمحم (ت ٗٛٚىـ  ٜٔٓٗ /م) معجم ما أستعجم من أٝتاء البالد وا١تواضع ,عامل الكتب ,ط
ٖ (بَتوت ٜٖٔٛ ,م) ,جٗ ,ص  ٕٔٛٙ؛ اٟتموي ,شهاب الدين ايقوت بن عبد هللا الرومي( ,ت  ٕٙٙىـ ٕٕٜٔ/م) معجم البلدان ,دار
صادر ,طٖ (بَتوتٜٜٔ٘ ,م) ج٘ ,صٖٕ٘.
(ٖ) االصطخري ,أبو إسحاق إبراىيم بن دمحم الفارسي الكرخي (ت ٖٗٙىـ ٜ٘ٚ/م) ,ا١تسالك وا١تمالكٖ ,تقيق :دمحم جابر عبد العال
اٟتسيٍت ,ا٢تيئة العامة لقصور الثقافة (القاىرة ٕٓٓٗ ,م) ,ص ٕ٘ – ٖ٘.
(ٗ)الرويشدي ,سوادي عبد دمحم ,األحوال االجتماعية واالقتصادية يف بالد اٞتزيرة الفراتية ,دار الشؤون الثقافية (بغدادٜٜٔٛ ,م) ,صٕٔٔ.
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يعدىا من أرمينية وليس من ضمن بالد اٞتزيرة(٘) ,إال إن ا١تتعارف عليو يف ا١تصادر التارخيية القددية وا١تراجع اٟتديثة ىو أن
ميافارقُت من مدن اٞتزيرة الفراتية .أما اآلن فمدينة ميافارقُت ىي مدينة صغَتة قددية يف اٞتمهورية الًتكية وتسمى ابسم
سيلفان ( ) silvanتقع يف اٞتنوب الغريب للبالد مشال شرقي إقليم داير بكر وغالبية سكاهنا من أكراد تركيا يبلغ عدد
سكاهنا مايقارب من ٜتسة وٙتانون الف نسمة وىي ا١تدينة األكثر إكتظاظاً ابلسكان ابلنسبة ١تدن داير بكر اآلخرى وىي
()ٙ
من ا١تدن الزراعية
وقد ذكر ا١تؤرخُت أن أسم ميافارقُت يتكون من مقطعُت مها (ميا) وىو األودية ,و(فارقُت) وىو أسم امرأة بنتها
فكأهنم يقولون (أودية فارقُت)( ,)ٚوذكر بعض ا١تستشرقُت أن كلمة ميافارقُت ىي ٖتريف للكلمة اآلرامية ميفكرت
( )Maybharkathأو للكلمة األرمنية مورفركن ( )Moufarginوقد ٝتاىا اليوانن موتربوبولس
( . )ٛ()Matyropolisوقيل أن ما بٍت منها ابٟتجارة فهو بناء ملك الفرس انو شروان بن قباذ وأما ما بٍت منها ابألجر
فهو من بناء ملك الفرس ابرويز بن ىرمز ولكن الذي يعتمد عليو أهنا من أبنية الروم ألهنا يف بالدىم وليس من أبنية
الفرس( .)ٜوعندما كانت الفتوحات االسالمية لبالد الشام والعراق كانت ميافارقُت من امالك ٦تلكة الروم(ٓٔ) ,و٘تكن
ا١تسلمون من فتحها مع ابقي بالد اٞتزيرة الفراتية سنة  ٔٚىـ  ٖٙٛ /م(ٔٔ) ,وبعد ضعف ا٠تالفة العباسية وظهور نظام
الدويالت االسالمية تعاقب على حكم ميافارقُت عدد من الدويالت كان اخرىا الدولة االيوبية اذ استطاع السلطان
صالح الدين االيويب من االستيالء عليها سنة ٔ ٘ٛىـٔٔٛ٘ /م وضمها لدولتو(ٕٔ) ,وخالل العصر االيويب تعاقب على
حكمها عدد من امراء االيوبُت كان اخرىم ا١تلك الكامل (والذي سنتحدث عنو الحقاً).

(٘) ابن حوقل ,أبو القاسم دمحم بن حوقل البغدادي (ت بعد  ٖٙٚىـ  ٜٚٚ /م) ,صورة األرض ,دار صادر( ,بَتوت ٜٖٔٛ ,م) ,ج ٕ,
ص ٖٗٗ ؛ اٟتمَتي ,أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا األندلسي (ت ٓٓ ٜىـ  ٜٔٗ٘ /م) ,الروض ا١تعطار يف حرب األقطارٖ ,تقيق :إحسان
عباس ,مؤسسة انصر للثقافة( ,بَتوتٜٔٛٓ ,م) ,ص٘ٙٚ
( )ٙشامي ,حيِت ,موسوعة ا١تدن العربية واالسالمية دار الفكر العريب( ,بَتوت ٜٜٖٔ ,م) ,ص ٕٖٗ ـ
( )ٚابن شداد ,عز الدين دمحم بن علي (ت ٗ ٙٛىـ  ٕٔٛٙ /م) األعالق ا٠تطَتة يف ذكر أمراء الشام واٞتزيرةٖ ,تقيق :حيِت عبارة ,وزارة
الثقافة السورية (دمشق ٜٔٚٛ ,م) قٔ ,جٖ ,ص ٓ.ٕٙ
( )ٛليسًتنج ,كي ,بلدان ا٠تالفة الشرقية ,ترٚتة وٖتقيق :بشَت فرنسي و كوركيس عواد ,مطبعة اجملمع العلمي العراقي( ,بغداد ٜٔٛ٘ ,م) ص
ٖٗٔ.
( )ٜايقوت اٟتموي ,معجم البلدان ,ج٘ ,ص.ٕٖٙ
(ٓٔ) ايقوت اٟتموي ,معجم البلدان ,ج ٘ ,ص .ٕٖٛ
(ٔٔ) الطربي ,أبو جعفر دمحم بن جرير( ,ت ٖٔٓ :ىـ  ٜٕٖ /م) ,اتريخ الرسل وا١تلوك ا١تعروف بـ(اتريخ الطربي) ٖتقيق :دمحم أبو الفضل
إبراىيم ,دار ا١تعارف ,طٖ (القاىرة ٜٜٔٚ ,م) ,جٗ ,صٖ٘ ؛ ابن األثَت ,أبو اٟتسن علي بن أيب الكرم دمحم الشيباين اٞتزري( ,تٖٓٙىـ/
ٖٖٕٔم) ,الكامل يف التاريخٖ ,تقيق :عمر عبد السالم تدمري ,دار الكتاب العريب ,ط ٔ (بَتوت ٜٜٔٚ ,م) جٕ ,ص .ٖ٘ٛ
(ٕٔ) ابن األثرب ,الكامل ,ج ٓٔ ,ص ٓٔ.
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السرية الشخصية للملك الكامل األيويب

ىو دمحم بن ا١تظفر شهاب الدين غازي بن ا١تلك العادل أيب يكر بن ٧تم الدين أيوب بن شاذي(ٖٔ) ,السلطان
ا١تلك(ٗٔ) ,الكامل انصر الدين(٘ٔ) ,وكنيتو أبو ا١تعايل( ,)ٔٙورث ا١تلك عن أبيو وجده ومل تذكر ا١تصادر التارخيية عن اتريخ
والدتـو شيء سوى أنو عند استشهاده سـنة  ٙ٘ٛىـ  ٕٔٙٓ /م كان شاابً( ,)ٔٚأما عن السَتة الذاتية للملك الكامل
فعلى الرغم من موقفو البطويل وصموده بوجو ا١تغول والذي أدى إىل استشهاده أال أن ا١تؤرخون مل يتطرقوا إىل سَتة حياتو
بشكل مفصل وأكتفوا ببضع السطور تناقلوىا فيما بينهم و٦تا ذكروه عن ا١تلك الكامل أنو كان ملكاً شجاعاً عادالً(,)ٔٛ
عاقال مهيبا ٤تسنا إىل رعيتو ٣تاىداً غازايً ديناً تقياً ٛتيد الطريقة( ,)ٜٔوكان ذا عبادة وورع كثَت التعبد وا٠تشوع ومل يكن يف
البيـت األيويب من يضاىيو يف داينتـو(ٕٓ) ,حازماً كردياً كثَت الزىـد والورع(ٕٔ) .وكان ا١تلك الكامل أديباً فاضالً ولو نظم جيد
من الشعر ومنو قولو:

(ٖٔ) الصفدي ,صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا (ت ٗ ٚٙه ٖٖٔٙ /م) ,الوايف ابلوفياتٖ ,تقيق :اٛتد االرانؤوط و تركي
مصطفى ,دار إحياء الًتاث( ,بَتوت ٕٓٓٓ ,م) ,ج  ,ٔٙص  ٖٜٗ؛ اٟتنبلي ,اٛتد بن إبراىيم (ت  ٛٚٙىـٔٗٚٔ/م) شفاء القلوب يف
مناقب بٍت أيوبٖ ,تقيق :انظم رشيد ,دار اٟترية للطباعة( ,بغدادٜٔٚٛ ,م) ,ص .ٖٛٚ
(ٗٔ) الذىيب ,أبو عبد هللا مشس الدين دمحم بن اٛتد بن عثمان بن قادياز (ت  ٚٗٛىـ  ٖٔٗٚ /م) ,اتريخ اإلسالم ووفيات ا١تشاىَت
واألعالمٖ ,تقيق :عمر عبد السالم تدمري ,دار الكتاب العريب ,ط ٕ ( بَتوت ٜٜٖٔ ,م) ,ج  ,ٗٛص .ٖٙٙ
(٘ٔ) ابن دقماق ,صارم الدين إبراىيم بن دمحم العالئي( ,ت  ٜٛٓىـ  ٔٗٓٙ /م) نزىة األانم يف اتريخ اإلسالمٖ ,تقيقٝ :تَت طيارة ,ا١تكتبة
العصرية ,طٔ (بَتوت ٜٜٜٔ ,م) ص ٔ.ٕٚ
( )ٔٙابن تغرى بردي ,أبو احملاسن ٚتال الدين يوسف بن تغرى بردي ين عبد هللا الظهري اٟتنفي (ٗ ٛٚىـ  ٔٗٚٓ /م) ,النجوم الزاىرة يف
ملوك مصر والقاىرة ,وزارة الثقافة واإلرشاد القومي (القاىرة ٜٖٔٙ ,م) ,ج ,ٚص ٔ ٜ؛ اليونيٍت,أبو الفتح قطب الدين موسى بن دمحم
البعلبكي (ت  ٕٚٙىـ ٖٕٔٙ /م) ,ذيل مرآة الزمان ,دار الكتاب اإلسالمي ,طٕ (القاىرة ٜٜٕٔ ,م) ,ج ٕ ,ص ٘.ٚ
( )ٔٚابن شداد ,األعالق ,قٕ ,جٖ ,ص .٘ٓٙ
( )ٔٛاٟتنبلي ,أبو الفالح عبد اٟتي بن اٛتد العكربي الدمشقي (ت  ٜٔٓٛىـ ٜٔٙٚ /م) ,شذرات الذىب يف أخبار من ذىبٖ ,تقيق:
دمحم االرانؤوط ,دار ابن كثَت ,ط ٔ (بَتوت ٜٔٛٙ ,م) ,ج ٘ ,صٕٜٗ
( )ٜٔالذىيب ,أبو عبد هللا مشس الدين دمحم بن اٛتد بن عثمان بن قادياز (ت  ٚٗٛىـ  ٖٔٗٚ /م) ,سَت أعالم النبالءٖ ,تقيق :شعيب
االرانؤوط وأخرين ,مؤسسة الرسالة ,ط ٖ (بَتوت ٜٔٛ٘ ,م) ,جٖٕ ,صٕٔٓ.
(ٕٓ) اليونيٍت ,ذيل مرآة الزمان ,ج ٕ ,ص ٘ ٚ؛ اليافعي ,أبو دمحم عفيف الدين عبد هللا بن أسعد (ت  ٚٙٛىـ  ٖٔٙٚ /م) ,مرآة اٞتنان
وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان ,وضع حواشيو :خليل ا١تنصور ,دار الكتب العلمية ,طٔ( ,بَتوت ٜٜٔٚ ,م) ,جٗ,
صٗٔٔ.
(ٕٔ) النويري ,شهاب الدين اٛتد بن دمحم بن عبد الوىاب التيمي البكري( ,ت ٖٖ ٚىـ  ٖٖٖٔ /م) ,هناية األرب يف فنون األدب ,دار
الكتب والواثئق القومية ,طٔ (القاىرة ٕٖٓٓ ,م) ,ج  ,ٕٜص .ٗٓٛ
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فـلي عــزمات دونـها الكواكـب
تـرى تـسـمع الـدنيـا ٔتـا أان طـالـب
أما سَتتو السياسية فأنو ٘تلك ميافارقُت وخالط وغَتىا(ٖٕ) ,بعد وفاة أبيو ا١تلك ا١تظفر شهاب الدين غازي سنة ٘ٗٙ
ىـ  ٕٔٗٚ /م(ٕٗ) ,على الرغم أنو مل يكن األبن األكرب للملك ا١تظفر(ٕ٘).

عالقة ميافارقني ابملغول يف عهد امللك الكامل

كان أختيار منكو خان (  ٙٗٛىـٕٔ٘ٓ/م ٙ٘ٚ-ىـ ٕٜٔ٘ /م) زعيماً لعرش ا١تغول بداية ٖتول يف سياسة ا١تغول
وبداية تغيَت جذري يف سياستهم مع ا١تناطق احمليطة هبم فقد كانت لدى منكو خان سياسة توسعية شبيهة بسياسة جنكيز
خان ا١تؤسس األول لدولة ا١تغول وبدأ منكو خان يفكر إبسقاط ا٠تالفة العباسية يف بغداد وما بعدىا من بالد
()ٕٚ
()ٕٙ
ا١تسلمُت  ,ففي العام التايل العتالئو عرش ا١تغول أي يف سنة  ٜٙٗىـٕٔ٘ٔ/م عُت أخاه األصغر ىوالكو حاكماً
على بالد فارس وكلفو ابلقضاء على اإلٝتاعيلية يف إيران وا٠تالفة العباسية يف بغداد وا١تمالك اإلسالمية يف بالد الشام
واٞتزيرة الفراتية ومصر(.)ٕٛ
ويف سنة ٓ٘ٙىـ ٕٕٔ٘ /م وصلت عساكر ا١تغول بالد اٞتزيرة فسبوا وهنبوا وقتلوا خلقاً كثَتاً من تلك البالد
اٞتزرية( ,)ٕٜوبلغ عدد ما قتلوا ما يزيد على العشرة آالف أنسان(ٖٓ) ,وأسروا كذلك اآلالف وهنبوا الكثَت من األموال
ومنها أهنم صادفوا قافلة متوجهة من حران إىل بغداد فنهبوىا وأخذوا منها أموال عظيمة من ٚتلتها ستمائة ٛتل سكر
(ٕٕ) ابن دقماق ,نزىة األانم ,ص ٕٔٗ.
(ٖٕ) الذىيب,,سَت أعالم النبالء ,ج ٕٕ ,ص ٖٖٔ ؛ اٟتنبلي ,شذرات الذىب ,ج  ,ٚصٕٓٗ.
(ٕٗ) سبط ابن اٞتوزي ,مشس الدين أيب ا١تظفر يوسف (ت ٗ٘ ٙىـ  ٕٔ٘ٙ /م) ,مرآة الزمان يف اتريخ األعيان ,مطبعة ٣تلس دائرة ا١تعارف
العثمانية ,طٔ (الدكن ,ا٢تند ٜٕٔ٘ ,م) ,قٕ ,ج  ,ٛص  ٚٙٛ؛ ابن شداد ,األعالق ,قٕ ,جٖ ,صٗ ٗٚ؛ الذىيب ,سَت ,أعالم
النبالء ,ج ٖٕ ,ص ٓ٘ٔ.
(ٕ٘) ابن شداد ,االعالق ,قٕ ,جٖ ,صٗ.ٗٚ
( )ٕٙالسرجاين ,راغب ,قصة التتار من البداية إىل عُت جالوت ,مؤسسة أقرأ ,طٔ(,القاىرة ٕٓٓٙ ,م) ,ص ٜٛ
( )ٕٚىوالكو  :وقيل ىوالو ,وقيل ىالوون ,ابن تويل خان بن جنكيز خان ,طاغية ومن أعظم ملوك التتار ,كان شجاعاً مقداماً حازماً ذا مهة
عالية وسطوة ومهابة وخربة ابٟتروب ,و٤تبة للعلوم من غَت أن يتعقل منها شيئا ,مات ابلصرع سنة ٗ ٙٙه ٕٔٙٙ /م .الكتيب ,صالح الدين
دمحم بن شاكر الدمشقي (تٚٙٗ :ىـٖٖٔٙ /م) ,فوات الوفياتٖ ,تقيق :إحسان عباس ,دار صادر ,طٔ( ,بَتوت ٜٖٔٚ ,م) ,جٗ,
صٕٓٗ.
( )ٕٛطقوش ,دمحم سهيل ,اتريخ ا١تغول العظام وااليلخانيُت ,دار النفائس( ,بَتوت ٕٓٓٚ ,م) ,ص ٖٖٔ.
( )ٕٜابن كثَت ,أبو الفداء عماد الدين إٝتاعيل بن عمر القرشي الدمشقي( ,ت ٗٚٙىـ  ٖٖٔٙ /م) البداية والنهايةٖ ,تقيق :علي شَتي,
دار إحياء الًتاث العريب( ,بَتوت ٜٔٛٛ ,م) ,ج ,ص .ٖٖٛ
(ٖٓ) ابن تغرى بردي ,النجوم الزاىرة ,ج ,ٚصٕ٘ ؛ ابن كثَت ,البداية والنهاية ,ج ٖٔ ,ص ٖٕٔ ؛ أما سبط ابن اٞتوزي فيقول أن ا١تغول
قتلوا أكثر من عشرين ألف إنسان ,مرآة الزمان ,ق ٕ ,ج  ,ٛص .ٚٛٚ
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مصري وستمائة ألف دينار وقتلوا الشيوخ والعجائز وساقوا النساء والصبيان معهم ففر أىل الشرق خائفُت وقطعوا هنر
الفرات(ٖٔ).
وعندما وصلوا إىل ميافارقُت كان على رأس قواهتم القائد ابجيونوين رحل ا١تلك الكامل عن ميافارقُت وأستصحب معو
أىلو ,وسار ٨تو حصن كيفا وأقام عند صاحبها ا١تلك ا١توحد(ٕٖ) ,وأرسل أخاه ا١تلك األشرف موسى إىل الزعيم ا١تغويل
ابتو خان(ٖٖ) لكي دينع ابجيونوين عن ميافارقُت وًب لو ما أراد ورحل ا١تغول عن ميافارقُت بعد أحد عشر يوما من وصو٢تم
أليها ورجع ا١تلك الكامل إىل بالده وأنتقم من بعض قادتو الذين تركهم يف ا١تدينة والذين مل ينفذوا أوامره وىربوا من مواجهة
ا١تغول وعاقبهم ابٟتبس(ٖٗ).
و١تا أستقر ا١تلك الكامل ٔتيافارقُت توجو إىل سلطان ا١تغول منكو خان وحسب ما تقرر بينو وبُت ابتو خان على يد
أخيو ا١تلك األشرف موسى وأخذ معو ىدية وٖتف ٙتينة وكان ذلك يف أواخر سنة ٓ٘ ٙىـ  ٕٕٔ٘ /م وأتفق وصولو إىل
منكو خان مع وصول أبن صاحب ماردين وأبن صاحب ا١توصل وىناك عند منكو خان أختلف ا١تلك الكامل مع أبن
صاحب ماردين حول أحقية كل واحد منهم اب١تلك وأدعى كل واحد منهم أبنو أكرب بيتا من صاحبو فتدخل منكو خان
اب٠تالف ومال ٨تو ا١تلك الكامل وكان رأيو أبن ا١تلك الكامل ىو صاحب ا١تملكة األكرب من ماردين وعاد كالً منهما إىل
بالده بعد أن أرفق معهم منكو خان كتاابً إىل ىوالكو يوصيو هبما(ٖ٘) ,ووافق ا١تلك الكامل أن يكون عنده يف ميافارقُت
شحاين( )ٖٙللمغول وىذا يعٍت أنو وافق أن جيعل انئباً للمغول يف ميافارقُت( ,)ٖٚوبذلك حصل من ا١تغول على شارات
األمان(.)ٖٛ

(ٖٔ) ابن تغرى بردي ,النجوم الزاىرة ,ج ,ٚصٕ٘ ؛ ا١تقريزي ,تقي الدين أبو العباس اٛتد بن علي بن عبد القادر اٟتسيٍت (ت ٘ٗ ٛىـ /
ٔٗٗٔ م) السلوك ١تعرفة دول ا١تلوكٖ ,تقيق :دمحم عبد القادر عطا ,دار الكتب العلمية ط ٔ( ,بَتوت ٜٜٔٚ ,م) ,جٔ ,ص .ٗٚٚ
(ٕٖ) ا١تلك ا١توحد :ىو عبدهللا بن توران شاه بن الص احل أيوب بن الكامل بن العادل ٘تلك حصن كيفا وىو صيب بعد أن ملك أبوه مصر,
عاش إىل ما بعد ٓ ٙٛىـ ٕٔٛٔ /م .الذىيب ,سَت أعالم النبالء ,ج ٖٕ ,ص ٖ.ٜٔ
(ٖٖ) ابتو خان :ىو الزعيم ا١تغويل ابن جوجي خان االبن األكرب ٞتنكيز خان ,كان زعيما على القسم الغريب من ٦تلكة ا١تغول ,أسس القبيلة
الذىبية وكان يعادل ابلسلطة والعظمة ا٠تان األعظم ,مات سنة ٗ٘ ٙىـ ٕٔ٘ٙ /م .للمزيد ينظر :طقوش ,دمحم سهيل ,اتريخ مغول القبيلة
الذىبية ,دار النفائس( ,بَتوتٕٓٓٚ ,م) ص ٗٓ– ٕٛ
(ٖٗ) ابن شداد ,األعالق ,قٕ ,جٖ ,ص .ٗٚٛ – ٗٚٚ
(ٖ٘) ابن شداد ,األعالق ,قٕ ,جٖ ,ص .ٗٛٓ – ٜٗٚ
( )ٖٙشحاين :أو شحنة وشحنة البلد تعٍت ما يرسلو السلطان من أوليائو ومن بو الكفاية لضبط البلد .أبن منظور ,أبو الفضل ٚتال الدين
دمحم بن مكرم بن علي األنصاري الرويفعى االفريقي (ت ٚٔٔ :ىـ  ٖٔٔٔ /م) ,لسان العرب ,دار صادر ,طٖ( ,يروت ٜٜٔٗ ,م) ,ج
ٖٔ ,صٖٕٗ.
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ويف سنة أي ٗ٘ ٙىـ  ٕٔ٘ٙ /م توجو ا١تلك الكامل إىل ىوالكو وألتقى بو فأعطاه ىوالكو فرماانً وعاد الكامل أىل
ميافارقُت( , )ٖٜوىذا يعٍت أن ا١تلك الكامل كان إىل ىذه السنة مازال يهادن ا١تغول ويتجنب معاداهتم وكان عالقتو اب١تغول
ما زالت على ما يرام.
بعد ذلك وابلتحديد يف ٤ترم سنة ٙ٘ٙىـ  ٕٔ٘ٛ /م زحفت جيوش ا١تغول ابٕتاه بغداد عاصمة ا٠تالفة العباسية,
وكانوا ٔتائيت ألف فارس وعلى رأسهم ىوالكو(ٓٗ) ,وقد خرج أليهم عسكر ا٠تليفة وأقتتلوا مع ا١تغول قتاالً شديداً وعلى
مرحلتُت أال انو مل يستطع الصمود بوجو قوة ا١تغول فأنكسر عسكر ا٠تليفة وتفرق اٞتند(ٔٗ) ,وكان ا٠تليفة العباسي يف
بغداد آنذاك ىو ا١تستعصم ابهلل (ٓٗ ٙىـٕٕٔٗ/مٙ٘ٛ-ىـ  ٕٔٙٓ/م) والذي أستسلم ٢توالكو وخرج أليو مع سادات
بغداد فغدر هبم وقتل ا٠تليفة ومن معو وبذل السيف يف بغداد ودام القتل والنهب أربعُت يوماً(ٕٗ).
وبعد سقوط عاصمة ا٠تالفة ورمز الدولة اإلسالمية كان من الطبيعي أن يتلو ذلك مهاٚتة بالد الشام واٞتزيرة واليت
ابت ا١تغول يشرفون عليها وكانت تلك البالد تتقاٝتها ثالث سلطات ىي الفرنج واألرمن واٟتكام ا١تسلمُت واألخَتة
تتمثل يف أمراء بٍت أيوب يف عدة مدن منها دمشق وحلب وٛتص وٛتاة وحصن كيفا إضافة إىل ميافارقُت وكما ذكران فأن
كل واحد من ىؤالء األمراء يعترب نفسو مستقال عن اآلخر فال سلطان لواحد منهم على اآلخر وال وفاق بينهم ويف نزاع
وخالف مستمر(ٖٗ) ,وكان البد للمغول لتحقيق غايتهم يف بالد الشام السيطرة أوال على بالد اٞتزيرة فهي الطريق ا١تؤدي
إىل حلب اليت كانت ىدف ا١تغول األىم وابقي مدن الشام وكان البد من إخضاع ا١تلك الكامل صاحب ميافارقُت
والسيطرة على بالده(ٗٗ) ,وكان ا١تغول حاقدين على ا١تلك الكامل ويتحينون الفرصة لالنتقام منو وذلك ألن ا١تلك الكامل
( )ٖٚابن العربي ,أبو الفرج غريغوريوس بن اىرون بن توما ا١تلطي( ,ت ٘ٙٛىـ  ٕٔٛٙ /م) ,اتريخ ٥تتصر الدولٖ ,تقيق :انطوان صاٟتاين
اليسوعي ,دار الشرق( ,بَتوت ٜٜٕٔ ,م) ,ص ٕٕٔ ؛ ا٢تسنياين ,موسى مصطفى ,السنوات األخَتة يف حياة الكورد االيوبية يف مصر وبالد
الشام ,مطبعة الثقافة( ,أربيل ٕٓٓٚ ,م ) ,ص .ٕٜٗ
( )ٖٛا٢تمذاين ,رشيد الدين فضل هللا (ت  ٚٔٛىـ  ٖٔٔٛ /م) ,جامع التواريخ ,تعريب :فؤاد عبد ا١تعطي الصياد ,دار النهضة العربية ,ط
ٔ ( بَتوت ٜٖٔٛ ,م) ,مجٕ ,جٔ ,ص ٕٕٖ.
( )ٖٜالذىيب ,اتريخ اإلسالم ,ج  ,ٗٛص ٕ٘
(ٓٗ) السيوطي ,جالل الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر( ,ت ٔٔ ٜىـ  ٔ٘ٓ٘ /م) ,اتريخ ا٠تلفاء ,دار الكتب العلمية ,ط ٔ (بَتوت,
ٜٔٛٛم) ,ص .ٖٚٙ
(ٔٗ) السبكي ,اتج الدين أيب النصر عبد الوىاب بن علي( ,ت  ٚٔٚىـ  ٖٔٔٚ /م) ,طبقات الشافعية الكربىٖ ,تقيق :مصطفى عبد
القادر اٛتد عطا ,دار الكتب العلمية ,ط ٔ(بَتوت ٕٓٓ٘ ,م) ,جٗ ,صٗ.ٖٜ
(ٕٗ) ا٠تزنداري ,قرطاي العزي( ,ت  ٚٓٛىـ  ٖٜٔٓ /م) ,اتريخ ٣تموع النوادر ٦تا جرى لألوائل واألواخرٖ ,تقيق :عمر عبد السالم
تدمري ,ا١تكتبة العصرية ,ط ٔ (بَتوت ٕٓٓ٘ ,م) ,ص .ٕٜ٘
(ٖٗ) الصياد ,فؤاد عبد ا١تعطي ,ا١تغول يف التاريخ ,دار النهضة (بَتوت ٜٔٚٓ ,م) ,ص.ٕٜٓ – ٕٜٛ
(ٗٗ) طقوش ,اتريخ ا١تغول ,ص .ٜٔٗ
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كان يف ابدئ األمر يداري التتار حىت سنة ٗ٘ ٙىـٕٔ٘ٙ /م وكما ذكران فلما علم ابطنهم وأن ا١تداراة ال تفيد معهم
وأهنم قوم ليس ٢تم عهد وال ميثاق ا٧تذب منهم وغَت موقفو منهم ٘تاماً(٘ٗ) ,خصوصاً بعد استيالئهم على بغداد وما فعلوه
اب٠تليفة ا١تستعصم وأىلو وخاصتو بعد أن سلم نفسو أليهم ,وما فعلوه ببغداد وأىلها من قتل وتدمَت مهجي مل يشهد مثلو
التاريخ ,كما أن ا١تغول نقموا على ا١تلك الكامل وغضبوا منو ألنو قام ْتبس النواب ا١تغول ا١توجودين يف ميافارقُت ,وكذلك
أن ا١تلك الكامل مل يستجب لطلب السلطان ا١تغويل منكو خان ابلتوجو مع عساكر ا١تغول ٨تو بغداد( ,)ٗٙوكان ا١تلك
الناصر يوسف صاحب حلب ودمشق أكثر األمراء األيوبيُت قوة واقتدار وعندما أدرك ا١تلك الكامل أبن الضربة الالحقة
للمغول بعد سقوط بغداد سوف توجو أليو وإىل ميافارقُت .سارع وتوجو ٨تو ا١تلك الناصر يوسف وطلب منو العون ,وأن
ديده ابلعساكر ليقاتل هبا ا١تغول ويدفعهم عن بالده أذا ما أقدموا على مهاٚتتها( ,)ٗٚوقد ذىب ا١تلك الكامل يف طلبو إىل
أبعد من ذلك ,وطلب من ا١تلك الناصر ا٠تروج بعساكره وتوجو ٨تو بغداد وا٧تاد ا١تسلمُت ىناك وطرد ا١تغول منها ,وقال
للملك الناصر" أن ىؤالء التًت ال تفيد معهم مداراة وال تنجح فيهم خدمة وليس ٢تم غرض أال يف ذىاب األنفس
واالستيالء على البالد وموالان السلطان قد بذل ٢تم األموال من سنة اثنتُت وأربعُت (ٕٗ ٙىـ  ٕٔٗ٘ /م) إىل اليوم
( ٙ٘ٙىـ  ٕٔ٘ٛ /م) فما الذي أثرت فيهم خلوص ا١تودة؟ فال يغًت موالان بكالم بدر الدين (صاحب ا١توصل) وال
بكالم رسولك (الزين اٟتافظي)( )ٗٛفأهنما جعالك خبزاً ومعيشة وأحذرك كل اٟتذر من رسولك فأنو ال يناصحك وال
خيتارك عليهم وغرضو إخراج ملكك من يدك وأان فقد علمت أنٍت مقتول سواء أكنت ٢تم أم عليهم فأخًتت أبن أكون
ابذالً مهجيت يف سبيل هللا وما االنتظار وقد نزلوا على بغداد وا١تصلحة خروج السلطان الناصر بعساكره إل٧تاد ا١تسلمُت
وأان بُت يديو فأن أدركناه عليها فبها ونعمت وكانت لنا عند ا٠تليفة اليد البيضاء وإن مل ندركو أخذان بثأره"( ,)ٜٗوىذا ما
يفسر لنا ١تاذا أنقلب ا١تلك الكامل على ا١تغول كما أن ا١تلك الكامل ,كان منزعجاً جداً لسقوط بغداد ويبحث عن طريق
السًتجاعها ,غَت أن ا١تلك الناصر كان يشعر ابلعجز عن مواجهة ا١تغول وكان على قناعة اتمة أن ا١تغول سوف يستولون
على بالد الشام عاجالً أم أجالً ,وأن بلده سوف لن جيد من حيميو من ا١تغول أو ٦تاليك مصر ,لذا فقد رفض تقدمي

(٘ٗ) اليونيٍت ,ذيل مرآة الزمان ,ج ٕ ,ص ٘ ٚ؛ الذىيب ,اتريخ اإلسالم ,ج  ,ٗٛص ٖٙٚ
( )ٗٙابن شداد ,األعالق ,قٕ ,جٖ ,صٗ.ٗٛ
( )ٗٚابن واصل ,مفرج الكروب ,ج  ,ٙص ٗ ٕٚ؛ ا٢تسنياين ,السنوات األخَتة ,ص .ٕٜٗ
( )ٗٛالزين اٟتافظي :سليمان بن علي زين الدين بن ا١تؤيد ,طبيب وأديب خدم ا١تلك اٟتافظ بن ا١تلك العادل صاحب جعرب ,أنتقل إىل
حلب وصارت لو عند ا١تلك الناصر يوسف يد ومنزلة رفيعة وكان رسولو إىل ىوالكو فخان الثقة وأطمع ا١تغول يف البالد وبعد أن ملك ا١تغول
دمشق صار زين الدين أيمر هبا وينهي وعندما عادت دمشق للمسلمُت ىرب مع ا١تغول خوفاً من انتقام ا١تسلمُت .الكتيب ,فوات الوفيات,
جٕ ,صٚٚ
( )ٜٗابن شداد ,األعالق ,قٕ ,جٖ ,ص ٘.ٗٛ
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وسوف ابألمر ومل يسمع منو ا١تشورة(ٓ٘) ,وعرض على ا١تلك الكامل أن يبعث معو رسوالً إىل
العون لصاحب ميافارقُت ّ
تعوضٍت عنو أبم ٍر دنيوي ,ولو
ىوالكو يشفع فيو عنده ,أال أن ا١تلك الكامل رفض عرضو ,وقال لو" :جئتك يف أمر ديٍت ُ
أردت ىذا كنت أوجو منك عنده ,فإين رأيت وجهو مرتُت"(ٔ٘) ,وأخَتاً وقبل مغادرة الكامل وعده الناصر يوسف أنو
سوف ينجدهُ أذا ما نزل ا١تغول على ميافارقُت ,فرد عليو الكامل أبن ىذا ال ينفع حينئذ ,وعاد ا١تلك الكامل إىل ميافارقُت
مكسور النفس وعلى الرغم من موقف ا١تلك الناصر أال أن ا١تلك الكامل مل يتجاوزهُ ويطلب النجدة من ٦تاليك مصر
والذين كانوا أعداء الناصر يوسف(ٕ٘).
ٕترؤوا على التفكَت ٔتقاومة ا١تغول وقرر ا٠تروج عليهم
لقد كان ا١تلك الكامل واحداً من ا١تلوك ّ
القالئل الذين ّ
ومواجهتهم أذا ما ىاٚتوه معتمداً على إمكانيات بالده الذاتية ,ويبدو أن ا١تغول شعروا بتصميمو على قتا٢تم فأرادوا أن
يشاغلوه سياسياً إىل أن يصل جيشهم أليو ويتمكنوا منو ,فأرسل ىوالكو إىل ا١تلك الكامل رسوالً وكان ىذا الرسول
قسيساً مسيحياً غَت أن ا١تلك كان قد أٗتذ قراره ابلعصيان ,فقام بصلب القسيس رسول ىوالكو ,وكان ذلك ٔتثابة إعالن
اٟترب على ا١تغول(ٖ٘) ,ويبدو أن الغرض من أختيار ىوالكو ٢تذا الرسول ا١تسيحي لكي يلفت نظر صاحب ميافارقُت أبن
النصارى يتعاونون مع ا١تغول كما أنو ( أي الرسول ) كان عربياً لكي ينقل هتديد ىوالكو ووعيده بلغة مفهومة وبشكل
واضح ويزرع يف نفسو ا٠توف حىت يستسلم من دون قتال.
وأيقن ا١تغول وقائدىم ىوالكو أنو لن يستطيع الدخول إىل الشام أال بعد القضاء على ا١تلك الكامل صاحب
ميافارقُت فجهز جيشاً كبَتاً ووضع على رأس ىذا اٞتيش أبنوُ أمشوط بن ىوالكو وتوجو اٞتيش ا١تغويل ٨تو ميافارقُت وذلك
يف سنة  ٙ٘ٙىـ  ٕٔ٘ٛ /م(ٗ٘).

 .3صمود ميافارقني وامللك الكامل ووه املغول واهاية دولته

بعد عودة ا١تلك الكامل من الشام إىل مدينتو ميافارقُت وبعد أن تواترت عليو األخبار بقصد ا١تغول بالده وبعد أن قرر
مواجهة ا١تغول ابالعتماد على إمكانياتو الذاتية بدأ بتعبئة جيشو ونقل حرديو إىل قلعة اليمانية(٘٘) وأستعد ٠توض معركة

(ٓ٘) ابن العربي٥ ,تتصر الدول ,ص  ٕٚٚ؛ ابن العميد ,أخبار األيوبيُت ,ص ٘ٗ.
(ٔ٘) ابن شداد ,األعالق ,قٕ ,جٖ ,ص ٘.ٗٛ
(ٕ٘) ابن شداد ,األعالق ,قٕ ,جٖ ,ص  ٗٛٙ؛ ابن تغرى بردي ,النجوم الزاىرة ,ج  ,ٚص ٔ.ٜ
(ٖ٘) ابن العربي٥ ,تتصر الدول ,ص  ٕٚٚ؛ ا٢تسنياين ,السنوات األخَتة ,ص ٖٓٗ.
(ٗ٘) ابن كثَت ,البداية والنهاية ,جٖٔ ,ص ٕٜٗ؛ ابن خلدون ,عبد الرٛتن بن دمحم بن دمحم بن خلدون ا١تغريب (ت  ٛٓٛىـ ٔٗٓٙ /م),
العرب وديوان ا١تبتدأ وا٠ترب يف أايم العرب والعجم والرببر ومن عاصرىم من ذوي السلطان األكرب ,ا١تسمى (اتريخ ابن خلدون) دار الكتب
العلمية( ,بَتوت ٕٖٓٓ ,م) ,ج٘ ,صٕٕٗ ؛ ويذكر ابن دقماق أن ا١تغول كانوا بقيادة القائد ا١تغويل صرطق بن نوين ,نزىة األانم ,ص
ٕٗٓ.
(٘٘) قلعة اليمانية  :وىي قلعة من القالع ا١توجودة يف داير بكر والقريبة من ميافارقُت .ابن شداد ,األعالق ,ق ٕ ,ج ٖ ,ص .ٗ٘ٛ
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شرسة مع ا١تغول( , )٘ٙونستطيع أن نقول أن عملية نقل ا١تلك الكامل ٟترديو إىل مكان آمن توضح لنا أن ا١تلك الكامل
كانت لو فكرة أن الوضع صعب جداً بعد أن ٗتلى عنو ملوك ا١تسلمُت وأن مقتلو قادم ال ٤تالة فأختار الدفاع عن مدينتو
بشجاعة فأما أن ينتصر أو ديوت شهيداً.
بعدىا توجو ٨تو أمد واليت كانت من ضمن أمالكو وأرسل منها عسكرا إىل ميافارقُت لتكون مع جيش ميافارقُت ومع
انئبو ىناك األمَت عماد الدين بن نباتة وكان مع العسكر األمَت شرف الدين اآلوي فلما خرج من آمد عرج عن اٞتيش
وقصد ماردين ٟتقد كان يف نفسو على ا١تلك الكامل وذلك أن الكامل ولكونو ملكا متدينا ذا ورع وعبادة( ,)٘ٚفقد منع
ا٠تمر يف بالده وكان شرف الدين مدمنا ٢تا فحملتو اٟتمية على ترك ا١تلك الكامل وكاتب ا١تغول ووعدىم أن يسلم إليهم
ميافارقُت( .)٘ٛفكان ىذا األمَت من أوائل من غدر اب١تلك الكامل وخانو.
مث توجو ا١تلك الكامل ٨تو ماردين وشرح لصاحبها ا١تلك السعيد موقف ا١تغول ٕتاه ميافارقُت وحذره منهم وأقام
(ٓ)ٙ
عنده حىت وصل إىل مسامعو خرب اقًتاب ا١تغول من بالده فأسرع وتوجو أليهم( )ٜ٘أما ا١تغول فقد خرجوا من موغان
إىل خالط فلما أقًتبوا من ميافارقُت تقدمت طائفة منهم وعلى رأسها القائد ا١تغويل كهداي وأتصل اب١تلك الكامل يريد
التحدث معو وكان ا١تلك الكامل ال يزال يف آمد فجمع خواصو واستشارىم فأشاروا أليو بعدم ا٠تروج فلم يوافق ذلك رأيو
وخرج من آمد يريد القضاء على كهداي وجنده فلما أقًتب منهم رأى كثرة عددىم وقوهتم فأيقن أنو ال طاقة لو هبم
وخاف أن يلقي بنفسو إىل التهلكة فعاد وتوجو ٨تو ميافارقُت ودخلها قبل وصول ا١تغول أليها ,حيث ان عساكر ا١تغول
وصلت ميافارقُت يف يوم األربعاء الثاين عشر من ذي القعدة سنة  ٙ٘ٙىـ  ٕٔ٘ٛ /م(ٔ.)ٙ
وبعث القائد ا١تغويل كهداي رسوال إىل ميافارقُت إليصال رسالة إىل ا١تلك الكامل حيضو على ا٠تروج إىل أمشوط بن
ىوالكو ومعو ىدية ٙتينة وأن يستضيفو ,وعندما وصل الرسول إىل ميافارقُت أنكر النائب عماد الدين بن نباتة وجود ا١تلك
الكامل يف ميافارقُت ,وبعث أليهم ابن نباتة هبدية فقبلوىا .وكانت ا٢تدية على يد انصر الدين دمحم بن ركن الدين طنغر
فسألو ا١تغول عن ا١تلك الكامل فأنكره أوالً ,فوعدوه ابٞتميل وأن يكون يف خدمتهم ,فأقر أنو يف ميافرقُت ,وأستمر انصر

( )٘ٙابن شداد ,األعالق ا٠تطَتة ,قٕ ,جٖ ,ص .ٗٛٛ
( )٘ٚاليونيٍت ,ذيل مرآة الزمان ,جٕ ,ص٘ ٚ؛ اليافعي ,مرآة اٞتنان جٗ ,صٗٔٔ.
( )٘ٛابن شداد ,األعالق ا٠تطَتة ,قٕ ,جٖ ,ص .ٗٛٛ
( )ٜ٘ابن شداد ,األعالق ا٠تطَتة ,قٕ ,جٖ ,ص.ٗٛٛ
(ٓ )ٙموغان :والية واسعة يف اذربيجان فيها قرى ومروج كثَتة ,على ديُت الطريق بُت اردبيل وتربيز كانت منزل الًتكمان وجال عنها أىلها بعد
أن أحتلها ا١تغول ,وفيها قلعة عظيمة .القزويٍت ,زكراي بن دمحم بن ٤تمود( ,ت ٕ ٙٛىـ  ٕٔٛٗ /م) ,آاثر البالد وأخبار العباد ,دار صادر,
(بَتوت ٜٖٔٛ ,م) ,ص ٗ.٘ٙ
(ٔ )ٙابن شداد ,األعالق ا٠تطَتة ,قٕ ,جٖ ,ص.ٜٗٛ
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الدين يف خدمة ا١تغول ومل يعد إىل ميافارقُت(ٕ .)ٙفكان ىذا خائن أخر ٗتلى عن ا١تلك الكامل خوفا من ا١تغول وطمعا
يف أمتيازات مذلة.
واستمرت رسل ا١تغول إىل ا١تلك الكامل يدعونو إىل االنقياد والطاعة ,فكان جواب الكامل أهنم حياولون عبثاً ,وأنو
سوف لن ينخدع أبقوا٢تم ا١تعسولة ولن يعتمد على وعودىم ,بل سيمتشق السيف ضدىم ما دام على قيد اٟتياة ,وىكذا
أستقر الرأي على قتال ا١تغول(ٖ.)ٙ
بعدىا توجو ا١تلك الكامل ٨تو شعب ميافارقُت مقواي من عزديتهم ,ورافعا معنوايهتم ,وقال ٥تاطبا أايىم" :أنٍت مل أمنع
الفضة والذىب والغالت اليت توجد يف ا١تخازن بل سأوثر هبا احملتاجُت فأين ْتمد هللا لست كا١تستعصم (ا٠تليفة العباسي)
عبداً للدينار والدرىم فأنو قد سلم رأسو وملك بغداد إىل ا٢تالك بسب ٓتلو وشحو"(ٗ ,)ٙوقد القى أتييدا من ٚتيع أىل
ميافارقُت وانضموا أليو وصاروا رىن أشارتو يف معركتو ضد ا١تغول(٘.)ٙ
وكانت فرق عسكرية مسيحية شرقية من عساكر األرمن والكرج( )ٙٙقد شاركت يف ا٢تجوم على مدينة ميافارقُت
والذين كانوا قد ٖتالفوا مع ا١تغول( ,)ٙٚوكذلك وصلت إىل ا١تغول عساكر أرسلها كال من صاحب ماردين مع ولده ا١تلك
ا١تظفر ,وصاحب ا١توصل بدر الدين لؤلؤ مع ولديو ا١تلك اجملاىد سيف الدين إسحاق وا١تلك ا١تظفر عالء الدين علي(,)ٙٛ
وذكرت بعض ا١تصادر أن بدر الدين لؤلؤ كان قد حظر بنفسو قتال ميافارقُت( ,)ٜٙأال أننا نستبعد ىذه الرواية وذلك ألن
بدر الدين لؤلؤ كان يف تلك السنة من ا١ترض والشيخوخة ما دينعو من الوصول إىل ميافارقُت البعيدة نسبيا عن ا١توصل
وا١تشاركة يف القتال وقد مات بدر الدين لؤلؤ يف السنة التالية أي يف سنة  ٙ٘ٚىـ  ٕٜٔ٘ /م عن عمر ٕتاوز الثمانُت
عاماً(ٓ.)ٚ

(ٕ )ٙابن شداد ,األعالق ا٠تطَتة ,قٕ ,جٖ ,صٓ.ٜٗ
(ٖ )ٙا٢تمذاين ,جامع التواريخ ,مج ٕ ,جٔ ,ص ٖٖٔ ؛ الصياد ,ا١تغول يف التاريخ ,جٔ ,ص ٕ.ٕٜ
(ٗ )ٙا٢تمذاين ,جامع التواريخ ,مجٕ ,جٔ ,ص ٖٖٔ.
(٘ )ٙالصياد ,ا١تغول يف التاريخ ,ج ٔ ,ص .ٜٗٛ
( )ٙٙالكرج :جعلها البعض قرية وىي ليست كذلك ,أمنا ىم أانس يدينون ابلنصرانية بالدىم بعض أذربيجان واران وىم قوم مشهورين,
قويت شوكتهم حىت ملكوا مدينة تفليس ,و٢تم والية وملك ولغة وقوة وكثرة عدد .ابن األثَت ,أبو اٟتسن عز الدين علي الشيباين اٞتزري( ,ت
ٖٓ ٙىـ ٕٖٖٔ /م) اللباب يف هتذيب األنساب ,مكتبة ا١تثٌت ( ,بغدادٜٔٛٓ ,م) ,جٖ ,ص ٖٗ.
( )ٙٚا٢تسنياين ,السنوات األخَتة ,ص ٖٓٗ.
( )ٙٛابن شداد ,األعالق ا٠تطَتة ,قٕ ,جٖ ,ص  ٜٗٛ؛ ا٢تسنياين ,السنوات األخَتة ,ص ٖٓٗ.
( )ٜٙابن خلدون ,اتريخ ابن خلدون ,ج٘ ,ص ٖٔ.ٙ
(ٓ )ٚأبو الفداء ,عماد الدين إٝتاعيل بن علي ا١تلك ا١تؤيد األيويب (ت ٕٖ ٚىـ  ٖٖٔٔ /م) ,ا١تختصر يف أخبار البشر ,ا١تطبعة اٟتسينية
ا١تصرية ,ط ٔ ( القاىرة ,)ٜٔٙٓ ,جٖ ,ص .ٜٔٛ
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أما ا١تلوك ا١تسلمُت فلم حيركوا ساكنا لنجدة ميافارقُت ,وأو٢تم ا١تلك الناصر يوسف الذي وعد ابلنجدة أذا ما نزل
ا١تغول على ميافارقُت ,ويبدو أن عذر ا١تلك الناصر عن عدم أ٧تاده صاحب ميافارقُت ىو أنو رأى ٗتاذل أصحابو وضعف
قلوهبم عن مواجهة ا١تغول لكثرة ا١تغول وشدة أبسهم(ٔ ,)ٚكما أن رسالة التهديد اليت بعثها ىوالكو إىل ا١تلك الناصر كان
٢تا األثر الكبَت يف ٗتاذل ا١تلك الناصر عن نصرة ا١تلك الكامل ,وجعلتو خائفا مذعورا ال يقوى على شيء ,حيث أن
ىوالكو بعث يف سنة  ٙ٘ٚىـٕٜٔ٘/م رسالة إىل ا١تلك الناصر و٦تا ذكره يف تلك الرسالة " يعلم ا١تلك الناصر أننا نزلنا
بغداد يف سنة ست وٜتسُت وستمائة وفتحناىا بسيف هللا تعاىل وأحضران مالكها وسألناه مسألتُت فلم جيب لسؤالنا
تضر وال تنفع ودعاؤكم علينا ال
فلذلك استوجب منّا العذاب ....فاٟتصون بُت أيدينا ال ٘تنع والعساكر للقائنا ال ّ
نرق ١تن بكا قـد خربنا البالد
يستجاب وال يسمع فاتّعظوا بغَتكم وسلّموا إلينا أموركم ...فنحن ال نـرحم من شكـا وال ّ
وأفنينا العباد وايتمنا األوالد وتركنا يف األرض الفساد فعليكم اب٢ترب وعلينا ابلطلب فما لكم من سيوفنا خالص وال من
سهامنا مناص ...فمن طلب منّا اآلمان سلم ومن طلب اٟترب ندم فان أنتم أطعتم أمران وقبلتم شرطنا كان لكم ما لنا
(ٕ)ٚ
وعليكم ما علينا وان أنتم خالفتم أمران ويف غيكم ٘تاديتم فال تلوموان ولوموا أنفسكم" ...
وصلت عساكر ا١تغول بسرعة إىل ميافارقُت وقد أصر ا١تغول على طلب ا١تلك الكامل ,واب١تقابل أصر أىل ميافارقُت
على إنكار وجوده فيها ,وبسرعة كبَتة حفر ا١تغول خندقاً حول ا١تدينة ونصبوا اجملانيق(ٖ ,)ٚوتواتر الرمي على ا١تدينة وأشتد
القتال بُت اٞتانبُت وأظهر أىل ميافارقُت وا١تلك الكامل شجاعة عالية يف الدفاع عن مدينتهم" ,وكان الكامل يربز أليهم
ويقاتلهم وينكي فيهم فهابوه"(ٗ , )ٚوأدرك ا١تغول أن ميافارقُت ال ينال منها ابلقتال وذلك لبسالة أىلها يف الدفاع عنها
وحصانة أسوارىا لذا فقد أوقف ا١تغول القتال وحاصروا ا١تدينة بشدة ومنعوا الناس من الدخول أو ا٠تروج عنها(٘.)ٚ
أما ا١تلك الناصر يوسف فقد شعر ْتراجة ا١توقف وخطورتو بعد نزول ا١تغول على ميافارقُت ,فبادر إىل االتصال هبم,
خصوصا أنو وبعد سقوط بغداد كان قد راسل ا١تغول وأرسل ولده ا١تلك العزيز إىل ىوالكو على رأس وفد ومعو الكثَت من
ا٢تدااي الثمينة( ,)ٚٙفبدأ أوائل سنة ٙ٘ٚىـ ٕٜٔ٘ /م استئناف اتصاالتو مع ا١تغول و٤تاولتو أقناعهم فك اٟتصار عن
ميافارقُت والرحيل عنها ,وكان ضمن الوفد ا١تفاوض الكاتب ابن شداد الذي روى لنا تلك ا١تفاوضات وتوجو الوفد إىل
ا١تغول وبصحبتهم الكثَت من األموال وا٢تدااي والتحف الثمينة( ,)ٚٚوقد حقق الوفد ا١تفاوض تقدما كبَتا يف مفاوضاتو مع
(ٔ )ٚابن واصل ,مفرج الكروب ,ج ,ٙص  ٕٗٚ؛ اليونيٍت ,ذيل مرآة الزمان ,جٕ ,ص .ٚٙ
(ٕ )ٚابن العربي٥ ,تتصر الدول ,ص .ٕٜٚ – ٕٚٚ
(ٖ )ٚابن شداد ,األعالق ا٠تطَتة ,قٕ ,جٖ ,ص .ٜٗٛ
(ٗ )ٚالذىيب ,سَت أعالم النبالء ,جٖٕ ,صٕٔٓ.
(٘ )ٚابن العربي٥ ,تتصر الدول ,ص  ٕٚٚ؛ ا٢تسنياين ,السنوات األخَتة ,ص ٖٓٗ.
( )ٚٙابن العربي٥ ,تتصر الدول ,ص  ٕٚٛ؛ ابن خلدون ,اتريخ ابن خلدون ,ج٘ ,ص .ٗٔٙ
( )ٚٚابن شداد ,األعالق ا٠تطَتة ,قٕ ,جٖ ,صٔ.ٜٕٗ – ٜٗ
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ا١تغول فيما خي ص حصار ميافارقُت حىت كادوا يصلون معهم على أتفاق يرحل ا١تغول ٔتوجبو عن ميافارقُت و٦تا ذكره الوفد
ا١تفاوض للمغول أن سيدىم (أي ا١تلك الناصر يوسف) أنقاد أليهم منذ عشرين سنة طوعاً واختياراً وأرسل أليهم األموال
وا٢تدااي ,ويف ذات الوقت لوح الوفد اب٠تروج عن الطاعة أذا ما استمروا بسياستهم العدوانية إٔتاىهم(.)ٚٛ
وقد ٧تح الوفد يف مفاوضاتو مع ا١تغول ,وعزموا على الرحيل عن ميافارقُت ,حىت أن القتال توقف لعدة أايم ,وأستغل
ا١تلك الكامل توقف القتال يف عمارة ما ىدمتو ٣تانيق ا١تغول من سور ا١تدينة ,لكن ورود رسالة من بدر الدين لؤلؤ
صاحب ا١توصل إىل ا١تغول أخربىم فيها أبن األوضاع السياسية يف بالد الشام مضطربة وأن الشهرزورية( )ٜٚواألمراء
الصاٟتية(ٓ )ٛاتفقوا على ا١تلك الناصر وأخرجوا عساكره من بالده وىو اآلن عازم على ا٢ترب بعد أن فقد معظم بالده,
كما أن ىناك مكاتبات للملك الناصر وقعت يف أيدي ا١تغول حيرض فيها على ترحيل ا١تغول عن ميافارقُت لذا فقد عدل
ا١تغول عن الصلح ومالوا إىل الغدر(ٔ , )ٛمن ىـذه ا١تعلومة اليت ذكرىا أبن شداد القريب جدا من اٟتدث ,نستطيع أن
نستنتج أن ا١تلك الناصر يوسف وعلى الرغم من ٗتاذلو الواضح وعدم ٧تدتو للملك الكامل ,فأنو مل يكن ا١تتخاذل وا٠تائن
األكرب ١تيافارقُت وملكها الكامل ,أمنا كان صاحب ا١توصل بدر الدين لؤلؤ الذي مل يكتفي بعدم قتالو للمغول ,بل وقف
معهم وأرسل أليهم العساكر حملاربة أبناء جلدتو ودينو.
وقد ذكر ابن شداد أنو ورده كتاب من ا١تلك السعيد صاحب ماردين خيربه أن يشموط بن ىوالكو رحل عن
ميافارقُت وأستخلف القائد سنتاي يف ثالثة آالف مقاتل ليمنعوا صاحب ميافارقُت من ا٠تروج منها ,وكان السبب يف
رحيلهم ىو األمطار والثلوج وقلة األقوات ووقوع الفناء يف خيو٢تم حىت مل يبقى ٢تم سوى ألف وٜتسمائة فرس ,وقد أستغل
أىل ميافارقُت غياب يشموط يف أجراء بعض األعمال اليت تساعدىم على مواجهة حصار ا١تغول للمدينة ,أال أن يشموط
بن ىوالكو عاد بعد انقضاء الشتاء وّتيوش كثيفة ونزلوا على ميافارقُت وعادوا إىل ٤تاوالهتم القتحامها(ٕ.)ٛ
ودخلت سنة  ٙ٘ٛىـٕٔٙٓ /م وحصار ا١تغول ١تيافارقُت ال زال مستمراً وقد قارب على العامُت وفيها ا١تلك الكامل
ال يزال ٤تاصراً ومقاتالً قتاالً عظيماً وقاتل معو أىل ميافارقُت وأستبسلوا يف القتال وأفنوا من ا١تغول خلقاً كثَتاً(ٖ ,)ٛوقد
( )ٚٛابن شداد ,األعالق ا٠تطَتة ,قٕ ,جٖ ,صٖ.ٜٗ
( )ٜٚالشهرزوريةٚ :تاعة من األكراد ٝتوا هبذا االسم نسبة إىل شهرزور وىي كورة واسعة يف اقليم كردستان هبا قرى ومدن وقصبتها دزدان
(حاليا مدينة السليمانية) ,وقد ظل الشهرزورية ىناك حىت استوىل ا١تغول على بغداد وتقدمت جيوشهم ٨تو شهرزور ,ففر الشهرزورية ٨تو الشام
ومصر .القزويٍت ,آاثر البالد ,ص .ٖٜٛ – ٖٜٚ
(ٓ )ٛالصالحية  :ويسمون ابلناصرية وىم ٦تاليك السلطان صالح الدين األيويب ومن مقدميهم األمَت جهار الدين جهاركس .ابن األثَت,
الكامل ,جٓٔ ,ص .ٔ٘ٛ
(ٔ )ٛابن شداد ,األعالق ا٠تطَتة ,قٕ ,جٖ ,ص.ٜٗٚ
(ٕ )ٛابن شداد ,األعالق ا٠تطَتة ,قٕ ,جٖ ,صٔٓ٘.
(ٖ )ٛابن واصل ,مفرج الكروب ,ج  ,ٙص .ٕٗٚ
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شارك يف قتال ا١تغول ٚتيع أىل ميافارقُت ,حىت النساء شاركت الرجال يف القتال(ٗ ,)ٛوىذا يدل على إديان أىل ميافارقُت
بقضيتهم و٤تبتهم ١تلكهم الكامل األيويب وألتفافهم حولو ,وأظهروا من الشجاعة ضروابً منقطعة النظَت.
ومل تفلح ٤تاوالت ا١تغول القتحام أسوار ا١تدينة اٟتصينة وا١تنيعة واليت كانت "٤تاطة بسور عظيم من اٟتجر األبيض
الذي يزن اٟتجر منو ٜتسمائة َمن وعلى بعد كل ٜتسُت ذراع من ىذا السور برج عظيم من اٟتجر نفسو ويف أعاله
شرفات"(٘ , )ٛومن األمور اليت سامهت يف حصانة السور ىي أن أىل ميافارقُت كانوا يستعملون قضبان حديد بُت
اٞتدران(( )ٛٙوىو ما نطلق عليو يف الوقت اٟتاضر اٞتدران الكونكريتية) ,وأن مدينة ميافارقُت طوال أترخيها وٟتصانة
سورىا" مل تؤخذ عنوة قط"( . )ٛٚلذا ٞتأ ا١تغول إىل ٤تاوالت أخرى ألقتحام السور منها أهنم نصبوا على السور ستمائة
سلم وىي سالمل كبَتة جدا ْتيث أن عرض درجة السلم تكفي لصعود ست عشرة نفساً أال أن ٤تاولتهم تلك مل تفلح
وابءت كسابقاهتا ابلفشل وقتل ٚتيع الذين حاولوا التسلق على السور من ا١تغول(.)ٛٛ
استمر اٟتصار ما يقرب العامُت وفيها ا١تلك الكامل ٤تصوراً ومقاتالً قتاالً عظيماً وقاتل معو اىل ميافارقُت واستبسلوا
يف القتال وافنوا من ا١تغول خلقاً كثَتاً( ,)ٜٛواظهروا ضروابً من الشجاعة منقطعة النظَت ,وكان ىناك يف جيش ميافارقُت
فارسان ابرعان دوخا قادة ا١تغول بسبب شجاعتهم واتقاهنم الرماية وانزلوا اب١تغول افدح ا٠تسائر ,ويروي لنا ا٢تمذاين حكاية
ىذين الفارسُت وشجاعتهما يف التصدي للمغول ,فيقول" :ويف اليوم التايل خرج ا١تلك الكامل مع كوكبة من الفرسان وكان
مع ا١تلك الكامل فارسان مغواران أحدمها سيف الدين لوكبلي واألخر عنرب اٟتبشي فقتال عدة أشخاص مث ذىبوا بعد مدة
إىل ا١تدينة وبدأوا القتال من األبراج .ويف اليوم التايل خرج ىذان الفارسان وقتال ما يقرب من عشرة فرسان شجعان وكذلك
فعال يف اليوم الثالث .ويف اليوم الرابع تصدى ٢تما من جانب ا١تغول (انوري الكرجي) الذي كان يهزم جيشاً ٔتفرده
فحارهبما برىة مث قتل ولقتلو ىاج فرسان األتراك وكانوا يضربون كفاً على كف بدافع االنتقام ,مث دخل الفارسان ا١تدينة مرة
أخرى"(ٓ . )ٜمث يضيف ا٢تمذاين يف روايتو عن شجاعة الفارسُت فيقول ان ىوالكو أرسل جيشاً بقيادة أرتقو ١تساعدة
العسكر ا١تغويل احملاصر ١تيافارقُت ,وما كاد جيش ارتقو يصل اسوار ا١تدينة حىت خرج عليو الفارسان وشتتا جنود ا١تغول
(ٗ )ٛالذىيب ,سَت أعالم النبالء ,ج ٕٕ ,ص ٖٗٔ.
(٘ )ٛانصر خسرو ,أبو معُت الدين اٟتكيم القاابذاين ا١تروزي(ت ٔٗٛىـ ٔٓٛٛ /م) سفر انمةٖ ,تقيق :حيِت ا٠تشاب ,دار الكتاب اٞتديد
(بَتوت ٜٖٔٛ ,م) ,ص ٔٗ.
( )ٛٙابن شداد ,األعالق ا٠تطَتة ,قٕ ,جٖ ,ص.ٕٙٚ
( )ٛٚايقوت اٟتموي ,معجم البلدان ,ج ٘ ,ص .ٖٕٚ
( )ٛٛابن شداد ,األعالق ا٠تطَتة ,قٕ ,جٖ ,ص ٕٓ٘.
( )ٜٛابن واصل ,مفرج الكروب ,ج  ,ٙص  ٕٗٚ؛ ابن الوردي ,زين الدين عمر بن مظفر( ,ت  ٜٚٗىـ  ٖٔٗٛ /م) ,اتريخ ابن الوردي,
دار الكتب العلمية( ,بَتوت ٜٜٔٙ ,م) ,جٕ ,ص .ٜٜٔ
(ٓ )ٜجامع التواريخ ,مج ٕ ,ج ٔ ,ص ٕٖٓ.
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فصدم أرتقو من شجاعتهما فتناول الشراب حىت ٙتل وتوجو لقتا٢تما والتحم الطرفان ومرة أخرى أىلك الفارسان خلقاً كثَتاً
مث عادا" ,فتعجب األتراك من البطلُت وعض كل شجاع شفتو حقداً وغيظاً ,بعد ذلك ظل الفارسان خيرجان كل يوم
كا١تعتاد ويقتالن عدة اشخاص وجيرحان أخرين حىت مضى عام أبكملو ,ومل يبق يف ا١تدينة قوت وال غذاء ...و١تا مل يبق
لدى الفارسُت تنب وال شعَت قتال جواديهما وأكالىا وأرادا أن خيرجا مشاة يقاتال حىت يقتال ولكن ا١تلك الكامل مل يسمح
٢تم بذلك "(ٔ.)ٜ
وقد حاول ا١تغول بكافة الوسائل والطرق أن يثنوا ا١تلك الكامل عن عناده ويثنوا من عزديتو وإصراره على ا١تقاومة وعدم
االستسالم ومن تلك الوسائل ٤تاولة جبانة وبعيدة عن أعراف اٟتروب وىي أهنم يف سنة  ٙ٘ٚىـ  ٕٜٔ٘ /م ٘تكنوا من
االستيالء على قلعة اليمانية وأنزلوا منها حرمي ا١تلك الكامل وأوالده وأقاربو(ٕ ,)ٜوأتوا هبم إىل ٖتت أسوار ميافارقُت وكلموا
ا١تلك الكامل وطلبوا منو أن يسلم أليهم البلد ووعدوه ابألمان لو وألىلو فكان رده "ما لكم عندي أال السيف"(ٖ .)ٜوىذا
ما يؤكد قوة عزدية ا١تلك الكامل وشدة أبسو وشجاعتو وأديانو بقضيتو ,فقد مثل الكامل إرادة اٞتهاد وا١تقاومة مهما كلف
الثمن واختار الشهادة بعزة إن مل يكن النصر.
ولكن نظراً لطول مدة حصار ا١تغول على ميافـارقُت والذي أستـمر أكثر من سـنة ونصف(ٗ ,)ٜوقيل عشرين شهراً(٘,)ٜ
وقيل ما يقارب العامُت والذي ابتدأ من سنة  ٙ٘ٙىـ  ٕٔ٘ٛ /م وحىت سنة  ٙ٘ٛىـٕٔٙٓ /م( ,)ٜٙفقد نفدت عن
()ٜٛ
ا١تدافعُت عن ميافارقُت األزواد واألقوات وعم القحط وانتشرت األوبئة وأشتد اٞتوع والغالء( ,)ٜٚحىت بلغ ٙتن ا١تكوك
من القمح (بكيل ميافارقُت) ٓتمس وأربعُت درمهاً ورطل ا٠تبز بستمائة درىم ورطل اللحم من سائر أجناس اٟتيوان
بستمائة درىم والبصلة الواحدة بثالثة وٜتسُت درمهاً وبيعت بقرة بسبعُت ألف درىم وبيعت رأسها وكوارعها بستة آالف
وٜتسمائة درىم( ,)ٜٜحىت وصل اٟتال أبىل ميافارقُت من اٞتوع ونفاد األقوات إىل حد أنو "ان الرجل ديوت فيؤكل"(ٓٓٔ).
(ٔ )ٜجامع التواريخ ,مج ٕ ,ج ٔ ,ص ٕٖٔ ـ ٕٕٖ.
(ٕ )ٜاليونيٍت ,ذيل مرآة الزمان ,ج ٔ ,ص ٖٖٗ.
(ٖ )ٜالذىيب ,اتريخ اإلسالم ,ج  ,ٗٛص .ٖٙٛ
(ٗ )ٜاليونيٍت ,ذيل مرآة الزمان ,جٔ ,ص ٖٜ٘؛ ابن كثَت ,البداية والنهاية ,جٖٔ ,ص .ٕٜٗ
(٘ )ٜاٟتنبلي ,شذرات الذىب ,ج  ,ٚص ٓٔ٘.
( )ٜٙابن العميد ,ا١تكُت جرجيس بن الياس (ت ٕ ٙٚىـ  ٕٖٔٚ /م) ,أخبار األيوبيُت ,مكتبة الثقافة الدينية( ,بور سعيد,)ٜٔٛ٘ ,
ص٘ٗ؛ ابن الوردي ,اتريخ ابن الوردي ,ج ٕ ,ص .ٜٜٔ
( )ٜٚابن واصل ,مفرج الكروب ,ج  ,ٙص  ٕٗٚ؛ أبو الفداء ,ا١تختصر ,ج ٖ ,ص ٖٕٓ.
( )ٜٛا١تكوك :وٚتعو مكاكي وىو أسم مكيال خيتلف مقداره ابختالف اصطالح الناس عليو يف البالد .ابن منظور ,لسان العرب ,جٓٔ,
صٔ.ٜٗ
( )ٜٜابن شداد ,األعالق ا٠تطَتة ,قٕ ,جٖ ,صٔٓ٘ ؛ ابن واصل ,مفرج الكروب ,ج ,ٙص .ٕٚٙ
(ٓٓٔ) الذىيب ,سَت أعالم النبالء ,ج ٖٕ ,ص ٕٔٓ.
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كل ىذا وىم صابرون مرابطون وحيافظون على ملكهم ا١تلك الكامل الذي كان ينزل أليهم وجيتمع هبم كل يوم ٚتعة
يف جامع ا١تدينة وخياطبهم ويقول ٢تم ":ليس الغرض من ىؤالء اٞتماعة كلهم غَتي دعوين أخرج أليهم وسلموا البلد أليهم
لتأمنوا على أنفسكم ومواليكم فيقولون  :معاذ هللا أن نفارقك حىت تروح أرواحنا "(ٔٓٔ) .أال أن اٟتصار الشديد على
ا١تدينة طالت أايمو ونفد ما يف ميافارقُت من ا١تؤن وعم أىلها ا١توت جوعاً وقتالً وخارت قواىم عن ٤تاربة العدو حىت ٘تكن
ا١تغول من إقتحام ا١تدينة والسيطرة على قلعتها " لوال ذلك مل يتمكن ا١تغول من أخذىا"(ٕٓٔ).
ويذكر أبن شداد أنو كانت ىناك خيانة من قبل ٦تلوكُت سامهت بصورة كبَتة بسقوط ا١تدينة وساعدت ا١تغول من
االستيالء عليها و٘تكنهم من ا١تلك الكامل حيث يقول " أن ٦تلوكُت من ٦تاليك افتخار الدين ايقوت ضرهبما أستاذمها
بسبب تقدمهما على غلمان ا١تلك الكامل وقلة أدهبما معهم فعظم ذلك عليهما وٛتلهما على أن كاتبا التًت وقاال ٢تما:
أي شيء تعطوان حىت نسلم إليكم البلد ؟ فقالوا ُ :نعطيو لكما وكتبوا ٢تما بذلك كتااب فقاال ٢تم :إذا كان يوم ا٠تميس وىو
اليوم الثالث والعشرون من ربيع اآلخر ينزل اٟترس إىل أشغا٢تم فارموا إلينا سلّماً ,فلما كان سحر ذلك اليوم ...وخال
فتكمل على السور يف
السور فأخذ ا١تملوكان ُّ
السلّم ونصباه فصعد فيو من ا١تُغُل (ا١تغول) ٚتاعةٌ واستبق بعضهم بعضا ّ
الساعة الراىنة ستة آالف نف ٍر فقاتلهم األمَت حسام الدين بن رش حىت قُتل ووجدت فيو اثنتان وسبعون ضربة ابلنُّشاب
وسار األمَت علم الدين سنجر إىل ا١تلك الكامل فاستنهض عزمتو ,وأيقظ مهّتو فركب إليهم ومعو األمَت علم الدين
(ا١تذكور) فقاتال قتاال شديدا مث اهنزم ا١تلك الكامل واحتمى ببعض األبراج وأُسر علم الدين ...مث ىاجم التًت الربج الذي
اسن ُقر وقالوا ٢تم ٨ :تن ما
فيو ا١تلك الكامل فقاتلهم َم ْن فيو إىل أن قُتل أكثرىم ,وأُخذ أسَتا ومعو ٌ
٦تلوك لو تُر ُّ
كي يُسمى قر ُ
وٛتل وأخوه ا١تلك األشرف إىل ىوالكو(ٖٓٔ) .فكانت خيانة ىذين ا١تملوكُت ا٠تيانة األخَتة
نقتلكم أل ّان مل نؤمر بذلكُ ...
يف معركة ا١تلك الكامل مع ا١تغول أال أهنا مل تكن األوىل.
(ٗٓٔ)
أما مدينة ميافارقُت فقد دخلها ا١تغول فوجدوا فيها من العوام ثالث وستون نفراً ومن األجناد أثنُت وأربعُت رجالً ,
واضاف ابن شداد أن ا١تغول ١تا دخلوا ميافارقُت ٚتعوا من بقي فيها من أعيان أىلها يف اٞتامع وطلبوا منهم ماالً فلم
يعطوىم وقالوا٨ :تن قادرون على ا١تال ولكنا نرى أن ا١تسلمُت أحق منكم فقتلوىم وكذلك قتلوا من بقي يف ميافارقُت ومل
يبق فيها سوى سبعة أنفس (وقد ذكر ابن شداد أٝتائهم) مث أخربوا البلد ونقضوا أسواره مث رحلوا عنها وٟتقوا هبوالكو
وأعطوا البلد ألحد األشخاص التابعُت ٢تم وكان ٦تلوكاً وأٝتو عبد هللا الالوي(٘ٓٔ).
(ٔٓٔ) ابن شداد ,األعالق ا٠تطَتة ,ق ٕ ,ج ٖ ,ص ٘ٓ٘.
(ٕٓٔ) أبو شامة ,شهاب الدين عبد الرٛتن بن إٝتاعيل ا١تقدسي( ,ت ٘ ٙٙىـ  ٕٔٙٚ /م) ,الذيل على الروضتُتٖ ,تقيق :إبراىيم مشس
الدين ,دار الكتب العلمية( ,بَتوت ٕٕٓٓ ,م) ,صٖٗٔ.
(ٖٓٔ) ابن شداد ,األعالق ا٠تطَتة ,قٕ ,جٖ ,ص ٗٓ٘ .٘ٓ٘ -
(ٗٓٔ) ابن شداد ,األعالق ا٠تطَتة ,قٕ ,جٖ ,ص.٘ٓٚ
(٘ٓٔ) األعالق ا٠تطَتة ,قٕ ,جٖ ,ص .٘ٓٚ
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أما ا١تلك الكامل فبعد أن وقع أسَتاً بيد ا١تغول أُحضروه أمام ىوالكو فلما مثل بُت يديو واجهو بكل مشوخ وشجاعة
فائقة فلم يتوسل أو يًتجى لكي يعفو عنو ىوالكو ,فقال لو ىوالكو" :أنت تعلم سياسة ا١تغل (ا١تغول) وما ىم عليو وإهنم
ُ
إذا ما عمل أحدىم ثالثة ذنوب يُعفى عنو ويف الرابع يُقتل وأنت سقيتُك يف مهذان فما شربت ,وأمرتك هبدم السور...
وما فعلت وقُلت لكُ :خذ أخوتك وأموالك وعساكرك وألتقيٍت على بغداد حىت نُقاتل ا٠تليفة فامتنعت والذنب الرابع إين
أبصرت وجهي حىت ال ٘توت .فأجابو ا١تلك الكامل:
سَتت يل ىدية وال ضيافة وال
ٗترج َّ
َ
ُ
إيل وال ّ
عربت على بيوتك فلم ُ
ِ
ك.
قول وال دين بل
لك ٌ
علي قتالك وأان خَتٌ مْن َ
من أنت حىت أٖتمل ا١تشقة يف رؤية وجهك؟ أنت ما َ
جيب َّ
خارجي ُ
ٌ
مٍت ؟
فقال ىوالكو :أبي شيء أنت خَتٌ ِّ
دين وأمانة ومع ىذا فإن ا١تـلك بيد هللا يـؤتيو من يشاء وينزعو ٦تن يشاء وكان لنا
فقال :ألنٍت أؤمـن ابهلل وبرسولو ويل ٌ
ُ
من َعدن إىل تربيز فذىب منا ذلك وكذلك يفعل هللا بك إذا أراد يُرسل عليك من يقتلك ويسيب ذريتك وال يًتك من
عسكرك أحداً"( ,)ٔٓٙفصقع ىوالكو من كالمو ,وكان ىوالكو يشرب ا٠تمر فقدم للملك الكامل كأساً من ا٠تمر فأمتنع
وقال :ىذا حرام فطلب من زوجتو أن تناولو الكأس وا١تغول أمر نسائهم فوق أمرىم وال يرد أال أن الكامل أىب وأمتنع عن
أخذ الكأس وسب ىوالكو وبصق بوجهو( ,)ٔٓٚفأستشاط ىوالكو غضباً مث وكزه بسيف كان يف يده فخرق بطنو وأمر
فضرب عنقو(.)ٔٓٛ
وذكر ا٢تمذاين( )ٜٔٓونقلت عنو بعض ا١تراجع اٟتديثة(ٓٔٔ) الطريقة اليت قتل هبا ىوالكو ا١تلك الكامل فقال :أن ا١تغول
كانوا يقطعون أجزاء من جسمو ويدفعوهنا إىل فمو حىت مات ,وابلرغم أن ىذه الوحشية ليست مستبعدة عن ا١تغول
وىوالكو ,أال أننا مل ٧تد من ا١تصادر التارخيية األخرى ما يؤكد ذلك ومنهم ابن شداد الذي يروي لنا تفاصيل مقتلو وىو
مصدر ثقة كونو كان قريباً من اٟتدث ,كما يذكر ابن العربي(ٔٔٔ) أن ىوالكو ندم بعد قتلو للملك الكامل .رٔتا ألنو
أعجب بشجاعتو و٘ترده وعدم استسالمو رغم ما القاه مع شعبو من حصار وجوع.
وبعد قتل ا١تلك الكامل وقطع ا١تغول لرأسو أراد ا١تغول أن يلقوا يف الناس الرعب ويردعوا كل من يفكر يف ا٠تروج
عليهم ١تنع تكرار حالة العصيان وعدم االستسالم اليت أقدم عليها ا١تلك الكامل فحملوا رأسو على رمح طويل وطيف بو

( )ٔٓٙابن شداد ,األعالق ا٠تطَتة ,ق ٕ ,ج ٖ ,ص ٘ٓ٘.
( )ٔٓٚالذىيب ,سَت أعالم النبالء ,ج ٖٕ ,ص ٕٕٓ ؛ الذىيب ,اتريخ اإلسالم ,ج  ,ٗٛص .ٖٙٚ
( )ٔٓٛابن شداد ,األعالق ا٠تطَتة ,قٕ ,جٖ ,ص  ٘ٓٙ؛ ابن تغرى بردي ,النجوم الزاىرة ,ج ,ٚص ٔ.ٜ
( )ٜٔٓجامع التواريخ ,مجٕ ,جٔ ,ص ٕٖٔ – ٕٕٖ.
(ٓٔٔ) الصياد ,ا١تغول يف التاريخ ,جٔ ,ص ٖ ٕٜ؛ ا٢تسنياين ,السنوات األخَتة ,ص . ٜٗٗ
(ٔٔٔ) اتريخ ٥تتصر الدول ,ص ٓ.ٕٛ
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يف بالد الشام اب١تغاين والطبول(ٕٔٔ) ,فوصلوا بو إىل حلب مث ٛتاةٖٔٔ وٛتص وبعلبك(ٗٔٔ) ,حىت وصلوا بو إىل دمشق يف
السابع والعشرين من ٚتادي االوىل سنة  ٙ٘ٛىـ ٕٔٙٓ /م مث علقوا الرأس يف شبكة بسور ابب الفراديس(٘ٔٔ).
وبقي الرأس معلقاً إىل أن عادت دمشق للمسلمُت فأنزلوه ودفن يف ٍ
طاق إىل جانب ٤تراب مسجد الرأس داخل ابب
الفراديس الذي يقال أن رأس اٟتسُت بن علي بن أيب طالب (رضي هللا عنهما) دفن بو( ,)ٔٔٙويف ىذا اٟتدث نظم ا١تؤرخ
أبو شامة قصيدة شعرية يقول فيها :
هللا قوماً أثخنوا يف ا١تشرقُت
ابن غ ــازي غـزا وج ــاىــد يف
بع ــد صبـ ٌـر علي ـهـم عـامـُت
ظـاىـراً عالـياً وم ــات شهـيـداً
فـلو أسـ ــوة ب ـرأس اٟت ـسـيـن
مل يثــنو أن طـيف ابلرأس مـنو
لـق ــد حــاز أجــره م ـرت ـيــن
وافق السبط يف الشهادة واٟتمل
عـلى قبـيــح ذي ـنـك الـفـعــليـن
ٚتـع هللا حسـن ديــن الشهيـديـن
()ٔٔٚ
مث واروا يف مشـهد الـرأس ذاك الرأس فأستعجبوا من اٟتالتُت

اخلامتة

ٔ .م يافارقُت مدينة صغَتة من مدن اٞتزيرة الفراتية كانت ٢تا أمهية سياسية واقتصادية تناوبت على حكمها العديد من
الدويالت حىت آل حكمها إىل الدولة األيوبية سنة ٔ ٙٛىـ ٕٔٛ٘ /م.
ويكون منهم إمرباطورية كربى
ٕ .ا١تغول قبائل مهجية ظهرت يف منطقة منغوليا أستطاع جنكيز خان أن يوحد تلك القبائل َ
استطاعت وبفًتة صغَتة نسبياً أن تغزوا ا١تمالك اجملاورة ويتقدموا ٨تو البالد اإلسالمية مث القضاء على ا٠تالفة العباسية يف
بغداد سنة  ٙ٘ٙىـ  ٕٔ٘ٛ /م.
ٖ .ا١تلك الكامل ىو ا١تلك الوحيد من ملوك ا١تسلمُت الذي رفض اإلستسالم للمغول واإلذعان ألوامرىم واالنقياد ٢تم.
ٗ .موقف ملوك ا١تسلمُت يف ا١تنطقة من ا١تلك الكامل وميافارقُت موقفاً ٥تزايً فلم يكتفوا بعدم أ٧تاده بل أرسل بعضهم
قوات شاركت ا١تغول يف حصار ميافارقُت.

(ٕٔٔ) ابن شداد ,األعالق ,ق ٕ ,ج ٖ ,ص  ٘ٓٙ؛ الذىيب ,اتريخ اإلسالم ,ج  ,ٗٛص ٖ٘.
(ٖٔٔ) أبو الفداء ,ا١تختصر ,ج ٖ ,ص ٖٕٓ.
(ٗٔٔ) اليونيٍت ,ذيل مرآة الزمان ,ج ٕ ,ص ,ٚٙوذكر اليونيٍت أنو شاىد رأس ا١تلك الكامل يطاف بو يف بعلبك
(٘ٔٔ) ابن واصل ,مفرج الكروب ,ج  ,ٙص  ٕٚٙ؛ الذىيب ,سَت أعالم النبالء ,ج ٖٕ ,ص ٕٕٓ.
( )ٔٔٙابن شداد ,األعالق ,قٔ ,جٖ ,ص ٘ٓٚ؛ النويري ,هناية األرب ,ج  ,ٕٜص  ٗٓٛ؛ ابن الوردي ,اتريخ ابن الوردي ,جٕ,
ص ٕٙٙ؛ اٟتنبلي ,شفاء القلوب ,ص .ٖٛٚ
( )ٔٔٚذيل الروضتُت ,ص ٖٗٔ.
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٘  .بعد أن فشل ا١تغول يف احتالل ميافارقُت بسبب حصانة أسوارىا واستبسال أىلها يف الدفاع عنها حاصروا ا١تدينة
بشدة ودام حصارىم ٢تا ما يقارب العامُت ومل يتمكنوا منها أال بعد أن خارت قواىم ونفدت أقواهتم.
 .ٙكان ا١تلك مقاتالً ومبارزاً شجاعاً قاتل ا١تغول بنفسو وقتل منهم الكثَت من األنفس ومل يتمكنوا منهم أال بعد أن
حصروه يف أحدى األبراج فأسروه.
 .ٚعندم ا مثل ا١تلك الكامل أمام ىوالكو وىو أسَت مكبل ابلقيود مل يًتجى أو يتوسل ليعفو عنو ىوالكو بل واجهو بكل
شجاعة وسبو وبصق يف وجهو ٦تا أاثر غضب ىوالكو فقتلو.
 .ٛبعد قتلهم للملك الكامل أراد ا١تغول زرع الرىبة يف قلوب الناس ويردعوا كل من يفكر يف ا٠تروج عليهم ١تنع حالة
العصيان اليت أقدم عليها ا١تلك الكامل ققطعوا رأسو وطافوا بو يف بالد الشام حىت وصلوا بو إىل دمشق وعلقوه ىناك.
 . ٜبعد عودة دمشق إىل ا١تسلمُت ًب أنزال رأس ا١تلك الكامل ودفن يف مسجد يسمى مسجد الرأس قيل أن رأس اٟتسُت
بن علي بن أيب طالب (هنع هللا يضر) قد دفن بو.
مصادر البحث

املصادر االولية
ـ ـ ابن األثَت ,أبو اٟتسن علي بن أيب الكرم دمحم الشيباين اٞتزري( ,ت ٖٓ ٙىـ  ٕٖٖٔ /م)
 الكامل يف التاريخٖ ,تقيق :عمر عبد السالم تدمري ,دار الكتاب( ,بَتوت ٜٜٔٚ ,م)
 اللباب يف هتذيب األنساب ,مكتبة ا١تثٌت ( ,بغدادٜٔٛٓ ,م)
ـ ـ االصطخري ,أبو إسحاق إبراىيم بن دمحم الفارسي الكرخي (ت ٖٗٙىـ ٜ٘ٚ/م) ,ا١تسالك وا١تمالكٖ ,تقيق :دمحم جابر اٟتسيٍت ,ا٢تيئة
العامة لقصور الثقافة( ,القاىرة ٕٓٓٗ ,م)
ـ ـ البكري ,أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن دمحم (ت ٗٛٚىـ  ٜٔٓٗ /م) معجم ما أستعجم من أٝتاء البالد وا١تواضع ,عامل الكتب ,ط ٖ
(بَتوت ٜٖٔٛ ,م)
ـ ـ ابن تغرى بردي ,أبو احملاسن ٚتال الدين يوسف بن تغرى بردي الظهري اٟتنفي (ٗ ٛٚىـ  ٔٗٚٓ /م) ,النجوم الزاىرة يف ملوك مصر
والقاىرة ,وزارة الثقافة واإلرشاد (القاىرة ٜٖٔٙ ,م )
ـ ـ اٟتموي ,شهاب الدين ايقوت بن عبد هللا الرومي( ,ت  ٕٙٙىـ  ٕٕٜٔ /م) معجم البلدان ,دار صادر ,طٖ (بَتوتٜٜٔ٘ ,م)
ـ ـ ابن حوقل ,أبو القاسم دمحم بن حوقل البغدادي (ت بعد  ٖٙٚىـ ٜٚٚ /م) ,صورة األرض ,دار صادر( ,بَتوت ٜٖٔٛ ,م)
ـ ـ اٟتمَتي ,أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا األندلسي (ت ٓٓ ٜىـ  ٜٔٗ٘ /م) ,الروض ا١تعطار يف حرب األقطارٖ ,تقيق :إحسان عباس,
مؤسسة انصر للثقافة ,ط ٕ (بَتوت ٜٔٛٓ ,م)
ـ ـ اٟتنبلي ,اٛتد بن إبراىيم (ت  ٛٚٙىـ  ٔٗٚٔ /م) شفاء القلوب يف مناقب بٍت أيوبٖ ,تقيق :انظم رشيد ,دار اٟترية للطباعة( ,بغداد,
 ٜٔٚٛم)
ـ ـ اٟتنبلي ,أبو الفالح عبد اٟتي بن اٛتد العكربي الدمشقي (ت  ٜٔٓٛىـ ٜٔٙٚ /م) ,شذرات الذىب يف أخبار من ذىبٖ ,تقيق :دمحم
االرانؤوط ,دار ابن كثَت ,طٔ (بَتوت ٜٔٛٙ ,م)
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ـ ابن خلدون ,عبد الرٛتن بن دمحم بن دمحم بن خلدون ا١تغريب (ت  ٛٓٛىـ ٔٗٓٙ /م) ,العرب وديوان ا١تبتدأ وا٠ترب يف أايم العرب والعجم والرببر
ومن عاصرىم من ذوي السلطان األكرب ,ا١تسمى (اتريخ ابن خلدون) دار الكتب العلمية( ,بَتوت ٕٖٓٓ ,م)
ـ ـ ابن دقماق ,صارم الدين إبراىيم بن دمحم العالئي( ,ت  ٜٛٓىـ  ٔٗٓٙ /م) نزىة األانم يف اتريخ اإلسالمٖ ,تقيقٝ :تَت طيارة ,ا١تكتبة
العصرية ,طٔ (بَتوت ٜٜٜٔ ,م)
ـ ـ الذىيب ,أبو عبد هللا مشس الدين دمحم بن اٛتد بن عثمان بن قادياز (ت  ٚٗٛىـٖٔٗٚ /م)
 اتريخ اإلسالم ووفيات ا١تشاىَت واألعالمٖ ,تقيق :عمر عبد السالم تدمري ,دار الكتاب العريب ,ط ٕ (بَتوت ٜٜٖٔ ,م)
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ـ ـ ابن الوردي ,زين الدين عمر بن مظفر( ,ت  ٜٚٗىـ  ٖٔٗٛ /م) ,اتريخ ابن الوردي ,دار الكتب العلمية( ,بَتوت ٜٜٔٙ ,م)
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ـ ـ شامي ,حيِت ,موسوعة ا١تدن العربية واالسالمية دار الفكر العريب( ,بَتوت ٜٜٖٔ ,م)
ـ ـ الصياد ,فؤاد عبد ا١تعطي ,ا١تغول يف التاريخ ,دار النهضة العربية (بَتوت ٜٔٚٓ ,م)
ـ ـ طقوش ,دمحم سهيل ,اتريخ ا١تغول العظام وااليلخانيُت ,دار النفائس( ,بَتوت ٕٓٓٚ ,م)
ـ ـ ـ ليسًتنج ,كي ,بلدان ا٠تالفة الشرقية ,ترٚتة وٖتقيق :بشَت فرنسي و كوركيس عواد ,مطبعة اجملمع العلمي العراقي( ,بغداد ٜٔٛ٘ ,م)

 -ا٢تسنياين ,موسى مصطفى ,السنوات األخَتة يف حياة الكورد االيوبية يف مصر وبالد الشام ,مطبعة الثقافة( ,أربيل ٕٓٓٚ ,م)

()475

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم الثان  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
واالفتاض الدول الثان
عدد خاص بالمؤتمر العلم الخامس
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

اتريخ قبول النشر2022/ 2/20 :

اتريخ استالم البحث2022 /6 /61 :

تداعيات العزو المعولي على إمارتي ماردين والموصل
وتأثيراته على أحوالؼا االجتماعيظ والغكريظ
The repercussions of the Mongol invasion on the
emirates of Mardin and Mosul and its effects on
their social and intellectual conditions.
أ.م د .نرجس أدطد كدرو
تركيا
جامطظ ماردين آرتػلو  /كليظ اآلداب /قدم التاريخ
االختصاص الدقيق :الحضارة الطربيظ واإلدالميظ
Assistant professor Dr: Narjes Asaad Kadro
History Department/Faculty of Arts- Mardin Artuklu
University - Turkey
specialization: Arab and Islamic civilization

()672

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم الثان  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
واالفتاض الدول الثان
عدد خاص بالمؤتمر العلم الخامس
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

ملخص البحث:

شكل الغزك اؼبغويل ؼبنطقة اعبزيرة عامل هتديد كبَت للمماليك ،كذلك ألمهية ىذه اؼبنطقة يف عملية الصراع ،كدكرىا
الكبَت يف خريطة التوازانت السياسية ،كذلك لقرهبا من مناطق السيطرة اؼبملوكية ،كقد خضعت ىاتُت اؼبنطقتُت للمغوؿ
الذين عينوا فيهما نواابن ؽبم ،كما استمرت اغبركة الثقافية ككاصلت نشاطها بعد استقرارىا ككانت استمراران للحركة الثقافية
يف العصور السابقة ،كوف أف اؼبغوؿ مل يكونوا أصحاب حضارة ،لذا تركوا للشعوب احملكومة االستمرار يف مواصلة نشاطهم
الثقايف كالعمل على االستفادة منو ،كإف حصل ىناؾ بعض التغيَتات يف الًتكيبة اجملتمعية للمنطقة.
الكلمات ادلفتاحية :اؼبغوؿ -اإليلخانيوف -اؼبوصل -ماردين -األراتقة -بدر الدين لؤلؤ -نصَت الدين الطوسي.

Abstract:
The Mongol invasion of al-Djazira region constituted a major threat to
the Mamluks, due to the importance of this region in the conflict process,
and its great role in the map of political balances, due to its proximity to the
Mamluk areas of control, These two regions were subject to the Mongols,
who appointed their deputies in the, The cultural movement also continued
and continued its activity after its stability and was a continuation of the
cultural movement in previous eras, since the Mongols were not the owners
of civilization, so they left the ruled peoples to continue their cultural
activity and work to benefit from it, even if there were some changes in the
societal structure of the region.
Keywords: Mongols - The Ilkhanids - Mosul - Mardin - Artika - Badr alDin Lulu' - Nasir al-Din al-Tusi.

ادلقدمة:
تعرض العامل اإلسالمي على مدل اترخيو الطويل ألخطار عديدة سواء من الشرؽ أك الغرب ،كذلك ألمهية موقعو،
كدكره التارخيي الكبَت يف العامل ،كمن ىذه اؼبخاطر االجتياح اؼبغويل للشرؽ اإلسالمي كالذم بدأ أكائل القرف السابع
اؽبجرم /الثالث عشر اؼبيالدم ،كالذم ترؾ آاثر عميقة يف اؼبنطقة ،ككاف ؼباردين كاؼبوصل نصيب كبَت من ىذا االجتياح،
حيث تعترب ىااتف اؼبنطقتاف من أىم اؼبناطق اإلسالمية ،كذلك ؼبوقعهما اؼبتوسط ،ككقوعهما ربت الضرابت اؼبغولية،
كدكرمها الكبَت يف مسَتة األحداث التارخيية ،كما كاف غبكامها دكران كبَت على مسرح التوازانت السياسية يف اؼبنطقة ،حيث
كاف ؽبم أتثَتات كبَتة يف التعاطي مع الغزك اؼبغويل إجياابن أكسلبان ،كأتيت أمهية البحث يف أنو سيتطرؽ لتناكؿ ىذه اؼبرحلة
اؽبامة يف التاريخ اإلسالمي ،كاآلاثر اليت ألقت بظالؽبا على ىاتُت اؼبنطقتُت كتداعيات ىذا الغزك اؼبغويل على ىاتُت
اؼبنطقتُت ،ككيفية تعاطي سكاف ىذه اؼبناطق مع اؼبغوؿ ،كاآلاثر اليت خلفها ىذا الغزك على أحواؿ السكاف اجتماعيان
كفكراين.
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تتمثل إشكالية البحث يف ؿباكلة التعرؼ على الدكر الذم لعبو اؼبغوؿ يف منطقة اعبزيرة ،ك ىل استطاع اؼبغوؿ أف
يفرضوا أتثَتىم على اؼبنطقة ،كىل أثركا يف الًتكيبة اجملتمعية للمنطقة ،كتدخلوا يف صوغ حالة ثقافية كفكرية جديدة فيها.

أوالً :التعريف ابدلغول اإليلخانيني وأسباب غزوىم للعامل اإلسالمي:

أتسست دكلة اؼبغوؿ اإليلخانيُت؛ على يد ىوالكو حفيد جنكيزخاف ،كيعود سبب تسميتها هبذا االسم نسبة إىل
كلمة إيل كاليت من معانيها اؼبطيع للخاقاف أك الذم ديثلو كيدين لو ابلوالء ،كدعي حكامها الذين حكموا منطقة إيراف
حاليان ابإليلخانيُت ،ككاف ىوالكو انئبان ألخيو اػباف األعظم منكوقآف حاكم قراقورـ(ٔ) ،كحكمت ىذه األسرة من سنة
(ٗ٘ٙىػٕٔ٘ٙ /ـ ،إىل سنة ٗ٘ٚىػٖٔ٘ٙ /ـ) على كجو التقريب(ٕ).
أما عن أسباب كصوؿ اؼبغوؿ إىل الشرؽ اإلسالمي ،فقد أسهمت عدة عوامل يف ىذا االجتياح الكاسح منها؛ حالة
التنافر كالعداء اليت كانت متفشية يف الشرؽ اإلسالمي ،كخاصة ما كاف يدكر بُت آخر السالطُت اػبوارزميُت جالؿ الدين
منكربيت ،كاػبليفة العباسي الناصر لدين هللا من حركب كزبريب(ٖ) ،كما يدكر بُت منكربيت كصاحب خالط ،حيث
تعرضت مدينتو ؽبجمات جالؿ الدين منكربيت الذم حاصرىا سنة(ٕٙٚىػٕٖٔٓ /ـ) كقبح يف دخوؽبا بعد مساعدة من
بعض أىل اؼبدينة ،كقتل عددان كبَتان من سكاهنا ،فبا دفع ابؼبلك األشرؼ األيويب إىل مصاغبة سلطاف سالجقة الركـ عالء
الدين كيقباذ للتصدم ؽبجمات منكربيت ،كاستطاعوا ىزديتو كاالنتصار عليو ،مث مالبثوا أف دخلوا يف صلح معو كاتفقوا على
أف يقتصر كل كاحد منهم على مابيده من البالد(ٗ)  ،يف الوقت الذم ضعف فيو جالؿ الدين عن ؿباربة اؼبغوؿ ،مث مقتلو
يف النهاية (ٕٙٛىػٕٖٔٔ/ـ) على يد أحد األكراد(٘).
أما يف غرب العراؽ كمشالو فقد كانت اعبزيرة كالشاـ كمصر مصدران آخر لقوة اؼبسلمُت ،كلكنها كانت تعاين من
الفوضى كاالنقساـ بعد كفاة موحدىا اؼبلك العادؿ أخي صالح الدين األيويب٘ٔٙىػٕٔٔٛ /ـ ،فانقسمت البالد بُت
أ كالده ،الذين انشغلوا ابػبالفات كاغبركب ،يف الوقت الذم أخذ فيو اؼبغوؿ خيربوف دكلة خوارزـ ،يضاؼ إىل ذلك إىل أف
ٔ  -قره قورـ( :ترصبتها تعٍت الرماؿ السوداء) ،كىي مركز اؼبغوؿ العظاـ ،يف أقصى بالد الًتؾ ،ككانت قاعدة بالد التًت(.القلقشندم :صبح
األعشى يف صناعة اإلنشا ،اؼبطبعة األمَتية ،القاىرةٜٔٔٗ ،ـ،جٗ ،صٓ)ٗٛ
ٕ  -فؤاد الصياد :الشرؽ اإلسالمي يف عهد اإليلخانيُت(أسرة ىوالكو) ،منشورات مركز الواثئق كالدراسات اإلنسانية ،قطرٜٔٛٚ ،ـ،
ص ، ٕٛنرجس كدرك :موقف اؼبغوؿ اإليلخانيُت من العقائد كاؼبذاىب الدينية من كفاة ىوالكو إىل هناية حكم أيب سعيد هبادر خاف ٖ-ٙٙ
ٖٚٙىػٖٖٔ٘ -ٕٔٙ٘ /ـ ،رسالة ماجستَت ،جامعة عُت مشس ،القاىرةٕٜٓٓ ،ـ ،ص٘.ٛ
ٖ  -دمحم مفيد آؿ ايسُت :دراسات يف اتريخ العراؽ يف العهد اإليلخاين (عهد السيطرة اؼبغولية ٖٚٚ -ٙ٘ٙىػ) ،طٔ ،دار غيداء ،عماف،
ٕٓٔٓـ ،صٔٔ.ٕٔ -
ٗ  -ابن كاصل :مفرج الكركب يف أخبار بٍت أيوب ،ربقيق :حسنُت دمحم ربيع ،سعيد عاشور ،دار الكتب كالواثئق القومية ،اؼبطبعة األمَتية،
مصرٜٔ٘ٚ ،ـ ،جٗ ،صٗ.ٖٓٓ -ٕٜ
٘  -دمحم مفيد آؿ ايسُت :دراسات ،صٔٔ.ٕٔ -
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دكيالت صليبية كانت ال تزاؿ قائمة يف بالد الشاـ ،كإف ضبالت صليبية جديدة كانت هتدد مصر كالشاـ ،كحملة
فريدريك الثاين امرباطور أؼبانيا(ٕٜٙىػٕٖٔٔ /ـ) إىل الشاـ كاليت أسفرت عن تنازؿ الكامل صاحب مصر عن القدس
كبيت غبم كالناصرة ،كصبيع اؼبدف الواقعة بُت عكا كايفا ،إضافة إىل اؽبجمات الصليبية على دمياط بقيادة ملك فرنسا
لويس التاسع (ٙٗٚىػٕٜٔٗ /ـ) ،كضعف األيوبيُت الذم أطمع الصليبيُت يف البالد( ،)ٙلقد أسهمت حالة التفرؽ
كالتشتت بُت اؼبسلمُت ،يف توجو اؼبغوؿ إىل إخضاع اؼبسلمُت ،فبعث منكوقآف أبخيو ىوالكو إىل الشرؽ اإلسالمي ،ككاف
اللقاء األكؿ مع اإلظباعيليُت( ،)ٚحيث توجو إىل بالدىم ،رغم أف اإلظباعيليُت كانوا اغبلفاء الطبيعيُت للمغوؿ يف صراعهم
مع اػبوارزميُت ،ككانوا عيوانن ؽبم يًتصدكف حركات جالؿ الدين كخيربكف اؼبغوؿ حبركاتو كتنقالتو ،لكن اؼبغوؿ كانوا ال
يعًتفوف ابغبلفاء فالناس عندىم إما عبيد خاضعوف ،أك أعداء جيب التخلص منهم ،كفبا أسهم يف هناية اإلظباعيليُت أيضان
كقوع خالفات على اغبكم ،حيث كقع انقالب داخلي انتهى دبقتل حاكمها عالء الدين لصاحل ابنو ركن الدين خورشاه،
كقبح ىوالكو بسياسة اإلغراء يف إقناع خورشاه ابلتنازؿ عن قلعة ميموف دز اؼبنيعة كاليت كانت مركزان لإلظباعيلية (ٗ٘ٙىػ/
ٕٔ٘ٙـ) ،كمن مث قصد قلعة أؼبوت اليت قضى عليها ٘٘ٙىػٕٔ٘ٚ /ـ( ،)ٛكبعد ىذه اؼبرحلة كاف ىدؼ اؼبغوؿ ىو
التوجو إىل بغداد ،كفبا سهل عليو أمرىا مراسالت ابن العلقمي كزير اػبليفة اؼبستعصم يف بغداد ،يستحثو على الدخوؿ
إليها( ، )ٜككاف ىوالكو قد أصدر أكامره إىل أؼبع قواده كمها جرماغوف كابجيو نوايف ابلتوجو من قواعدمها يف بالد الركـ ابذباه
إربل ،فاؼبوصل للزحف على اعبانب الغريب من بغداد(ٓٔ) ،كبعد أف أخضع ىوالكو األمراء الصغار يف مشايل غريب بالد
العجم ،كأمراء اللور كاألكراد يف جباؿ زاغركس ،قصد مهذاف ،كنزؿ منها إىل هنر دجلة عن طريق كرمنشاه كحلواف،
كعسكر بظاىر مدينة بغداد من جهة الشرؽ ،مث زحف إىل بغداد (ٙ٘ٙىػٕٔ٘ٛ /ـ)(ٔٔ) ،كسقطت بذلك اػبالفة

 - ٙجعفر حسُت خصباؾ :العراؽ يف عهد اؼبغوؿ اإليلخانيُت ،طٔ ،مطبعة العاين ،بغدادٜٔٙٛ ،ـ ،ص.ٚ-ٙ
 - ٚاإلظباعيلية تنسب إىل إظباعيل بن جعفر الصادؽ ،كيعرفوف أيضان ابلباطنية غبكمهم أبف لكل ظاىر ابطن ،كما عرفوا ابؼبالحدة ،كتزعمهم
اغبسن الصباح ،ككاف قد استقر يف قلعة آؼبوت(ٖٗٛىػ ،) /كعرفوا أيضان ابؼبالحدة ألهنم غَتكا كبدلوا يف الدين ،كاغبشاشُت ألهنم استعانوا بو
يف الًتكيج ؼبذىبهم ،كيف حوادث االغتياؿ السياسي ،ككاف ؼبدارس الدعوة الشيعية يف القاىرة أثر فعاؿ يف نشر مذىبهم ،كقبح اغبسن الصباح
يف تكوين قوة ىائلة عجز عن مقاكمتها أقول اغبكاـ كالسالطُت(.الشهرستاين :اؼبلل كالنحل ،ربقيق :أمَت مهنا ،دار اؼبعرفة ،بَتكت ،جٔ،
ص ،ٕٖٕ -ٕٕٙفؤاد الصياد :اؼبغوؿ يف التاريخ ،دار النهضة العربية ،بَتكت ،ٜٔٛٓ ،جٔ ،صٗ.)ٚٚ -ٚ
 - ٛدمحم صاحل داكد القزاز :اغبياة السياسية يف العراؽ يف عهد السيطرة اؼبغولية ،مطبعة القضاء ،النجفٜٔٚٓ ،ـ ،صٖ.ٙ
 - ٜابن خلدكف :اػبرب عن دكلة التًت" اتريخ اؼبغوؿ من كتاب العرب" ،ربقيق :أضبد عمراين ،طٔ ،دار الفارايب ،بَتكتٕٖٓٔ ،ـ ،ص
ٔ.ٕٕٙ -ٕٙ
ٓٔ  -دمحم مفيد آؿ ايسُت :دراسات يف اتريخ العراؽ ،صٖٕ.
ٔٔ  -أضبد حطيط :حركب اؼبغوؿ ،طٔ ،دار الفكر اللبناين ،بَتكتٜٜٔٗ ،ـ ،صٕ.ٙ
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العباسية يف بغداد على يد اؼبغوؿ ،بعد أف قتل آخر حكامها اػبليفة العباسي اؼبستعصم ،بعد أف دامت ٕٗ٘سنة ،كاليت
كانت رمزان لوحدة العامل اإلسالمي(ٕٔ).
كاستمر ىوالكو يف تقدمو كمل يصادفو أم عقبة سول أنو يف الشاـ عقب استيالئو على حلب كدمشق ،ىزـ قائده
كيتوبوقا على يد القوات اؼبملوكية يف موقعة عُت جالوت (٘ٔ رمضاف ٙ٘ٛقٕٔٙٓ /ـ) ،كبذلك أصبح ىوالكو
صاحب الكلمة الفعلية كالسيادة العليا يف كل أكباء إيراف كالعراؽ ،كبعد كفاة ىوالكو استقل أبناؤه الذين حكوا قرابة قرف
من الزماف يف تلك اؼبناطق استقالالن اتمان ،ككانوا يقدموف االحًتاـ للخواقُت اؼبقيمُت على عرش اؼبغوؿ يف الصُت ،كيتبادلوف
معهم الرسل كاؽبدااي (ٖٔ).

اثنياً :الغزو ادلغويل دلاردين وموقف السلطة احلاكمة يف ادلنطقة:

تعرضت ماردين كغَتىا من اؼبدف اإلسالمية لضرابت الغزكات اؼبغولية ،كخاصة أف الشرؽ اإلسالمي كاف يعاين يف تلك
الفًتة من التفكك كاالنقساـ بُت األمراء كاغبكاـ ،فبا سهل على اؼبغوؿ التهاـ اؼبناطق الواحدة تلو األخرل ،ككانت
بداايت التحرش اؼبغويل ؼباردين سنة (ٕٙٛىػٕٖٔٓ /ـ) حيث ساركا يف البالد كال أحد دينعهم من ذلك ،أك يقف بُت
أيديهم ،فنهبوا قرل ماردين ،فاحتمى صاحبها كأىل اؼبدينة بقلعة ماردين ،كنتيجة لذلك غادرىا اؼبغوؿ(ٗٔ) ،كيف سنة
(ٙ٘ٛقٕٔٚٓ /ـ) دخل ىوالكو داير بكر قاصدان حلب بعد أف قتل كأسر كسىب ،مث توجو إىل ماردين ،ككاف صاحبها
اؼبلك السعيد قبم الدين إيلغازم ،فاستدعاىم ىوالكو ،فلم ينزؿ إليو كأرسل إليو كلده قرا أرسالف اؼبلقب ابؼبظفر ،كقاضي
القضاة مهذب الدين دمحم بن ؾبلي كاألمَت سابق الدين بلباف ككاف أكرب أمرائو ،كأرسل معهم ىدية كضبلهم رسالة تتضمن
االعتذار عن اغبضور دبرض منعو من اغبركة(٘ٔ) .كعندما حاصر اؼبغوؿ ماردين تعجبوا من ارتفاع قالعها كاستحكامها،
أرسل أرقتو نوايف إىل اؼبلك السعيد صاحبها ،يقوؿ لو( :اىبط من القلعة ،كقدـ الطاعة كالوالء ؼبلك العامل ليبقى لك
رأسك كمالك كنساؤؾ كأبناؤؾ)( ،)ٔٙلكنو مل يقابلو كما ذكران ،كقاؿ ىوالكو للمظفر( :تصعد إىل أبيك كتقوؿ لو ينزؿ
إلينا كال يعصي كإف عصى مل يصب خَتان) ،كؼبا صعد إىل أبيو كخاطبو مل يقنع أبنو مل يسمع مشورتو بل قيده كحبسو

ٕٔ  -أبو الفدا :اؼبختصر يف أخبار البشر ،ربقيق دمحم زينهم عزب ،طٔ ،دار اؼبعارؼ ،القاىرة ،جٖ ،صٖٖٕ.ٕٖٗ-
ٖٔ  -فؤاد الصياد :الشرؽ اإلسالمي يف عهد اإليلخانيُت" أسرة ىوالكو" ،منشورات مركز الواثئق كالدراسات ،قطرٜٔٛٚ ،ـ ،ص.ٕٚ
ٗٔ  -ابن األثَت :الكامل يف التاريخ ،ربقيق :خَتم سعيد ،اؼبكتبة التوفيقية ،القاىرة ،د.ت ص.ٜٗٚ
٘ٔ  -ابن الفوطي :اغبوادث اعبامعة كالتجارب النافعة يف اؼبائة السابعة ،اؼبكتبة العربية ،بغدادٖٔ٘ٔ ،ىجرم ،صٕٖٗ ،حسُت علي:
مدينة ماردين من الفتح اإلسالمي حىت العصر العثماين ،اإلؽبيات ،أنقرةٕٕٓٓ ،ـ ،ص٘ٗٔ.
 - ٔٙرشيد الدين اؽبمذاين " :اتريخ اؼبغوؿ ،اإليل خانيوف اتريخ ىوالكو مع مقدمة رشيد الدين" ،ترصبة :دمحم صادؽ نشأت ،فؤاد الصياد،
كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي ،اعبمهورية العربية اؼبتحدة ،القسم اعبنويب ،دار إحياء الكتب العربية ،مجٕ ،جٔ ،صٕٖٗ.
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عنده( ،)ٔٚككاف جواب اؼبلك السعيد للمغوؿ أنٍت كنت عزمت على الطاعة كاغبضور ،لكن حيث أنكم عاىدمت اآلخرين،
ص ّعد اؼبلك السعيد من ؽبجتو كاغًت بعدتو
مث قتلتموىم بعد أف اطمأنوا إىل عهدكم كأمانكم ،فإين اآلف ال أثق بكم ،كقد َ
كعدده كقاؿ ؽبم :إف القلعة مشحونة ابلذخائر كالسالح ،كمليئة برجاؿ الًتؾ كشجعاف الكرد ،فأمر أرقتو بنصب اجملانيق
على اؼبدينة ،كاستمرت اغبرب على أشدىا بُت الطرفُت مدة شبانية أشهر كؼبا عجز اؼبغوؿ على االستيالء عليها ،أغاركا
على مدف ماردين كدنيسر كأرزف القريبة منها ،كما حصل يف اؼبدينة كابء كبالء ،كمرض اؼبلك السعيد على إثر ذلك(،)ٔٛ
كبنفس الوقت كاف اؼبلك السعيد حياكؿ استمالة ىوالكو ابؽبدااي ،كما عمل ىوالكو على استمالة بعض األشخاص
لصاغبو لتسهيل عملية االستيالء على القلعة كمنهم سابق الدين بلباف أحد أعضاء كفده إىل التًت( ،)ٜٔكابنو اؼبلك اؼبظفر
قرا أرسالف الذم كاف دييل إىل التًت ،ككاف يقوؿ لوالده( :أنو من اؼبصلحة النزكؿ من القلعة ،إذ ليس يف اإلمكاف مقاكمة
ىذا اعبيش)(ٕٓ)  ،كقد الحظ اؼبلك السعيد رغبة بلباف كميلو للمغوؿ ،لذلك استعد لقتاؽبم ،كمل يعلن ىوالكو القتاؿ طيلة
ستة عشر يومان ،ككاف ىوالكو يعمل يف ىذه الفًتة على دراسة ربصينات اؼبنطقة(ٕٔ) ،مث ما لبث ىوالكو أف بعث برسالة
إىل اؼبلك السعيد مع ابن قاضي خالط يلتمس منو أف يفتح أبواب البلد (ماردين) ليدخل عسكره كأيخذكف منها األقوات
كالعلوفات يف بضعة أايـ مث يرحلوف عنها ،فدخلوىا كترددكا يف الدخوؿ كاػبركج .فلما كاف اليوـ الثاين كالعشرين من
صبادل األكىل كقت العصر ،صعد التًت على أسوار البلد كدقوا طبوؽبم ،كجردكا السيوؼ ،كىجموا البلد .فقاتلهم أىلها،
كداـ قتاؽبم ٖ ٙيومان ،إىل أف فتح ؽبم بعض مقدمي البلد درابن فملكوه ،كدخلوا إىل اعبامع ،كصعدكا على اؼبنارات كاؼبنابر
كرموا ابلنشاب فضعف أىل البلد عن حفظ الدركب ،كاكباز أكثرىم إىل القلعة ،كاستوىل اؼبغوؿ على ماردين(ٕٕ) ،كلوال
كقوع الوابء كموت اؼبلك السعيد ،ؼبا استطاع اؼبغوؿ االستيالء عليها ال يف سنتُت أك يف ثالثة(ٖٕ) ،كعندما كصل خرب موتو
إىل اؼبغوؿ بعثوا رسالن إىل كلده اؼبلك اؼبظفر ،كطلبوا منو الدخوؿ يف الطاعة ،فأرسل ؽبم رسوالن ليتعرؼ منهم على ماأضمرتو
نفوسهم ذباىو ،فلما اجتمع الرسوؿ دبقدميهم كمها قطز نوين كجرموف قاال لو إف بُت اؼبلك اؼبظفر قرا أرسالف كبُت إيلخاف
اؼبقصود بو (ىوالكو) كعدان أف كالده مىت مات ،كتسلم اؼبلك بعده دخل يف طاعتو ،فقاؿ :ؽبم الرسوؿ ىذا صحيح لكن
أنتم أخربتم بالده ،كقتلتم رعيتو فبأم شيء تطلبوف منو الدخوؿ يف الطاعة ،كمل يسلمهم اؼبظفر اؼبدينة حىت أخذ منهم

 - ٔٚابن العربم :اتريخ ـبتصر الدكؿ ،صححو :األب أنطواف صاغباين اليسوعي ،دار الرائد اللبناين ،بَتكتٖٜٔٛـ ،ص.ٗٛٛ
 - ٔٛرشيد الدين اؽبمذاين :اؼبصدر السابق ،صٕٖٗ.ٖٕ٘ -
 - ٜٔعماد الدين خليل :اإلمارات االرتقية يف اعبزيرة كالشاـ ،طٔ ،مؤسسة الرسالة ،بَتكتٜٔٛٓ ،ـ ص.ٖٕٜ
ٕٓ  -رشيد الدين اؽبمذاين :اؼبصدر السابق ،صٕٖ٘
ٕٔ  -عماد الدين خليل :اؼبرجع السابق ،صٖٕٔ.
ٕٕ  -حسُت علي :مدينة ماردين ،ص.ٜٔٗ
ٖٕ  -ابن العربم :اتريخ ـبتصر الدكؿ ،ص.ٜٗٛ -ٗٛٛ
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رىائن ،كابلفعل أرسل قظز نوين ابنو ،كجرماغوف ابن أخيو ،مث رحل اؼبغوؿ عن اؼبدينة أكاخر(ٜٙ٘ىػٕٔٙٔ /ـ) بناء على
طلب ىوالكو ،بعد توقيع الصلح بُت الطرفُت(ٕٗ) ،كبذلك استسلمت ماردين للمغوؿ ،كما سلم اؼبظفر إليهم القلعة
كاػبزائن كاألمواؿ ،كنتيجة لتلك األعماؿ اليت قاـ هبا كافأه اؼبغوؿ أبف تركوه حاكمان على اؼبدينة(ٕ٘) ،كقد ذكر رشيد الدين
أف اؼبظفر سقى أابه ظبان ،كبرر ذلك خبوفو على القلعة كعلى أركاح الناس من أجل اؼبصلحة العامة ،كأف التضحية بدـ
كاحد خَت من التضحية دبئة ألف( ،)ٕٙلكن عماد الدين خليل دحض ىذه الركاية كأنو ال يعقل أف يتعجل الولد بقتل
كالده اؼبريض أصالن ،كأف يسلم القلعة ذات اإلمكانيات الكبَتة بدكف شركط ،أك ربفظات يستفيد منها يف اؼبستقبل(.)ٕٚ

اثلثاً :اإلدارة ادلغولية دلاردين وموقف ادلماليك منهم:

خضعت ماردين غبكم اؼبغوؿ ،كأصبحت اتبعة ؽبم ،كظل اؼبلك اؼبظفر على طاعتو ؽبم حىت كفاتو(ٜ٘ٙىػ/
ٕٜ٘ٔـ) ،مث استلم ابنو مشس الدين داككد ،كمن بعده قبم الدين اؼبلقب ابؼبظفر الذم عرؼ إبخالصو لغازاف إىل حد
كبَت فمنحو التاج كاؼبظلة اؼبلكية ،كجعلو من خواص أقرانو ،كفوض إليو اؼبلك يف كل داير بكر كداير ربيعة( ،)ٕٛكبذلك
ربولت منطقة اعبزيرة إىل ساحة صراع بُت اؼبعسكرين اؼبغويل كاؼبملوكي ،حيث كاصل األراتقة مساعداهتم للمغوؿ حبكم
دخوؽبم ربت ضبايتهم ،كغدت ماردين مركزان لتجمع اؼبهاجرين كالالجئُت من سكاف اؼبنطقة اؽباربُت من اغبركب بُت
الطرفُت ،كمن ىذه اؼبساعدات اليت قدمها زعماء ماردين للمغوؿ اشًتاكهم سنة(ٓٙٙىػٕٔٙٔ/ـ) مع اؼبغوؿ يف حصار
اؼبوصل ،ككاف لصاحب ماردين دكر يف النهاية اليت غبقت ابؼبوصل ،كقضت عليها كإمارة مستقلة ،ككاف إبمكانو رغم
دخولو يف طاعة اؼبغوؿ ،أال يشارؾ معهم يف ىذه اجملازر كالدماء اليت غبق أبىل اؼبوصل ،إضافة إىل أف اؼبماليك كانوا
يشنوف الغارات على اؼبغوؿ كتصل ىذه القوات إىل قلب ماردين ،كما حدث سنة (ٖٙٚىػٕٔٚٗ /ـ) ،كأيضان كانت
مدينة ماردين على فًتة طويلة من الزمن تقدـ اؼبساعدات للمغوؿ يف ىجماهتم على اؼبماليك يف منطقة بالد الشاـ منها
ماحدث يف أعواـ( ٗٙٚىػٕٔٚ٘ /ـٜٙٚ -ىػٕٔٛٓ /ـ) حيث توالت اؽبجمات اؼبغولية على الشاـ ،ككانت ماردين
تشًتؾ يف معظم ىذه الغزكات( ،)ٕٜكما شن غازاف عدة ضبالت على بالد الشاـ ،منها ماحدث سنة ( ٜٜٙىػ/
ٖٓٓٔ ـ) ،كانتصر على اؼبسلمُت يف مرج اؼبركج قرب ضبص ،لكنو أجرب على العودة إىل إيراف بسبب ربركات اؼبغوؿ

ٕٗ  -اليونيٍت :ذيل مرآة الزماف ،طٕ ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاىرةٜٜٕٔ ،ـ ،جٔ ،ص.ٖٜٚ -ٖٚٛ
ٕ٘  -ابن العربم :اتريخ ـبتصر الدكؿ ،ص.ٜٗٛ -ٗٛٛ
 - ٕٙرشيد الدين اؽبمذاين :جامع التواريخ ،صٕٖ٘.ٖٕٙ -
 - ٕٚعماد الدين خليل :اإلمارات االرتقية ،ص.ٖٖٙ
 - ٕٛرشيد الدين اؽبمذاين :جامع التواريخ ،ص.ٖٕٙ
 - ٕٜعماد الدين خليل :اإلمارات األرتقية ،صٖٗٗ.ٖ٘ٓ -
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اعبغتائيُت ،لذلك انسحب من الشاـ من أجل رد خطرىم(ٖٓ) ،كمن األسباب اليت أكضحها غازاف يف سبب مهاصبتو يف
إحدل ضبالتو للشاـ ،ىو أف عساكر البالد الشامية من اؼبماليك ،أغاركا على ماردين ،كقتلوا عددان من سكاهنا ،فاستنجد
أىل ماردين بغازاف ،كأف اغبمية ىي اليت دفعتو على نصرهتم كمساعدهتم(ٖٔ) ،كما تعرضت بالد الشاـ غبملة اثنية يف سنة
( ٕٓٚىػٖٖٔٓ/ـ) ،لكن السلطاف اؼبملوكي الناصر دمحم بن قالككف ،سبكن من االنتصار عليهم يف مرج الصفر قرب
دمشق ،ككانت اؽبزدية قاسية على اؼبغوؿ كخصوصان غازاف خاف ،الذم أتثر كثَتاَ من ىذه اػبسارة ،كبقيت فكرة االنتقاـ
من اؼبماليك تراكده حىت كفاتو(ٕٖ) ،كاستمرت ماردين يف اتباع سياسة التقارب مع اؼبغوؿ حىت يف عهد (خدابنده= خربندا)
حاكم اؼبغوؿ اإليلخانيُت ،حيث تزكج خربندا من ابنة صاحب ماردين ،اؼبلك اؼبنصور غازم بن قرا أرسالف ،كضبلت إىل
األكردك معسكر اؼبغوؿ ،كىذا يدؿ على العالقة القوية كاؼبتينة اليت صبعت بُت ىذم الطرفُت ،كما قدـ لو اؼبلك الصاحل بن
اؼبنصور غازم الطاعة كالوالء على عادة كالده ،كابؼبقابل أحسن إليو ملك اؼبغوؿ خربندا(ٖٖ) ،كما كانت ماردين تستقطب
األمراء اؼبماليك اؼبنشقُت على السلطة اغباكمة كما حصل مع قرا سنقر انئب الشاـ كاؼبلك صباؿ الدين آقوش األفرـ كمها
من كبار أمراء اؼبماليك(ٕٔٚىػٖٔٔٔ /ـ) ،كقد أكرمهم خربندا كأعطى األمَت صباؿ الدين األفرـ مهذاف ،كمات هبا كدفن
هبا ،كاستمر قراسنقر عند التتار حىت كفاتو سنة(ٕٚٛىػٖٕٔٛ /ـ)(ٖٗ) ،مث مالبث أف كقع الصلح بُت الطرفُت ،كخاصة أف
أسباب اغبرب بينهما قد خف أثرىا كخاصة بعد اعتناؽ اؼبغوؿ اإلسالـ ،كبدأت أكىل مساعي الصلح سنة(ٚٔٚىػ/
ٖٔٔٚـ) ،كاستمرت اؼبفاكضات بُت الدكلتُت حىت تقرر الصلح هنائيان (ٖٕٚىػٖٕٖٔ /ـ) ،كمل يعد ىناؾ ربرؾ من قبل
(ٖ٘)
اؼبماليك ابذباه منطقة اعبزيرة اليت كانت مركز ربرؾ اؼبغوؿ مع اؼبماليك

رابعاً :الغزو ادلغويل للموصل وموقف حكامها منهم:

تعد اؼبوصل من أىم مناطق اعبزيرة ،كتظهر أمهيتها من خالؿ تسميتها فقد ظبيت هبذا االسم ألهنا كصلت بُت اعبزيرة
كالعراؽ ،كقيل كصلت بُت دجلة كالعراؽ ،إضافة إىل تسميات أخرل تدؿ على أمهية ىذه اؼبنطقة( ،)ٖٙككانت ىذه اؼبدينة
قد انفصلت عن اػبالفة العباسية ،حُت سبكن اغبمدانيوف من االستقالؿ هبا ،مث خضعت غبكم البويهيُت ،كبعدىا سبكن

ٖٓ  -عباس إقباؿ :اتريخ إيراف بعد اإلسالـ ،ترصبة :دمحم عالء الدين منصور ،دار الثقافة ،القاىرةٜٜٔٛ ،ـ ،صٖ.ٗٙ
ٖٔ  -القلقشندم :صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ،اؼبطبعة األمَتية ،القاىرةٜٔٔٗ ،ـ،ج ،ٚصٕٕٗ.ٕٖٗ -
ٕٖ  -عباس إقباؿ :اتريخ إيراف ،صٖ.ٗٙ
ٖٖ  -أبو الفداء :اؼبختصر يف أخبار البشر ،جٗ ،ص ٖ.ٜٔ ،ٚ
ٖٗ  -النويرم :هناية األرب يف فنوف األدب ،ربقيق :إبراىيم مشس الدين ،دار الكتب العلمية ،بَتكتٕٓٓٗ ،ـ ،جٕٖ ،صٔٗٔ،ٔٗ٘ -
عماد الدين خليل :اإلمارات األرتقية ،ص.ٖ٘ٛ
ٖ٘  -عالء قداكم :اؼبوصل كاعبزيرة الفراتية يف عهد دكلة اؼبغوؿ اإليلخانية ،طٔ ،دار غيداء للنشرٕٓٔٗ ،ـ ،صٗٔٔ.ٔٔ٘ -
 - ٖٙايقوت اغبموم :معجم البلداف ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتكتٜٜٔٚ ،ـ ،ج٘ ،صٖٕٕ.
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السالجقة من ضمها ،إال أنو يف القرف السادس اؽبجرم كبسبب ضعف السالجقة ،توفرت الفرصة لبعض أمراء اؼبماليك
السالجقة من االستقالؿ ابؼبوصل( ،)ٖٚكقد ارتفعت مكانة اؼبوصل كعال شأهنا بتويل عماد الدين زنكي (ٕٔ٘ىػ/
 ٕٔٔٚـ) الذم ضبل لواء ؿباربة الصليبيُت ،حيث كىل السلطاف السلجوقي ؿبمود بن دمحم بن ملكشاه عماد الدين زنكي
اؼبوصل كحراف كحلب( ،)ٖٛكقد انقسمت إمارتو بعد مقتلو (ٔٗ٘ىػٔٔٗٙ /ـ) ،بُت كلديو سيف الدين غازم الذم توىل
اؼبوصل ،كنور الدين ؿبمود الذم توىل حلب ككاصل سياسة أبيو يف جهاد الصليبيُت ،كيف مطلع القرف السابع اؽبجرم كاف
يتوىل أمرىا نور الدين أرسالنشاه بن مسعود بن مودكد بن زنكي الذم تويف(ٙٓٚىػٕٕٔٔ/ـ) ،ككاف آخر األمراء
األاتبكة الذين مارسوا السلطاف فيها( ،)ٖٜككاف نور الدين قد حكم اؼبوصل حوايل  ٔٛسنة سبيز فيها ابلشجاعة كاؽبيبة،
ككاف األمراء كاغبكاـ حيسبوف لو حساابن ،كما كاف حكمو امتدادان للحكاـ األاتبكة العظاـ ،حيث أعاد للبيت األاتبكي
ىيبتو(ٓٗ).
كبعد ذلك ارتبط اتريخ اؼبوصل يف ىذه الفًتة بشخص بدر الدين لؤلؤ(ٔٗ) الذم اختاره نور الدين أرسالنشاه للوصاية
على ابنو القاى ر عز الدين مسعود كتدبَت أمور كاليتو ،كأصبح اغباكم الفعلي اغبقيقي منذ ذلك التاريخ ،كجاءه تقليد من
اػبالفة ابلوالية يف ؿبرـ سنة (ٖٙٚقٕٕٔٗ/ـ) (ٕٗ).

-

بدر الدين لؤلؤ وعالقتو ابدلغول:

كسبيزت اؼبدة اليت توىل فيها بدر الدين لؤلؤ حكم اؼبوصل ابضطراابت كبَتة ،كأحداث عظيمة كاف أمهها اؽبجوـ اؼبغويل
على اؼبناطق اإلسالمية ،كخاصة بعد أف ضعف بعض األمراء اؼبسلمُت ،كفبا أضعف موقف بدر ىو موت اؼبلك األشرؼ

 - ٖٚعالء ؿبمود قداكم :اؼبوصل كاعبزيرة الفراتية صٕٕ.
 - ٖٛابن األثَت :التاريخ الباىر يف الدكلة األاتبكية ابؼبوصل ،ربقيق :عبد القادر أضبد طليمات ،دار الكتب اغبديثة ،القاىرة ،د.ت ،صٖٗ،
نرجس كدرك :العالقات األرتقية٘ الزنكية يف عهد نور الدين كدكرىم يف التصدم للهجمات الصليبية " من كتاب الدكلة النورية بُت التكوين
كالنهوض" ،طٔ ،منشورات نور حوراف ،دمشق ،شباط ٕٕٔٓـ ،صٓ.ٕٜ
 - ٖٜدمحم صاحل داكد القزاز :اغبياة السياسية يف العراؽ ،ص٘.ٚ
ٓٗ  -ابن كثَت :البداية كالنهاية ،ربقيق :عماد زنكي الباركدم ،خَتم سعيد ،اؼبكتبة التوفيقية ،القاىرة ،د.ت ،ج ،ٛصٖٓٙ
ٔٗ  -بدر الدين لؤلؤ:األرمٍت النورم ،من فباليك السلطاف نور الدين أرسالف شاه بن عز الدين مسعود ،ككاف من أعز فباليك نور الدين
عليو ،كاف بطالن شجاعان حازمان مدبران سائسان جباران ظلومان  ،كمع ىذا فكاف ؿبببان إىل الرعية كاف كاسع اغبيلة ذا دىاء كتدبَت ،ككاف يسلك
ـبتلف الطرؽ يف استمالة الناس إليو ،كقد استطاع أف يقتلع البيت األاتبكي ابلكلية ،كاستقل ابألمر نيفان كأربعُت سنة(.الذىيب :سَت أعالـ
النبالء ،ربقيق :بشار عواد معركؼ ،ؿبي ىالؿ السرحاف ،طٔ ،مؤسسة الرسالة ،بَتكتٜٔٛ٘ ،ـ ،جٖٕ ،ص ،ٖ٘ٙسعيد الديوه جي:
اتريخ اؼبوصل ،طٔ ،اجملمع العلمي العراقي ،بغداد ٕٜٔٛـ ،ص.)ٖٔٗ ،ٖٜٓ
ٕٗ  -دمحم صاحل داكد القزاز :اغبياة السياسية يف العراؽ ،ص٘.ٚ
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األيويب ،فصار دييل إىل اؼبغوؿ كيصانعهم كيداريهم ،كيف الوقت نفسو يصانع ملوؾ اإلسالـ(ٖٗ) ،حيث استمر على
االتصاؿ ابػبليفة يعلمو أبمر اؼبغوؿ ،كىذا يدلل على االزدكاجية اليت سبيز هبا بدر الدين لؤلؤ ،فقد كاف متذبذابن يف كالئو
للطرفُت ،كردبا كاف الدافع لذلك ىو خوفو من اؼبغوؿ كإدراكو غبجم قوهتم .كمن أىم اإلجراءات اليت اتبعها بدر الدين
لؤلؤ:
يف سنة( ٕٙٛىػٕٖٖٔ/ـ) قدـ اؼبغوؿ إىل اعبزيرة كداير بكر كعاثوا فيها فسادان ،كما كصلوا إىل إربل اليت
استنجد صاحبها مظفر الدين حباكم اؼبوصل ،الذم أمدىم بقوة عسكرية ،لكنهم مل يدركوا اؼبغوؿ الذين انسحبوا من
اؼبنطقة(ٗٗ).
كيف سنة(ٕٗٙىػٕٔٗٚ/ـ) أرسل بدر الدين لؤلؤ مبالغ مالية للمغوؿ ،حُت فرضوا مبالغ على بعض البالد،
كشارؾ لؤلؤ يف جبايتها إرضاء ؽبم ،كدفعان لشرىم ،كما كاف اعًتافان منو أبنو من أنصارىم ،كشارؾ مع اؼبغوؿ يف حرب داير
بكر كبعض بالد الشاـ(٘ٗ).
كؼبا عاد اؼبغوؿ إىل حصار إربل كعجزكا عن دخوؿ اؼبدينة نتيجة مقاكمتهم الشديدة استعانوا عليهم ببدر الدين
لؤلؤ كاستش اركه بذلك األمر ،فأشار عليهم أف يًتكوىا للصيف ألف سكاهنا األكراد يفركف من اغبر إىل اعبباؿ ،كال ديكن
فتح قلعتها إال ابغبيلة ،ففوض القائد اؼبغويل أرقيو نوايف أمر فتحها لو فتم لو ذلك بعد أف ىدـ أسوار القلعة(.)ٗٙ

كعندما حاصر ىوالكو بغداد(ٙ٘ٙىػٕٔ٘ٛ /ـ) ،جاءتو إمدادات من صاحب اؼبوصل يساعدكهنم على أىل
بغداد ،ككانوا حيملوف اؼبَتة كالتحف كاؽبدااي ،كذلك خوفان على أنفسهم من اؼبغوؿ ،كمصانعة ؽبم( ،)ٗٚحىت أنو توجو إىل
ىوالكو اؼبقيم يف مراغة ،كذلك بعد سقوط بغداد ،ككاف قد ذباكز التسعُت من عمره ،فشملو ىوالكو ابإلعزاز
كنتيجة ىذه اػبدمات اليت قدمها بدر الدين لؤلؤ للمغوؿ ،أقره ىوالكو على اؼبوصل كبقي فيها حىت كفاتو (ٙ٘ٙأك
ٙ٘ٚىػٕٜٔ٘ /ـ) ،كرغم ىذه اػبدمات اليت قدمها لؤلؤ للمغوؿ ،فإف ذلك مل دينعهم من قتل أكالده حيث قتلوا اؼبلك
الصاحل بن بدر الدين لؤلؤ كأخيو ،عندما توجو إليها جيش اؼبغوؿ ،كأحاطوا هبا من كل جانب ،ككاف قد كصلها اؼبلك

ٖٗ  -الذىيب :سَت أعالـ النبالء ،جٖٕ ،ص  ،ٖ٘ٙسعيد الديوه جي :اؼبرجع السابق ،ص.ٖٔٛ
ٗٗ  -ابن األثَت :الكامل ،جٓٔ ،ص ،ٜٗٛابن كثَت :البداية كالنهاية ج ،ٜص ،ٛابن خلدكف :اػبرب عن دكلة التًت ،صٖٗٔ.ٖٔ٘ -
٘ٗ  -سعيد الديوه جي :اتريخ اؼبوصل ،ص.ٖٔٛ
 - ٗٙعباس العزاكم :اتريخ العراؽ بُت احتاللُت ،مطبعة بغدادٜٖٔ٘ ،ـ ،صٕٗٔ.
 - ٗٚابن كثَت :البداية ،ص.ٚٛ
 - ٗٛرشيد الدين اؽبمذاين :جامع التواريخ اتريخ اؼبغوؿ " اتريخ ىوالكو ،مجٕ ،جٔ ،صٖٓٓ.ٖٓٔ -
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الصاحل الذم كاف يف مصر لزايرة بيربس البندقدارم( )ٜٗكالوقوؼ يف جانبو ضد اؼبغوؿ ،كخاصة بعد انتصار اؼبماليك على
اؼبغوؿ يف عُت جالوت (ٕٓٔٙـ)(ٓ٘) ،حيث أبدل الصاحل إظباعيل مقاكمة كبَتة للمغوؿ ،كأبدل مع سكاهنا مقاكمة
عظيمة كاستبساالن يف الدفاع عن اؼبدينة استمرت ٕٔ شهران ،كؼبا طاؿ اغبصار كرأل سنداغو نوايف قائد اؼبغوؿ أف القتاؿ
كالزحف ال جيدم نفعان ،توقف عن القتاؿ حىت فنيت مَتة أىلها كتعذرت األقوات كأكل الناس اؼبيتة ،كبدأ األمَت اؼبغويل
سنداغو خيدع اؼبلك الصاحل كيعده ابؼبواعيد اغبسنة ،فالبدع لذلك ،كفتح أبواب اؼبدينة ،فدخل اؼبغوؿ اؼبوصل(ٓٙٙىػ/
كسَت اؼبلك الصاحل مع أخيو إىل
ٕٕٔٙـ) ،كهنبوا كسبوا كقتلوا مدة شبانية أايـ ،كقتل عالء اؼبلك ابن اؼبلك الصاحلُ ،
ىوالكو الذم أمر بقتلهم ،كذلك بعد أف أمر بسلخ كجهو كىو حي مث قتل(ٔ٘).

-

أما عن موقف ادلماليك من غزو ادلوصل:

حاكؿ اؼبماليك نصرة أىل اؼبوصل ،حُت أرسل البندقدارم أمَتان اظبو ايلربلك مع صباعة من اؼبسلمُت ،كعند كصوؽبم
سنجار ،كتب رسالة إىل اؼبلك الصاحل خيربه بوصولو ،كربطها يف جناح ضبامة ،مث انطلقت اغبمامة لكنها ما لبثت أف
كقعت على منجنيق اؼبغوؿ ،كضبلها اؼبنجنيقي إىل سنداغو قائد اؼبغوؿ الذم أرسل ؾبموعة من اؼبقاتلُت اؼبغوؿ إليهم،
فقتلوه مع معظم أصحابو ،كاهنزـ من قبا منهم(ٕ٘) ،كبذلك أصبحت اؼبوصل كالية اتبعة للمغوؿ اإليلخانيُت ،ككاف
السلطاف اؼبغويل ىو الذم يقوـ بتعيُت الوالة يف أكؿ صعوده للعرش(ٖ٘).
كمل تتوقف احملاكالت اؼبملوكية لدعم منطقة اعبزيرة كضبايتها من الغزاة اؼبغوؿ ،كخاصة بعد ذباكر أمالكهما ،كبدأت
احملاكالت لتحرير اؼبناطق اإلسالمية ابلتعاكف مع سكاف منطقة اعبزيرة ،الذين أخذكا على عاتقهم ربرير البالد ،ككانوا
يقدموف اؼبعلومات الضركرية كاؽبامة للمماليك ،كيطلعوهنم على ربركات اؼبغوؿ العسكرية ،كما سبثل الدعم اؼبملوكي ابإلغارة

 - ٜٗالظاىر بيربس البندقدارم الصاغبي النجمي ،حكم بعد مقتل قطز ٙ٘ٛىػ ٕٔ٘ٛ /ـ ،كاف تركي األصل ،أسر من بالده ،كمت بيعو يف
دمشق ،كاشًتاه الصاحل قبم الدين أيوب ،كاستمر بيربس يف الًتقي يف اؼبناصب  ،إىل أف سبكن من حكم مصر ،كتلقب ابؼبلك الظاىر ،كاستمر
حاكمان حىت مات ٙٚٙىػٕٔٚٙ /ـ ،ككانت مدة حكمو  ٔٚسنة كشهرين(.أيب شامة :الذيل على الركضتُت ،تصحيح :دمحم زاىد بن حسن
الكوثرم ،طٕ ،دار اعبيل ،بَتكتٜٔٚٗ ،ـ ،صٕٓٔ؛ اؼبقريزم :الذىب اؼبسبوؾ فيمن حج من اػبلفاء كاؼبلوؾ ،ربقيق :صباؿ الدين الشياؿ،
طٔ ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرةٕٓٓٓ ،ـ ،ص٘ٔٔ ،ٔٔٚ -ابن تغرم بردم :مورد اللطافة يف من كيل السلطة كاػبالفة ،ربقيق :نبيل دمحم
عبد العزيز أضبد ،دار الكتب اؼبصرية  ،القاىرةٜٜٔٚ ،ـ ،صٖٖ).
ٓ٘  -ابن العربم :اتريخ ـبتصر الدكؿ ،صٕ.ٜٖٗ -ٜٗ
ٔ٘  -ابن الفوطي :اغبوادث اعبامعة كالتجارب النافعة ،صٖٗٚ؛ ابن العربم :اؼبصدر السابق ،ص٘ ،ٜٗٙ -ٜٗعباس العزاكم :اؼبرجع
السابق ،صٕٕٗ.ٕٖٗ -
ٕ٘  -ابن الفوطي :اؼبصدر السابق ،ص ،ٖٗٛ -ٖٗٚرشيد الدين اؽبمذاين :جامع التواريخ ،ص.ٖٕٜ -ٖٕٛ
ٖ٘  -جعفر حسُت خصباؾ :العراؽ يف عهد اؼبغوؿ اإليلخانيُت ،ص.ٜٚ
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على اؼبغوؿ بقوات نظامية كغَت نظامية على مواقع اؼبغوؿ يف اعبزيرة ،كعلى اإلمارات اؼبتعاكنة معهم كال سيما إمارة ماردين
األرتقية(ٗ٘).

خامساً :أتثري الغزو ادلغويل على أوضاع ماردين وادلوصل االجتماعية والفكرية:

أوالً -على الصعيد االجتماعي:

إف الكثَت من تنظيمات منطقة اعبزيرة كالعراؽ اإلدارية كاالقتصادية كأحواؽبا االجتماعية يف ظل اإليلخانيُت مل زبضع
لتغيَتات مفاجئة كعميقة ،بل إف االستمرارية ظلت كاضحة فيها فكأف البالد فقدت اػبليفة العباسي ككزرائو ،لكنها
احتفظت ابلكثَت من نظمهم ككظائفهم اإلدارية كصارت جزء من امرباطورية عظيمة يرأسها اػباقاف األعظم يف قراقورـ ،مث
اإليلخاف يف مدينيت تربيز كالسلطانية(٘٘) ،كبدأ يغلب على إيلخاانت إيراف مع الوقت الطابع اإلسالمي(.)٘ٙ
كمن أىم التغيَتات اليت حدثت على إثر الغزك اؼبغويل للمنطقة كسقوط اػبالفة العباسية ،أف انتهى أمر اػبليفة بقتلو ،ككاف
اػبليفة على رأس اؽبرـ االجتماعي ،كحصل تغيَت يف ذلك فأصبحت السيطرة للسلطاف اؼبغويل بدالن من اػبليفة كأصبح
األمراء اؼبغوؿ فئة صغَتة ىي اليت تسيطر على اغبكم ،كؽبا ميزة على غَتىا من طوائف اجملتمع ،كأصبحت الفئات اؼبغولية
من اغبكاـ كاألمراء كالعسكريُت ىي الفئات اؼبميزة ،إضافة إىل العلماء كرجاؿ الدين كالتجار كاألغنياء( ،)٘ٚكبقيت اؼبوصل
يف يد األقول فاألقول ،بعد أف ىدـ أكثر من نصفها ،كذىب أىلها ،كتشتتوا يف البالد(.)٘ٛ
كما كاف من نتائج الغزك اؼبغويل أف ربطم األساس الذم تقوـ عليو الدكلة ،كىو األساس الديٍت ،أك الرابطة الدينية،
حيث ألغى اؼبغوؿ األساس الديٍت للدكلة ،كجعل األدايف كمن ضمنها الوثنية طوائف متساكية اغبقوؽ أماـ السلطاف
كنوابو ،كاستمر اغباؿ حىت ؾبيء غازاف ٜٗٙىػٕٜٔٗ /ـ ،حيث عادت األمور كما كانت يف السابق ،كما سبتع
اؼبسيحيوف خالؿ حكم اؼبغوؿ بتسامح شديد يف بغداد ككاف ىوالكو كابنو أابقا كحفيده أرغوف يعطفوف عليهم( ،)ٜ٘كخَت
مثاؿ على ذلك ما ذكره ابن العربم عندما ربدث عن ؿباصرة اؼبغوؿ للموصل أنو كاف على رأس اعبيش اؼبغويل أمَت اظبو

ٗ٘  -عالء قداكم :اؼبوصل كاعبزيرة الفراتية ،صٓٔٔ.ٕٔٔ -
٘٘  -السلطانية :بناىا أكعبايتو على بعد طبسة فراسخ من زقباف ،كتسعة من أهبر ،يف سنة (ٗٓٚىػ كاستمر ٓٔ سنوات يف بنائها حىت
ٖٔٚىػ) ،كبنيت فيها الكثَت من العمائر كاؼبدارس ،كاؼبساجد كاغبمامات كاألسواؼ(.عباس إقباؿ :اتريخ إيراف ،ص.)ٗٚٚ
 - ٘ٙجعفر حسُت خصباؾ :العراؽ ،مقدمة اؼبؤلف.
 - ٘ٚعبده ايسُت :العراؽ يف عهد اؼبغوؿ اإليلخانيُت ،رسالة دكتوراة ،كلية اللغة العربية ،جامعة األزىر ،القاىرةٜٔٚٛ ،ـ ،صٔ-ٖٛ
ٖ.ٖٛ
 - ٘ٛايس ُت بن خَت هللا اػبطيب العمرم :منية األدابء يف اتريخ اؼبوصل اغبدابء ،ربقيق :سعيد الديوه جي ،مطبعة اؽبدؼ ،اؼبوصل،
ٜ٘٘ٔـ ،ص.ٜٙ
 - ٜ٘جعفر حسُت خصباؾ :العراؽ يف عهد اؼبغوؿ اإليلخانيُت ،صٚٚ
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ظبدغو كىو ؿبب للنصارل ،إضافة إىل حرص أابقا على حضور أعياد النصارل ،كإظهاره اإلحساف كالشفقة عليهم(ٓ،)ٙ
كيف عهد أابقا كيل اؼبوصل نصراين اظبو مسعود من قرل أربيل اظبها برقوطا ،بينما عزؿ كايل اؼبوصل اؼبسلم رضي الدين
البااب ،كعُت معو شحنة مغويل اظبو أمشوط (ٔ ،)ٙكما لعب اؼبسيحيوف يف ماردين دكران كبَتان يف سقوط ىذه اؼبدينة اغبصينة
بيد التًت ٜٙ٘ىػٕٔٙٓ /ـ (ٕ ،)ٙكقد تغَت اغباؿ يف عهد اػباانت اؼبغوؿ اؼبسلمُت كغازاف خاف الذم مشل برعايتو العلماء
اؼبسلمُت من السنة كالشيعة(ٖ ،)ٙكيف ؾباؿ اإلصالح االجتماعي سعى غازاف ػبلق اؼبواطن الصاحل فمنع شرب اػبمور
كاؼبيسر كاإلقمار ابلراب(ٗ.)ٙ
كديكن القوؿ أيضان أف اغبالة األمنية يف اؼبنطقة كانت مستقرة نوعان ما خالؿ حكم اإليلخانيُت ،كإف حوادث الشغب مل
تكن مهددة للحكومة اؼبركزية سواء يف العراؽ العريب أك اؼبوصل ،كلعل ىذا يفسر عودة النشاط االقتصادم إىل البالد،
كانتعاش بغداد كالبصرة كاؼبوصل ككانت أىم مراكز التجارة فيو(٘.)ٙ

اثنياً :على الصعيد الثقايف والفكري:

رغم أف حقبة الغزك اؼبغويل تعترب من اغبقب اؼبؤؼبة يف بالد فارس كالعراؽ كآسيا الصغرل ،فإهنا يف الوقت نفسو
تعترب من الفًتات اؼبهمة يف إنتاج اتريخ العلم كالفلسفة كاألدب يف فارس ،فقد حاكؿ اؼبغوؿ بعد استقرارىم يف فارس
كحاكلوا أف يهيئوا اؼبناخ اغبضارم ألىل إيراف ليظهركا إبداعاهتم مرة أخرل كيعودكف لسابق عهدىم( ،)ٙٙففي البداية ترؾ
الغزك اؼبغويل للعامل اإلسالمي أثره على اعبانب الثقايف ،حيث ارتكب اؼبغوؿ ؾبازر كبَتة ،من قتل كإحراؽ للبشر ،كما
عملوا على زبريب مراكز العلم ،كقتل العلماء( ،)ٙٚذلك ألهنم كانوا شعوب بدائية مل يكن مهها سول الغزك كاالنتصار ،كمل
يكن مههم احملافظة على تراث الشعوب اليت خضعت ؽبم ،فكسدت العلوـ تقريبان يف عهدىم ،مث ما لبث أف اتبع العلماء
نشاطهم الثقايف ،بعد استقرار اؼبغوؿ يف اؼبنطقة ،كأخذ العلماء ديارسوف دكرىم ،كنشطت بعض العلوـ ،كعلم الفلك كالطب

ٓ - ٙابن العربم :اتريخ ـبتصر  ،ص٘.٘ٓ٘ ،ٜٗ
ٔ - ٙابن الفوطي :اغبوادث ،صٔ ،ٖٙجعفر حسُت خصباؾ :اؼبرجع السابق ،صٔ.ٜٔ
ٕ - ٙعماد الدين خليل :اإلمارات األرتقية ،صٖ.ٗٛ
ٖ - ٙرشيد الدين اؽبمذاين :اتريخ غازاف ،ترصبة :فؤاد الصياد ،القاىرة ،صٕٗٔ.
ٗ - ٙدمحم صاحل داكد القزاز :اغبياة السياسية يف العراؽ ،صٕ.ٔٛ
٘ - ٙجعفر حسُت خصباؾ :اؼبرجع السابق ،ص.ٛٚ -ٛٙ
 - ٙٙإظباعيل عبد الرضبن الدكاريب  :إسالـ اؼبغوؿ كأثره العسكرم كالسياسي كاغبضارم يف قاريت آسيا كأكركاب ٖٕ٘ٔٚٚ- ٙىػ-ٕٔ٘٘ /
ٔٛ٘ٛـ ،رسالة دكتوراه ،جامعة أـ درمافٕٕٓٔ ،ـ ،صٖٖٓ.
 - ٙٚعطا ملك اعبويٍت :اتريخ فاتح العامل جهانكشام ،ربقيق :دمحم عبد الوىاب القزكيٍت ،طٔ ،اؼبركز القومي للًتصبة ،القاىرةٕٓٓٚ ،ـ،
مقدمة القزكيٍت ،ص.ٕٚ
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كالتاريخ ،حيث ظهر العديد من العلماء تقربوا من سالطُت اؼبغوؿ ،كدكنوا أحداث التاريخ اؼبغويل( ،)ٙٛحيث لقي العلماء
تقدير كاىتماـ من قبل ىوالكو ،الذم عرؼ عنو حبو للعلماء كالفضالء ،كإحسانو إليهم ،كإجزالو العطااي عليهم( .)ٜٙكمن
أمثلة ىؤالء العلماء نصَت الدين الطوسي الذم درس يف اؼبوصل على يد كماؿ الدين بن يونس اؼبوصلي ،كاعترب الساعد
األدين ؽبوالكو كىو من بٌت لو مرصد مراغة ،كقرب ىذا عددان من علماء اعبزيرة إليو كدعاىم إىل العمل يف مرصده(ٓ،)ٚ
ككاف ربت حكمو صبيع األكقاؼ يف صبيع البالد اليت ربت حكم اؼبغوؿ(ٔ ،)ٚكما اىتم السلطاف اؼبغويل أضبد تكودار
إبصالح أمور أكقاؼ اؼبسلمُت من اؼبساجد كاؼبدارس كاؼبشاىد ،كاىتم ابغبج كذبهيز كفود اغبجيج كأتسيس سبيلها،
كأ عطى اغبرية كاألماف للتجار ليسافركا على أحسن قواعدىم كحرـ على عساكر األطراؼ التعرض ؽبم يف مصادرىم
كمواردىم(ٕ ،)ٚكعندما راسل السلطاف اؼبغويل أضبد تكودار اؼبماليك يف مصر من أجل مفاكضتهم ،كاف من بُت الوفود اليت
توجهت من طرؼ اؼبغوؿ الصاحب مشس الدين بن شرؼ الدين اؼبعركؼ اببن التييت(ٖ ،)ٚكزير صاحب ماردين ،ككاف
ابن التييت فاضالن مشاركان يف علوـ النحو كاللغة كالفقو ،كقد ركل عنو عدد من العلماء ،لكنو مل ينج كغَته من كزراء بٍت
أرتق من التنكيل كاالضطهاد(ٗ.)ٚ
كما ازداد النشاط العلمي يف عهد غازاف ،كأكقف أمواالن كبَتة على دكر العلم ،كشيد مرصدان فلكيان ،كمدرسة العلوـ
الدنيوية كاليت انلت تقدير كبَت منو كمن ؿبيب العلم بسبب فائدهتا الكبَتة ،كما قرر إنشاء دكر يف كل من بغداد ك اؼبوصل
كتربيز كاغبلة أظباىا دكر السيادة كالغرض منها االىتماـ أبىل البيت(٘ ،)ٚكاشتهر غازاف حببو للثقافة كاؼبعرفة كشغفو يف
التاريخ ،كإتقانو عدة لغات ،كعنايتو ابلفنوف كالصناعات اليدكية( ،)ٚٙكما حظيت اؼبوصل يف عهد كاليها فخر الدكلة أبو
 - ٙٛنرجس كدرك :موقف اؼبغوؿ اإليلخانيُت ،ص.ٕٓٛ
 - ٜٙابن الفوطي :اغبوادث ،صٖٖ٘.
ٓ - ٚعالء قداكم :اؼبوصل كاعبزيرة الفراتية ،ص.ٜٔٛ
ٔ - ٚابن العربم :اتريخ ـبتصر ،صٓٓ٘.
ٕ - ٚابن العربم :اؼبصدر نفسو ،ص.٘ٓٛ
ِ
ِ
اغبنبلي ،اؼبعركؼ اببن
دم،
ٖ - ٚابن التييت :إِ ْظبَاعِيل بْن أيب سعد أ ْ
علي ،الصاحب ،العامل ،شرؼ ال ّدين ،أبو الفداء الشَّْيباينّ ،اآلم ّ
ّ
َضبَد بْن ّ
ِ
ٍ
الشعر ،مع الدين كالعقل كالرايسة كاغبشمة ،صبع اترخيان آلمد
األايـ ك ِّ
ييت ،ص ْد ُر ،فاضل صاحب أدب كفنوف كمعرفة ابغبديث كالتّاريخ ك ّ
التّ ّ
كترسل عن صاحب ماردين إِ َىل ال ّديواف الْ َع ِزيز كظبع ابلقاىرة مع كلده مشس الدين من أيب اغبسن ابن اؼبقَت كابن اعبميزم كظبع ابلشاـ كماردين.
تويف يف رجب دباردين ٖ ٙٚىػ كظبع من كردية كصباعة بدمشق ،ركل عنو الدمياطي كابنو يوسف ،كعاش أر نبعا كسبعُت سنة(.الذىيب :اتريخ
اإلسالـ ،ربقيق :بشار عواد معركؼ ،طٔ ،دار الغرب اإلسالميٕٖٓٓ ،ـ ،ج٘ٔ ،ص)ٕٜ٘
ٗ - ٚعماد الدين خليل :اإلمارات األرتقية ،صٔٔٗ.ٕٗٔ -
٘ - ٚعالء قداكم :اؼبوصل كاعبزيرة الفراتية ،صٓ.ٜٔ
 - ٚٙإظباعيل عبد الرضبن الدكرايب :إسالـ اؼبغوؿ ،ص.ٖٖٚ
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دمحم عيسى بن ىبة هللا النصراين ابالىتماـ ابلعلماء ،فقد توىل حكم اؼبوصل يف عهد غازاف ،كقد قصده الشعراء كالعلماء
كاألدابء ،فأحسن إليهم كأنعم عليهم ،كمدحو اؼبوىل العامل النقيب صفي الدين دمحم بن علي ،اؼبعركؼ اببن الطقطقي
كصنف ألجلو كتاابن يف التاريخ(.)ٚٚ
كما ربدث ابن بطوطة عن مدينيت اؼبوصل ماردين يف تلك الفًتة ،كذلك أثناء زايرتو ؽبذه اؼبناطق ،حيث كصف
اؼبوصل ككيف ربتوم على اؼبساجد كاغبمامات كاألسواؽ ،كاؼبارستاانت ،إضافة إىل اؼبباين الدينية كمشهد النيب جرجيس،
إضافة إىل األربطة كاؼبقاصر ،كما كصف ماردين أيضان كربدث عن حاكمها آنذاؾ اؼبلك الصاحل بن اؼبلك اؼبنصور ،ككيف
كانت اغبركة الفكرية يف عهده حيث قصده الشعراء كالفقراء ،ككاف جيزؿ ؽبم العطااي ،كما قصده أبو عبيد اهللا دمحم بن
جابر األندلسي اؼبركم الكفيف مادحان ،فأعطاه عشرين ألف درىم  ،كلو الصدقات كاؼبدارس كالزكااي إلطعاـ الطعاـ ،كلو
كزير كبَت القدر ،كىو اإلماـ العامل كحيد الدىر كفريد العصر صباؿ الدين السنجاكم ،كقرأ دبدينة تربيز ،كأدرؾ العلماء
الكبار ،كقاضي قضاتو اإلماـ الكامل برىاف الدين اؼبوصلي( ،)ٚٛكىو ينتسب إىل الشيخ الويل فتح اؼبوصلي ،كىذا القاضي
من أىل الدين كالورع كالفضل( .)ٜٚكيف ىذا داللة كبَتة على استمرار اغبالة اغبضارية يف تلك الفًتة ،كعدـ تدخل اؼبغوؿ
هبم.

اخلامتة:

نستنتج فبا تقدـ أنو ابالجتياح اؼبغويل للعامل اإلسالمي كخصوصان منطقة اعبزيرة ،تقاربت مواقف ىاتُت اؼبدينتُت فنجد
أهنما خضعتا للمغوؿ بطريقة سلمية ،كردبا يعود ذلك ألف ىذه اؼبناطق كانت من أكائل اؼبدف اليت كصلها اؼبغوؿ يف تلك
اؼبنطقة" اعبزيرة" ،فلم تستوعب ىذا الغزك ،كخاصة أف الدكلة اؼبملوكية آنذاؾ كانت مهتمة ابحملافظة على مصر كالشاـ
مركز ذبمع اؼبماليك ،كما قبد أف بدر الدين لؤلؤ قد ازبذ موقفان متذبذابن يف مواقفو فتارة يقف إىل جانب اػبالفة العباسية،
كاترة يقف إىل جانب اؼبغوؿ ،كيقدـ ؽبم العوف حىت حيصل على االمتيازات من اؼبغوؿ ،كردبا تغَتت ىذه السياسة نوعان ما
مع أكالده الذين رأكا يف انتصار اؼبماليك كظهورىم كقوة كربل قهرت أسطورة اؼبغوؿ دافعان للوقوؼ يف كجو اؼبغوؿ ،لكنها
كانت دكف جدكل ،كخاصة أف منطقة اعبزيرة كانت أقرب للسيطرة اؼبغولية كاإلمدادات العسكرية قياسان دبدف الشاـ ،أما
إمارة ماردين فكاف ابستطاعتها الصمود كاؼبقاكمة بشكل أكرب ؼبا ؽبا من ميزات كقلعتها الصعبة اؼبناؿ كاليت كانت عصية
على أم غازم ،كأيضان للخربة العسكرية اؼبتوارثة ألمراء ماردين على مدل سنوات كبَتة ،لكنها آثرت اػبضوع للمغوؿ ردبا
 - ٚٚابن الفوطي :تلخيص ؾبمع اآلداب يف معجم األلقاب ،ربيق :مصطفى جواد ،كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي ،القاىرة ،جٗ قسم ٖ، ،
ص.ٕٚٚ
صلي ،الشَّْيخ برىاف الدين الزاىدُ ،كلد سنة ٘ٚٚىجرم
 - ٚٛبرىاف الدين اؼبوصليَ :عْبد َّ
الر ْضبَن بن ُؿبَ َّمد بن رستم ،أَبُو القاسم اؼبَْو ّ
فاضال ِيف ٍ
عابدا ،قانعان(.الذىيب :اتريخ اإلسالـ ،جٗٔ ،ص)ٕٚٚ
فنوف من العِلم،
ابلعمادية ،من أعماؿ اؼب ْو ِصل ،ن
اىدا ن
منقبضا عن الناس ز ن
ن
َ
 - ٜٚرحلة ابن بطوطة ،ربقيق :طالؿ حرب ،طٗ ،دار الكتب العلمية ،بَتكتٕٓٓٚ ،ـ ،صٕٕ٘.
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رغبة من بعض حكامها يف أف يستمركا يف حكم منطقتهم ،خاصة أف اؼبغوؿ عبارة عن غزاة عابركف سيكتفوف ابألمراء
احملليُت زعماء ؼبناطقهم على عكس اؼبماليك الذين قد حيكموف يف ىذه اؼبنطقة ،كما الحظنا أف اؼبغوؿ مل يعملوا على
تغيَت ثقافة اجملتمع أك التأثَت يف حضارتو ،بل على العكس أتثركا بثقافة اؼبغلوبُت ،كوف اؼبغوؿ مل يكونوا أصحاب حضارة.

قائمة ادلصادر وادلراجع:
أوالً :ادلصادر:

 ابن األثَت :الكامل يف التاريخ ،ربقيق :خَتم سعيد ،اؼبكتبة التوفيقية ،القاىرة ،د.ت.  :..............التاريخ الباىر يف الدولة األاتبكية ابدلوصل ،ربقيق :عبد القادر أضبد طليمات ،دار الكتب اغبديثة ،القاىرة ،د.ت. أيب شامة :الذيل على الروضتني ،تصحيح :دمحم زاىد بن حسن الكوثرم ،طٕ ،دار اعبيل ،بَتكتٜٔٚٗ ،ـ. -ابن بطوطة :رحلة ابن بطوطة ،ربقيق :طالؿ حرب ،طٗ ،دار الكتب العلمية ،بَتكتٕٓٓٚ ،ـ.

 ابن تغرم بردم :مورد اللطافة يف من ويل السلطة واخلالفة ،ربقيق :نبيل دمحم عبد العزيز أضبد ،دار الكتب اؼبصرية  ،القاىرةٜٜٔٚ ،ـ. ابن خلدكف :اخلرب عن دولة الترت" اتريخ اؼبغوؿ من كتاب العرب" ،ربقيق :أضبد عمراين ،طٔ ،دار الفارايب ،بَتكتٕٖٓٔ ،ـ. الذىيب :سري أعالم النبالء ،ربقيق :بشار عواد معركؼ ،ؿبي ىالؿ السرحاف ،طٔ ،مؤسسة الرسالة ،بَتكتٜٔٛ٘ ،ـ. :......... -ربقيق :بشار عواد معركؼ ،طٔ ،دار الغرب اإلسالميٕٖٓٓ ،ـ.

 رشيد الدين اؽبمذاين :جامع التواريخ" اتريخ ادلغول ،اإليلخانيوف اتريخ ىوالكو مع مقدمة رشيد الدين" ،مجٕ ،جٔ ،ترصبة :دمحم صادؽنشأت ،فؤاد الصياد ،كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي ،اعبمهورية العربية اؼبتحدة ،القسم اعبنويب ،دار إحياء الكتب العربية.
 -الشهرستاين :ادللل والنحل ،ربقيق :أمَت مهنا ،دار اؼبعرفة ،بَتكت.

 ابن العربم :اتريخ خمتصر الدول ،صححو :األب أنطواف صاغباين اليسوعي ،دار الرائد اللبناين ،بَتكتٖٜٔٛـ. عطا ملك اعبويٍت :اتريخ فاتح العامل جهانكشاي ،ربقيق :دمحم عبد الوىاب القزكيٍت ،طٔ ،اؼبركز القومي للًتصبة ،القاىرةٕٓٓٚ ،ـ،مقدمة القزكيٍت.
 أبو الفدا :ادلختصر يف أخبار البشر ،مكتبة اؼبتنيب ،القاىرة ،د.ت.  :..........ربقيق :دمحم زينهم عزب ،طٔ ،دار اؼبعارؼ ،القاىرة ،د.ت ابن الفوطي :احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة يف ادلائة السابعة ،اؼبكتبة العربية ،بغدادٖٔ٘ٔ،ىجرم.  :..............تلخيص جممع اآلداب يف معجم األلقاب ،ربيق :مصطفى جواد ،كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي ،القاىرة. ابن كثَت :البداية والنهاية ،ربقيق :عماد زنكي الباركدم ،خَتم سعيد ،اؼبكتبة التوفيقية ،القاىرة ،د.ت. اؼبقريزم :الذىب ادلسبوك يف من حج من اخللفاء وادللوك ،ربقيق :صباؿ الدين الشياؿ ،طٔ ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرةٕٓٓٓ ،ـ. النويرم :هناية األرب يف فنون األدب ،ربقيق :إبراىيم مشس الدين ،دار الكتب العلمية ،بَتكتٕٓٓٗ ،ـ. ابن كاصل :مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب  ،ربقيق :حسنُت دمحم ربيع ،سعيد عاشور ،دار الكتب كالواثئق القومية ،اؼبطبعة األمَتية،مصرٜٔ٘ٚ ،ـ.
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 ايقوت اغبموم :معجم البلدان ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتكتٜٜٔٚ ،ـ. -اليونيٍت :ذيل مرآة الزمان ،طٕ ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاىرةٜٜٕٔ ،ـ.

اثنياً :ادلراجع:

 أضبد حطيط :حروب ادلغول ،طٔ ،دار الفكر اللبناين ،بَتكتٜٜٔٗ ،ـ. جعفر حسُت خصباؾ :العراق يف عهد ادلغول اإليلخانيني ،طٔ ،مطبعة العاين ،بغدادٜٔٙٛ ،ـ. حسُت علي :مدينة ماردين من الفتح اإلسالمي حىت العصر العثماين ،كلية اإلؽبيات ،أنقرةٕٕٓٓ ،ـ. -سعيد الديوه جي :اتريخ ادلوصل ،طٔ ،اجملمع العلمي العراقي ،بغداد ٕٜٔٛـ.

 عباس إقباؿ :اتريخ إيران بعد اإلسالم ،ترصبة :دمحم عالء الدين منصور ،دار الثقافة ،القاىرةٜٜٔٛ ،ـ. عباس العزاكم :اتريخ العراق بني احتاللني ،مطبعة بغدادٜٖٔ٘ ،ـ. عالء ؿبمود قداكم :ادلوصل واجلزيرة الفراتية يف عهد دولة ادلغول اإليلخانية ،طٔ ،دار غيداء للنشرٕٓٔٗ ،ـ. -عماد الدين خليل :اإلمارات األرتقية يف اجلزيرة والشام ،طٔ ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت.ٜٔٛٓ ،

 فؤاد الصياد :الشرق اإلسالمي يف عهد اإليلخانيني" أسرة ىوالكو" ،منشورات مركز الواثئق كالدراسات ،قطرٜٔٛٚ ،ـ.  :.........ادلغول يف التاريخ ،دار النهضة العربية ،بَتكت،ٜٔٛٓ ، -دمحم صاحل داكد القزاز :احلياة السياسية يف العراق يف عهد السيطرة ادلغولية ،مطبعة القضاء ،النجفٜٔٚٓ ،ـ.

 دمحم مفيد آؿ ايسُت :دراسات يف اتريخ العراق يف العهد اإليلخاين (عهد السيطرة اؼبغولية ٖٚٚ -ٙ٘ٙىػ) ،طٔ ،دار غيداء ،عماف،ٕٓٔٓـ.

 ايسُت بن خَت هللا اػبطيب العمرم :منية األدابء يف اتريخ ادلوصل احلدابء ،ربقيق :سعيد الديوه جي ،مطبعة اؽبدؼ ،اؼبوصل،ٜ٘٘ٔـ.

اثلثاً :ادلقاالت:

 نرجس كدرك :العالقات األرتقية٘ الزنكية يف عهد نور الدين ودورىم يف التصدي للهجمات الصليبية " من كتاب الدكلة النورية بُتالتكوين كالنهوض" ،طٔ ،منشورات نور حوراف ،دمشق ،شباط ٕٕٔٓـ.

رابعاً :الرسائل واألطاريح اجلامعية:

 إظباعيل عبد الرضبن الدكرايب :إسالم ادلغول وأثره العسكري والسياسي واحلضاري يف قاريت آسيا وأورواب )ٕٔٚٚ- ٖٙ٘ -ىػ/ٕ٘٘ٔٔٛ٘ٛ -ـ ،رسالة دكتوراه ،جامعة أـ درماف ،دار اؼبنظومةٕٕٓٔ ،ـ.
 عبده ايسُت :العراق يف عهد ادلغول اإليلخانيني ،رسالة دكتوراه ،كلية اللغة العربية ،جامعة األزىرٜٔٚٛ ،ـ. نرجس كدرك :موقف ادلغول اإليلخانيني من العقائد وادلذاىب الدينية من وفاة ىوالكو إىل هناية حكم أيب سعيد هبادر خان ٖ-ٖٙٙٚٙىػٖٖٔ٘ -ٕٔٙ٘ /ـ ،رسالة ماجستَت ،جامعة عُت مشس ،القاىرةٕٜٓٓ ،ـ.
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ملخص البحث:

تعترب الكوارث الطبيعية على سلتلف أنواعها قددياً وحديثاً خطراً حقيقياً على حياة اإلنسان واحليوان والنبات
والبيئة الطبيعة بشكل عام ،وألن اجلزيرة الفراتية أبقسامها يف تركيا وسوراي والعراق شكلت زلوراً اسًتاتيجياً مهماً خالل فًتة
العصور الوسطى نظراً دلوقعها وأمهيتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،فقد مت اختيارىا كمنطقة لدراسة الكوارث
الطبيعية اليت حدثت خالل الفًتة ادلمتدة من القرن الرابع حىت السابع اذلجري ،وقد قدمت ىذه الدراسة فكرة عامة عن
خصائص منطقة اجلزيرة الفراتية وطبيعتها اجلغرافية مث مت احلديث عن الكوارث الطبيعية اليت حدثت يف منطقة اجلزيرة الفراتية
وأنواعها كالفيضاانت والسيول والزالزل واجلفاف واجملاعات واألمراض واألوبئة واحلشرات .ابإلضافة لألضرار اليت خلفتها
ىذه الكوارث ،وذلك وفق التسلسل الزمٍت معتمداً يف ذلك على العديد من ادلصادر التارخيية وخاصة احلوليات وىي اليت
كانت تسجل األحداث والوقائع بًتتيب زمٍت دقيق حسب السنوات ومنها الكامل يف التاريخ إلبن األثَت وادلنتظم يف اتريخ
مىت الرىاوي أو
ادللوك واألمم البن اجلوزي واتريخ اإلسالم للذىيب وكذلك مت االعتماد على بعض كتب النصارى كتاريخ ّ
اتريخ مار ميخائل الكبَت وكذلك اتريخ الزمان واتريخ سلتصر الدول البن العربي .ابإلضافة للعديد من ادلصادر التارخيية
اليت أرخت لتاريخ ادلنطقة وذكرت بعض الكوارث اليت ضربت ادلنطقة.
الكلمات ادلتفااية  :اجلزيرة الفراتية ،حوليات ،زالزل ،فيضاانت ،رلاعات ،ابن األثَت ،الذىيب.

Abstract
Natural disasters of all kinds, ancient and modern, are considered a real
threat to human life, animals, plants and the natural environment in general,
and because Al-Djazīra with its sections in Turkey, Syria and Iraq formed
an important strategic axis during the medieval period due to its location
and its economic, social and political importance, it was chosen as an area
for the study of natural disasters that occurred during the period extending
from the fourth century to the seventh Hijri, and this study provided a
general idea of the characteristics of Al-Djazīra region and its geographical
nature, then it talked about the natural disasters that occurred in Al-Djazīra
region and its types such as floods, torrential rains, earthquakes, droughts,
famines, diseases, epidemics and insects. In addition to the damage caused
by these catastrophes, according to the chronology, based on many
historical sources, especially the Annals, which were recording events and
facts in precise chronological order according to years, (The Complete in
History) by Ibn Al-Atheer and (Regular in the history of kings and nations
from) by Ibn al-Jawzi, and (Tarikh al-Islam) by Al-Dhahabi, and some
Christian books were also relied upon, such as the history of Matta alRahawi, or the history of Mar Mikhail the Great, as well as the history of
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time and the history of Mukhtasar al-Dawal by Ibn al-Abri. In addition to
many historical books that chronicled the history of the region and
mentioned some of the disasters that struck the region.
Keywords: Al-Djazīra, Annals, earthquakes, floods, famines, Ibn al-Athir
Al-Dhahabi,.

ادلقدم

تعترب منطقة اجلزيرة الفراتية من ادلناطق ادلهمة اليت حظيت ابلدراسة واىتمام الباحثُت حيث كانت مسرحاً للعديد
من األحداث التارخيية وكذلك األحداث والكوارث الطبيعية و٘تتد ىذه ادلنطقة على ثالث دول ىيي تركييا ،سيوراي ،العيراق،
وىذا البحث الذي بُت أيدينا ىو عن الكوارث الطبيعة اليت حدثت يف ىيذه ادلنطقية بيُت سينوات ٖٔٓٚٓٓ-ه-ٜٖٔ/
ٖٔٓٔ م) وأتيت أمهييية ادلوضييو ميين حيييث اىتمييام ادلييهبرخُت القييدامى دييذه ادلنطقيية وإف يراد األقسييام اخلاصيية بييبعض الكتييب
للحديث عنها كما فعل ا بن شداد يف كتابيو األعيالق اخلطيَتة يف أميراش الشيام واجلزييرة وكيذلك نيرى اىتميام الكتيب التارخييية
وكتيب احلوليييات التارخيييية ابلعديييد مين األحييداث عيين ىييذه ادلنطقية ،لييذلك لفتييت نظييري األحيداث والكيوارث الطبيعييية اليييت
ضربت ىذه ادلنطقة ،فأردت ٚتع وترتيب ىذه األحداث حسب التسلسل الزمٍت بُت األعيوام ادليذكورة أعياله ،واذليدف مين
ىييذه الدراسيية ىييو تكييوين فكييرة عاميية عيين اجلغرافيييا الطبيعييية ذلييذه ادلنطقيية ومييا تعرضييت لييو ميين ك يوارث طبيعييية كييالزالزل
والفيضيياانت وعواصييف األمطييار والثلييوج واجلفيياف واجملاعييات واألم يراض واألوبئيية ومييا خلفتييو ىييذه الك يوارث علييى ادلسييتوى
االقتصيادي واالجتمياعي وحييىت عليى مسيتوى احلييرون فقيد كيان ذلييذه الكيوارث أتثيَت كبييَت يف األحيداث العسيكرية واحلربييية،
ٔ
كما حدث عندما اجتاح ادلغول ذلذه ادلنطقة وأدى ذلك إىل حدوث رلاعات مث أمراض وأوبئة.

أوالً – الاعريف ابجلزيرة التفراتة وجغرافةاها

ٕ

أطلق اجلغرافيون اسم اجلزيرة على اجلزش الشمايل من األراضي احملصورة بُت هنري دجلة والفرات ،وما يتبعها من
األقاليم وادلدن الواقعة غريب دجلة وشرقي الفرات ،فهي تشكل اجلزش الشمايل من العراق والشمايل الشرقي من سورية
ٖ
واجلنويب من بالد األانضول يف تركيا ،وسبب تسميتها "جزيرة" كوهنا واقعة بُت هنري دجلة والفرات.
ٔ عز الدين أبو عبدهللا دمحم بن علي بن إبراىيم ابن شداد ،األعالق اخلطَتة يف ذكر أمراش الشام واجلزيرةٖ ،تقيق :حيِت زكراي
عبارة ،دمشق :منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،)ٜٜٔٔ ،جٖ ،قسمٕ .٘ٚٗ/غريغوريوس أبو الفرج بن ىارون ادللطي
ابن العربي ،اتريخ سلتصر الدولٖ ،تقيق .خليل منصور بَتوت :دار الكتب العلميةٕٗٗ ،)ٜٜٔٚ ،؛ عماد الدين
إمساعيل بن علي أبو الفداش ،ادلختصر يف اتريخ البشر ،ابلقاىرة :ادلطبعة احلسينية.ٜٔٚ/ٖ ،)ٜٔٓٚ ،
ٕ عماد الدين إمساعيل بن دمحم بن عمر أبو الفداش ،ادلهبيد ،تقوًن البلدان ،ابريس :دار الطباعة السلطانية،)ٖٔٛٓ ،
ٕٖٚ؛ أبو إسحاق إبراىيم بن دمحم اإلصطخري ،مسالك ادلمالك ،مدينة ليدن اذلولندية :مطبعة بريل.ٚٔ ،)ٜٕٔٚ ،
ٖ حسُت علي ،الفتح اإلسالمي دلدن اجلزيرة الفراتية يف تركيا بَتوت :مهبسسة الرسالة انشرون.ٕ٘ ،)ٕٜٓٔ ،
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ينقسم إقليم اجلزيرة الفراتية على أساس وجود القبائل العربية اليت دخلت اإلقليم قبل اإلسالم ،إىل ثالث دايرات
ونُسب كل قسم إىل القبيلة اليت سكنتو وىذه األقسام ىي :داير بكر ،داير ربيعة ،وداير مضر ٗ.فبكر وربيعة ومضر،
قبائل عربية كبَتة سكنت اجلزيرة الفراتية منذ القدم ،فاصطبغت أراضي اجلزيرة ابمسها فداير بكر تقع يف مشايل اجلزيرة ،وىي
بالد واسعة كثَتة اخلَتات تنسب إىل بكر بن وائل ،وحدودىا غرن دجلة من بالد اجلبل ادلطل على نَ ِ
صيبُِت إىل دجلة
وأىم مدهنا:
دايربكرَ ،ميَّافَا ِرقُِت٘ ،حصن كيفا ،ٙأرزن ٛ.ٚوتقع داير ربيعة إىل الشرق واجلنون من أراضي اجلزيرة بُت ادلوصل
ورأس العُت ،وىي أكثر داير اجلزيرة اتساعاً ،وفيها أعظم ادلدن قاعدهتا ادلوصل ومن مدهنا :كفرتواث ،ٜماردين ،جزيرة ابن

ٗ ابن شداد ،األعالق اخلطَتة يف ذكر أمراش الشام واجلزيرة ،جٖ ،قسمٕٗٓ/؛ حسن مشيساين ،مدينة ماردين من الفتح
العريب إىل سنة ٘ٔ٘ٔمٜٕٔ/ه ،بَتوت :دار عامل الكتب.ٔ٘ ،)ٜٔٛٚ ،
٘ َميَّافَا ِرقُِت :أشهر مدينة بداير بكر ،ومعٌت اسم َميَّافَا ِرقُِت َميَّا) اسم األودية وفَا ِرقُِت) اسم امرأة بنتها فكأهنم يقولون
أودية فارقُت ،ابن شداد ،األعالق اخلطَتة ،جٖ ،قسمٔ .ٕٙٓ/وتقع اليوم يف تركيا وامسها حالياً سيلفان وتبعد عن
العاصمة أنقرة ٜٜ٘كم.
 ٙحصن كيفا :بلدة مشرفة على دجلة ،بُت آمد وجزيرة ابن عمر ،وىي عبارة عن قلعة عظيمة وحصينة ،شهان الدين
أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا احلموي ،معجم البلدان ،بَتوت :دار صادرٕٙ٘/ٕ ،)ٜٔٚٚ ،؛ أبوالقاسم دمحم بن علي
ابن حوقل النصييب ،صورة األرض ،بَتوت :دار مكتبة احلياة .ٕٕٓ ،)ٜٜٕٔ ،وىي يف تركيا وتبعد عن العاصمة أنقرة
ٖٔٓٔكم.
 ٚأرزن :مدينة مشهورة قرن أخالط وذلا قلعة حصينة وكانت من أعمر نواحي أرمينية وقد َّ
قوم أرزن من أطراف داير
عد ٌ
بكر شلا يلي الروم وقوم يعدوهنا من نواحي اجلزيرة ،ايقوت احلموي ،معجم البلدان ،ٔ٘ٓ/ٔ ،وتبعد عن العاصمة أنقرة
ٔٔٔٙكم.
 ٛابن شداد ،األعالق اخلطَتة ،ٖ ،قسمٔٙ/؛
NURAY ARABACİ, İİİ.YÜZYİLİN İKİNCİ YARİSİNDAN İLK
İSLAM FETİHLERİNE KADAR EL-CEZİRE BÖLGESİ, DOKTORA
TEZİ, FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ,
ELAZIĞ,2012,S.23.
 ٜكفرتواث :قرية كبَتة من أعمال اجلزيرة بُت دارا ورأس العُت .ايقوت احلموي ،معجم البلدان.ٗٙٛ/ٗ ،
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عمرٓٔ ،رأس العُتٔٔ ،سنجار ،دارإٔ ،بلدٖٔ ،أذرمةٗٔ ،نَ ِ
صيبُِتُ ،دنيَْي َسر٘ٔ ،اخلابورّ ٔٙ.أما داير مضر فهي غرن اجلزيرة
ِ ٕٓ
ٜٔ
ٔٛ
ٔٚ
يساطٕٔ ،ىيت،
حران ُّ ،
يف حوض الفرات األوسط ،ومن أىم مدهناَّ :
الرىا  ،الرقةَ ،سُروج  ،قَي ْرقيسيا  ،ابلسُ ،مسَ َ
ٕٕ
عانة.

عمرىا
ٓٔ جزيرة ابن عمر :بلدة فوق ادلوصل بينهما ثالثة أايم وذلا رستاق سلصب واسع اخلَتات وأحسب أن أول من ّ
احلسن بن عمر بن خطان التغليب وكانت لو إمرة ابجلزيرة وذكر قرابو سنة ٕٓ٘ه ،وىذه اجلزيرة ٖتيط دا دجلة إال من
انحية واحدة شبو اذلالل .ايقوت احلموي ،معجم البلدان .ٖٔٛ/ٕ ،وتقع حالياً يف تركيا وتبعد عن العاصمة أنقرة
ٕٓٔٔكم.
حران ،دنيَيسر ،و نَ ِ
صيبُِت ،ايقوت احلموي ،معجم
ٔٔ رأس العُت :مدينة كبَتة مشهورة من مدن اجلزيرة تقع بُت َّ ُ ْ َ
البلدان .ٔٗ/ٖ،وتقع حالياً يف تركيا وتبعد عن العاصمة أنقرة ٕٜ٘كم.
ٕٔ دارا :بلدة بُت نَ ِ
صيبُِت وماردين ،وىي ذات بساتُت ومياه جارية .ايقوت احلموي ،معجم البلدان .ٗٔٛ/ٕ ،وىي يف
تركيا وتبعد عن العاصمة أنقرة ٕٗٓٔكم.
ٖٔ بيَلَ ْد :مدينة فوق ادلوصل على دجلة ،وىي ذات مزار كثَتة ،ايقوت احلموي ،معجم البلدان.ٗٛٔ/ٕ ،
ٗٔ أذرمة :من داير ربيعة قرية قددية ،وفيها هنر يشقها وينفذ إىل آخرىا وعليو يف وسط ادلدينة قنطرة معقودة ابلصخر
واجلص وعليو رحى ماش ،ايقوت احلموي ،معجم البلدان.ٖٕٔ/ٔ ،
٘ٔ ُدنيَْي َسر :بلدة عظيمة مشهورة من نواحي اجلزيرة قرن ماردين بينهما فرسخان ،وذلا اسم آخر يقال ذلا قوج حصار،
ايقوت احلموي ،معجم البلدان .ٗٚٛ/ٕ ،وىي معروفة اآلن ابسم كزلتبو وتقع يف تركيا وتبعد عن العاصمة أنقرة ٜٙٚكم.
 ٔٙابن شداد ،األعالق اخلطَتة ،ٖ ،قسمٔ.٘/
حران :مدينة مشهورة من جزيرة أقور وىي على طريق ادلوصل والشام .وقيل إن أول من بناىا ىاران أخو إبراىيم عليو
َّ ٔٚ
السالم ،وكانت منازل الصابئة ،وعال شأهنا يف عهد مروان بن دمحم .ايقوت احلموي ،معجم البلدان .ٕٖ٘/ٕ ،وىي يف
تركيا قريبة من مدينة أورفة وتبعد عن العاصمة أنقرة ٛٗٛكم.
الرىا :مدينة ابجلزيرة بُت ادلوصل والشام بينهما ستة فراسخ مسيت ابسم الذي استحدثها وىو الرىاش بن البَيلَْندي ابن
ُّ ٔٛ
مالك بن دعر ،ايقوت احلموي ،معجم البلدان .ٔٓٙ/ٖ ،وىي اآلن زلافظة تقع جنون تركيا وتبعد عن العاصمة أنقرة
ٗٓٛكم .وتسمى أيضاً مدينة إبراىيم اخلليل حيث يقال أنو ادلكان الذي رمي فيو ابدلنجنيق وأقيم يف ذلك ادلكان مسجداً
مسي ابمسو وفيو ْتَتة ماش وأمساك بلون أسود يقول الناس أن احلطب األسود الذي أوقد قد ٖتول إىل أمساك.
حران من داير مضر .ايقوت احلموي ،معجم البلدان .ٕٔٙ/ٖ ،وتقع يف تركيا وتبعد عن
َ ٜٔسُروج :بلدة قريبة من َّ
العاصمة أنقرة ٚٚٚكم.
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اثنةاً -الكوارث الطبةع يف اجلزيرة التفراتة

تقسم الكوارث الطبيعية بشكل عام إىل نوعُت :كوارث طبيعية ال يتدخل العنصر البشري يف حدوثها وتكون
مفاجأة وسريعة التأثَت وانٚتة عن أحداث مناخية أو جيولوجية مثل الزالزل والرباكُت والفيضاانت ،وأخرى يسببها أو
ٖٕ
يساىم اإلنسان يف حدوثها مثل احلرائق وغَتىا...
وتصف ادلصادر التارخيية الكوارث الطبيعية بعبارات تقديرية أو تعبَتية كوصف الفيضاانت بعبارات زادت غرقت
ووصف اجلفاف بقوذلم :نقصت األمطار وقلت األمطار وانقطعت األمطار ونقصت مياه دجلة واقحطت البالد ،كقول
ابن األثَت :قلت األمطار بداير اجلزيرة والشامٕٗ وتوصف الزالزل ابلزلزلة أو ماجت األرض كما توصف الشهب وادلذنبات
والنيازك :انقض كوكب ،وظهر كوكب ،وظهر كوكب ،الذنب وظهر كوكب لو ذؤابة ،كقول ابن اجلوزي :انقض كوكب،
وصارت منو أعمدة عند انقضاضو ومسع عند ذلك صوت ىزة عظيمة كالزلزلة ،ووصفت بعض ادلصادر التارخيية نتائج
ٕ٘
الكوارث بعبارات وكلمات مثل وىلك ،ونفق ،وخسف دا ،وغَتىا...
نظر اإلسالم للكوارث الطبيعية من جانبُت٘ :تثل اجلانب األول يف رؤية دينية ابلكوارث الطبيعية على أهنا عقان من هللا
تعاىل لعباده ادلفسدين يف األرض فقد ورد يف القران الكرًن الكثَت من اآلايت الكردية اليت تتحدث عن عقان األقوام
السابقة كقوم عاد وقوم ٙتود وقوم لوط وقوم نوح وآل فرعون وغَتىم من األقوام السابقة ،وتنوعت أساليب العقان اإلذلي
كاخلسف وإرسال الرايح العاتية والزالزل والغرق والطوفان واجلراد والقمل والضفاد والدم وغَتىا قال هللا عز وجل يف

ٕٓ قرقيسيا :بلد على هنر اخلابور عند مصب يف هنر الفرات وىي بلدة البصَتة احلالية وتقع يف سورية .ايقوت احلموي،
معجم البلدان.ٕٗٛ/ٗ ،
يساط :مدينة على شاطئ الفرات الغريب يف طرف بالد الروم كانت من الثغور اجلزرية ومنها ٗترج اجليوش اإلسالمية
ٕٔ ُمسَ َ
إىل بالد الروم .ايقوت احلموي ،معجم البلدان .ٕ٘ٛ/ٖ ،وتقع حالياً يف تركيا وتبعد عن العاصمة أنقرة ٜٚٚكم.
ٕٕ ابن شداد ،األعالق اخلطَتة ،ٖ ،قسمٔ .ٙ/اإلصطخري ،مسالك ادلمالك.ٖ٘ ،
ٖٕ زايد ٛتد القطارنة ،إدارة الكوارث ،عمان :دار االكاددييون للنشر.ٔٚ ،)ٕٖٓٔ ،
ٕٗ دمحم بن دمحم بن عبدالكرًن عبدالواحد الشيباين عزالدين ابن األثَت اجلزري ،الكامل يف التاريخٖ ،تقيق .دمحم يوسف
الدقاق بَتوت :دار الكتب العلمية.ٜٗٙ/ٔٓ ،)ٕٖٓٓ ،
ٕ٘ ٚتال الدين أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألممٖ ،تقيق .دمحم عبدالقادر عطا
بَتوت :دار الكتب العلمية.ٜٖٔ/ٔٚ ،)ٜٜٕٔ ،
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عقان قوم عاد :وأما عاد فاىلكوا بريح صرصر عاتية)) ،ٕٙأما اجلانب الثاين فيتمثل ابلرؤية اإلعجازية للكوارث الطبيعة
ٕٚ
وأهنا دليل على قدرة وعظمة هللا عز وجل كقولو تعاىل :ويسبح الرعد ْتمده)).
كما وردت العديد من األحاديث اليت ٖتدثت عن الطاعون واجلراد واخلسوف والكسوف وغَتىا من الكوارث .
ووردت العديد م ن األحاديث النبوية اليت ٖتدثت عن الزالزل كقولو ملسو هيلع هللا ىلص) يف الزالزل" :التقوم الساعة حىت يقبض العلم
ٕٛ
وتكثر الزالزل".

 -1موجات احلر يف اجلزيرة التفراتة

تعرضت اجلزيرة الفراتية يف العصور الوسطى للعديد من موجات احلر اليت أثرت على رلرايت حياة الناس حىت أن
موجة احلر كانت سبباً يف تغيَت رلرايت احلرن ،فقد تسببت موجة احلر يف عام ٓٓ٘هٔٔٓٙ/م ،يف انسحان جيش
قلج أرسالن أما جيش جاويل سقاوه يف اجلزيرة الفراتية ويصف ذلك ابن القالنسي فيقول :يف يوم اخلميس التاسع من
شوال حيث كان الصيف واشتدت احلرارة وٛتيت الرمضاش وىلك أكثر خيل الفريقُت واستغل جاويل سقاوه احلالة اجلوية
موجة احلر) فانسحب قليج أرسالن ٕٜ.وقد وصف ذلك ادلوقف سبط ابن اجلوزي بقولو :وكان الزمان صيفاً فاشتد احلر
ٖٓ
ومات أكثر خيل الفريقُت عطشاً وانسحب عسكر قليج أرسالن.
وأدت موجة احلر يف عام ٔ٘ٛهٔٔٛ٘/م ،إىل إهناش صالح الدين األيويب حلصاره للموصل ،فقد ذكر أبو شامة
يف كتابو الروضتُت يف أخبار الدولتُت أن بالد اجلزيرة الفراتية اجتاحتها موجة حر وكان صالح الدين زلاصراً للموصل فأمر
ابلصرب القتال إىل أن يطيب الزمن اجلو) وأىل ادلوصل يف احلصار ،وحدثت موجة أخرى عندما كان صالح الدين
ٖٔ
يتمرض يف حران.

 ٕٙسورة األعراف ،اآلية .ٚٛ
 ٕٚسورة الرعد ،اآلية ٖٔ.
 ٕٛدمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري ،صحيح البخاري ،احملقق .دمحم زىَت بن انصر الناصر بَتوت :دار طوق النجاة،
ٕٔٓٓ) ،رقم احلديث .ٖٖ/ٕ ،ٖٔٓٙ
ٛ ٕٜتزة بن أسد بن علي بن دمحم أبو يعلى ابن القالنسي ،ذيل اتريخ دمشق ،بَتوت :مطبعة اآلابش اليسوعيُت،
.ٔ٘ٚ ،)ٜٔٓٛ
ٖٓ مشس الدين أبو ادلظفر يوسف بن قِْزأُوغلي سبط ابن اجلوزي ،مرآة الزمان يف تواريخ األعيانٖ ،تقيق .رلموعة من
احملققُت دمشق :دار الرسالة العادلية.ٔ٘/ٕٓ ،)ٕٖٓٔ ،
ٖٔ أبو القاسم شهان الدين عبد الرٛتن بن إمساعيل بن إبراىيم ادلقدسي أبو شامة ،الروضتُت يف أخبار الدولتُت ،احملقق.
إبراىيم مشس الدين بَتوت :دار الكتب العلميةٖٔ٘ ،ٔٗٛ/ٖ ،)ٕٕٓٓ ،؛ يوسف بن رافع بن ٘تيم داش الدين ابن
شداد ،النوادر السلطانية واحملاسن اليوسفية ،القاىرة :مكتبة اخلاصلي.ٔٔٛ ،)ٜٜٔٗ ،
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وأيضاً شلا ذكر عن موجات احلر فقد أشار ابن اجلوزي يف كتابو ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم أحداث
ٕٖ
٘ٙٛهٕٔٔٚ/م ،أن رايحاً سوداش ىبت على اجلزيرة الفراتية فأظلمت الدنيا يوم عرفة وكان احلر شديداً والناس صيام.
وذكر ميخائيل السرايين يف اترخيو لعام ٔ٘ٚهٔٔٚ٘/م " ،أن ٚتاعة كانوا يف طريقهم إىل ادلوصل فهبت عليهم
عاصفة شديدة احلرارة فيبستهم وصاروا مع دائمهم كخشب أسود وحىت أن الوحوش مل أتكلهم ألن رؤوسهم ٖتجرت ومل
ٖٖ
يصل إىل ادلوصل منهم سوى مائة رجل ومل جيدوا من يعاجلهم وكان منظرىم سليف".
ويف عام ٕ٘ٚهٔٔٚٙ/م ،ىبت ريح شديدة الربد مث جاش احلر فأصان الناس الزكام الشديد ،ويف اخلامس من
ذي القعدة من ذلك العام ىبت ريح شديدة أاثرت تراابً عظيماً ٖٗ،وبعد موجة احلر حل اجلفاف حيث شحت األمطار
واشتد احلر وجفت الزرو والبقول ويف الربيع خلت عدة قرى من سكاهنا بسبب العطش وخاصة منطقة نصيبُت وطور
عبدين ،وأما أىل ادلوصل فلم حيصدو شيئاً ومل يكن لديهم ماش للشرن ،وانتشرت اجملاعة ٖ٘،وكذلك ذكر العيٍت يف كتابو
ٖٙ
عقد اجلمان أن اجلزيرة الفراتية اجتاحتها موجة حر ىلك فيها ٚتاعة من الناس.
وذكر ابن واصل يف كتابو مفرج الكرون يف عام ٜ٘ٚهٕٔٓٓ/م" ،أن موجة حر شديدة اجتاحت اجلزيرة
ٖٚ
الفراتية فنزل الناس رأس العُت".
ويف عام ٓٓٙهٕٔٙٔ/م حاصر التتار ادلوصل ستة أشهر وىرن الكثَت من الناس وخافوا من التتار ،وىلك
ٖٛ
عدد كبَت من الناس ابلعطش واحلر الشديد والوابش.

 -2عواصف الرايح والربق والرعد

ٕٖ ابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم.ٕٓٓ/ٔٛ ،
ٖٖ مار ميخائل السرايين ،اتريخ ميخائيل السرايين الكبَت ،ترٚتة .مار غريغوريوس صليبا مشعون حلب :دار ماردين،
.ٖٕٗ/ٖ ،)ٜٜٔٙ
ٖٗ ابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم.ٕٕٖٔ-ٕٕٚ/ٔٛ ،
ٖ٘ مار ميخائل السرايين ،اتريخ ميخائيل السرايين الكبَت.ٖٖٓ/ٖ ،
 ٖٙبدرالدين زلمود بن أٛتد العيٍت ،عقد اجلمان يف اتريخ أىل الزمان ،القاىرة :دار الكتب والواثئق القومية)ٕٓٔٓ ،
ٕ.ٕٗ/
ٚ ٖٚتال الدين دمحم بن سامل ابن واصل ،مفرج الكرون يف أخبار بٍت أيونٖ ،تقيقٚ .تال الشيال القاىرة :دار الكتب
والواثئق القومية.ٕٔٚ/ٖ )ٜٔ٘ٚ ،
 ٖٛأبو شامة ،الروضتُت.ٖٖ/٘ ،
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ذكر ادلهبرخون العديد من الكوارث اليت ضربت اجلزيرة الفراتية ومنها العواصف وما يرافقها من برق ورعد وأمطار
فقد ذكر ابن األثَت يف أحداث سنة ٖٜٔهٜٖٔ/م ،وفيها ىاجت ابدلوصل ريح شديدة فيها ٛترة شديدة ،مث اسودت
ٖٜ
حىت ال يعرف اإلنسان صاحبو ،وظن الناس أن القيامة قد قامت ،مث جاش هللا تعاىل ٔتطر فكشف ذلك).
ويف عام ٕٔٗهٖٔٓٓ/م ،وقع يف البالد برد عظيم ،وكان أكثره ابلعراق ،وارتفعت بعده ريح شديدة سوداش،
ٓٗ
فقلعت كثَتا من األشجار ابلعراق.
ويف عام ٕ٘ٗهٖٔٓٗ/م ،ىبت ريح سوداش بنصيبُت فقلعت من بساتينها كثَتاً من األشجار ،وكان يف بعض
ٔٗ
البساتُت قصر مبٍت ّتص وآجر وكلس فقلعتو من أصلو.
ٕٗ
ويف عام ٓٔ٘هٔٔٔٙ/م" ،ضربت صاعقة مدينة آمد وأحًتق ادلسجد كامالً" .ويف عام ٕٗ٘هٕٜٔٔ/م ،ضربت
ٖٗ
صاعقة برق مدينة ادلوصل واحًتقت دور كثَتة مع أاثثها وىرن الناس.
ويف عام ٕٗ٘هٕٜٔٔ/م ،يف العشر األواخر من ٚتادى األوىل ارتفعت سحابة عظيمة ببلد ادلوصل وأمطرت
ٗٗ
مطراًكثَتاً.
وقال ابن العربي يف كتابو اتريخ الزمان :أنو ظهرت يف ادلوصل سحابة كثيفة صبت وابالً من األمطار تبعتها
ٚترات انرية ىائلة ىبطت من السماش أحرقت العديد من الدور واألاثث ٗ٘.وأكد مثل ىذه احلادثة كل من السيوطي وابن
ٗٙ
كثَت.
 ٖٜابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٚٓ/ٚ ،
ٓٗ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٖٔٛ/ٛ ،
ٔٗ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٕٖٔ/ٛ ،
مىت الرىاوي ،اتريخ مىت الرىاوي ،ترٚتة .زلمود الرويضي وعبدالرحيم مصطفى أربد :مهبسسة ٛتادة للنشر،
ٕٗ ّ
.ٜٔٚ ،)ٕٜٓٓ
ٖٗ مشس الدين دمحم بن أٛتد بن عثمان الذىيب ،اتريخ اإلسالم ووفيات ادلشاىَت واألعالمٖ ،تقيق .عمر تدمري ،بَتوت:
دار الكتان العريب.ٕٔ/ٖٙ )ٜٜٔٗ ،
ٗٗ ابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم.ٕ٘ٙ/ٔٚ ،
٘ٗ أبو الفرج غريغوريوس ابن ىارون ادللطي ابن العربي ،اتريخ الزمان ،ترٚتة .األن إسحاق أرملة بَتوت :دار ادلشرق،
ٔ.ٔٗٚ ،)ٜٜٔ
 ٗٙجالل الدين عبدالرٛتن بن أيب بكر السيوطي ،اتريخ اخللفاش ،بَتوت :دار ادلنهاجٙٙٚ ،)ٕٖٓٔ ،؛ عماد الدين
أيب الفداش عمر بن إمساعيل ابن كثَت ،البداية والنهايةٖ ،تقيق .عبداحملسن الًتكي القاىرة :دار ىجر،)ٜٜٔٛ ،
.ٕٛٗ/ٔٙ
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ويف عام ٕٗ٘هٔٔٗٚ/م ،حدثت عاصفة ترابية يف ٕٔ شوال يف ادلناطق اجلنوبية الغربية من اجلزيرة الفراتية
احملاذية لبالد الشام ،وأظلم اجلو ونزل الغيث مث أظلمت األرض يف وقت العصر ظالماً شديداً وأصبح لون السماش مصفراً
وكذلك اجلبال واألشجار والنبااتت واحليوان ،مث جاش الرعد القاصف والربق اخلاطف وفز الناس واراتعوا صغاراً وكباراً
ٗٚ
وكذلك احليواانت جفلت واستمر ذلك إىل العشاش.
ويف سنة ٘ٗٚهٕٔٔ٘/م ،تتابعت الرعود والربوق واألمطار يف أعايل اجلزيرة الفراتية من عدة جهات وزادت مياه
ٗٛ
األهنار.
ويف أحداث عام ٜ٘ٙهٖٔٔٚ/م جاشت أمطار ليلة اجلمعة اثمن من رمضان ووقع الربد ْتجم حبة النارنج
وىلك بو ٚتاعة من الناس وادلواشي ودام زماان كسر أشياش كثَتة وتوالت األمطار يف رمضان والرعود والربوق ،ويف يوم
ٜٗ
اجلمعة من الثاين والعشرين من رمضان زادت األمطار وفاض هنر دجلة وامتألت الصحاري.
ويف عام ٘٘ٚهٜٔٔٚ/م ،ىبت ريح سوداش مظلمة ابلداير اجلزرية وعمت أكثر البالد ،واستمرت ىذه
العاصفة الًتابية من الظهر إىل ربع الليل وبقي الظالم مستمراً ،وصل الناس العصر وادلغرن والعشاش ابلتخمُت وظن الناس
ٓ٘
أن القيامة قد قامت فأخذوا ابلدعاش والصالة واالستغفار.
ٔ٘
ويف عام ٖٙٙهٕٔٙٗ/م ،ارتفعت سحابة فوق قلعة ماردين أمطرت حجارة .وذكر الذىيب يف اترخيو أن
عاصفة رمل عظيم ومطر وقعت ابدلوصل يف عام ٖٙٚهٕٔٚٗ/م ،حىت مأل األفق وعميت الطرق فخرج اخللق إىل ظاىر
ٕ٘
البلد وظنوا أهنا الساعة وكانت آية مفزعة ،وابتهلوا إىل هللا تعاىل واستغاثوا إىل أن كشف ذلك عنهم.

 -3عواصف األمطار والثلوج

كما ذكران سابقاً أن األحوال اجلوية ذلا أتثَت على احلياة االقتصادية واالجتماعية وحىت على احلرون واحلمالت
العسكرية فقد ٘تيزت العواصف ادلطرية أو الثلجية يف منطقة اجلزيرة الفراتية ابلشدة أحياانً وغالباً ما كان يرافقها ٕتمد
لألهنار ففي العاصفة الثلجية اليت تعرضت ذلا اجلزيرة الفراتية سنة ٘ٔ٘هٕٕٔٔ/م سقطت الثلوج الكثيفة وٕتمدت مياه

 ٗٚابن القالنسي ،ذيل اتريخ دمشق.ٕٜٙ ،
 ٗٛابن القالنسي ،ذيل اتريخ دمشق.ٖٔٛ ،
 ٜٗابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم.ٕٓٚ-ٕٓٗ/ٔٛ ،
ٓ٘ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٜٛ/ٔٓ ،
ٔ٘ انصر الدين دمحم بن عبدالرحيم ابن الفرات ،اتريخ ابن الفراتٖ ،تقيق .قسطنطُت زريق بَتوت :ادلطبعة األمَتكانية،
ٕٗ.ٔٗٓ/ٔ )ٜٔ
ٕ٘ الذىيب ،دول اإلسالمٜٔٗ/ٕ ،؛ الذىيب ،اتريخ اإلسالم ووفيات ادلشاىَت واألعالم.ٔ٘/٘ٓ ،
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األهنار وأدت العاصفة إىل ىالك احملاصيل الزراعية والغالت واألشجار والبساتُت ،وذكر ابن العربي ىالك أشجار النارنج
ٗ٘
ٖ٘
ِ
ان ،وىذا مل يعهد.
والليمون يف ىذه العاصفة .ويف سنة ٖٗٔهٜٕٙ/مٚ ،تدت دجلة ابدلوصل ،وعربت عليها ال ّدو ّ
ويف سنةٕٗٙهٕٕٔٚ/م سقطت الثلوج يف اجلزيرة الفراتية مرتُت يف تلك السنة ،وأىلك الثلج أزىار األشجار
٘٘
ادلثمرة كزىر اللوز وادلشمش واألجاص والسفرجل وغَتىا.
ويف نفس الوقت كانت الظروف اجلوية القاسية سبب يف تعطيل األعمال العسكرية واحلربية ،فقد تراجع جيش
سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود زنكي عن حصار مدينة نصيبُت يف عام ٔ٘ٚهٔٔٚ٘/م ،بسبب الشتاش والربد
٘ٙ
القارص.
وال يقتصر أثر الكوارث ادلناخية على اإلنسان وادلمتلكات بل يتعدى ذلك إىل اإلضرار ابلنظم البيئية األخرى
كالثروة احليوانية واحليواانت الربية كالغزالن والطيور ،ففي سنة ٖٔ٘هٖٔٔٙ/م ،أدى الربد الشديد واإلصلماد إىل ىجرة
الطيور اجلبلية والغزالن وغَتىا من احليواانت الربية وىرودا إىل مدينة آمد ابجلزيرة الفراتية ودخوذلا إىل بيوت الناس بسبب
قسوة الظروف ادلناخية ٘ٚ،ويف العاصفة الثلجية اليت ضربت اجلزيرة الفراتية سنة ٜ٘ٙهٖٔٔٚ/م ،ىلكت أعداد كبَتة من
٘ٛ
احليواانت وحىت األمساك اليت يف األهنار اتثرت من ٕتمد مياه النهر دلدة طويلة.
وأحياانً تهبدي العواصف ادلطرية الشديدة إىل انزالقات أرضية يف ادلناطق اجللية ،فعندما سقطت األمطار الغزيرة
على أعايل اجلزيرة الفراتية سنة ٘ٗٚهٕٔٔ٘/م ،جرفت األمطار احلجارة الضخمة وانزلق جانب اجلبل احملاذي جملرى هنر
الفرات وانسد رلرى النهر وتوقف عن اجلراين ،مث اهنارت سدود أحدثت خراابً عظيماً يف بالد اجلزيرة بسبب زايدة منسون
ٜ٘
ادلياه فيها.
وتًتك عواصف الثلج وادلطر والربد آاثر خطَتة على حياة الناس يف اجلزيرة الفراتية ،واألمثلة على ذلك كثَتة جداً،
ٓٙ
نذكر منها يف سنة ٘ٗٚه ٕٔٔ٘/م ،ىلك ٚتاعة من اإلفرنج يف العاصفة الثلجية اليت اجتاحت منطقة اجلزيرة الفراتية،

ٖ٘ ابن العربي ،اتريخ الزمانٖٔٛ ،؛ ابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم.ٜٔٙ/ٔٚ ،
ٗ٘ الذىيب ،اتريخ اإلسالم ووفيات ادلشاىَت واألعالم.ٖ٘ٛ/ٕٖ ،
٘٘ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٗٚ٘/ٔٓ ،
 ٘ٙابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٚٗ/ٔٓ ،
 ٘ٚابن العربي ،اتريخ الزمانٔ٘ٓ ،؛ اتريخ ميخائيل السرايين.ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٖ ،
 ٘ٛاتريخ ميخائيل السرايين.ٖٖٔ-ٖٕٔ/ٖ ،
 ٜ٘ابن العربي ،اتريخ الزمانٔٙٚ ،؛ اتريخ ميخائيل السرايين.ٕٛ٘/ٖ ،
ٓ ٙأبو شامة ،الروضتُت.ٕٙٗ/ٔ ،
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ويف سنة ٜ٘ٙهٖٔٔٚ/م ،اجتاحت اجلزيرة عاصفة أمطار وبرد وثلوج استمرت أربعُت يوماً ومات الكثَت من الناس
ٔٙ
واحليواانت ٖتت اذلدم بسبب تراكم الثلوج حىت أهنا طمرت سليمات العرن يف البادية وقضت على ٚتاعة من ادلسافرين.
ويف أحداث سنوات ٗٔٛه ٕٔٓٚ/م ،يف ىذه السنة سقط يف ٚتيع العراق برد كبار يكون يف الواحدة رطل أو
رطالن ،وأصغره كالبيضة ،فأىلك الغالت ،ومل يصح منها إال القليل.
ٕٙ
وفيها آخر تشرين الثاين ىبت ريح ابردة ابلعراق ٚتد منها ادلاش واخلل ،وبطل دوران الدواليب على دجلة.
ويف أحداث سنة ٕٓ٘هٔٔٓٛ/م ،يوم اخلميس العشرين من ٚتادى األوىل أنو كانت شتوة صعبة ٖٙ.وكذلك
ذكر ابن األثَت يف أحداث ىذه السنة فقال أن الشتاش كان قاسياً ونزل الغيث والثلج مدة شهرين ليالً وهناراً ،وأدت
ٗٙ
فيضاانت هنر دجلة إىل قطع الطرق وإغراق احملاصيل الزراعية.
وذكر ابن القالنسي أنو سقط بيََرد عظيم مل يسبق وأن سقط مثلو على ماردين ،ومل يبصر الناس أكثر منو وأىلك
٘ٙ
ادلواشي وأتلف أكثر النبااتت والشجر.
ويف سنة ٜ٘ٙهٖٔٔٚ/م ،كان الزمان ربيعا يف شهر رمضان فتوالت األمطار يف دايربكر واجلزيرة وادلوصل
فدامت أربعُت يوماً ما رأينا الشمس فيها غَت مرتُت كل مرة مقدار حلظة ،وأدت ىذه العاصفة إىل ىدم البيوت وزادت مياه
ٙٙ
دجلة فيها زايدة عظيمة مل يسبق وأن حصل مثلها.
ويف سنة ٓٓٚهٖٔٓٓ/م ،ىطلت األمطار والثلوج يف بالد اجلزيرة الفراتية وكانت سبباً يف توقف القتال بُت
ٙٚ
جيوش التًت وادلماليك.

ٔ ٙاتريخ ميخائيل السرايينٖٖٔ-ٖٕٔ/ٖ ،؛ الذىيب ،اتريخ اإلسالم ووفيات ادلشاىَت واألعالم٘ٓ-ٜٗ/ٖٜ ،؛ ابن
كثَت ،البداية والنهاية.ٗٚٓ/ٔٙ ،
ٕ ٙابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٔ٘ٛ/ٛ ،
ٖ ٙأٛتد بن يوسف بن علي بن األزرق الفارقي ،اتريخ الفارقيٖ ،تقيق .بدوي عبداللطيف عوض القاىرة :اذليئة العامة
لشهبون ادلطابع األمَتية.ٕٚ٘-ٕٚٗ ،)ٜٜٔ٘ ،
ٗ ٙابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٖٔٔ/ٜ ،
٘ ٙابن القالنسي ،ذيل اتريخ دمشق.ٕٕٓ ،
 ٙٙابن األثَت ،الكامل يف التاريخٙٔ-ٙٓ/ٔٓ ،؛ العيٍت ،عقد اجلمان.ٜٔٚ/ٔ ،
 ٙٚكمال الدين عبدالرزاق بن أٛتد الشيباين ابن الفوطي ،احلوادث اجلامعة والتجارن النافعة يف ادلائة السابعةٖ ،تقيق.
مهدي النجم بَتوت :دار الكتب العلمية.ٕٕٙ ،)ٕٖٓٓ ،
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 -4التفةضاانت والسةول

حدثت يف اجلزيرة الفراتية فيضاانت عارمة خالل العصور الوسطى ،وقد استغلت الفيضاانت والسيول يف ٖتقيق
أىداف عسكرية أثناش انشغال الناس ابلفيضاانت وكانت سبباً يف ىزدية بعض اجليوش .فقد كادت الفيضاانت تغرق
ٙٛ
معسكر جيش عماد الدين زنكي قرن جزيرة ابن عمر.
وتعد الفيضاانت من أخطر الكوارث الطبيعية وأكثرىا تدمَتاً للممتلكات ،خاصة وأهنا أكثر تكراراً مقارنة مع
غَتىا من الكوارث .ففي سنة ٖٜٔه ٜٖٔ/م ،يف ىذه السنة يف شوال ،جاش إىل تكريت سيل كبَت من ادلطر نزل يف الرب،
فغرق منها أربعمائة دار ودكان ،وارتفع ادلاش يف أسواقها أربعة عشر شربا ،وغرق خلق كثَت من الناس ،ودفن) ادلسلمون
ٜٙ
والنصارى رلتمعُت ال يعرف بعضهم من بعض.
ويف سنة ٗ٘ٗهٕٔٓٙ/م ،ذكر ابن اجلوزي يف ادلنتظم أن مطر ىطل بسنجار ٙتانُت يوما متوالية ما طلعت
ٓٚ
فيها الشمس ،وشوىدت اخليل ادلقيدة غرقى على رأس ادلاش.
ويف سنة ٗٙٙهٔٓٚٗ/م ،وكانت دجلة قد زادت زايدة مفرطة ،واتصل ادلطر ابدلوصل وجاش اخلرب من ادلوصل
ٔٚ
أن ادلاش ورد يف الربية كاجلبال ،فلطم سور سنجار وكان حجرا فهدم قطعة منو.
ويف سنة ٜٜٗهٔٔٓ٘/م أدى فيضان هنري دجلة والفرات إىل تدمَت الكثَت من البيوت وادلمتلكات واألراضي
الزراعية القريبة من رلاريهما ٕٚ.ويعد سيل سنجار سنة ٔٔ٘هٔٔٔٚ/م من أشهر السيول اليت ذكرهتا ادلصادر التارخيية دلا
أحدثتو من دمار فهدم الكثَت من البيوت حىت أنو جرف ابن سور ادلدينة مسافة طويلة ٖٚ.وغالباً ما تكون الفيضاانت

 ٙٛشهان الدين أٛتد بن عبدالوىان النويري ،هناية األرن يف فنون األدنٖ ،تقيق .رلموعة زلققُت بَتوت :دار الكتب
العلميةٛٙ/ٕٚ )ٕٓٓٗ ،؛ دمحم بن دمحم بن عبدالكرًن بن عبدالواحد عزالدين ابن األثَت اجلزري ،التاريخ الباىر يف الدولة
األاتبكيةٖ ،تقيق .عبدالقادر طليمات القاىرة :دار الكتب احلديثة.ٖٙ ،)ٜٖٔٙ ،
 ٜٙابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٚٓ/ٚ ،
ٓ ٚابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم.ٚٗ/ٔٙ ،
ٔ ٚابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم.ٔ٘٘-ٔ٘ٗ/ٔٙ ،
ٕ ٚابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألممٚٗ/ٔٚ ،؛ ابن كثَت ،البداية والنهايةٜٔٔ/ٔٙ ،؛ ابن العربي ،اتريخ
الزمان.ٕٔٛ ،
ٖ ٚعماد الدين دمحم بن دمحم األصفهاين ،البستان اجلامع جلميع تواريخ أىل الزمانٖ ،تقيق .عمر عبدالسالم الًتمانيٍت
بَتوت :ادلكتبة العصريةٖٕٔ ،)ٕٕٓٓ ،؛ أبو الفداش ،ادلختصر يف اتريخ البشر.ٕٖٓ/ٕ ،
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انٚتة عن عواصف مطرية وعواصف ثلجية مثلما حدث يف سنة ٘ٗ٘هٔٔ٘ٓ/م عندما عمت الفيضاانت ٚتيع داير
ٗٚ
اجلزيرة وامتدت إىل مناطق البادية والصحاري حىت دخلت السفن مدينة الرقة.
ويف عام ٜٗٛهٔٔٓٗ/م حدث فيضان عارم اجتاح مدينة الرىا وكأنو طوفان مصحوابً برايح شديدة ورافق
ذلك تكاثف للغيوم وأصوات الرعد وأضواش الربق واهنطل ادلطر يف الفجر مصحوابً ابلربد ،وأحدث شقوق وتصدعات يف
ٚٙ
ودمر الكثَت من ادلنازل وىلك الكثَت من احليواانت ٚ٘،وغرق الكثَت من اجليش الصلييب يف هنر الفرات.
كامل ادلدينة ّ
ويف سنة ٔٓ٘هٔٓٓٚ/م كان الوحل الطُت) سبب يف ىزدية جيش صدقة بن مزيد الشيباين أمام جيش األمَت
ٚٚ
مودود بن ألتونتكُت .حيث علق العسكر يف الطُت وقتل مزيد بن صدقة مع الكثَت من عسكره.
ويف عام ٕٔ٘هٕٕٔٔٚ/م ،زادت مياه دجلة وحلقت أبسوار جزيرة ابن عمر وغرقت منطقة الزالقة القريبة من
تلك ادلنطقة واليت كان يقيم دا عماد الدين زنكي مع جيشو وأصبحت ادلنطقة شللوشة ابدلاش ولو استمر فيها لليوم الثاين
ٚٛ
ذللك ىو وعسكره.
ويف سنة ٘ٗٚهٕٔٔ٘/م ،تتابعت الرعود والربوق واألمطار يف أعايل اجلزيرة الفراتية من عدة جهات وزادت
ٜٚ
مياه األهنار.
ويف عام ٜ٘ٙهٖٔٔٚ/م ،كان الزمان ربيعا يف شهر رمضان توالت األمطار يف دايربكر واجلزيرة وادلوصل
فدامت أربعُت يوماً ما رأينا الشمس فيها غَت مرتُت كل مرة مقدار حلظة ،وأدت ىذه العاصفة إىل ىدم البيوت وزادت مياه
دجلة فيها زايدة عظيمة مل يسبق وأن حصل مثلها ٛٓ.وخاف الناس وضجوا ابلبكاش واهندمت دور كثَتة وىلكت مزار
ٔٛ
الٖتصى وزادت مياه دجلة زايدة كبَتة وأىلكت الكثَت من القرى وادلزار .
ويف عام ٖ٘ٙهٕٖٔٚ/م ،حدث فيضان لنهر دجلة على امتداده يف اجلزيرة والعراق أواخر تلك السنة َّ
ومد
ٕٛ
َّ
مداً عظيماً ىائالً وأغرق دوراًكثَتة ،وغرقت سفينتان فهلك فيهما ضلو خسمُت نسمة.
ٗ ٚابن القالنسي ،ذيل اتريخ دمشقٖٕٔ ،؛ ابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم.ٚٚ/ٔٛ ،
٘ ٚمىت الرىاوي ،اتريخ مىت الرىاوي.ٖٖٔ ،
 ٚٙفوشيو الشارتري ،اتريخ احلملة إىل بيت ادلقدس ،ترٚتة .قاسم عبده القاىرة :دار الشروق.ٜٔٗ ،)ٕٓٓٔ ،
 ٚٚابن القالنسي ،ذيل اتريخ دمشق.ٜٔ٘ ،
 ٚٛابن األثَت ،التاريخ الباىر.ٖٙ ،
 ٜٚابن القالنسي ،ذيل اتريخ دمشق.ٖٔٛ ،
ٓ ٛابن األثَت ،الكامل يف التاريخ .ٙٔ-ٙٓ/ٔٓ ،العيٍت ،عقد اجلمان.ٜٔٚ/ٔ ،
ٔ ٛالذىيب ،اتريخ اإلسالم ووفيات ادلشاىَت واألعالم.٘ٓ-ٜٗ/ٖٜ ،
ٕ ٛادللطي ابن العربي ،اتريخ سلتصر الدولٕٕٓ ،؛ ابن العربي ،اتريخ الزمان.ٕٛ٘ ،
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 -5الزالزل

ذكرت لنا العديد من ادلصادر التارخيية خالل فًتة ىذا البحث أن العديد من اذلزات والزالزل وقعت يف بالد
اجلزيرة الفراتية وقد خلفت ورائها الدمار للمساكن واحملال والطرق وكذلك موت أعداد كبَتة من البشر ٖتت الردم بسبب
ٖٛ
ِ
خلق من النّاس.
وىلَ َ
ك ٌ
فهدَّمت الدُّورَ ،
الزالزل .ففي أحداث سنة ٖٚٙهٜٛٙ/مُ ،زلْ ِزلَت ادلَْوصلُ ،
ويف زلزال سنة ٘ٓٛهٔٔٔٗ/م ،هتدمت معظم أسوار الرىا وحران ووقعت دور كثَتة واشتعلت احلرائق حول
ٗٛ
الفرات وىدم يف مدينة ابلس مائة دار وخسف بسميساط.
وكانت ىذه الزالزل تستدعي اىتمام احلكام ابلعمارة بعد وقو الكارثة ،فبعد زلزال ٕ٘٘هٔٔ٘ٚ/م ،قام نور الدين
٘ٛ
زنكي بعمارة ما ىدمتو ىذه الزالزل.
وقد كشفت ادلصادر التارخيية القددية ادلختلفة سيطرة معتقدات دينية وشعبية على أفكار الناس حول سبب
حدوث ىذه الكوارث الزلزالية ادلدمرة ،فقد اعترب ميخائيل السرايين زلزلة سنة ٔ٘ٙهٔٔٙٙ/م ،اليت دمرت حلب
ٛٙ
ومششاط واجلزيرة أبهنا غضب إذلي بسبب الفواحش واآلاثم واخلطااي.
وبسبب حجم اخلسائر الكبَت الناٚتة عن ىذه الزالزل اعترب علماش الدين ادلسلمُت أن ىذه الزالزل جاشت
ٛٚ
عقان إذلي بسبب االضلراف عن الدين واتبا الشهوات وإبطال الصالة وغَتىا.
وذكر لنا ابن األثَت يف أحداث سنوات ٖٙٛهٜٚٛ/م ،أبن زالزل وقعت يف عموم ادلنطقة وكانت أشدىا يف
ٛٛ
العراق.
وكذلك يف أحداث سنة ٖٚٙهٜٛٙ/م ،وفيها كان ابدلوصل زلزلة شديدة هتدم دا كثَت من ادلنازل ،وىلك كثَت
ٜٛ
من الناس.
ويف عام ٓ٘ٗه ٔٓ٘ٛ/م ،يف شهر شوال ،كانت زلزلة عظيمة ابلعراق ،وادلوصل ،ووصلت إىل مهدان ،ولبثت
ٜٓ
ساعة ،فخربت كثَتا من الدور ،وىلك فيها اجلم الغفَت.

ٖ ٛالذىيب ،اتريخ اإلسالم ووفيات ادلشاىَت واألعالم.ٜٗٚ/ٕٙ ،
ٗ ٛابن القالنسي ،ذيل اتريخ دمشق.ٜٔٔ ،
٘ ٛأبو العباس أٛتد بن علي القلقشندي ،صبح األعشى يف صناعة اإلنشا القاىرة :دار الكتب ادلصرية،)ٜٕٕٔ ،
ٔ.ٗ٘ٚ/
 ٛٙمار ميخائيل السرايين ،اتريخ ميخائيل السرايين الكبَت.ٕٜ٘/ٖ ،
 ٛٚابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٕٚ٘/ٔٓ ،
 ٛٛابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٖٖٛ/ٚ ،
 ٜٛابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٕٜٗ/ٚ ،
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ويف عام ٜ٘ٓهٔٔٔ٘/م حدثت يف اجلزيرة الفراتية زلزلة ،وأدت إىل تصد اجلبال والصخور وتشققت األرض
ٜٔ
منها وصلم عنها اهنيارات أرضية وأصوات مزعجة أرىبت الناس وقيل مات بعض الناس من الذعر.
ويف عام ٖٕ٘هٖٔٔٚ/م ،ذكر ابن القالنسي " أنو وقع يف شهر صفر زلزلة عظيمة جاشت ابجلزيرة وأعمال
ٕٜ
ادلوصل وىلك فيها خلق كثَت".
ٖٜ
وكذلك يف أحداث عام ٕٗ٘هٕٜٔٔ/م ،كانت زلزلة عظيمة يف العراق وادلوصل واجلزيرة فخربت كثَتاً.
ويف عام ٗٗ٘هٜٔٔٗ/م ،حدث زلزلة يف غرة ذي احلجة وماجت األرض عشر مرات ،ومشلت مالطية واجلزيرة
ٜٗ
الفراتية.
وذكر سبط ابن اجلوزي أن زلزلة وقعت يف عام ٜ٘ٚهٕٔٓٓ/م ،يف بالد اجلزيرة والشام ومصر وامتدت إىل
ٜ٘
أذربيحان وأحصي من ىلك فيها فكانوا ألف ألف إنسان ومائة ألف.

 -6اجلتفاف واجملاعات
اجتاحت اجلزيرة الفراتية نوابت شديدة من اجلفاف أدت إىل انتشار اجملاعات نتيجة تدين اإلنتاج الزراعي،
وارتبط ابجملاعات انتشار األمراض واألوبئة وارتفا األسعار ،وديكن القول أن اجملاعات اليت تعرضت ذلا اجلززيرة الفراتية
ليست ٚتيعها انٚتة عن ظروف طبيعية كاجلفاف ،بل كان للصراعات واحلرون وعمليات احلصار دور كبَت يف حدوثها.
واألمثلة على ذلك كثَتة فمن اجملاعات اليت حصلت بسبب احلرون رلاعة ماردين ورلاعة ميافارقُت بسبب حصار ادلغول
ذلاتُت ادلدينتُت يف سنة ٜ٘ٙهٕٔٙٔ/م .وتركت نوابت القحط واجلفاف الشديد آاثر سلبية على حياة الناس يف اجلزيرة
الفراتية ،كانتشار اللصوص وقطا الطرق واألمراض وغَتىا ،فاجلفاف والقحط يعٍت ىالك الكثَت من احملاصيل الزراعية
ٜٙ
وابلتايل انتشار اجملاعة وموت الكثَت من الناس واحليواانت جوعاً مثلما حدث سنة ٘ٔٛهٕٔٔٗ/م.
ويف عام ٖٖٚهٜٖٛ/م" ،وقع غالش ابلعراق وما جاوره من البالد ،وعدمت األقوات فمات كثَت من الناس
ٜٚ
جوعاً".
ٓ ٜابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٖٗٛ/ٛ ،
ٔ ٜمىت الرىاوي ،اتريخ مىت الرىاوي.ٜٕٔ ،
ٕ ٜابن القالنسي ،ذيل اتريخ دمشق.ٕٖٙ ،
ٖ ٜابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٕ٘ٙ/ٜ ،
ٗ ٜسبط ابن اجلوزي ،مرآة الزمان يف تواريخ األعيان.ٖٛٛ/ٕٓ ،
٘ ٜسبط ابن اجلوزي ،مرآة الزمان يف تواريخ األعيان.ٜٔ-ٜٓ/ٕٕ ،
 ٜٙابن القالنسي ،ذيل اتريخ دمشق.ٕٕٔ ،
 ٜٚابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٗٔٙ/ٚ ،
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وذكر يف أحداث سنة ٖٚٚهٜٛٚ/م ،أنو أتخر ادلطر حىت انتصف كانون الثاين ،وغلت األسعار ابلعراق وما
جياوره من البالد ومنها اجلزيرة الفراتية) ،واستسقى الناس مرتُت فلم يسقوا ،حىت جاش ادلطر سابع عشر كانون الثاين ،وزال
ٜٛ
القنوط ،وتتابعت األمطار.
ويف عام ٖٜٗهٔٓٗٚ/م ،وفيها كان ببغداد وادلوصل وسائر البالد العراقية واجلزرية غالش عظيم ،حىت أكل
الناس ادليتة ،وتبعو وابش شديد مات فيو كثَت من الناس ،حىت خلت األسواق ،وزادت أٙتان ما حيتاج إليو ادلرضى ،حىت بيع
ادلن من الشران بنصف دينار ،ومن اللوز ٓتمسة عشر قَتاطا ،والرمانة بقَتاطُت ،واخليارة بقَتاط ،وأشباه ذلك ٜٜ.واستمر
الغالش حىت عام ٓٗٗهٔٓٗٚ/م ،ويقول عنو ابن األثَت ،وفيها كان الغالش والوابش عاما يف البالد ٚتيعهأ ،تكة ،والعراق،
ٓٓٔ
وادلوصل ،واجلزيرة ،والشام ،ومصر ،وغَتىا من البالد.
ويف عام ٗٗٛهٔٓ٘ٙ/م " ،كان ٔتصر وابش شديد ،فكان ديوت يف اليوم ألف نفس ،مث عم ذلك سائر البالد
ٔٓٔ
من الشام ،واجلزيرة ،وادلوصل ،واحلجاز ،واليمن وغَتىا ".
ويف عام ٖٜٗهٜٜٔٓ/م ،اجتاح جفاف منطقة اجلزيرة وخاصة مدينة الرىا ومل تسقط األمطار طوال العام
وجفت األرض وىلكت األشجار وحقول الكرمة ونضبت العيون ،ومات عدد كبَت من سكان الرىا بسبب اجلو وكذلك
ٕٓٔ
ادلناطق اجملاورة للرىا ،وأجربت امرأة على أكل حلم صغَتىا ورجل أكل حلم زوجتو.
وذكر ميخائيل السرايين أن رلاعة حدثت يف اجلزيرة الفراتية ويف بالد الشام يف عام ٜ٘ٔهٕٔٔ٘/م " ،فأكل
الناس أوراق الشجر وقشور اخلشب الرطب وحىت القطط واحلمَت احلية وادليتة ،وكان الدم يشرن وكانوا ديضغون اجللود غَت
ادلدبوغة وجلود الدرو ومات األطفال جوعاً أمام والديهم ،وعجز الناس عن دفن ادلوتى من الصغار والشبان
ٖٓٔ
والشيوخ".
ٗٓٔ
وكذلك حدثت رلاعة يف ماردين سنة ٜ٘ٙهٕٔٙٔ/م ،أثناش حصار ادلغول للمدينة ومات خلق كثَت دا.

 ٜٛابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٖٕٗ/ٚ ،
 ٜٜابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٕٜٚ/ٛ ،
ٓٓٔ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٕٛٙ/ٛ ،
ٔٓٔ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٖٖ٘/ٛ ،
ٕٓٔ مىت الرىاوي ،اتريخ مىت الرىاوي.ٔٓٗ ،
ٖٓٔ مار ميخائيل السرايين ،اتريخ ميخائيل السرايين الكبَت.ٜٕٔ-ٜٔٓ/ٖ ،
ٗٓٔ ابن شداد ،األعالم اخلطَتة ،ٖ ،قسم اثين.٘ٚٗ ،
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ويف عام ٕ٘ٚهٔٔٚٙ/م ،شحت األمطار واشتد احلر وجفت الزرو والبقول ويف الربيع خلت عدة قرى من
سكاهنا بسبب العطش وخاصة منطقة نصيبُت وطور عابدين ،وأما أىل ادلوصل فلم حيصدوا شيئاً ومل يكن لديهم ماش
٘ٓٔ
للشرن وانتشرت اجملاعة.
ويف عام ٗ٘ٚهٔٔٚٛ/م ،انقطعت األمطار بشكل كامل يف سائر البالد الشامية والعراقية والدايربكرية واجلزيرة
وادلوصل وبالد اجلبل وخالط ،ووقع القحط وقلت األقوات واشتد الغالش وعم أكثر البالد العراق ومصر ودايربكر واجلزيرة
والشام وغَت ذلك من البالد حىت أكل الناس ادليتة ،ودام ذلك دلدة عام كامل وخرج الناس يف البلد يستسقون ٔٓٙ.وقال
ٔٓٚ
العيٍت أكل الناس أوالدىم وماتوا على الطرق.
ويف عام ٜ٘٘هٜٔٔٛ/م ،ضربت رلاعة ماردين وعدمت األقوات عندىم وكثرت األمراض فيهم حىت أن كثَتاً منهم كان
ٔٓٛ
اليطيق القيام.
وذكر ابن األثَت " أن اجلراد غزا اجلزيرة الفراتية يف عام ٕٔٙهٕٕٔٗ/م ،فأكل ماوجده من احملاصيل فقلت
ٜٔٓ
األقوات وارتفعت األسعار يف العراق وادلوصل وسائر اجلزيرة ودايربكر".
وعندما حاصر جالل الدين مدينة خالط يف عام ٕٙٙهٕٕٔٛ/م ،ىرن معظم سكاهنا بسبب اجملاعة ،وأكل
ٓٔٔ
الناس الغنم مث البقر مث اجلواميس مث اخليل مث احلمَت مث البغال والكالن والسنانَت وكانوا يصطادون الفأر وأيكلونو.
وكانت اجملاعة اليت حصلت يف ميافارقُت عام ٙ٘ٙهٕٔ٘ٛ/م ،كانت سبباً يف سقوطها بيد ادلغول بعد حصارىا دلدة
ٔٔٔ
طويلة ومات فيها خلق كثَت.

 -7األمراض واألوبئ

انتشرت يف اجلزيرة الفراتية العديد من األمراض واألوبئة ،وذكرت ادلصادر التارخيية ىذه األوبئة وأعراضها وطرق
عالجها ،وأشارت ادلصادر التارخيية إىل موت الكثَت من الناس أبمراض رلهولة مل ٖتدد أمسائها ،واكتفت يف وصفها ابلوابش
أو اآلفة ،وقد كانت األمراض واألوبئة سبباً يف صلاح أو فشل اجليوش يف ٖتقيق أىداف عسكرية أثناش الصراعات اليت تدور
يف اجلزيرة الفراتية خالل فًتة الدراسة،
٘ٓٔ مار ميخائيل السرايين ،اتريخ ميخائيل السرايين الكبَت.ٖٖٓ/ٖ ،
 ٔٓٙابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٜٕ/ٔٓ ،
 ٔٓٚالعيٍت ،عقد اجلمان.ٕٚٚ/ٔ ،
 ٔٓٛابن األثَت ،الكامل يف التاريخٕٙٓ/ٔٓ ،؛ ابن األثَت ،التاريخ الباىر.ٜٔٗ ،
 ٜٔٓابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٕٗٗ/ٔٓ ،
ٓٔٔ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخٗٛ٘-ٗٛٗ/ٔٓ ،؛ ابن العربي ،اتريخ الزمان.ٕٚٙ-ٕٚ٘ ،
ٔٔٔ ابن العربي ،اتريخ سلتصر الدولٕٗٗ ،؛ أبو الفداش ،ادلختصر يف اتريخ البشر.ٜٔٚ/ٖ ،
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فقد كان الوابش سبباً يف عودة عسكر نور الدين أرسالن زنكي عندما ىاجم نصيبُت وماردين سنة ٜٗ٘هٜٔٔٚ/م،
ٕٔٔ
حيث تسبب الوابش يف مقتل بعض قادتو،
ويف سنة ٜٗ٘هٔٓٙٚ/م ،يف شوال :حلق الدوان مواتن ،وانتفخت رشوسها وأعينها ،حىت كانوا يصيدون ٛتر
الوحش أبيديهم فيعافون أكلها ،ووقع عقيب ذلك بنيسابور وأعمال خراسان الغالش الشديد ،والوابش ادلفرط ،وكذلك
ٖٔٔ
بدمشق ،وحلب ،وحران.
ويف أحداث سنة ٖٕٗهٖٕٔٓ/م ،كان ابلبالد غالش شديد ،واستسقى الناس فلم يسقوا ،وتبعو وابش عظيم ،وكان عاما
يف ٚتيع البالد ابلعراق ،وادلوصل ،والشام ،وبلد اجلبل ،وخراسان ،وغزنة ،واذلند ،وغَت ذلك ،وكثر ادلوت ،فدفن يف
أصبهان ،يف عدة أايم ،أربعون ألف ميت وكثر اجلدري يف الناس فأحصي ابدلوصل أنو مات بو أربعة آالف صيب ،ومل ٗتل
ٗٔٔ
دار من مصيبة لعموم ادلصائب ،وكثرة ادلوت ،وشلن جدر القائم أبمر هللا وسلم.
٘ٔٔ
ويف عام ٕ٘ٗهٖٔٓٗ/م ،كثر ادلوت ابخلوانيق يف كثَت من بالد العراق والشام وادلوصل.
وكذلك ذكر ابن األثَت يف أحداث سنة ٔ٘٘هٔٔ٘ٙ/م ،كثرت األمراض مثل الفاجل وغَتىا ومات دا الكثَت من الناس
ٔٔٙ
والعسكر وخاصة يف بغداد وما جاورىا من داير اجلزيرة.
ٔٔٚ
وانتشر ادلرض والوابش ابدلوصل ومات الكثَت من الناس بو.
ذكر ابن حجر العسقالين يف عام ٘٘ٚهٜٔٔٚ/م ،أن مرض الطاعون انتشر يف العراق وما جاورىا من البالد
ٔٔٛ
ومنها اجلزيرة وىلك بو خلق عظيم.
وذكر أبو شامة يف عام ٘ٛٙهٜٔٔٓ/م ،أن وابش انتشر بُت جيش ادلسلمُت وجيش اإلفرنج ،وكان عند اإلفرنج
ٜٔٔ
أعظم وأكثر وكانت أعراضو قروح صلبة يف الرقبة واحللق ومرض بو صاحب حران وخلق كثَت من األكابر.

ٕٔٔ ابن األثَت ،التاريخ الباىر.ٜٖٔ ،
ٖٔٔ ابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم.ٕٔٓ/ٔٙ ،
ٗٔٔ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٕٓ٘/ٛ ،
٘ٔٔ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٕٖٔ/ٛ ،
 ٔٔٙابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٗٔٓ-ٗٓٚ/ٜ ،
 ٔٔٚابن اجلوزي ،ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألمم.ٕٖٚ/ٔٛ ،
 ٔٔٛأٛتد بن علي بن دمحم ابن حجر العسقالين ،بذل ادلاعون يف فضل الطاعونٖ ،تقيق .أٛتد الكاتب الرايض :دار
العاصمة.ٖٙٛ ،)ٕٜٓٓ ،
 ٜٔٔأبو شامة ،الروضتُت.ٖٔٓ ،ٛٔ/ٗ ،
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وذكر ابن األثَت يف عام ٜ٘٘هٜٔٔٛ/م ،أن رلاعة ضربت ماردين وعدمت األقوات عندىم وكثرت األمراض
ٕٓٔ
فيهم حىت أن كثَتاً منهم كان اليطيق القيام.
انتشر يف بالد اجلزيرة الفراتية يف عام ٓٔٙهٕٔٔٗ/م ،أمراض مثل علة البطن والقولنج وغَتىا ٕٔٔ.وكذلك من
ٕٕٔ
األمراض ادلنتشرة يف اجلزيرة الفراتية مرض اإلسهال وتسبب يف وفاة الكثَت من الناس.
ٖٕٔ
وانتشر مرض احلمى يف بالد اجلزيرة يف عام ٔ٘ٙهٕٔٔٛ/م ،وتويف فيو صاحب ادلوصل ادللك القاىر.
وذكر ابن فضل هللا العمري أن مرض القولنج انتشر يف اجلزيرة الفراتية ومدهنا يف سنة ٙٔٛهٕٕٔٔ/م ،وتويف بو
ٕٗٔ
صاحب آمد وحصن كيفا ادللك الصاحل انصر الدين زلمود األرتقي.
ويف سنة ٖ٘ٙهٕٖٔٚ/م ،انتشرت يف اجلزيرة الفراتية مرض اإلسهال ومات فيو ادللك األشرف بن موسى العادل حاكم
ٕ٘ٔ
اجلزيرة.

اخلامت

رأينا يف ىذه الدراسة أن الكوارث سواش أكانت حوادث طبيعية أو أفعال إذلية الديكن السيطرة عليها والديكن
التخفيف من آاثرىا ،كوهنا تشكل قوة قاىرة غَت عادية لإلنسان وتسبب الوفيات واإلصاابت واألضرار ابدلمتلكات وتهبثر
على االقتصاد وعلى احلياة االجتماعية ،وقد تكون بعض الكوارث من صنع اإلنسان وتهبثر على رلرايت احلياة الطبيعية.
والكوارث الطبيعية قددية قدم اإلنسان واألرض ،فكان اجملتمع يف العصور الوسطى ينظر إىل الكوارث على أهنا
غضب إذلي ،أو أحداث غَت متوقعة ٖتدث يف احلياة اليومية ،وتعد الزالزل أكثر الكوارث الطبيعية اليت حظيت ابلتدوين
واالىتمام خالل فًتة العصور الوسطى ،ومت تدوين ووصف ادلناطق ادلتضررة وحجم اخلسائر يف ادلباين واألشخاص ،وكان
ينظر للكوارث الطبيعية كالزالزل والفيضاانت والطاعون على أهنا عقوبة إذلية كما ذكر ذلك العديد من ادلهبرخُت.

ٕٓٔ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخٕٙٓ/ٔٓ،؛ ابن األثَت ،التاريخ الباىر.ٜٔٗ ،
ٕٔٔ سبط ابن اجلوزي ،مرآة الزمان يف تواريخ األعيان .ٕٕٓ/ٕٕ ،
ٕٕٔ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٖٙ٘/ٔٓ ،
ٖٕٔ ابن الفرات ،اتريخ ابن الفراتٕ٘ٗ/٘ ،؛ ابن األثَت ،الكامل يف التاريخ.ٖٕٛ/ٔٓ ،
ٕٗٔ شهان الدين أٛتد بن حيِت ابن فضل هللا العمري ،مسالك األبصار يف شلالك األمصارٖ ،تقيق .كامل سلمان
اجلبوري بَتوت :دار الكتب العلميةٔ٘ٙ/ٕٚ ،)ٕٓٔٓ ،؛ دمحم بن علي بن عبدالعزيز ابن النظيف ،التاريخ ادلنصوري،
ٖتقيق .أبو العيد دودو دمشق :مطبوعات رلمع اللغة العربية بدمشق.ٜٖ ،)ٜٔٛٔ ،
ٕ٘ٔ ابن كثَت ،البداية والنهاية.ٖٕٚ/ٚ ،
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لقد عانت مدن اجلزيرة الفراتية من الفنت واإلضطراابت نتيجة احلرون واذلجمات ادلتبادلة بُت ادلسلمُت
والصليبيُت وادلغول على أرض اجلزيرة الفراتية ،كما أدت احلرون والظروف اجلوية القاسية إىل حدوث رلاعات كما حدثت
يف مدينة الرىا سنة ٘ٓ٘هٕٔٔٔ/م .كذلك بينت ىذه الدراسة أن الصراعات واحلرون كان سبباً يف حدوث بعض
الكوارث اليت عاىن منها سكان اجلزيرة الفراتية كانتشار األمراض واحلرائق واجملاعات نتيجة احلصار .كما حدث يف حصار
ادلغول دلدينة ماردين وميافارقُت حيث انتشرت األمراض بُت الناس مث أكل الناس احليواانت ومات الناس من اجلو ومل
جيدوا من يدفنهم.
وكذلك من الكوارث الطبيعية اليت ضربت اجلزيرة الفراتية الفيضاانت وخاصة هنري دجلة والفرات بسبب عبور
ىذين النهرين يف أراضي اجلزيرة فكانت ادلنطقة معرضة بشكل دائم للفيضاانت كما حدث يف فيضان هنر دجلة حيث
فاضت ادلوصل وسنجار يف ٗٙٙهٔٓٚٗ/م .والذي ساعدان على معرفة ىذه الكوارث التدوين التارخيي ذلذه الكوارث
من قبل ادلهبرخُت ووصلتنا الكثَت من األحداث اليت دوهنا ادلرخون القدامى واليت تعطينا انطباعاً عاماً عن األحداث اجلوية
واجليولوجية اليت تعرضت ذلا منطقة اجلزيرة واليت ديكن أن نستفيد منها يف تكوين صورة دقيقة لتلك األحداث مع مقارنتها
ابلكوارث الطبيعية اليت تضرن تلك ادلناطق يف عصران احلايل.
ادلصادر وادلراجع

ابن األثَت ،دمحم بن دمحم بن عبدالكرًن بن عبدالواحد الشيباين عزالدين .التاريخ الباىر يف الدولة األاتبكيةٖ .تقيق .عبدالقادر طليمات.
ٔ.
القاىرة :دار الكتب احلديثة.ٜٖٔٙ ،
ابن األثَت ،دمحم بن دمحم بن عبدالكرًن بن عبدالواحد الشيباين عزالدين .الكامل يف التاريخٖ .تقيق .دمحم يوسف الدقاق .بَتوت :دار
ٕ.
الكتب العلمية.ٕٖٓٓ ،
ابن اجلوزيٚ ،تال الدين أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم .ادلنتظم يف اتريخ ادللوك واألممٖ .تقيق .دمحم عبدالقادر عطا ،بَتوت:
ٖ.
دار الكتب العلمية.ٜٜٕٔ ،
ابن اجلوزي ،مشس الدين أبو ادلظفر يوسف بن قِْزأُوغلي .مرآة الزمان يف تواريخ األعيانٖ .تقيق .رلموعة من احملققُت .دمشق :دار
ٗ.
الرسالة العادلية.ٕٖٓٔ ،
ابن حوقل النصييب ،أبوالقاسم دمحم بن علي .صورة األرض .بَتوت :دار مكتبة احلياة.ٜٜٕٔ ،
٘.
ابن العربي ،أبو الفرج غريغوريوس ابن ىارون ادللطي .اتريخ الزمان .ترٚتة .األن إسحاق أرملة .بَتوت :دار ادلشرق.ٜٜٔٔ ،
.ٙ
ابن العربي ،غريغوريوس أبو الفرج بن ىارون ادللطي .اتريخ سلتصر الدولٖ .تقيق .خليل منصور بَتوت :دار الكتب العلمية،
.ٚ
.ٜٜٔٚ
ابن الفرات ،انصر الدين دمحم بن عبدالرحيم .اتريخ ابن الفراتٖ .تقيق .قسطنطُت زريق .بَتوت :ادلطبعة األمَتكانية.ٜٕٔٗ ،
.ٛ
ابن الفوطي ،كمال الدين عبدالرزاق بن أٛتد الشيباين .احلوادث اجلامعة والتجارن النافعة يف ادلائة السابعةٖ .تقيق .مهدي النجم.
.ٜ
بَتوت :دار الكتب العلمية.ٕٖٓٓ ،
ٓٔ .ابن القالنسيٛ ،تزة بن أسد بن علي بن دمحم أبو يعلى .ذيل اتريخ دمشق .بَتوت :مطبعة اآلابش اليسوعيُت.ٜٔٓٛ ،
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ابن النظيف ،دمحم بن علي بن عبدالعزيز .التاريخ ادلنصوريٖ ،تقيق .أبو العيد دودو .دمشق :مطبوعات رلمع اللغة العربية بدمشق،

ٔٔ.
ٔ.ٜٔٛ
ٕٔ .ابن حجر العسقالين ،أٛتد بن علي بن دمحم .بذل ادلاعون يف فضل الطاعونٖ .تقيق .أٛتد الكاتب الرايض :دار العاصمة.ٕٜٓٓ ،
ٖٔ .ابن شداد ،عز الدين أبو عبدهللا دمحم بن علي بن إبراىيم .األعالق اخلطَتة يف ذكر أمراش الشام واجلزيرةٖ .تقيق :حيِت زكراي عبارة،
دمشق :منشورات وزارة الثقافة ،دمشق.ٜٜٔٔ ،
ٗٔ .ابن شداد ،يوسف بن رافع بن ٘تيم داش الدين .النوادر السلطانية واحملاسن اليوسفية .القاىرة :مكتبة اخلاصلي.ٜٜٔٗ ،
٘ٔ .ابن فضل هللا العمري ،شهان الدين أٛتد بن حيِت .مسالك األبصار يف شلالك األمصارٖ .تقيق .كامل سلمان اجلبوري .بَتوت :دار
الكتب العلمية.ٕٓٔٓ ،
 .ٔٙابن كثَت ،عماد الدين أيب الفداش عمر بن إمساعيل .البداية والنهايةٖ ،تقيق .عبداحملسن الًتكي .القاىرة :دار ىجر.ٜٜٔٛ ،
 .ٔٚابن واصلٚ ،تال الدين دمحم بن سامل .مفرج الكرون يف أخبار بٍت أيونٖ ،تقيقٚ .تال الشيال .القاىرة :دار الكتب والواثئق القومية،
.ٜٔ٘ٚ
 .ٔٛأبو الفداش ،عماد الدين إمساعيل بن علي .ادلختصر يف اتريخ البشر .ابلقاىرة :ادلطبعة احلسينية.ٜٔٓٚ ،
 .ٜٔأبو الفداش ،عماد الدين إمساعيل بن دمحم بن عمر ادلهبيد .تقوًن البلدان .ابريس :دار الطباعة السلطانية ٖٓ.ٔٛ
ٕٓ .أبو شامة ،أبو القاسم شهان الدين عبد الرٛتن بن إمساعيل بن إبراىيم ادلقدسي .الروضتُت يف أخبار الدولتُت .احملقق .إبراىيم مشس
الدين .بَتوت :دار الكتب العلمية.ٕٕٓٓ ،
ٕٔ .اإلصطخري ،أبو إسحاق إبراىيم بن دمحم .مسالك ادلمالك .مدينة ليدن اذلولندية :مطبعة بريل.ٜٕٔٚ ،
ٕٕ .األصفهاين ،عماد الدين دمحم بن دمحم .البستان اجلامع جلميع تواريخ أىل الزمانٖ .تقيق .عمر عبدالسالم الًتمانيٍت .بَتوت :ادلكتبة
العصرية.ٕٕٓٓ ،
ٖٕ .البخاري ،دمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا .صحيح البخاري .احملقق .دمحم زىَت بن انصر الناصر .بَتوت :دار طوق النجاة.ٕٓٓٔ ،
ٕٗ .الذىيب ،مشس الدين دمحم بن أٛتد بن عثمان .اتريخ اإلسالم ووفيات ادلشاىَت واألعالمٖ .تقيق .عمر تدمري .بَتوت :دار الكتان
العريب.ٜٜٔٗ ،
مىت .اتريخ مىت الرىاوي .ترٚتة .زلمود الرويضي وعبدالرحيم مصطفى .أربد :مهبسسة ٛتادة للنشر.ٕٜٓٓ ،
ٕ٘ .الرىاويّ ،
 .ٕٙالسرايين ،مار ميخائل .اتريخ ميخائيل السرايين الكبَت .ترٚتة .مار غريغوريوس صليبا مشعون .حلب :دار ماردين.ٜٜٔٙ ،
 .ٕٚالسيوطي ،جالل الدين عبدالرٛتن بن أيب بكر .اتريخ اخللفاش .بَتوت :دار ادلنهاج.ٕٖٓٔ ،
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ٕٖ .العيٍت ،بدرالدين زلمود بن أٛتد .عقد اجلمان يف اتريخ أىل الزمان .القاىرة :دار الكتب والواثئق القومية.ٕٓٔٓ ،
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الفارقي ،أٛتد بن يوسف بن علي بن األزرق .اتريخ الفارقيٖ .تقيق .بدوي عبداللطيف عوض .القاىرة :اذليئة العامة لشهبون ادلطابع
األمَتية.ٜٜٔ٘ ،
القطارنة ،زايد ٛتد .إدارة الكوارث .عمان :دار االكاددييون للنشر.ٕٖٓٔ ،
القلقشندي ،أبو العباس أٛتد بن علي .صبح األعشى يف صناعة اإلنشا .القاىرة :دار الكتب ادلصرية.ٜٕٕٔ ،
النويري ،شها ن الدين أٛتد بن عبدالوىان .هناية األرن يف فنون األدنٖ .تقيق .رلموعة زلققُت .بَتوت :دار الكتب العلمية،
ٕٗٓٓ.
ايقوت احلموي ،شهان الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا احلموي .معجم البلدان .بَتوت :دار صادر.ٜٔٚٚ ،
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Al-Djazīra Economic life during the Ayyubid period
Industry as a model
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ىجامعةىدامراءى/ىكلوةىالتربوة/ىقدمىالتاروخى
االختصاصىالدقوق:ىالتاروخىالعباديىالمتأخر ى
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ملخص البحث:

كانت مدن اجلزيرة الفراتية مركزاً حيوايً إلنتاج خمتلف الصناعات خالل العصر االيويب إذ تعتمد عليها دول اجلوار
بتزويدىا مبختلف الصناعات الزراعية واملعدنية وخمتلف الفنون الصناعية وذلك بفضل ما شهدتو ىذه املنطقة من تطورات
على صعيد توفر رؤوس االموال،واملواد اخلام االولية،فضال عن مهارة اليد العاملة يف اجملال الصناعي والفين.

الكلمات املفتاحية

ٔ_الصناعات ٕ_اجلزيرة الفراتية ٖ_املوصل ٗ_الصناعات الفنية

Abstract
Al-Djazīra cities were a vital center for the production of various
industries during the Ayyubid era. as neighboring countries depended on
them to supply them with various agricultural and metal industries and
various industrial crafts, due to the developments that this region witnessed
in terms of the availability of capital and materials The primary raw
materials, as well as the skill of the labor force in the industrial and artist
field.
Key words: 1-Industries 2- Al-Djazīra 3-Mosul 4-Technical Industries

املقدمة

كانتتت عةلتتة اايتتاة اال تصتتادية يف ُمتتدن اجلزيتترة الفراتيتتة ُاركهتتا اان تتان الزراعتتي والتةتتاري ب ت الق ترن الراب ت
والسادس اهلةري /العاشر والثاين عشر امليالدي ) إال َّ
أن ذلك ال يعين إلغاء أو حمو دورىا الصناعي ،بل على العكس فقد
حظيت الصناعة جبانب ك ت ٍٍ ِم َتن ايةيتة والتطتور يف متدن اجلزيترة الفراتيتة الت تقت بت اتري دالتة والفترات وتشتتمل علتى
داير ربيعتتة وداير مضتتر وداير بكتتر ،وىتتتد علتتى اتتر الفترات متتن وتتال ملطيتتة مستتٍة يتتوم وتتاالً وا االن تتار انتتو ً وعلتتى
دالة من تكريت انو ً ا وال ازيرة ابن عمر واالً ٔ) ،و د أص حت مدن اجلزيرة الفراتية مركزاً حيوايً تعتمد ِ
عليو دول

اجلت توار ك تتالعراا ،وب تتالد الش تتام ،ومص تتر ،وب تتالد ف تتارس لتزوي تتدىا مبُختل تتف الص تتناعات الزراعي تتة ،واملعدني تتة وخمتل تتف الفن تتون
الصناع املهرة خاصتةً متن أىتل املوصتل التذين ُعرفتوا
الصناعية ،كما انتقلت كثٍ من الصناعات إ الدول اجملاورة عن طريق ُ
بنشتتاطها املتطتتور بشتتهادة يتتذكرىا القتتزويين) بقولتتو ه وأىلهتتا أىت ُتل اخلتتٍ ،واملتتروءة ،والط تتاع اللطيفتتة يف املعاشتترة والظرافتتة
والتد يق يف الصناعات)) ٕ).
ٔ) اإلصت تتطخري ،ابت تتو ايت تتحاا اب ت تراىيا بت تتن الفاريت تتي الكرخت تتي تٓٓٗهٜٔٓٓ/م)ه مست تتالك املمالك،مط عت تتة بريل ليت تتدنٜٖٜٔ،م)
صٕ٘؛ ي ت توادي ،ع ت تتد هاالح ت توال االاتماعيت تتة واال تص ت تتادية يف بت تتالد اجلزيت تترة الفراتيت تتة ،طٔ ،دار الشت تتلون الثقافيت تتة بغت تتداد،
ٜٜٔٛم)،صٔ.ٕٚ
ٕ) زكراي بن بن حممود تٕٙٛهٕٖٔٛ/م)هآاثر ال الد وأخ ار الع اد ،دار صادر بٍوت،د ،ت) ،ص ٕ.ٗٙ
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و لتايل فإن وفرة املصادر ال أغنت ىذا ال حث أعطت القدرة لعمل خطوات متسلسلة وخمتصرة إليضاح اجلانب
الصتتناعي يف اجلزيتترة الفراتيتتة ،لتتذلك ا تقستتيا ال حتتث ا أربت م احتتث ،فامل حتتث االول عتتن الصتتناعات املرت طتتة لنشتتاط
الزراعتتي ،وامل حتتث الثتتاين عتتن الصتتناعات املعدنيتتة ،وامل حتتث الثالتتث عتتن الصتتناعات الفنيتتة ،وامل حتتث الراب ت عتتن االي تواا
وتنظيا العمل الصناعي ومرا تو.

املبحث االول
الصناعات املرتبطة ابلنشاط الزراعي
أوال :الصناعات الغذائية

الستتكر النتتادر اي تتر والتتذي عرفتتت مدينتتة
عرفتتت بتتالد اجلزيتترة الفراتيتتة تصتتنيعها لموعتتة متتن الصتتناعات الغذا يتتة ومنهتتا ُ
املوصتتل بتصتتنيعو ٖ) ،كمتتا كتتان الستتكر املعتترو يبلتوج املصتتري ىتتو التتذي كتتان يُغطتتي اتتزءاً متتن حااتتات ُيتتكان اجلزيتترة
الفراتية خالل العصر اييويب ،بدليل ما ذكرهُ ابن ايثٍ) عن حوادث ينة ٕٕٙىتٕٕٔ٘/م) عندما و عت زلزلة يف أرض
ِ
بنوعيو ؛ اي ر النادر ،وايبلوج املصري ٗ) ،كمتا صتنّعت متدن اجلزيترة
اجلزيرة الفراتية ،وكيف ارتف يعر السكر يف املوصل
٘)
الستتكر فكتتا َن ُيتتكر ايح تواز التتذي ُزلتتب إ أرض اجلزيتترة الفراتيتتة متتن
الستتكر  ،أمتتا أردأ أن تواع ُ
القنتتد أي عستتل صتتب ُ
منطقة ايحواز ،إ ْذ يذكر أحد الشعراء ِ
وصفوُ لقول ه
لقضت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ُتا اجلْم ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ِر وااديت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ِتد ايعت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتادي دونت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوُ ضت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا ُيت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتك ِر ايى ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت توا ِز .)ٙ
الستكان إ التد يق ،فقتد أ امتت متدن اجلزيترة الفراتيتة لموعتة متن الطتواح
أما طحن اا توب والت تتمثتل يف حااتة ُ
لطحن ح وب القمح والشعٍ وغٍةا  ،)ٚكما ىو ااال يف نصي  ،)ٛوالر ة  ،)ٜوحديثة ٓٔ) ،وبلد ٔٔ) ،و لعة اعرب ٕٔ)،
ٖ) ابتتن ايثتتٍ ،علتتي بتتن ايب الكتترم

الشتتي اين اجلتتزري تٖٓٙهٕٖٕٔ/م)هالكامتتل يف التتتاريا ،دار صتتادر بتتٍوتٖٜٜٔ،هٜٜٔٚ/م)،

جٕٔ ،ص . ٗٗٛ
ٗ) الكامل ،جٕٔ ،ص . ٗٗٛ
٘) اجل ت تتاحع،ابو عثم ت تتان عم ت تترو ب ت تتن ت تتر ال ص ت تتري تٕ٘٘هٛٙٛ/م)هالت ص ت تتر لتةت تتارة،تحه حست تتن حست تتين ع ت تتد الوىت تتاب،طٕ،املط عت تتة
الرمحانية مصرٖٔ٘ٗ،هٜٖٔ٘/م) ،ص ٖٖ .
 )ٙاجلاحع ،الت صر لتةارة ،ص ٕٖ .
 )ٚابتتن شتتداد،عز التتدين بتتن علتتي تٗٙٛهٕٔٛ٘/م)ه ايعتتالا اخلطتتٍة يف ذكتتر ام تراء الشتتام واجلزيتترة ،تتتحه اتتر ع تتارة ،وزارة الثقافتتة
واالرشاد دمشقٜٔٚٛ،م) ،أ ،جٖ ،ص ٗٗ .
 )ٛنصتتي ه وىتتي إحتتدى متتدن داير ربيعتتة ،تقت لقتترب متتن يتتنةار علتتى بعتتد  )ٜفرايتتا ،ونصتتي متتن أاتتل بقتتاع اجلزيتترة وأحستتنها متتد ً
وأكثرىا بساتيناً وفاكهة ومياىاً ومتنزىاً وخضرة نضرة ،إذ كان هلا ولقراىا أربعون ألف بُستان ،ول ُكثترة مياىهتا وأشتةارىا فهتي وهلتة اهلتواء ُمضترةٌ
ترب ع تتا املث تتل .ينظ تتره اب تتن حو تتل ،اب تتو القاي تتا النص تتي تٖٙٚهٜٚٚ/م)ه ص تتورة ايرض ،دار مكت تتة
لغ تتر ء ،وع تتا عق تتارب تَّال تتة يُض ت ُ
ااياة ،بٍوتٜٜٕٔ،م)،صٜٔٔ
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ودارا ٖٔ) ،وتكريت وآمد ٗٔ) ،واملوصل ال صنَّعت طواحينها ونُص ت يف يفينة ويط دالة وال يُديرىا املاء وتنتقل من
،
موضت ٍ إ آختتر ،و تتد ُ يتتت لعتتر ت) ٘ٔ) ،ويتتذكر اي تتوت اامتتوي) واتتود طتواح يف ازيتترة ابتتن عمتتر  ،)ٔٙوبعشتتيقا
)ٔٚ
فر هلا وأاري فيو املاء الذي أحاط ا ُلرحتى متن عيت اجلوانتب ،)ٔٛ
ورأس الع
الرحى وال نُص ت على خندا ُح َ
اىا ُ
كمتتا يتتذكر ابتتن حو تتل) ط تواح املوصتتل بقولتتو ه يف ويتتط دالتتة مطتتاحن تُعتتر لعتتروب يقتتل نظٍىتتا يف كث ت ٍٍ متتن

 )ٜالر تتة ه وىتتي صت ة داير مضتتر ،مدينتتة صتتغٍة د تتة تقت علتتى اتتر الفترات ،وىتتي حماذيتتة لت الد الشتتام ،اتتيط عتتا حصت ٌتن عتري  ،وىتتي طي تتة
اهلواء حسنة اييواا كثٍة ال ُقرى وال سات واخلٍات  .ينظر ه املقديتي ،بتن امحتد ال شتاري تٖٛٚهٜٜٚ/م)ه أحستن التقايتيا يف معرفتة
اال اليا ،طٖ ،مكت ة مدبويل القاىرةٜٜٔٔ/م) ،صٔٗٔ .
ٓٔ) حديث ت ت تتة ه بلي ت ت تتدة تقت ت ت ت عل ت ت تتى ا ت ت تتر دال ت ت تتة يف اان ت ت ت ِتو الشت ت تتر ي ت ت تترب الت ت تزاب ايعلت ت تتى .ينظت ت تتره اي وت،شت ت تتهاب الت ت تتدين ابت ت تتو ع ت ت تتد
ااموي تٕٙٙهٕٕٔٛ/م)ه معةا ال لدان ،دار صادر بٍوتٜٔٚ٘،م)،جٖ ،صٖٕٓ.
ٔٔ) بلتتد ه مدينتتة صتتغٍة تق ت غتتريب دالتتة فتتوا املوصتتل بينهمتتا ي ت فرايتتا والفريتتا يستتاوي ٗ,ٛكتتا) .ينظتتر ه االصتتطخري ،مستتالك
املمالك ،ص ٖ ٚ؛ اي وت ،معةا ال لدان ،جٕ ،صٔ.ٗٛ
ٕٔ) لعة اعربه وىي لعة تكون املسافة بينها وب ار الفرات مقدار ميل ،وصف تُقابل ما فوا ىذه القلعة أبكثر من عشرة أميال .ينظتره
ابتتن ع دااق،صتتفي التتدين ع تتد املتتلمن ال غتتدادي تٖٜٚهٖٖٔٛ/م)ه مراصتتد االطتتالع علتتى ا تتاء االمكنتتة وال قتتاع ،تتتحه علتتي
ال ةاوي،طٔ،دار اجليل بٍوتٜٜٕٔ،م) ،جٖ ،ص . ٔٔٔٛ
ٖٔ) دارا ه مدينة صغٍة نزىة جلزيرة تق يف يفح ا ل ب نصي وماردين ،وفيها مياه اارية وأشةار وزروع كثٍة  .ينظتر ه اإلصتطخري،
مسالك املمالك ،ص ٖ ٚ؛ اي وت ،معةا ال لدان ،جٕ ،ص.ٕٔٛ
ط عتا ا ُتر دالتة
أالها دراً ،وىتي بَلت ٌد تدًن حصت  ،م نيتةٌ اةتارة الستوداءُ ،اتي ُ
ٗٔ)آمد ه وىي من أعظا مدن داير بكر ،وأشهرىا ذكراً ،و َّ
متتن اوان هتتا الثالثتتة ،وىتتي مستتتديرة بتتو علتتى شتتكل اهلتتالل ،ويف ويتتط آمتتد عيتتون وآ ر عمقهتتا ذراعتتان ،وىتتي كثتتٍةُ ايشتتةار وال ستتات
والثمتتار والتتزروع  .ينظتتره ابتتن حو تتل ،صتتورة ايرض ،ص ٗ ٕٓٔ ،ٜٔٛ ،ٜٔ؛املقديتتي ،أحستتن التقايتتيا ،صٓٗٔ؛ اي تتوت ،معةتتا
ال لدان ،جٔ ،ص. ٘ٙ
٘ٔ) القزويين ،آاثر ال الد وأخ ار الع اد ،ص ٕ. ٗٙ
ط
واتي ُ
 ) ٔٙازيرة ابن عمر ه وىي مدينة ك ٍة حسنة ،تُعد إحدى نتواحي داير ربيعتة ،ومتن متداا ؛ فيشتابور ،و عينتااث ،واملغيثتة ،والتزوزانُ ،
ُ
يوا حستنة
جبزيرة ابن عمر الوادي ،ويدور حوهلا املاء من ثالثة اوانب وتق ب دالة وب اجل ل ولذلك ُ يت ازيرة ،وىي طي ة نزىة ،وهلا ٌ
بت ت تتن ابت ت تراىيا
تور م ت ت تتين اةت ت تتارةه ينظ ت ت تتره املقدي ت ت تتي ،أحس ت ت تتن التقاي ت ت تتيا ،ص ٖٜٔ؛ ابت ت تتن بطوطت ت تتة،ابو ع ت ت تتد
ومست ت تتةد عتيت ت تتق ويت ت ت ٌ
اللوايت تٜٚٚهٖٔٚٚ/م)ه الرحلة املسماة حتفة النظار يف غرا ب االمصار وعةا ب االيفار،طٔ ،املط عة اخلٍيةٜٔٓٗ ،م) ،ص.ٔٚٚ
 ) ٔٚرأس عت ه وىتتي املدينتتة الت ين ت عنتتدىا لموعتتة عيتتون مشتتهورة تلتتك العيتتون ييتتاس ىتتي منتتاب اتتر ،وىتتي عت اعس وعت الر حيتتة
وع اهلاويتة وعت الصترار ،وىتذه ايختٍة تعت ّد متن أشتهر العيتون يف مدينتة رأس عت  ،إ ْذ تتحتول ميتاه عت الصترار إ اتداول إلرواء ايراضتي
تروج خض ت تراء .ينظ ت تتره ابت تتن ا ت تتٍ ،بت تتن امحت تتد االندلس ت تتي تٗٔٙهٕٔٔٚ/م)هرحلت تتة ابت تتن ا ت تتٍ ،دار الكتت تتاب
الزراعيت تتة فحولتهت تتا إ مت ت ٍ
الل ناين بٍوت،د.ت)،ص.ٕٔٛ
 )ٔٛمعةا ال لدان ،جٔ ،ص ٕٖٗ ،جٕ ،ص . ٖٔٛ
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ايرض؛ ياتتا ا متتة يف ويتتط مت ٍ
تاء شتتديد اجلريتتة موثقتتة لساليتتل ااديتتد ،يف ُكتتل عربتتة منهتتا أربعتتة أحةتتار ويَطحتتن ُكتتل
حةرين يف اليوم والليلة هلس و راً  ،)ٜٔوىذهِ العروب من اخلشب وااديد ،ورمبا دخل فيها شيءٌ من الساج)) ٕٓ) .
كما اشتهرت بع مدن اجلزيرة الفراتية بتةفيف الفاكهة ط يعياً ،فضالً عن جتفيف اللحوم ،وىذا متا أش َتار إليتو
املقديي ال شاري) عن مدينة ااسنية ت وىي أحدى مدن داير ربيعة ت ت وال صتنعت الفواكتو املقتددة أي اجملففتة واجملتزوءة
ُ
ٖٕ)
النتتوى واملفرومتتة واملقطعتتة ٕٔ) ،كمتتا اشتتتهرت املوصتتل ويتتنةار بتةفيتتف الفاكهتتة فضتالً عتتن ُشتتهرة يتتروج)ٕٕ( ،وغريتتة
بُكثرة تصنيعها الزبيب ٕٗ).
وا اانب جتفيف الفاكهة ىنتا اللحتوم املةففتة والت اشتتهرت عتا املوصتل ،وختالط ٕ٘)يف تصتني الستمك املةفتف
ُ
ُ
تمك َُلّتح ويُكت س ،فضتالً عتن شتهرة املوصتل بتةفيتف اللحتا النيتد والتذي يُتدعى
والذي يُسمى الطريا الفا ق إذ كان الس ُ
)ٕٚ
)ٕٙ
لنمكست تتود) وىت تتو مت تتا اشت تتتهرت بت ت ِتو أيض ت تاً مدينت تتة معلثت تتااي  .كمت تتا وكثت تترت صت تتناعة الزيت تتت يف الر ت تتة  ،وماكس ت ت ،
يواد عا معاصر للزيت الذي يستخرج من بذور ِ
الكتان . )ٕٜ
وماردين  ،)ٕٛوال
ُ
ُ
كمتتا وانتشتترت صتتناعة الن يتتذ ،واشتتتهرت صتتناعتها يف أغلتتب متتدن اجلزيتترة الفراتيتتة خاص تةً يف املنتتاطق ال ت يكتتون غال يتتة
الرى تتان وراتتال الكنتتا س وذلتتك ل َكثتترة متتا كتتان
ُيتتكااا متتن املستتيحي النصتتارى ،و تتد تتتو ىتتذا العمتتل ُيتتكان ايديتترة متتن ُ

 )ٜٔالتتو ر ه محتتل الدابتتة ،إذ يتتزن ٗٗٔ )ٕٔٙ,كغتتا .ينظتتره ىنتس،فتتالله املكاييتتل واالوزان االيتتالمية ومايعادهلتتا يف النظتتام امللي،ترعتتة ه
كامل العسلي ،منشورات اجلامعة االردنية عمانٜٔٚٓ،م) ،ص.٘ٚ
ٕٓ) صورة ايرض ،ص . ٜٔٛ
ٕٔ) املقديي ،أحسن التقاييا ،ص . ٔٗ٘ ،ٖٔٚ
ٕٕ) يروج ه بلدة ري ة من حران اتبعة لداير مضر ،بينها وب ال ٍة مرحلة يف اجل ال  .ينظر ه اي وت ،معةا ال لدان ،جٖ ،ص. ٕٔٚ
 .ينظر ه اي وت ،معةا ال لدان ،جٗ ،صٖ. ٜٔ

ٖٕ) غرية ه وىي رية تق يف كورة ب النهرين ب املوصل ونصي
ٕٗ) ابن حو ل ،صورة ايرض ،ص . ٕٓٚ ،ٕٖٓ ،ٜٜٔ ،ٜٔٙ
ٕ٘) ختالط ه بلتتدة عتامرة مشتتهورة كثتٍة اخلتٍات ،وىتتي صت ة أرمينيتتة الويتطى ،يضتترب املثتل بتتربد شتتتا ها .ينظتر ه ابتتن ع تد ااتتق ،مراصتتد
االطالع ،جٔ ،ص.ٗٚٙ
 )ٕٙاملقديتتي ،أحستتن التقايتتيا ،ص٘ٗٔ .معلثتتااي ه بليتتدة تق ت تترب ازيتترة ابتتن عمتتر ،وىتتي متتن ن تواحي املوصتتل .ينظتتر ه اي تتوت ،معةتتا
ال لدان ،ج٘ ،ص. ٔ٘ٛ
 )ٕٚاملقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٘ٗٔ .
 )ٕٛابن ع دااق ،مراصد االطالع ،جٖ ،ص  .ٕٜٔٔماردينه وىي لعة مشهورة ،بُنيت علتى متة ا تل اجلزيترة ،وىتي مشترفة علتى ُدنيستر
وربطتتا ،ودورىتتا بُنيتتت بصتتورة
ودارا ونصتتي  ،ويقت يف التوادي أيتتفل القلعتتة فضتتاءٌ وايت فيتتو ربت ٌ عظتتيا اتتوي داخلتتوُ أيتوا اً ومتتدارس ُ
ُمدراات ُك ُل َدرب يُشر على ما حتتوُ من الدور .ينظره اي وت ،معةا ال لدان ،ج٘ ،ص. ٖٜ
 )ٕٜيوادي ،ايحوال االاتماعية واال تصادية ،ص ٔ. ٕٛ
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تلتتك ىتتلالء متتن م تزارع الكتتروم ٖٓ) ،إ ْذ برع توا يف صتتناعة الن يتتذ يف املنتتازل وايديتترة والكنتتا س ٖٔ) ،ومتتن أشتتهر ايديتترة ال ت
ُعرف تتت بتص تتني اخلم تتور ذات اجل تتودة العالي تتة يف م تتدن اجلزي تترة الفراتي تتة ى تتو دي تتر الزعفت تران ،القري تتب م تتن معلث تتااي ٕٖ) ،ودي تتر
ٖٗ)
ٖٖ)
ِ
صدَّر منو كميات ك ٍة إ اخلارج ٖ٘) .
أكمن  ،ودير عمر أحويشا الذي ُع ِر جبودة هلورهِ ،و د ُ

اثنيا :الصناعات االستهالكية

تعددت الصناعات احمللية االيتهالكية املصنعة متن املنتواتات الزراعيتة يف متدن اجلزيترة الفراتيتة منهتا ؛ صتناعة الصتابون،
ُ
)ٖٙ
الم ،وا لعطور ،وغٍىا ،فقد اشتهرت مدينتا الر تة وآمتد بصتناعة الصتابون وىتو متن النتوع
والفحا الن ايت  ،والزيوت ،واي ُ
صن من الزيتون  ،)ٖٚوذلك لتوافر املادة ايولية ال تدخل يف ىذهِ الصناعة وأةها ال ُقلتى وايشتنان التذي يكثتر يف
اجليد امل َّ
ُ
براري اجلزيرة الفراتية  )ٖٛومفاوزىتا ويت اخها ،كمتا وعرفتت الر تة بصتناعة اي تالم ،وصتنَّعت املوصتل ومعلثتااي الفحتا الن تايت
للستتكان  ،)ٖٜفض تالً عتتن واتتود الفحتتا ااةتتري والتتذي كتتان يُستتتخرج متتن منتتااا
التتذي يتتدخل يف اجلانتتب االيتتتهالكي ُ
املوصل بكثرة ٓٗ) .
وراات صناعة العطور يف مدن اجلزيرة الفراتية و د اشتهرت جبودهتا ،إذ تقوم ىذه الصناعة أيايتاً علتى ايتتخدام التورد
من حيث تقطٍهُ وايتخالص عطرهِ ٔٗ) ،وأشتهر متدن اجلزيترة الت ُعرفتت بتصتني العطتور ىتي ؛ نصتي  ،ودارا ،واملوصتل،
ِ
إالَّ َّ
تيس لتوُ نظتٍ يف
أن نصي د فا تت ُ
بشتهرهتا يف ىتذه الصتناعة الختصاصتها عتن بقيتة املتدن تصتني متاء التورد والتذي ل َ

ٖٓ) التكري ،حممود ايي أمحده اييوبيون يف وال الشام واجلزيرة ،دار الرشيد للنشر بغداد ،)ٜٔٛٔ،ص . ٖٙٛ
ٖٔ) يوادي ،ايحوال االاتماعية واال تصادية ،ص ٗ. ٕٜ
ٕٖ) ابتتن فضتتل العمتتري ،شتتهاب التتدين أمحتتد بتتن اتتر تٜٚٗهٖٔٗٛ/م)ه مس تالك ايبصتتار يف دمالتتك االمصتتار ،تتتحه كامتتل يتتلمان
اجل وري ،دار الكتب العلمية بٍوتٜٔٚٔ،م) ،جٔ ،ص ٕ٘٘ .
ٖٖ) دير أكمن ه يق على رأس ا ل لقرب من اجلودي  .ينظر ه اي وت ،معةا ال لدان ،جٕ ،ص.ٜٜٗ
ٖٗ) دير عمر أحويشا ه ويق أبيفل أيعرد بداير بكتر ،واملطتل علتى مدينتة آرزن وحيتزان  .ينظتر ه اي توت ،معةتا ال لتدان ،جٕ ،ص ٜٗٚ
.
ٖ٘) ابن فضل العمري ،مسالك ايبصار ،جٔ ،ص ٖٓٔ .
 )ٖٙابن شداد ،ايعالا اخلطٍة ،أ ،جٖ ،ص ٗٗ .
 )ٖٚاملقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٔٗٔ. ٔٗ٘ ،
 )ٖٛابن حو ل ،صورة ايرض ،ص ٕ٘ٓ .
 )ٖٜاملقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٘ٗٔ .
ٓٗ) صا غ،القس يليمانه اتريا املوصل ،املط عة السلفية مصرٜٕٖٔ/ٖٕٔٗ ،م) ،جٔ،ص ٖ٘.
ٔٗ) يوادي ،ايحوال االاتماعية واال تصادية ،ص . ٕٜٙ
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فيها بينما ال يواد فيها وردةٌ محراء ٖٗ) ،وكانت نصي

تُص ِّدر ماء الورد

العطارة وطيب الرا حة ٕٗ) ،النتشار الورد ايبي
إ ال لدان ايُخرى ٗٗ) .
صتنِّ َ متن ورد الزعفتران وتغلتب عليتو ااُمترة والصتفرة ٘ٗ) ،وىتذا النتوع متن التورود
ومن أنتواع العطتور ىتو اخللتوا) التذي ُ
)ٗٚ
)ٗٙ
تب ب ِتو ايعتراب ،
كان يُزرع بكثرة رب دير الزعفران  ،أما بلدة دارا فقد َ
صتنَّعت عطتور املُحلتب) التذي كانتت تتطي ُ
واختصت املوصل بصناعة مادة الالذن) وىو عطر على شكل خبور يقط الرا حة الرديئة ،مت العلتا أن املوصتل كتان فيهتا
يوا خاص ل ي العطور .)ٗٛ
ٌ

اثلثا :الصناعات النسيجية

اشتتتهرت م تتدن اجلزيتترة الفراتي تتة جبتتودة ص تتناعتها لانستتةة املتنوع تتة والثيتتاب املختلف تتة ختتالل العص تتر اييتتويب ،كاينس تتةة
ُ
القطنيتتة ،والكتانيتتة ،وااريريتتة ،والصتتوفية َّ ،)ٜٗ
وإن ازدىتتار ىتتذهِ الصتتناعة كتتان ايتتتمراراً ملتتا توارثتتتو متتن العهتتود الستتابقة ،و تتد
ىاشت صناعة اينسةة يف مدن اجلزيرة الفراتية م صناعة اينسةة يف ؛ العراا ،ومصر ،وبالد الشام ،وبالد فارس خالل
القرن السادس اهلةري/الثاين عشر امليالدي) ٓ٘).
اشتهرت مدينة َحران ٔ٘) لقطن اجليد ٕ٘) ،كما اشتهرت عرا ن ٖ٘) ،وماكس  ،واجملدل ٗ٘) التابعات لرأس الع بكثرة
زراعتها القطن وتصنيعها ملختلف أنواع الثياب واينسةة القطنية ال كانت ُحتمل منسوااهتا لتةهيز ؛ خالط ،واملوصتل،

ٕٗ) ابن بطوطة ،الرحلة ،جٔ ،ص . ٔٚٚ
ٖٗ) القلقش ت ت تتندي ،اب ت ت تتو الع ت ت تتاس امحت ت تتد ب ت ت تتن ع ت تتد
القاىرةٜٔٔٗ،م) ،جٗ ،ص ٕٕٖ .
ٗٗ) االصطخري ،مسالك املمالك ،ص . ٚٙ

تٕٔٛهٔٗٔٛ/م)ه ص ت ت ت ح ايعش ت تتى يف ص ت تتناعة اإلنش ت تتا ،دار الكت ت تتب اخلديوي ت تتة

٘ٗ) يوادي ،ايحوال االاتماعية واال تصادية ،ص . ٕٜٙ
 )ٗٙابتتن فضتتل العمتتري ،مستتالك ايبصتتار ،جٔ ،ص ٕ٘٘  .ديتتر الزعف تران ه وىتتو ديتتر ريتتب متتن ازيتترة ابتتن عمتتر ،ويق ت خلتتف اجل تتل
احملاذي لنصي  .ينظره اي وت ،معةا ال لدان ،جٕ ،صٔٔ٘.
 )ٗٚاي وت ،معةا ال لدان ،جٕ ،ص . ٗٔٛ
 )ٗٛيوادي ،ايحوال االاتماعية واال تصادية ،ص . ٕٜٙ
 )ٜٗابن شداد ،ايعالا اخلطٍة ،أ ،جٖ ،ص ٗٗ .
ٓ٘) يوادي ،ايحوال االاتماعية واال تصادية ،ص ٕ. ٕٚ
ِ
س فيت ِتو ثقيتتل ،وتقت حتران ويتتط الصتتحراء ،واليواتتد هلتتذهِ املدينتتة رونتتق
ٔ٘ ) َحتران ه أحت ْد متتدن داير مضتتر ،و تتد اشت َّ
تتق ا تتوُ متتن ىوا تتو فتتالنَت َف ُ
ااضتتارة وال النظتتارة ،وا تران حصت ٌتن واتتام متتن ااةتتارة ،ولتتوُ نتتاةٌ للمتتاء اليُعلتتا متتن أيتتن ت تتدأ  .ينظتتر ه املقديتتي ،أحستتن التقايتتيا،
صٔٗٔ ؛ ابن ا ٍ ،الرحلة ،ص ٕٜٔتٕٕٓ .
ٕ٘) املقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٔٗٔ .
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وبتتالد الشتتام وغٍىتتا متتن ال لتتدان ٘٘) ،كمتتا أنتةتتت بلتتدة َحت ّتزة ت ت ال ت تق ت ب ت نصتتي ورأس الع ت علتتى اخلتتابور ت ت اين تواع
املختلفتتة متتن ايل ستتة القطنيتتة ،منهتتا ثيتتاب القطتتن الغتتالظ الصتتفاا وال ت يضتترب أىت ُتل بغتتداد عتتا املثتتل  ،)٘ٙومنهتتا ايرديتتة
ُ
)٘ٚ
أمر بل ستها غتازي بتن زنكتي  )٘ٛأختو
ال
وىي
،
ية
ز
اا
النصايف
ثياب
دعى
ت
و
رديئة
طن
ثياب
أاا
إال
يضاء
ال
القطنية
ُ
َ
َ
السلطان نور الدين حممود عندما ملك املوصل بعد أبيو ،إ ْذ أمر بل سها يف فصل الصيف ،كما أمر أن يكون عي القماش
الذي يرتديو ايمراء يف املوصل ،واملقدمون ،وايعيان أبتي متن النصتايف ورمتوه  ،)ٜ٘كمتا يتذكر ابتن ايثتٍ) أل ستة النصتايف
صنَّعت يف املوصل وأريلها الوزير عال الدين ايصفهاين على شكل صد ات م املال وايمحال والكسوات إ
واخلام ال ُ
املدينة املنورة ،ومكة املكرمة ٓ. )ٙ
أمتتا ايل ستتة الكتانيتتة فقتتد اشتتتهرت مدينتتة آمتتد بتصتتنيعها فضتالً عتتن تصتتنيعها اينستتةة اايوانيتتة كثيتتاب الصتتو
املوشية ،واملناديل ،واملقارم ٔ )ٙالر اا الصوفية ،وكانت ثياب الصو والكتان يف ىذه املدينتة تستمى الروميتة) ياتا تُصتن
على طريقة عمل ثياب صقلية ٕ.)ٙ
ومتن أنتواع املالبتتس الصتوفية ىتتو اعزر الرفتاع ،وايبتترد ،واملصتايف ،وال طتاين وىتتو متا اشتتتهرت يف تصتنيعو مدينتتة آرزن ٖ،)ٙ
وال تُصتدر منتوااهتتا إ ُخمتلتف الت الد ٗ ،)ٙكمتا صتنَّعت املوصتل خمتلتف ضتروب ايكستية الصتوفية ٘ ،)ٙوامنتازت متاردين
ٖ٘) ع ترا ن ه مدينتتة صتتغٍة ،وىتتي علتتى شتتاطد اخلتتابور متتن أرض اجلزيتترة بينهتتا وب ت اجملتتدل مرحلتتة ،وىتتي كثتتٍة العلتتل والتتو ء ه ينظتتر ه ابتتن
حو ل ،صورة ايرض ،صٕٓٓ .
ٗ٘) املِ ْةت َتدل ه وىتتي إحتتدى القتترى التابعتتة ملدينتتة رأس ع ت بينهمتتا مرحل تة ،وىتتذه املدينتتة كلهتتا ضتتياع متصتتلة علتتى اتتان اخلتتابور  .ينظتتر ه
االصطخري ،مسالك املمالك ،صٗ ٚ؛ ابن ع دااق ،مراصد االطالع ،جٖ ،صٖٕٓٔ.
٘٘) االصطخري ،مسالك املمالك ،ص ٗ ٚ؛ ابن حو ل ،صورة ايرض ،ص ٕٓٓ .
 )٘ٙاي وت ،معةا ال لدان ،جٕ ،ص . ٖٕٚ
 )٘ٚاي وت ،معةا ال لدان ،جٕ ،ص . ٕ٘ٙ
) )٘ٛغتتازي ه يتتيف التتدين بتتن زنكتتي ،ىلتتك املوصتتل بعتتد أبيتتو ،كتتان عتتا الً ،حازمتاً ،شتتةاعاًُ ،حم تاً يف أىتتل اخلتتٍ ،تطتتل مدتتتوُ وعتتاش أربعت
ب ت ت تتن امح ت ت تتد ب ت ت تتن
يت ت ت تتنة ،ل ت ت تتوُ مدري ت ت تتة ك ت ت ت تتٍة ملوصت ت ت تتل ،ت ت ت تتويف يت ت ت تتنة ٗٗ٘ى ت ت ت تتٜٔٔٗ/م)  .ينظ ت ت تتر ه ال ت ت تتذى  ،اب ت ت تتو ع ت ت تتد
عثمتتان تٚٗٛهٖٔٗٚ/م)ه يتتٍ أعتتالم الن ت الء ،تتتحه مصتتطفى ع تتد القتتادر عطتتا،طٔ،دار الكتتتب العلميتتة بٍوتٕٓٓٗ،م)،جٕٔ،
صٖ٘ٗ.
 )ٜ٘القلقشندي ،ص ح ايعشى ،جٗ ،ص ٓٗ .
ٓ )ٙالتاريا ال اىر يف الدولة االاتبكية ملوصل ،تحه ع د القادر امحد طليمات ،دار الكتب ااديثة القاىرة،د.ت) ،ص ٖٓٔ .
ٔ )ٙاملقارم أو املقرمة ه وىي السل وكانت أثواب مصنوعةً من الصو  ،وفيهتا ألتوان عديتدة ،و تد تُتزين املقتارم يف أطرافهتا بنستيع أمحتر تتدعى
لراا ز  .ينظر ه اجلاحع ،الت صر لتةارة ،ص ٖٓ .
ٕ )ٙاملقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٘ٗٔ .
ٖ ) ٙآرزن ه مدينة مشهورة جلزيرة رب خالط ،وهلا لعة حصينة وكانت من أعمر نتواحي أرمينيتة ،كثتٍة اخلتٍات  .ينظتر ه اي توت ،معةتا
ال لدان ،جٔ ،صٓ٘ٔ .
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بصناعة خمتلف أنواع اينسةة اجليدة  ،)ٙٙويرا ذماح ىذه الصناعة بس ب توفر املاشية بكثرة واملتحصل منها املادة اخلتام
)ٙٛ
)ٙٚ
صنعت الُسط من اينسةة الصوفية
من شعر اجلمال واملاعز  ،وال يصنّ منها ثياب الصو املعروفة ملرعز  ،كما ُ
)ٜٙ
صتنّعت الُستط املعروف ِتة هتا ،واشتتهرت
يف مدن اجلزيرة الفراتية مثل لعة وان  ،وبلدة معترين متن نتواحي نصتي الت َ
املوصل بصناعة املسوح ،والستا ر الصوفية املخططة ٓ ،)ٚفضالً عن اشتهارىا بصناعة الُسط الرومية الفاخرة واملمتازة ٔ. )ٚ
ُ
أمتتا عتتن صتتناعة اينستتةة واملالبتتس ااريريتتة ،فاشتتتهرت املوصتتل نتتتاج أاتتود أنتواع ااريتتر والت تُتتدعى أ مشتتة الُتتز) إذ
تناعتو ،حتتن كتتان لانستتةة ااريريتتة املوصتتلية واينستتةة ايختترى شتتهرًة من ت ُذ ِ
تويتتعت املوصتتل بصت ِ
القتتدم ،و تتد أطلتتق عليهتتا
التةار اإليطاليون ايا املويل نس ةً إ املوصل ٕ ،)ٚالذين أ لوا علتى ا تنتاء ىتذا النتوع ِم َتن القمتاش الفتاخر وأدخلتوه إ
أور على إثر ااروب الصلي ية ،نتيةة النشاط التةاري ٖ. )ٚ
ومل ت ت ت ت ت ت تتدن اجلزي ت ت ت ت ت ت تترة الفراتي ت ت ت ت ت ت تتة ع ت ت ت ت ت ت تتدة أيت ت ت ت ت ت ت تواا ي مش ت ت ت ت ت ت تتة الُ ت ت ت ت ت ت تتز منه ت ت ت ت ت ت تتا يس ت ت ت ت ت ت تتارية ٗ )ٚالُ ت ت ت ت ت ت تتز الت ت ت ت ت ت ت ت توا ت ت ت ت ت ت تتد يف
ريتتة الستتالمية ٘ ،)ٚو عشتتيقا  )ٚٙبنتواحي املوصتتل ،وبيت ال تتز يف إربتتل ،ويف الر ت ِتة مت واتتود يت ٍ
توا لل تزازين  ،)ٚٚفضتالً عتتن
ُ

ٗ )ٙيوادي ،ايحوال االاتماعية ،ص . ٕٚٚ
٘ )ٙالصا غ ،اتريا املوصل ،ص ٖٗ .
 )ٙٙالتكري  ،اييوبيون يف وال الشام ،ص . ٖٙٛ
 )ٙٚيوادي ،ايحوال االاتماعية ،ص . ٕٚٚ
 )ٙٛابن بطوطة ،الرحلة ،جٔ ،ص . ٔٚٛ
 )ٜٙلعة وان ه وىي القلعة ال تق ب خالط ونواحي تفليس  .ينظر ه اي وت ،معةا ال لدان ،ج٘ ،ص ٖ٘٘ .
ٓ )ٚاااج ،حس حسنه النُظا اإليالمية،طٔ،املليسة اجلامعية للدرايات بٍوتٜٔٛٚ،م) ،ص ٕ. ٕٜ
ٔ )ٚيوادي ،ايحوال االاتماعية ،ص . ٕٚٚ
ٕ )ٚاجلاحع ،الت صر لتةارة ،ص ٖٖ تٖٗ .
ٖ )ٚخربوطلي ،شكران وآخرونه ااضارة العربية االيالمية آاثر وفنون ،منشورات اامعة دمشق دمشقٕٓٓٛ،م) ،ص ٕٖٓ .
)ٗ (ٚالقيسارية ه أو القيسرايت ،ىي لموعة من امل اين العامة تكون على ىيئة رواا من أرو ة الدير ،وال حتوي حوانيت ،ومصتان  ،وخمتازن،
وأحيا ً مساكن وال وصفها ابن ا ٍ ) بقولو ه كاخلان العظيا تغلق عليها أبواب حديد ،وتطف عا دكاك وبيتوت بعضتها علتى
بعت ت )) وت تتدعى لعامي تتة اعن القيصت ترية) ه ينظ تتر ه رحل تتة اب تتن ا تتٍ ،صٕٓٔ ؛ املقري تتزي ،تق تتي ال تتدين اب تتو الع تتاس امح تتد ب تتن عل تتي
الع ي تتدي ت٘ٗٛهٔٗٗٔ/م)ه املت تواعع واالعت ت تتار ب تتذكر اخلطت تتط واالاثر املعت تترو خلط تتط املقريزي تتة،تحه زي تتنها وآخ تترون ،مكت تتة
مدبويل القاىرةٜٜٔٚ،م) ،جٕ ،صٓ.٘ٙ
٘ )ٚالسالمية ه رية ك ٍة بنواحي املوصل تق علتى شتر ي دالتة ،بينهمتا ةانيتة فرايتا ،وىتي متن أكترب ُترى املوصتل وأحستنها وأنزىهتا ،بينهتا
وب الزاب فريخان  .ينظر ه اي وت ،معةا ال لدان ،جٖ ،ص ٖٕٗ .
 )ٚٙاي وت ،معةا ال لدان ،جٔ ،ص ٕ٘ٗ .
 )ٚٚاملقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٔٗٔ .
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ٍ
بنظام خاص ِبو ،إ ْذ كان ن منعاً اتماً دخول الدواب إ ىذا
واود يوا لل ِّز يف ميافار  )ٚٛٚٛوكان ىذا السوا يتمت
ِ
ِ
وعاليتو . )ٜٚ
نظافتو
السوا للحفاظ على
وصنَعت املوصل نوعاً آخر من اي مشة ااريرية امنازت أباا ذات ٍ
لون واحد ،أو ال تُسمى أ مشتها ت ت اإلبريسا
ت ت أي اارير اخلالص الذي ال ُُيالطوُ طن أو شيءٌ آخر ٓ ،)ٛوىو أحسن أنواع اارير ٔ. )ٛ
ونظراً لشهرة املوصل بتصني املعادن الثمينة كالذىب والفضة ،فمن املراح َّ
أن ىذهِ املدينتة تد صتنّعت متا يُعتر
ٕ،)ٛ
بعصتتابة التتذىب) املكونتتة متتن نستتيع ااريتتر واملزخرفتتة خبيت ٍ
وعتتر يف صتتناعة املنستتواات انتشتتار
توط رفيعتتة ِمت َتن التتذىب
ُ
ُ
ُ
ظاىرة الزخرفة عن طريق الط على اينستةة والت َمه َتر عتا صتناع املوصتل التذين برعتوا يف توشتية الثيتاب ملعتادن النفيستة
واجلتواىر ٖ ،)ٛبتتدليل متتا ذكتتره ابتتن ُا تتٍ) يف وصتتف موكتتب اخلتتاتون بنتتت ايمتتٍ مستتعود وذلتتك يتتنة ٜ٘ٚىتتٖٔٔٛ/م)
القتتادم متتن بغتتداد إ املوصتتل ،إذ كانتتت ختتاتون املستتعودية ترتتتدي عصتتابة التتذىب ومعهتتا انتتدىا واواريهتتا اللتوايت َعص ت َ
رؤويت ُته َّن بعصتتا ب التتذىب وراك تتات علتتى اخليتتل املستتراة لتتذىب ،وىتتذا دليتتل علتتى رواج ىتتذهِ الصتتناعة يف املوصتتل ،مت
َ
ُ
ٗ)ٛ
ِ
خروج الناس يف املوصل إليتتق اهلَّ َّن بلهتا املزينتة مبختلتف ألتوان ااريتر  ،كمتا أشتار القلقشتندي) إ َّ
أن أكتابر ايمتراء
ُ
وايعيان يف املوصل د أُمروا بل ِ
س زي خاص عا يف الشتاء ،إذ كتانوا يل ستون ااريتر اييتود املر توم ٘ ،)ٛفضتالً عتن ُشتهرة
املوصل نتشار صناعة الستور ،واملسوح ،واشتهرت بع مدن اجلزيرة الفراتية بصناعة الوشي الذي توشى بو الثياب و لعة
أردمشت  )ٛٙال اشتهرت بصناعة الثياب وال ُفرش الفاخرة . )ٛٚ

املبحث الثاين

تور وخنتدا ،وهلتا لعتةٌ وربت
 )ٚٛميافار ه وىي أشهر مدينة بداير بكر ،ووا عة ضمن اإل ليا اخلامس ،إمنازت بطي هتا وحصتانتها ،فلهتا ي ٌ
وا ت تتام كلهت تتا م نيت ت تةٌ اةت تتارة ال يضت تتاء  .ينظت تتر ه املقديت تتي ،أحست تتن التقايت تتيا ،صٓٗٔ ت ت تٔٗٔ ؛ اي ت تتوت ،معةت تتا ال لت تتدان ،ج٘،
صٖٕ٘ ت. ٕٖٙ
 )ٜٚابن ايزرا ،امحد بن يويف بن علي الفار يه اتريا الفار ي وىو اتريا ميافار وآمد،تح هبدري ع د اللطيف عوض ،املطتاب االمٍيتة
القاىرةٜٜٔ٘،م) ،ص . ٙٙ
ٓ )ٛيوادي ،ايحوال االاتماعية ،ص . ٕٚٙ
ٔ )ٛعطية ،شع ان ع د العاطي وآخرون هاملعةا الوييط،طٗ،مكت ة الشروا مصرٕٓٓٗ،م) ،ص ٕ .
ٕ )ٛيوادي ،ايحوال االاتماعية ،ص ٗ. ٕٚ
ٖ )ٛإ اعيل،حمموده اتريا ااضارة العربية االيالمية،طٖ ،مكت ة الفالح الكويت ،)ٜٜٕٔ،ص ٕٗٓ .
ٗ )ٛرحلة ابن ا ٍ ،ص . ٕٕٔ ،ٕٓٙ
٘ )ٛص ح ايعشى ،جٗ ،ص ٓٗ تٔٗ .
 )ٛٙلعة أردمشت ه تق رب ازيرة ابن عمر شرا دالة على ا ل اجلودي ،حتتها دير الزعفرانه ينظر ه اي وت ،
معةا ال لدان ،جٔ ،ص . ٔٗٙ
 )ٛٚيوادي ،ايحوال االاتماعية ،ص ٗ. ٕٚ
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الصناعات املعدنية

إن توفر املعادن العديدة واملهمة للصناعات املعدنية وال ايتُخرات من أراضي اجلزيرة الفراتية وال منها ،ااديد،
والنُحاس  ،)ٛٛوالقليل ِم َن الذىب والفضة ،وتوفر معدن ااديد يف املوصل  ،)ٜٛومدينة حاين وكذلك توفر معدن الكربيت
متتن رأس الع ت ٓ )ٜم ّكتتن متتن عمليتتة تصتتدير كميتتات منتتوُ إ اخلتتارج ٔ ،)ٜأمتتا التتذىب والفضتتة فقتتد كتتا يُستتتخراان يف
املوصل ،فضالً عن ايتخراج أراضيها معدن النُحاس ٕ ،)ٜو د ُي َّكت العمالت الذى ية ،والفضية والنُحايية إالَّ أاا كانت
ٍ
بكميات ليلة نَظَرا لقلة الذىب والفضة يف مناعها ٖ. )ٜ
إالَّ َّ
أن مدن اجلزيرة الفراتية د اشتهرت بصناعة العديد من املصنوعات املعدنيتة احملليتة وتطويرىتا منهتا ،الستكاك ،
واييطال ،والساليل ااديدية ٗ ،)ٜفاشتهرت مدينتا ماردين ،وأيعرد ٘ ،)ٜبصناعة ايواين النُحايية  ،)ٜٙأما نصي فقد
اشتهرت يف صناعة املوازين ،يف ح أ َّ
حران اشتهرت بصناعة املتوازين واإليتطرال ت والت يُضترب عتا ايمثتال  ،)ٜٚو تد
َن ّ
صنَّعت آمد الساليل ااديدية ،والسيور  ،)ٜٛكما صنّعت مدن اجلزيرة الفراتية ايبواب والش ابيك ااديدية  ،)ٜٜوصنّعت
َ
ٓٓٔ)
أبواب ااديد املش ك ال يتَُر مثلها  ،ويذكر ابن شداد) أن مدينة رأس الع عا أكثر من ثالةا تة عت ااريتة و تد
وض عليها ش ابيك من حديد ٔٓٔ).

 )ٛٛابن شداد ،ايعالا اخلطٍة ،أ ،جٖ ،ص ٗٗ .
 )ٜٛاملقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٘ٗٔ .
ٓ)ٜالتكري  ،اييوبيون يف وال الشام ،ص. ٖٙٚ
ٔ )ٜاي وت ،معةا ال لدان ،جٕ ،ص . ٕٓٛ
ٕ )ٜصا غ ،اتريا املوصل ،جٔ ،ص ٖ٘ .
ٖ )ٜيوادي ،ايحوال االاتماعية ،ص . ٖٕٙ ،ٕٛٚ
ٗ )ٜاملقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٘ٗٔ .
٘ )ٜأيتتعرد همدينتتة تقت علتتى ُا يتتل وىتتي أكتترب متتن معتترة النعمتتان ،وىتتي ري تتة متتن اتتر دالتتة إذ تقت يف واهلتتا الشتتر ي ،ت عتتد عتتن ميافتتار
وعيعها ُعذى ال تسقى ،أي تعتمد على مياه ايمطار يف إروا ها  .ينظر ه أبتو الفتدا،عماد التدين
مسٍة يوم ونصف ،فيها
أشةار كثٍة ُ
ٌ
ا اعيل بن علي تٕٖٚهٖٖٔٔ/م)ه تقوًن ال لدان،دار الط اعة السلطانية ريسٔٛٗٓ،م)،ص. ٕٜٛ
 )ٜٙالتكري  ،اييوبيون يف وال الشام ،ص  ٖٙٛت. ٖٜٙ
 )ٜٚاملقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٔٗٔ ت٘ٗٔ .
 )ٜٛاملقديي،أحسن التقاييا ،ص ٘ٗٔ .
 )ٜٜابن ُا ٍ ،رحلة ابن ا ٍ ،ص ٕٓٔ ؛ ابن حو ل ،صورة ايرض ،ص ٕٓٓ .
ٓٓٔ)علوي ،صر خسرو ه يفر مة ،ترعةه ار اخلشاب ،طٕ ،اهليئة املصرية العامة القاىرة ،)ٜٜٖٔ ،ص ٗ٘.
ٔٓٔ) ايعالا اخلطٍة ،أ ،جٖ ،ص ٘ٗٔ .
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ومن الصناعات املعدنية املهمة ال اشتهرت عا مدن اجلزيرة الفراتية ىي صناعة اييلحة نظراً االة ااروب ال
كان تتت ا مت تةً يف ى تتذهِ املنطق تتة ،وم تتن ى تتذهِ ايي تتلحة ؛ الس تتهام ،والرم تتاح ،والت تلاس ،واملنةنيق تتات ،الت ت اش تتتهرت َحت تران
بصناعتها ٕٓٔ) ،وترا صناعة النشاب إ املوصل ٖٓٔ) ،وىنا يوا للنشتاب يف نصتي ٗٓٔ) ،ويشتٍ ايصتفهاين) إ
اجملموعة الك ٍة من اييلحة ال بعث عا صاحب املوصل عز الدين مسعود بن متودود ٘ٓٔ) كهديتة إ الستلطان صتالح
صنَّ َ يف املوصل وأاوده من أنواع الرماح واللاس . )ٔٓٙ
الدين فكان منها أمحال من النفط ايبي م أفضل ما ُ
فض تالً عتتن ذلتتك فقتتد ص تنَّعت املوصتتل املصتتوغات الذى يتتة والفضتتية واجل تواىر ،و تتد وصتتف ابتتن ُا تتٍ) تلتتك
املصتتوغات املرصتتعة ال ت ظهتترت يف موكتتب بنتتت ايمتتٍ مستتعود ،إذ اجلتتالل املذى تتة ،والق تتاب ال ت تُزينهتتا ي ت ا ك التتذىب
ُ
املصتوغة علتى شتكل ىتتالل ود نتٍ ِي َتعة ايكتتف الت توضت فتتوا ظهتور اإلبتل يف مواكتتب االيتتق ال ،خاصتةً يف ايعيتتاد
صَ
تخ وُ
وغٍىا من املناي ات ،فضالً عن تزي اإلبل اُلتي كالساليتل ،وجتلتل أعنتاا التدواب ُ لتي التذىب والتذي يَ ُس ُتد َ
املستام  ،وىتتو يتذكر أن لمتتوع ذلتك التتذىب ال ُاصتى يف تلتتك املواكتب  ،)ٔٓٚكمتتا اشتتهرت مدينتتة آمتد بتوشتتيح املراكتتب
ل تتذىب ،واملرص تتعة جل ت تواىر  ،)ٔٓٛوي تتذكر املقدي تتي) َّ
أن مدين تتة الرافق تتة ت ت ت وى تتي رب ت ت الر تتة ت ت ت ت تتد اش تتتهرت مبح تتالت
الصاغة .)ٜٔٓ

املبحث الثالث
الصناعات الفنية
الزجاج والبلور
اوال :صناعة ُ

ٕٓٔ) ابن شداد ،ايعالا اخلطٍة ،أ ،جٖ ،ص ٗٗ .
ٖٓٔ) املقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٘ٗٔ .
ٗٓٔ) ابن شداد ،ايعالا اخلطٍة ،أ ،جٖ ،ص ٕ٘ٔ .
٘ٓٔ( عز الدين مسعود ه ىو امللك أبو املظفر مستعود بتن متودود بتن زنكتي بتن آا يتنقر اللكتي ،ورث حلتب ،و تد حاربتو الستلطان صتالح
الدين وحاصر املوصل ثالث مرات ،وارت أمور مث تصااا ،ىت خبص ٍ
تال محيتدة منهتا االتا واايتاء والتدين والعتدل متات يف شتع ان يتنة
ٜ٘ٛىتٜٖٔٔ/م) ه ينظر ه الذى  ،يٍ أعالم الن الء ،جٖٔ ،ص. ٕٔٙ
ب تتن ب تتن حام تتد تٜ٘ٚهٕٔٓٓ/م)هالف تتتح القس تتي يف الف تتتح القدي تتي،طٔ،دار املن تتار الق تتاىرةٕٓٓٗ،م) ،ص
 )ٔٓٙاب تتو ع تتد
.ٔٛٛ
 )ٔٓٚرحلة ابن ا ٍ ،ص ٕٕٔ. ٕٖٔ ،
 )ٔٓٛابن االزرا ،اتريا الفار ي ،ص ٖ. ٛ
 )ٜٔٓأحسن التقاييا ،ص ٔٗٔ .
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ِ
الزااج املنتافيا ،وطتوروا اييتاليب
صناع ُ
اشتهرت مدن اجلزيرة الفراتية زدىار صناعة ُ
الزااج من ُذ القدم ،إذ ايتعمل ُ
ِ
ااج شفا ٓٔٔ) ،وتُعد ماردين من أشهر مدن اجلزيرة الفراتية
الزااج بعد
خرواو من الفرن للحصول على ُز ٍ
اخلاصة بتربيد ُ
ِ
وصنعتو ٔٔٔ) ،و د وصف َّ
أبن اوىر الزااج يف ىذهِ املدينة من النوعية اجليدة وىو يُفضل
الزااج اخلام
ال أنتةت حةر ُ
ٖٔٔ)
.
على ما يواه ٕٔٔ) ،و د صدرتو ماردين إ ي مدن اجلزيرة الفراتية وال الد ايخرى اجملاورة هلا
وحة تتر الزا تتاج تتد اي تتتُعمل يغت تراض عدي تتدة يف الص تتناعة منه تتا ،وااه تتات املس تتااد ،واملرا تتد ،وكتا تتب الكن تتا س،
وش ابيك املنازل ،فضالً عتن اي ِ
تتعمالو داختل االيتواا والقيستارايت ٗٔٔ) ،إذ يتذكر القتزويين) عتن محامتات مدينتة يتنةار
َّ
تاج ملت تتون يمح تتر ،وايصت تتفر ،وايخض تتر ،وايبت تتي  ،وكان تتت ُمصت تتنّعة بطريق ت ٍتة ُمرت ت تتة
أبن ي تتقوفها كانت تتت ع تتارة عت تتن ُزا ت ٍ
الزااايتتة  ،)ٔٔٙوتُعتتد مدينتتة الر تتة ِمت َتن املتتدن املشتتهورة زدىتتار صتتناعة
كتتالنقوش ٘ٔٔ) ،وأنتةتتت املوصتتل أرا املصتتنوعات
ُ
ُ
الزاااية املذى ة واملموىة ملينا ،فكان هلا الصدارة
صنَّعت أ دم ايواين ،وايكواب
الزااج على الصعيد اخلاراي  ،)ٔٔٚإ ْذ
ُ
َ
ُ
الزااايتتة  ،)ٔٔٛوىتتذا متتا َدلتتت عليتتو اافترايت ايثريتتة املواتتودة يف املتتتاحف العامليتتة ،و تتد ايتتتمرت الر تتة يف
يف الصتتناعات ُ
للزااج املذىب واملموه ملينا خالل عصر اييوبي مبراحل متقدمة ومتطورة يف
تطورىا خالل العصور ،إذ امنازت صناعتها ُ
الزاااية ،فضالً عن
زخرفة الزااج الفاخر ،بواود أشرطة على شكل ح ات اللللل من املينا الزر اء وال يضاء على التُحف ُ
ايتخدام املوضوعات اعدمية واايوانية والن اتية وايشرطة الكتابية . )ٜٔٔ
أم تتا ع تتن ص تتناعة ال ل تتور الصت تتخري أو الكريس ت تتال فق تتد ع تتر الع ت تراا صت تتناعتوُ من ت ت ُذ الق تترن الثال تتث اهلةري/التاي ت ت
املتتيالدي) ٕٓٔ)  ،و تتد اشتتتهرت ميافتتار يف صتتن لموعتتة را يتتة متتن ط ت ال لتتور منهتتا ،الصتتحون ال لوريتتة ،وزبتتدايت بلتتور،

ٓٔٔ) آشتوره التاريا اال تصتادي واالاتمتاعي للشترا االويتط يف العصتور الويتطى ،ترعتةه ع تد اهلتادي ع لتة ،دار تي ة دمشتقٜٔٛ٘،م)،
ص . ٔٔٙ
ٔٔٔ) االصطخري ،مسالك املمالك ،ص ٖ. ٚ
ٕٔٔ) أبو الفدا ،تقوًن ال لدان ،ص  ٕٚٛ؛ القلقشندي ،ص ح ايعشى ،جٗ ،ص . ٕٔٙ
ٖٔٔ) ابن حو ل ،صورة ايرض ،ص ٗ. ٜٔ
ٗٔٔ) يوادي ،ايحوال االاتماعية واال تصادية ،ص ٖ. ٕٜ
٘ٔٔ) آاثر ال الد وأخ ار الع اد ،ص ٖ. ٕٜ
 )ٔٔٙرايس،ديفيد اتليوته الفن اإليالمي ،ترعةه فخري خليل،طٔ،مط عة اجلامعة االردنية بٍوتٕٕٓٓ،م) ،ص ٖٔٔ .
) (ٔٔٚكرد عليه خطط الشام،طٕ،مليسة ايعلمي للمط وعات بٍوت ،د.ت) ،جٗ ،ص. ٕٔٚ
 )ٔٔٛآشتور ،التاريا اال تصادي ،ص . ٖٓٛ
 )ٜٔٔمحيد،ع د العزيز وآخرونه الفنون الزخرفية العربية االيالمية ،اامعة بغداد بغداد ،)ٜٕٔٛ،ص ٗ. ٔٙٚ ،ٔٙ
ٕٓٔ) رزا،عاصا ه الفنون العربية االيالمية يف مصر،طٔ،مكت ة مدبويل القاىرةٕٓٓٙ،م) ،ص ٕٗٔ .
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واي تتداح للشتراب ،واملوا تتد ال لوريتتة ،و تتد بلتتغ ارتفتتاع بعت ىتتذهِ املوا تتد إ هلستتة أشت ار ٕٔٔ) ،وعيت ىتتذهِ القطت ال لوريتتة
انفردت جبودة صناعتها ،وإتقان أيلوب حفرىا ونقشها وال يتَُر أحسن منها ٕٕٔ) .

الرخام واخلزف والفخار
اثنيا :صناعة ُ

ٖٕٔ)
الرخام ٕٗٔ) ،وكان على عدة ألوان منها
كانت منطقة ال الليق الوا عة ب تكريت واملوصل مشتهرة نتااها اةر ُ
؛ ايبي  ،واييود ولوُ ِعدة ايتعماالت يف لال العمارة منها ؛ تشييد اييوار ،والقالع ،واملسااد ،والكنتا س ،وتشتهد
كل من مدين آمد وميافتار علتى حستن عمارهتتا ِمتن ىتذا ااةتر ،فيتذكر صتر خسترو) عنتد زايرت ِتو هلتذهِ املتدن وص ِ
تفو
ُ
ُ ٕ٘ٔ)
ِ
الرخام ايبي املنحوت وال تَتزن الواحتدة منهتا ٓٓ٘) َم ْتن  ،مت
عن بناء يور ميافار وأبرااو العظيمة من حةر ُ
الرختام ايبتي ،)ٕٔٙ
واود خارج املدينة اييواا واامامات واملسةد اجلام  ،وعي عمارات ميافار كانت متن حةتر ُ
َأر تط مثتل مدينتة آمتد يف أي مكتان علتى
أما آمد فقد وصفها صتر خسترو) بع تارات الدىش ِتة واإلعةتاب بقول ِتو ه
ِ
ف أكثره ب ع من غ ٍِ
واو ايرض)) إذ
الرخام اييود الثقيل الوزن ،و د ُرص َ
َ
وصف يورىا احمليط عا واملُشيد من حةر ُ
ط ٍ أو ُاص ،كما َّ
الرخام اييود منها املسةد اجلام والذي وصفت عمارتو أباا
إن عمارات آمد كلها كانت من حةر ُ
الغايتتة يف الروعتتة ،وحستتن ال نتتاء ،والتتنقد ،والتتدىان فلتتيس مثلتتوُ متان تةً وإحكام تاً ،فض تالً عتتن اجلتتام ىنتتا كنيستتة فرشتتت
أرضيتها ُلرخام املنقوش ،والكنيسة غنية لزخار . )ٕٔٚ
كما َّ
إن مدينة دارا التابعة لداير ربيعة د بُنيت من حةتارةٍ يتوداء ،وكلتس  ،)ٕٔٛوىتذا متا كتان علي ِتو حتال بنتاء الستور
املت وااص ملدينتة َح َّتران امل تين ِم َتن ااةتارةِ املنحوتتة واملرص ِ
توص بعضتها فتوا بعت وىتو علتى أ ََا توة  ،)ٕٜٔكمتا يصتف
ابن ا ٍ) الرخام الذي أ ِ
ُدخ َل يف بناء أيوار ،اام مدينة حران واعمدتو ٖٓٔ).
ُ

ٕٔٔ) ابن ايزرا ،اتريا الفار ي ،ص . ٕٔٙ
ٕٕٔ) يوادي ،ايحوال االاتماعية واال تصادية ،ص . ٕٜٚ
ٖٕٔ) ال الليق هوىي فةوات يف الرمل تن ت الرخامي وغٍه ،ويُقال هلا ال الليع ه ينظر ه اي وت ،معةا ال لدان ،جٔ ،ص . ٗٚٛ
ٕٗٔ) ابن ع دااق ،مراصد االطالع ،جٔ ،ص . ٕٔٙ
)ٕ٘ٔ(املت ت ت ت ت ت ت ت ت ْتن ه وىت ت ت ت ت ت ت ت تتو وحت ت ت ت ت ت ت ت تتدة يت ت ت ت ت ت ت ت تتاس وزن ،ويس ت ت ت ت ت ت تتاوي ش ت ت ت ت ت تترعاً رطلت ت ت ت ت ت ت  ،و ت ت ت ت ت تتد ك ت ت ت ت ت تتان يس ت ت ت ت ت تتاوي يف العص ت ت ت ت ت ت تتور اإلي ت ت ت ت ت ت ت تتالمية
َ
٘ ٛٔٙ,غا ه ينظر ه ىنتس ،املكاييل واالوزان ،ص٘ٗ – . ٗٙ
 )ٕٔٙيفر مة ،ص ٔ٘ تٕ٘ .
 )ٕٔٚيفر مة ،ص ٖ٘ تٗ٘ .
 )ٕٔٛاملقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٓٗٔ .
 )ٕٜٔابن ا ٍ ،رحلة إبن ا ٍ ،ص ٕٕٕ .
ٖٓٔ) رحلة ابن ُا ٍ ،ص ٕٕٔ .
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ويتتذكر ابتتن ايثتتٍ) ِ
اجلستتر التتذي شتتيدهُ التتوزير عتتال التتدين ايصتتفهاين يف املوصتتل ِمت َتن ااةتتر املنحتتوت ،وااديتتد،
والرصاص ،و ِ
الكلس ٖٔٔ).
وتعد مدينة الر ة من أىتا وأشتهر املراكتز يف متدن اجلزيترة الفراتيتة الت ُعرفتت بصتناعة أروع أعم ِ
تال اخلتز وانتااتو منت ُذ
إن ىتتذهِ الصتتناعة تتد انتقلتتت إليهتتا متتن بتتالد فتتارس ،إذ َّ
َزَمت ٍن طويتتل ،وأغلتتب الظتتن َّ
إن إنتتتاج الر تتة متتن اخلتتز كتتان ُمشتتاعاً
ٕٖٔ)
للنسق الفاريي وذلك للصالت الوثيقة ال كانت تربطهما  ،و د ايتتمرت الر تة بصتناعة أروع أعمتال اخلتز وانتااتو
الزااج ويتا صهر ىذهِ املواد وبعدىا تعةن وتنفا،
خالل العصر اييويب ،وتتا عملية تصنيعو أبن يلخذ ااصى والكلس و ُ
وىذهِ الطريقة مشاعة لعملية تصني الزااج ٖٖٔ).
تال فنيتتة ك تتٍة متتن إنتتتاج الر تتة للختتز احتتتفع عتتا متحتتف دمشتتق منهتتا ،النُ ُةتتف الربا تتة الت هلتتا بتُتدن رملتتي
وىنتتا أعمت ٌ
أبي وزخرفة مريومة حتت التزايع أبلتوان اييتود أو ايزرا أو ايراتواين ،كمتا صتنَّعت ايوعيتة امللونتة ييتود وايزرا،
نم َمتة
واجلرار الك ٍة ،و د نشأت يف الر تة صتناعة آنيتة ال تاربوت ) وىتي علتى نتوع  ،غتٍ ُمزاةتة ،أو الت حتمتل زخرفتة ُم َ
حتت تزايةات أبلوان ايخضر أو ايزرا ٖٗٔ).
كما انتشرت مناذج وأياليب اديدة لصناعة الفخار يف مدن اجلزيرة الفراتية خالل العصر اييويب ،وىذا ما اشتهرت ِبو
ٖ٘ٔ)
ِ
صتتناع الفختتار يف تقليتتد صتتناعة ال وريتتل الصتتيين الشتتفا لفتتلة
مدينتتة الرح تتة  ،ففتتي بدايتتة نشتتوء ىتتذه الصتتناعة َ
أخت َذ ُ
طويلة ،وذلك يتعمال عةينة صتناعية لصتن فختار متن النتوع العتادي ايويل ُمثَّ وضت ط ٍ
تاع فو هتا ،وبعتدىا تطتورت
تالء مل ٍ
ُ
ِ
ِ
أيتتاليب ىتتذهِ الصتتناعة يتتتخدام تركي تتة متتن حصتتى الكتوارتز وال تتواتس املصتتهور حتتن يتةتتانس الطتتالء اللمتتاع واجلستتا متتن
نفس املادة .)ٖٔٙ

اثلثاً :صناعة التُحف واآلالت واألدوات املعدنية

تط ت تتورت ص ت تتناعة ايدوات واعالت املعدني ت تتة املرص ت تتعة أو املطعم ت تتة وازدى ت تترت يف م ت تتدن اجلزي ت تترة الفراتي ت تتة خ ت تتالل العص ت تتر
اييويب  ،)ٖٔٚو د اشتهرت املوصل من ب مدن ُاجلزيرة الفراتيةُ تقااا الفين الك ٍ وعلى ِ
نطاا واي ملختلف الصناعات
ومتتن بينهتتا صتتناعة أر تتى التحتتف ،واعالت املعدنيتتة ي تواءاً متتن التتذىب أو الفضتتة أو النحتتاس وأص ت حت مرك تزاً مهم تاً هلتتذهِ
ُ
ُ
ُ
ٖٔٔ) ال اىر ،ص . ٕٜٔ
ٕٖٔ) رايس ،الفن اإليالمي ،ص ٖٔٔ .
ٖٖٔ) يوادي ،ايحوال االاتماعية واال تصادية ،ص ٖ. ٕٜ
ٖٗٔ) رايس ،الفن اإليالمي ،ص ٖٔٔ تٗٔٔ .
حصن ورب
ٖ٘ٔ) الرح ة ه مدينة ك ٍة ت عد رمو فريا من ار الفرات ،وهلا
ٌ
صٗٗٔ .
 )ٖٔٙآشتور ،التاريا اال تصادي ،ص  ٖٓٛت. ٖٜٓ
 )ٖٔٚآشتور ،التاريا اال تصادي ،ص . ٖٜٓ
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الصناعة نظراً لتوفر املادة ايولية اخلتام فيهتا والالزمتة هلتذهِ الصتناعة  ،)ٖٔٛوفيمتا ُيتص اييتاليب الزخرفيتة علتى املعتادن ف َّ
تإن
املدرية املوصتلية تد أت عتت ختالل العصتر اييتويب طريقتة التكفيتت علتى التُحتف املعدنيتة ،والت تُعتد متن أعتل منتاذج الفتن
الصنّاع الفنية يف إتقااا لفن التكفيت ،وتنوع التكوينات الزخرفية املستوحاة متن
اإليالمي املعدين وأروعو من حية مهارة ُ
)ٖٜٔ
اييقو ت املسيحية وال كانت َْحتمل مشاىد ُجتسد ااياة اليومية وال ايتُخدمت يف النقد والزخرفة .
َّ
الصناع اخلُرياني املهرة الذين فَتَّروا من ُخرايان
إن أيلوب تكفيت املعادن د انتقل إ ُمدن اجلزيرة الفراتية عن طريق ُ
ٓٗٔ)
صتتناع
بست ب التهديتتد املغتتويل القتتادم ِمت َتن الشتترا،
َ
فأحتضت َتن اياتبكتتة ىتتذا الفتتن وطتتوروه خاص تةً يف املوصتتل  ،إ ْذ أات َ
تاد ُ
املوصتتل املهتترة لفتتن التكفيتتت املتطتتور ،وىتتا التتذين نقلتتوه معهتتا إ يتتوراي ومصتتر ٔٗٔ)َّ ،
صتتنعت يف
وإن عي ت التُحتتف ال ت ُ
العصر اييويب كانت من النُحاس ايصتفر ،و تد صتنَّ القستا ايعظتا منهتا أبي ِ
تلوب الطترا ،وايتتُخدم التكفيتت لنُحتاس
ُ َ
ُ
ِ
صنِّ َ من التحف املكفتة لنُحاس ىي ،اي ريتق منهتا ابري ُتق بالكتاس التذي
لذىب والفضة ،وأىا ما
إ انب التكفيت
ُ
ُ
ص ت تتنِّ يف املوص ت تتل ي ت تتنة ٖٓٙىت ت تتٕٖٕٔ/م) ٕٗٔ) فضت ت تالً ع ت تتن لموع ت تتة الص ت تتحون ،والطس ت تتوت ،وايواين ٖٗٔ) ،والغُل ت تتب،
ُ
ومكفتتتو زخارفهتتا لفضت ِتة والنُحتتاس ايمحتتر،
والشتتمعدا ت ،والصتواين ،والزىترايت والت ُ
صتتن بعضتتها متتن النُحتتاس ايصتتفر ُ
وبعضتها َاَّ ص ِ
صتنعت ِم َتن النُحتاس ايصتفر املكفتتت
تنعوُ م َتن الربونتز والنُحتاس ايصتفر واملُكفتت لتذىب والفضتة ،أو الت ُ
ُُ
ُ
ٗٗٔ)
ِ
لفضة فقط .
الصتتن متتن النُحتتاس ايصتتفر واملكفتتت لتتذىب
كمتتا صتتنعت متتدن اجلزيتترة ال ُفراتيتتة لموعتتة متتن اعالت الفلكيتتة الر يقتتة ُ
٘ٗٔ) ُ
صن يف املوصل ومدينة أيعرد ال تقدمت يف صناعة اإليطرالب .
والفضة ،منها اإليطرالب الذي ُ

رابعاً :صناعة اجللود

تُعت د د غتة اجللتتود متن الصتتناعات القا متة يف متدن اجلزيتترة الفراتيتة ومتتن ىتذه املصتنوعات؛ ايحذيتتة ،والستيور ،ويتتروج
)ٔٗٙ
ومصتلحيها ت ت يف مدينتة يتنةار  )ٔٗٚالتذين ينتةتون
ويكثر االياكفة ت ت وىا ُ
صتنّاع ايحذيتة ُ
اخليل اجللدية وغٍىا  ،كما ُ
 )ٖٔٛيوادي ،ايحوال االاتماعية ،ص  ٕٚٚت. ٕٚٛ
 )ٖٜٔصوي ،أولكر آرغ ه تطور فن املعادن اإليالمي من ُذ ال داية حن ااية العصر السلةو ي ،ترعتة ه الصفصتايف أمحتد القطتوري ،طٔ،
اجمللس ايعلى للثقافة القاىرةٕٓٓ٘ ،م) ،ص ٖٓ ٙتٓٔ. ٙ
ٓٗٔ) صوي ،تطور فن املعادن اإليالمي ،ص ٖٓ ٙتٗٓ. ٙ
ٔٗٔ) عالم،نعمت ا اعيله فنون الشرا ايويط يف العصور االيالمية،طٕ،دار املعار القاىرةٜٔٚٚ،م) ،ص . ٖٜٔ
ٕٗٔ) صوي ،تطور فن املعادن اإليالمي ،ص ٘ٓ ٙت. ٙٓٙ
ٖٗٔ) آشتور ،التاريا اال تصادي ،ص . ٖٜٓ
ٗٗٔ) يوادي ،ايحوال االاتماعية ،ص . ٕٚٛ
٘ٗٔ) يوادي ،ايحوال االاتماعية ،ص . ٕٜٚ
 )ٔٗٙيوادي ،ايحوال االاتماعية واال تصادية ،ص ٔ. ٕٛ
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اينواع املختلفة من ايحذية ،ويذكر القلقشندي) نوعية اخلفا ت ت أي ايحذية ت ال كان يرتديها ايُمراء يف املوصل ،ففي
الصفر من ايدًن الطتا في  ،)ٔٗٛكمتا شتهدت مدينتة ماكست
الصيف يرتدون اخلفا ال ي  ،ويف الشتاء يرتدون اخلفا
ُ
ازدىاراً ملحوظاً يف الصناعات اجللدية إال أن مدابغها كانت تنتع ما يسد ااااة احمللية .)ٜٔٗ

املبحث الرابع

األسواق وتنظيم العمل الصناعي ومراقبته

للص تتناع وذل تتك اماي تتة حق تتو ها ،وتنظ تتيا أح توال العم تتل يف
اعت تتال ي تتالط ب تتين أي تتوب بتهيئ تتة املن تتاخ املُناي تتب واملُال تتا ُ
ِ
تيا يكتو ُن مستلوالً عتن
شلونو ،خاصةً بعد منو املدن،
اييواا ،وترتيب
فانتظا أر ب اار يف نقا ت يتو ُكتالً منهتا ش ٌ
َ
ُ
ٓ٘ٔ)
لمها اجلميت وتليتدىا الدولتة اييوبيتة الت تكتو ُن مستلولة بصتورةٍ م اشترة متن حيتث اإلشترا
إدارة عمل النقابة
ال َا ُ
ٔ٘ٔ)
على ىذهِ النقا ت  ،و د تلخصت مهام النقابة يف تنظتيا العمتل ،وحتديتد اييتعار ،واافتا ُظ علتى اتودة الصتناعات،
أصحاب ااَِر ْ املختلفة أبزايء وتقاليد خاصةً عا ٕ٘ٔ).
ىيز
ْ
الصناع من امل تدئ إ الصان إ ايُيتاذ ،و د َ
ورعاية ُ
ُ
كما كان ىنا املحتسب الذي فُرضت ِ
عليو مسلولية النظر يف اييواا والطُرا ،وتنظيا أمورىا من حيث االنت تاه علتى
ُ
ُ
ٖ٘ٔ)
ما يكون ِ
شتي عليهمتا النتاس يف فصتل
عليو حال اييواا من االرتفتاع واالتستاع ،وأن يكتون جبانتب الستوا إفريتزان
توا ُم لط ت تاً ٗ٘ٔ) ،كمت تتا تق ت ت علي ت ِتو مست تتلولية حفت تتع ايمت تتن ال تتداخلي يف حالت تتة يت تتام الف ت ت
الش تتتاء خاص ت تةً إذا يكت تتن الس ت ُ
واالضطرا ت ٘٘ٔ) ،وكان لايواا نظام يقضي بضرورة تقستيا اييتواا ُكتلس حستب ص ِ
تنعتو ،وكتان ىتذا اإلاتراء التنظيمتي
ىو من علة املتغٍات اجلديدة ال شهدىا العصتر اييتويب وىتو ظهتور التخصتص يف اييتواا للستل املصتنوعة  ،)ٔ٘ٙفمتن
كانت صنعتو ٍ
ص عتا
ااة إ ايتخدام النار كالنَةار ،والط اخ ،وااداد ،فيةب أن يكون يىل ىذهِ الصنعة ٌ
ُ
يوا َُيتتَ ُ
 )ٔٗٚاملقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٓٗٔ .
 )ٔٗٛص ح ايعشى ،جٗ ،ص ٔٗ .
) (ٜٔٗرنسيمان،يتيفنه اتريا ااروب الصلي ية ،ترعةه السيد ال از العريين ،دار الثقافة بٍوتٜٜٔٚ،م) ،إ ،جٖ ،صٖٓ. ٙ
ٓ٘ٔ) دعكتتور ،عتترب حس ت ه اتريتتا الفتتاطمي وال تزنكي وااليتتوبي واملماليتتك وحضتتارهتا،طٔ،دار النهضتتة العربيتتة بٍوتٕٓٔٔ،م) ،ص
.ٕٜٙ
ٔ٘ٔ) العريين،السيد ال ازه الشرا ايدىن يف العصور الويطى االيوبيون)،دار النهضة العربية ،جٔ ،ص ٕٔٓ .
ٕ٘ٔ)إ اعيل ،حمموده اتريا ااضارة العربية االيالمية،طٖ،مكت ة الفالح الكويتٜٜٕٔ،م) ،ص ٗٔٔ .
ٖ٘ٔ) اإلفريز ه إفر ُيز ااا ط ورموه ،وىو ما أشر منوُ خارااً عن ال ناء  .ينظره عطية،وآخرون ،املعةا الوييط،صٕٔ.
الرت تتة يف طلتتب ااست ة،تحه الستتيد ال تتاز العتريين ،مط عتتة جلنتتة التتتأليف
ٗ٘ٔ) الشتتيزري ،ع تتدالرمحن بتتن نصتتر ت ٗٚٚىتتٖٕٔٚ/م) ه اايتتة ُ
واللعة القاىرةٖٔٙ٘ ،ىتٜٔٗٙ/م) ،ص ٔٔ .
٘٘ٔ) اهلاوي ،رحيا كاظا ،وآخرون ه ااضارة العربية اإليالمية ،الدار املصرية ،لي يا ،د.ت) ،ص . ٜٙ
 )ٔ٘ٙالصتاليب ،علتتي ه صتتالح التتدين اييتتويب ودوره يف القضتتاء علتتى الدولتتة الفاطميتتة وحتريتتر بيتتت املقتتدس ،دار املعرفتتة بٍوتٕٜٓٓ،م)،
ص ٖٗ. ٖٗٗ ،
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بعي ٌد عن حمالت العطارين و عة املالبس وحمالت املواد الغذا ية دفعاً من و وع ايضرار  ،)ٔ٘ٚفأص َح ُىنا أيواا متعددة
تاع فيت ِتو الثيتتاب املخيطتتة ،والفتترش املصتتنوعة  ،)ٔ٘ٛوىنتتا بع ت اييتواا ال ت اختصتتت ب ي ت اهتتاز
ومتخصصتتة منهتتا متتا يُ ت ُ
ُ
َ
ٓ)ٔٙ
)ٜٔ٘
الع تتروس  ،فضت تالً ع تتن اييت تواا اخلاص تتة يخش تتاب  ،وي تتوا املكفتت ت اخلاص تتة بتطع تتيا أواين النُح تتاس ل تتذىب
ُ
والفض تتة ٔ ،)ٔٙوىن تتا ي تتوا الطي تتور ،وي تتوا العط تتارين ،وي تتوا ايي تتاكفة ،وي تتوا الزا تتاا  ،وي تتوا الس تتالح ،وي تتوا
ااَطَاب وغٍىا من اييواا ٕ. )ٔٙ
َّ
وإن أىا وااب يقوم بو املحتسب ىتو تولي ِتو مستلولية ايمتر ملعترو والنهتي عتن املنكتر ٖ ،)ٔٙو ُ تي أحيتا ً لعريتف
ُ
ُ
متن حيتتث ت َف ُقتد اييتواا ،واملتوازين ،ومرا تتة امليتاه ،والطُر تتات إذ نت أمحتال ااطتتب ،والتت  ،والرمتتاد متن دختتول اييتواا
لكي ال يتأذى الناس أو تتسا مالبسها ٗ ،)ٔٙكما َ ن أياليب الغد ،وعليو ُحماي ة املقصترين ومعتا تها الرتكتاعا ىتذهِ
ُ
)ٔٙٙ
املخالفة ٘ ،)ٔٙفضالً عن ع ِ
ملو يف مرا ة اييعار ،والكشف عن النقتود املضتروبة متن التذىب والفضتة  ،فتتتوافر بتذلك
َ
ُ
أي ت اب العدالتتة متتن حيتتث ااَت ْد متتن اش ت الطتتامع واملستتتغل  ،واعتتتدال اييتتعار وال ضتتا  ،و م ت امل تواد الغذا يتتة يف
ُ
اييواا .)ٔٙٚ

اخلامتة

أظهر ال حث علة من النتا ع حول دراية احوال الصناعة يف اجلزيرة الفراتية خالل العصر االيويب وىي كاعيته
* حظيت الصناعة يف مدن اجلزيرة الفراتية جبانب ك ٍ من االةية والتطور خالل العصر االيتويب إذ شتهدت تطتور ملختلتف
الصناعات الزراعية واملعدنية وخمتلف الفنون الصناعية وذلك لتوفر رؤوس االموال واملواد اخلام االوليتة فضتال عتن مهتارة اليتد
العاملة يف اجملال الصناعي والفين.
 )ٔ٘ٚالشيزري ،ااية الرت ة ،ص ٕٔ .
 )ٔ٘ٛابتتن ظهتتٍة ،ابتتو ايتتحاا برىتتان التتدين اب تراىيا تٔ ٔٗٛٙ/ٜٛم)هالفضتتا ل ال تتاىرة يف حمايتتن مصتتر والقتتاىرة ،تتتحه مصتتطفى الستتقا
وآخرون ،دار الكتب والواث ق القومية القاىرةٜٜٔٙ،م) ،ص ٖ٘ .
 )ٜٔ٘آشتور ،التاريا اال تصادي ،ص . ٖٓٚ
ٓ )ٔٙرنسيمان ،اتريا ااروب الصلي ية ،إ ،جٖ ،ص ٗٓ. ٙ
ٔ)ٔٙحسن ،حسن ابراىيا هاتريا اإليالم السيايي والديين والثقايف واالاتماعي ،طٗٔ ،دار اجليل بٍوتٜٜٔٙ،م) ،جٗ،ص ٘. ٖٚ
ٕ )ٔٙابن شداد ،ايعالا اخلطٍة ،أ ،جٔ ،ص  ٖٗٙت. ٖٗٚ
ٖ )ٔٙاملاوردي،ابو ااسن علي بن تٓ٘ٗه ٔٓ٘ٛ/م)ه ايحكام السلطانية والوالايت الدينية ،تحه امحتد م تار ال غتدادي،طٔ،مكت تة
دار ابن تي ة الكويتٜٜٔٛ،م) ،ص ٖ٘ٔ ت. ٖٔٙ
ٗ )ٔٙالشٍزي ،ااية الرت ة ،ص ٖٔ .
٘ )ٔٙالعريين ،الشرا ايدىن ،جٔ ،ص ٕٔٓ .
 )ٔٙٙاهلاوي ،ااضارة العربية ،ص ٓ. ٚ
الرت ة ،ص ٕٔ. ٚٗ ،ٖٚ ،
 )ٔٙٚالشٍزي ،ااية ُ
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* عرفت مدن اجلزيرة الفراتية بتصنيعها خمتلف الصناعات الغذا ية وااليتهالكية والنستيةية املصتنعة متن املنتواتات الزراعيتة
والصناعات واملعدنية فضال ع ن الصناعات الفنية كصناعة الزااج وال لور والرخام واخلز وصناعة اجللود.
* أص حت مدن اجلزيرة الفراتية خالل العصر االيويب مركزاً حيوايً تعتمد عليو دول اجلوار كالعراا،وبالد الشام،ومصر،وبالد
فارس بتزويدىا مبختلف الصناعات.
* أو يتتالط بتتين أيتتوب عنتتايتها بتنظتتيا العمتتل الصتتناعي وهتيئتتة املنتتاخ املنايتتب للصتتناع وذلتتك امايتتة حقتتو ها وتنظتتيا
أحوال العمل وترتي و،إذ انتظا أر ب اار يف نقا ت يتو ُكالً منها شيا مسلول عتن إدارة عمتل النقابتة،وعملها تنظتيا
العمل،وحتديد االيعار ،ورعاية الصناع ،واافاظ على اودة الصناعات.

قائمة املصادر واملراجع
أوال :املصادر االولية

* ابن ايثٍ ،علي بن ايب الكرم الشي اين اجلزري تٖٓٙهٕٖٕٔ/م)
ٔ_الكامل يف التاريا ،دار صادر بٍوتٖٜٜٔ،هٜٜٔٚ/م).
ٕ_ التاريا ال اىر يف الدولة االاتبكية ملوصل ،تحه ع د القادر امحد طليمات ،دار الكتب ااديثة القاىرة،د.ت).
* ابن ايزرا ،امحد بن يويف بن علي الفار ي
ٖ_ اتريا الفار ي وىو اتريا ميافار وآمد،تح هبدري ع د اللطيف عوض ،املطاب االمٍية القاىرةٜٜٔ٘،م).
* اإلصطخري ،ابو ايحاا ابراىيا بن الفاريي الكرخي تٓٓٗهٜٔٓٓ/م)
ٗ_ مسالك املمالك،مط عة بريل ليدنٜٖٜٔ،م).
بن بن حامد تٜ٘ٚهٕٔٓٓ/م)
*ايصفهاين ،ابو ع د
٘_الفتح القسي يف الفتح القديي ،طٔ ،دار املنار القاىرةٕٓٓٗ،م).
بن ابراىيا اللوايت تٜٚٚهٖٔٚٚ/م)
* ابن بطوطة،ابو ع د
 _ٙالرحلة املسماة حتفة النظار يف غرا ب االمصار وعةا ب االيفار ،طٔ ،املط عة اخلٍيةٜٔٓٗ ،م).
* اجلاحع،ابو عثمان عمرو بن ر ال صري تٕ٘٘هٛٙٛ/م)
_ٚالت صر لتةارة ،تحه حسن حسين ع د الوىاب،طٕ،املط عة الرمحانية مصرٖٔ٘ٗ،هٜٖٔ٘/م).
* ابن ا ٍ ،بن امحد االندلسي تٗٔٙهٕٔٔٚ/م)
 _ٛرحلة ابن ا ٍ ،دار الكتاب الل ناين بٍوت،د.ت).
* ابن ع دااق،صفي الدين ع د امللمن ال غدادي تٖٜٚهٖٖٔٛ/م)
 _ٜمراصد االطالع على ا اء االمكنة وال قاع ،تحه علي ال ةاوي،طٔ،دار اجليل بٍوتٜٜٕٔ،م).
* ابن حو ل ،ابو القايا النصي تٖٙٚهٜٚٚ/م)
ٓٔ_ صورة ايرض ،دار مكت ة ااياة ،بٍوتٜٜٕٔ،م).
بن امحد بن عثمان تٚٗٛهٖٔٗٚ/م)
* الذى  ،ابو ع د
ٔٔ_ يٍ أعالم الن الء ،تحه مصطفى ع د القادر عطا،طٔ،دار الكتب العلمية بٍوتٕٓٓٗ،م).
* ابن شداد،عز الدين

بن علي تٗٙٛهٕٔٛ٘/م)
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ٕٔ_ايعالا اخلطٍة يف ذكر امراء الشام واجلزيرة ،تحه ار ع ارة ،وزارة الثقافة واالرشاد دمشقٜٔٚٛ،م).
* الشيزري ،ع دالرمحن بن نصر ت ٗٚٚىتٖٕٔٚ/م)
الرت ة يف طلب ااس ة،تحه السيد ال از العريين ،مط عة جلنة التأليف واللعة القاىرة
ٖٔ_ ااية ُ
ٖٔٙ٘ ،ىتٜٔٗٙ/م).
* ابن ظهٍة ،ابو ايحاا برىان الدين ابراىيا تٔٔٗٛٙ/ٜٛم)
ٗٔ_الفضا ل ال اىرة يف حماين مصر والقاىرة ،تحه مصطفى السقا وآخرون ،دار الكتب والواث ق القومية القاىرةٜٜٔٙ،م).
* أبو الفدا،عماد الدين ا اعيل بن علي تٕٖٚهٖٖٔٔ/م)
٘ٔ_ تقوًن ال لدان ،دار الط اعة السلطانية ريسٔٛٗٓ،م).
* ابن فضل العمري ،شهاب الدين أمحد بن ار تٜٚٗهٖٔٗٛ/م)
 _ٔٙمسالك ايبصار يف دمالك االمصار ،تحه كامل يلمان اجل وري ،دار الكتب العلمية بٍوتٜٔٚٔ،م).
* القلقشندي،ابو الع اس امحد بن ع د تٕٔٛهٔٗٔٛ/م)
 _ٔٚص ح ايعشى يف صناعة اإلنشا ،دار الكتب اخلديوية القاىرةٜٔٔٗ،م).
* القزويين ،زكراي بن بن حممود تٕٙٛهٕٖٔٛ/م)
_ٔٛآاثر ال الد وأخ ار الع اد ،دار صادر بٍوت،د ،ت).
تٓ٘ٗهٔٓ٘ٛ/م)
* املاوردي ،ابو ااسن علي بن
 _ٜٔايحكام السلطانية والوالايت الدينية ،تحه امحد م ار ال غدادي ،طٔ ،مكت ة دار ابن تي ة الكويتٜٜٔٛ،م).
* املقديي ،بن امحد ال شاري تٖٛٚهٜٜٚ/م)
ٕٓ_ أحسن التقاييا يف معرفة اال اليا ،طٖ ،مكت ة مدبويل القاىرةٜٜٔٔ/م).
* املقريزي ،تقي الدين ابو الع اس امحد بن علي الع يدي ت٘ٗٛهٔٗٗٔ/م)
ٕٔ_ املواعع واالعت ار بذكر اخلطط واالاثر املعرو خلطط املقريزية،تحه زينها وآخرون ،مكت ة مدبويل القاىرةٜٜٔٚ،م).
* اي وت،شهاب الدين ابو ع د ااموي تٕٙٙهٕٕٔٛ/م)
ٕٕ_ معةا ال لدان ،دار صادر بٍوتٜٔٚ٘،م).

اثنيا :املراجع العربية

* إ اعيل،حممود
ٖٕ_اتريا ااضارة العربية االيالمية،طٖ ،مكت ة الفالح الكويت.)ٜٜٕٔ،
* التكري ،حممود ايي أمحد
ٕٗ_ اييوبيون يف وال الشام واجلزيرة ،دار الرشيد للنشر بغداد.)ٜٔٛٔ،
* اااج ،حس حسن
ٕ٘_ النُظا اإليالمية،طٔ،املليسة اجلامعية للدرايات بٍوتٜٔٛٚ،م).
* حسن ،حسن ابراىيا
_ٕٙاتريا اإليالم السيايي والديين والثقايف واالاتماعي ،طٗٔ ،دار اجليل بٍوتٜٜٔٙ،م).
* محيد،ع د العزيز وآخرون
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_ٕٚالفنون الزخرفية العربية االيالمية ،اامعة بغداد بغداد.)ٜٕٔٛ،
* خربوطلي ،شكران وآخرون
 _ٕٛااضارة العربية االيالمية آاثر وفنون ،منشورات اامعة دمشق دمشقٕٓٓٛ،م).
* دعكور ،عرب حس
 _ٕٜاتريا الفاطمي والزنكي وااليوبي واملماليك وحضارهتا ،طٔ ،دار النهضة العربية بٍوتٕٓٔٔ،م).
* رزا،عاصا
ٖٓ_ الفنون العربية االيالمية يف مصر،طٔ،مكت ة مدبويل القاىرةٕٓٓٙ،م).
* يوادي ،ع د
ٖٔ_االحوال االاتماعية واال تصادية يف بالد اجلزيرة الفراتية ،طٔ ،دار الشلون الثقافية بغدادٜٜٔٛ ،م).
* صا غ ،القس يليمان
ٕٖ_ اتريا املوصل ،املط عة السلفية مصرٜٕٖٔ/ٖٕٔٗ ،م).
* الصاليب ،علي
ٖٖ_ صالح الدين اييويب ودوره يف القضاء على الدولة الفاطمية وحترير بيت املقدس ،دار املعرفة بٍوتٕٜٓٓ،م).
* العريين ،السيد ال از
ٖٗ_ الشرا ايدىن يف العصور الويطى االيوبيون)،دار النهضة العربية.
* عطية ،شع ان ع د العاطي وآخرون
ٖ٘_املعةا الوييط ،طٗ ،مكت ة الشروا مصرٕٓٓٗ،م).
* عالم،نعمت ا اعيل
_ٖٙفنون الشرا ايويط يف العصور االيالمية ،طٕ ،دار املعار القاىرةٜٔٚٚ،م).
* كرد علي
_ٖٚخطط الشام ،طٕ ،مليسة ايعلمي للمط وعات بٍوت ،د.ت).
* اهلاوي ،رحيا كاظا وآخرون
_ٖٛااضارة العربية اإليالمية ،الدار املصرية ،لي يا ،د.ت).

اثلثا :املصادر االجنبية

* رنسيمان،يتيفن
 _ٖٜاتريا ااروب الصلي ية ،ترعةه السيد ال از العريين ،دار الثقافة بٍوتٜٜٔٚ،م).
* علوي ،صر خسرو
ٓٗ_ يفر مة ،ترعةه ار اخلشاب ،طٕ ،اهليئة املصرية العامة القاىرة.)ٜٜٖٔ،

رابعا :املراجع االجنبية

* آشتور
ٔٗ_التاريا اال تصادي واالاتماعي للشرا االويط يف العصور الويطى ،ترعةه ع د اهلادي ع لة ،دار تي ة دمشقٜٔٛ٘،م).
* رايس،ديفيد اتليوت
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ٕٗ_ الفن اإليالمي ،ترعةه فخري خليل،طٔ،مط عة اجلامعة االردنية بٍوتٕٕٓٓ،م).
* صوي ،أولكر آرغ
ٖٗ_ تطور فن املعادن اإليالمي من ُذ ال داية حن ااية العصر السلةو ي ،ترعة ه الصفصايف أمحد القطوري ،طٔ ،اجمللس ايعلى للثقافة
القاىرةٕٓٓ٘ ،م).
* ىنتس ،فالل
ٗٗ_ املكاييل واالوزان االيالمية ومايعادهلا يف النظام امللي،ترعة ه كامل العسلي ،منشورات اجلامعة االردنية عمانٜٔٚٓ،م).
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ملخص البحث:

يُعد النشاط الزراعي العصب االساس واؼبهم غبياة األنسان االقتصادية بشكل عام ،وابغبديث عن اقليم اعبزيرة
الفراتية فقد اكتسب ؾبال الزراعة انبية كبَتة نتيجة استغالل االراضي اػبصبة ،ويعود االثر الكبَت على الزراعة اؼبناخ الذي
يسود اعبزيرة الفراتية وىو مناخ اقليم البحر االبيض اؼبتوسط اؼبتمثل ابلشتاء البارد اؼبمطر والصيف اغبار اعباف ،وذكر
اؼبقدسي ذلك بقولو(:اما ىواء ىذا االقليم فمقاربة للشام وبو مواضع حارة))
وساعدت وسائل الري اؼبتنوعة ُب اقليم اعبزيرة الفراتية على زايدة مساحة االراضي اؼبزروعة وكانت الزراعة تقوم بصورة
رئيسية على هنري دجلة والفرات واالهنار اليت تصب فيها وتتفرع منها،وعمل أاتبكة اؼبوصل ومنذ اايم عماد الدين
زنكي542 -522ه2246-2242/م) على ابقاء االراضي بيد اصحابيها بدال من توزيعها على قواد اعبيش،وعملوا
على هتيئة السبل للنهوض ابلزراعة وذلك بشق الًتع والقنوات فبا ادى اىل ربويل االراضي اعبدابء اىل اراضي خصبة تنتج
انواع اغببوب والبقول واػبضروات ،وعمرت القرى اؼبهجورة ُب ظل حكم االاتبكة للجزيرة الفراتية وازداد عدد سكاهنا وبلغ
عددىا  622قرية اشتغل اىلو ابلزراعة،واتبع اؼبزارعون وسائل وطرق متعددة الستغالل االرض وحسب نوعية الغلة الزراعية
اؼبراد زراعتها حبواب كانت ام لبيل ام فواكو ،واستخدمت طريقة اؼبناوبة ُب الزراعة،كما استعملوا وسائل ؼبكافحة اعبراد
واغبشرات وىي االبواق والطبول وتعليق اغبيواانت اؼبخيفة ألبعادىا عن الزرع ،وكانت اساليب منح االقطاع الزراعي زبتلف
ابختالف ملكية االرض الزراعية ُب اعبريرة الفراتية،فبعضها كانت سبنح ملكيتها بصورة دائمة ويطلق عليو (االقطاع
الوراثي) ،والبعض االخر سبنح ملكيتها لفًتة ؿبدودة وتطلق عليو (اقطاع االستغالل)،واصبح االقطاع يبثل نوع من التولية
االدارية لألمراء واألاتبكة.
الكلمات ادلفتاحية  :االهنار ،النواعري ،البويهيني ،السالجقة ،االقطاع ،الثروة احليوانية .

Abstract:
Agricultural activity is the mainstay of human economic life in general,
and speaking of Al-Djazīra region, the field of agriculture has gained great
importance as a result of the exploitation of fertile lands. Al-Maqdisi
mentioned this by saying: “As for the air of this region, it is close to the
Levant, and it has hot places”.
The various means of irrigation in Al-Djazīra region helped to increase
the area of cultivated land, and agriculture was based mainly on the Tigris
and Euphrates rivers and the rivers that flow into and branch out from
them.
To keep the lands in the hands of their owners instead of distributing
them to the army commanders, and they worked to prepare ways to
advance agriculture by building canals and canals, which led to
transforming the barren lands into fertile lands producing various types of
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grains, legumes and vegetables, and populated the abandoned villages
under the rule of the Atabeg of Al-Djazīra, and the number of its
inhabitants increased and reached There are 600 villages whose people
worked in agriculture, and the farmers followed various means and
methods to exploit the land and according to the type of agricultural yield
to be planted, whether it was grain, palm or fruits. The methods of granting
agricultural feudalism vary according to the ownership of agricultural land
in the Euphrates Valley, some of which were granted permanent ownership
and called (hereditary feudalism), and others were granted ownership for a
limited period and called it (exploitation fiefdom), and fiefdom became a
kind of administrative authority for princes and Atabegs
Key words: Economic Activity , Al-Djazīra, Agriculture , cultivated land

ادلقدمة:

تعد دراسة التاريخ االقتصادي للدولة العربية االسالمية مهمة ضرورية لدراسة التغَتات والتحويالت االقتصادية ؼبسار
التطورات االقتصادية ،ان دراسة اعبزيرة الفراتية من الناحية االقتصادية لو انبيتو كبَتة ُب التعبَت عن استقرار االوضاع
السياسية فقد سبتع اعبزيرة الفراتية دبقومات اقتصادية ميزتو عن غَتة من اؼبناطق احمليط بو منها اؼبوقع اعبغراُب الذي يتمتع بو
االقليم اذا يقع ُب اعبزء الشمايل من االراضي الواقعة بُت هنري دجلة والفرات وما يتبعهما من اؼبدن الواقعة غريب دجلة
وشرقي الفرات،ويشكل اعبزء الشمايل من العراق والشمال الشرقي من سوراي واعبزء اعبنويب من بالد االانضول –تركيا،
واكد اؼبصادر التارىبية واعبغرافية وجود االمكانيات االقتصادية اليت سبتع هبا اعبزيرة الفراتية،فقد كانت اؼبنطقة مسرحا لظهور
العديد من االمارات اغبمدانية( - )1األاتبكية( )2واالراتقة( )3وكانت اؼبنطقة مسرح لألحداث التارىبية ومنها اغبروب اليت

( )2االمارة اغبمدانية :امارة اسالمية شيعية،أسسها ابو دمحم اغبسن بن علي بن ايب اؽبيجان الذي أشتهر بلقب (انصر الدولة) ُب اعبزيرة
الفراتية وامتدت ابذباه حلب وبالد الشام واالقسام اعبنوبية من اعبزيرة الفراتية .ينظر :ابن االثَت،ابو اغبسن علي بن ايب الكرم دمحم بن عبد
الكرمي ( 632ه) ،الكامل ُب التاريخ ،ربقيق،عمر عبد السالم تدمري،دار الكتب العلمية(،بَتوت2997 -م)،ج ،2ص222؛عبد
الرؤف،عصام الدين،الدول اؼبستقلة ،دار الفكر العريب(،القاىرة2984-م) ،ص.222
( )2األاتبكة :لقب تركي اطلقو السالجقة واؼبماليك على بعض رجال البالط والوزراء والقادة واغبكام العسكرين،واول من لقب بو نظام اؼبلك
وزير السلطان ملك شاه،سبكن بعض االاتبكة من السيطرة على اغبكم ُب القرن السادس اؽبجري /القرن الثاين عشر اؼبيالدي .ينظر :ابن
االثَت ،الكامل ُب التاريخ،ج،3ص342؛عبد الرؤوف،االمارات اؼبستقلة،ص.223
( )3االراتقة :ينتسب الدولة االرتقية اىل (ارتق بن اكسب)من ساللة االراتقة اليت حكمت جنوب االانضول واعبزيرة الفراتية.أبن األثَت ،الكامل
ُب التاريخ ،ج،4ص.232
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دارت رحاىا بُت األيوبيُت( )4واػبوارزميُت( )5وبُت اؼبماليك( )6واؼبغول(،)7فبا جعل اؼبنطقة تتمتع بعدم االستقرار السياسي
وغَته،وكما سانبت االوبئة والكوارث البيئية ورغم ذلك فقد استمرت اعبزيرة الفراتية بتطوره اقتصاداي واصبحت مركز عبميع
اؼبناطق اجملاورةً ،ب تقسيم خطة البحث اىل مبحثُت ،تناول ادلبحث االول :االوضاع االقتصادية من خالل الزراعة

واساليبها خالل القرن السادس والسابع اؽبجريُت وملكية االرض،وتضمن ادلبحث الثاين  :احملاصيل الزراعية وطرق زراعتها
ُب اعبزيرة الفراتية والثروة اغبيوانية .

اشكالية الدراسة ومنهج الدراسة:

تطلب منهج البحث اتباع اؼبنهج التارىبي و الوصفي الذي ىبدم موضوع الدراسة هبدف وصف ؿبتوى اؼبادة
العلمية،ودعمنها ابؼبنهج التحليلي من خالل ربليل اغبوادث واؼبواقف وربطها ابألوضاع االقتصادية والتوصل اىل عالقة
التأثَت بينهما .

احلدود ادلكانية:

منطقة اقليم اعبزيرة الفراتية ويشمل اعبزء الشمايل من االراضي الواقعة بُت هنري دجلة والفرات وما يتبعها من اؼبدن
الواقعة غريب دجلة وشرقي الفرات وتشمل اعبزء الشمايل من العراق،والشمايل الشرقي من سوراي واعبزء اعبنويب من بالد
االانضول –تركيا حاليا.
االطار الزماين :القرنُت السادس والسابع اؽبجريُت اؼبوافقُت الثاين والثالث عشر اللذان مثال تدىورا كبَت ُب اغبالة

السياسية ؼبعظم االقطار واجتياح اؼبغول ُب النصف من القرن السابع اؽبجري للعلم االسالمي.

( )4االيوبيُت :الدولة األيوبيية،دولة اسالمية نشأت ُب مصر وامتدت لتشمل اغبجاز واليمن وبعض اجزاء اؼبغرب،اسسها صالح الدين االيويب
بعد قضاءه على الدولة الفاطمية .قاسم،قاسم عبده،اتريخ األيوبيُت واؼبماليك،دار عُت للدراسات االنسانية(،القاىرة،)2222-ص.242
( )5اػبوارزميُت :ساللة تركية مسلمة حكمت اجزاء كبَتة من اسيا الوسطى وغرب ايران للقًتة الزمنية(469ه627-ه-2277/
 2222م)،كانوا اتباع اقطاعُت للسالجقة واصبحوا حكام مستقلُت .ينظر :ابن االثَت،الكامل ُب التاريخ،ج،3ص243.
( )6اؼبماليك :ساللة من اعبنود اليت حكمت مصر والشام واعبزيرة العربية،تعود اصوؽبم اىل اسيا الوسطى،وكانوا قسمُت ،االول اؼبماليك
البحرية ،والثانية ،اؼبماليك الربجية .اؼبقريزي ،اضبد بن علي بن عبد القادر (ت845ه) السلوك ؼبعرفة دول اؼبلوك ،ربقيق ،دمحم عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية( ،بَتوت2997-م) ،ج ،2ص223؛ قاسم ،اتريخ األيوبيُت واؼبماليك ،ص.223
( )7اؼبغول :ىم من الشعوب القبلية اليت تعيش شرق ا سيا وخاصة من اؽبضبة اؼبنغولية ،وىم شعوب وثنية متخلفة استوطنوا ُب سهول
تركستان ،استخدموا القتل والتخريب وسيلة الجتياح العديد من اؼبناطق األسيوية،احتل القائد اؼبغويل ىوالكو العراق سنة(656ه2258 /م):
ينظر .الصياد،فؤاد عبد اؼبعطي،كتاب اؼبغول ُب التاريخ،دار النهضة العربية( ،بال2982 -م).
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ادلبحث االول .1:طرق واساليب الري الزراعية يف اجلزيرة الفراتية.
.1ادلياه

تعد اؼبياه العنصر اغبيوي واؼبهم للنشاط الزراعي وألنبية اؼبياه ودورىا ُب حياة الكائنات اغبية فقد ورد ذكرىا ُب

القرآن الكرمي ُب عدة مواضع ومنها قولو تعاىل((:وأنزلنا من السماء ماءا فأخرجنا بو من نبات كل شيء)( ،)8وقولو تعاىل

السماء ماءَ لكم منُو شراب ومنو شجر فيو تَسيمون))(،)9سبيزت اعبزيرة الفراتية بوجود مصادر
ايضاً((ىو الذي أنزل َ
من َ
اؼبياه اؼبهمة لألنشطة االقتصادية ومنها االهنار والوداين واليت سانبت بدورىا بتكوين السهل الرسويب( )13الذي يعد اىم
منطقة ُب اعبزيرة الفراتية،ومن اىم االهنار اليت توجد ُب اعبزيرة الفراتية واليت سانبت ُب ري اراضي اعبزيرة الفراتية ىي هنر
الفرات( )11وقد وصف اؼبؤرخ اعبغراُب ايقوت اغبموي ـبرج هنر الفرات فذكر :ان ـبرجو من ارمينوٍ،ب من قليقال( )12قرب
خالط ويدور بتلك اعببال حىت يدخل ارض الروم وهبيء اىل كمخ( )13وىبرج اىل ملطية(ٍ )14ب اىل مشيشساط(،)15وتصب

بو عدة اهنار صغَتة ىي :كسجنو وكيسوم ومرزفان والبليخٍ،ب يتجاور آبلس
وىيت،فيصبح اهنارا تسقى منها اراضي السواد

(.)17

()16

اىل دوسر والرقةٍ ،ب اىل عانة

( )8سورة االنعام ،جزء من اآلية(.)99
( )9سورة النحل ،اآلية(.)22
( )22السهل الرسويب :وىو االراضي اؼبستوية اليت تقع وسط وجنوب العراق ،تكون بفعل الًتسبات ،كان السهل الرسويب موطن اغبضارات
القديبة ُب العراق القدمي ؼبا سبَت بو من صفات مناخية وخصوبة الًتبة وتوفر موارد اؼبياه اليت وبتاجها االنسان ُب العراق القدمي .ينظر :ابقر ،طو،
مقدمة ُب اتريخ اغبضارات القديبة ،دار الوراق(،بغداد2229-م)،ج،2ص.256
( )22ايقوت اغبموي،معجم،البلدان ج،3ص..378
( )22فليقال :منطقة تقع أبرمنية من نواحي خالط تقع ُب االقليم الرابع طوؽبا ثالث وستون درجة وطبس وعشرون دقيقة وعرضها شبانون
وثالثون درجة .ينظر :شهاب الدين ابو عبدهللا الرومي (626ه)معجم البلدان ،ط(،)2دار صادر (،بَتوت2995-م)،ج،2ص.37
( )23كمخ :حصن ُب ارمينو كان اؼبسلمون والروم ينازعونو ُب حروهبم .ايقوت اغبموي ،معجم البلدان،ج،4ص.479
( )24ملطية :مدينة كبَتة ُب منطقة شرق االانضول ُب تركيا ،كانت فبر جملرى هنر الفرات كبررىا العرب سنة ثالثة وعشرون للهجرة .ايقوت
اغبموي ،معجم البلدان ،ج،2ص.234
( )25ظبيساط :مدينة اترىبية قديبة من مدن االانضول تقع غرب هنر الفرات ،كانت من الثغور اعبرية اليت زبرج منها اعبيوش االسالمية اىل
بالد الروم .ايقوت اغبموي ،معجم البلدان،ج،2ص.253
( )26ابلس :مدينة تقع على صفة الفرات الغربية ،ظبيت أبلس نسبة اىل ابلس بن روم بن اليقُت بن نوح ،تقع ُب االقاليم الرابع  ،صوحل اىلها
على اعبزية كانت قاعدة للثغور اعبزية زمن مسلمة بن عبد اؼبلك .ايقوت اغبموي ،معجم البلدان ،ج،2ص.482
( )27ارض السواد :تسمية اطلقت على العراق ُب العصور االسالمية للداللة على خصوبة ارضها وكثرة زروعها .البالذري ،فتوح
البلدان،ص.322
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لقد كان لنهر الفرات دورا مهما ُب ري وسقي اراضي اعبزيرة الفراتية فساىم ُب تطور الزراعة وجعل االراضي
خصبة وقد عرب عن وصفها(:كانت قريش تسأل ُب اعباىلية عن خصب ابعر اباي وىي اؼبوصل  ...وعن ريف اعبزيرة

ومايلها ألهنا تعدل ُب خصب ابعر اباي)( ،)18واشهر روافد هنر الفرات ىو هنر البليخ( )19الذي يعد رافداً مهماً لسقي

االراضي الزراعية ُب اعبزيرة الفراتية ،كما يعد هنر اػبابور( )23روافده االخر اؼبهم ُب عملية ارواء االراضي الزراعية(.)21

اما هنر دجلة فتقع منابعو ابلقرب من مدينة أمد( )22عند حدود ارمينية،ولنهر دجلة عدة روافد تصب فيها ومنها

هنر بَتين وهنر ابعينااث( )23ووادي دوشا،وهنر الزاب االعظم وهنر الزاب االسفل،ولعبت روافد دجلة وخاصة الزاب االعلى

واالسفل دورا ىاما ُب ري االراضي الشرقية من دجلة وبساتينها وضياعها( ،)24اما االراضي الغربية لدجلة فنجد هنر
القاطول االعلى

()25

يروي اؼبزارع ويسقي القرى ُب اعبهة الغربية حىت يبر بقرية (صوىل)( ،)26وعند ذباوزىا يعرف

( )28ابن الفقيو ،ابو عبدهللا اضبد بن اسحاق(ت365ه) ـبتصر اتريخ البلدان ،ربقيق :يوسف ىادي ،علم الكتب (،بَتوت-
2996م)،ص282
( )29هنرالبليخ :من الروافد اؼبهمة لنهر الفرات ومن وسائل الري اؼبهمة ُب اعبزيرة الفراتية ،اقام االمَت االموي مسلمة بن عبد اؼبلك ُب احد
مواضعو سدا طولو وعرضو مئتا ذراعا وعمق عشرين ذراعا كان كافيا ػبزن اؼبياه وسقي االراضي الزراعية .ايقوت اغبموي ،معجم البلدان
،ج،3ص.287
( )22هنر اػبابور :من الروافد اؼبهمة لنهر الفرات ينبع من مدينة راس العُت اليت تقع وسط اعبزيرة الفراتية يستفاد منو ُب سقي االراضي الزراعية
ُب البالد .ايقوت اغبموي ،معجم البلدان،ج،2ص . 383
( )22ايقوت اغبموي ،معجم البلدان،ج،2ص.354
( )22مدينة آمد :مدينة من كور اعبزيرة الفراتية وىي على مقربة من ميا فارقُت ،فتحها عياض بن غنم على جبل غرب دجلة ،وىي كثَتة
الشجر وداخلها مياه جارية ،ؽبا اربعة ابواب ،ابب التل ،وابب اعببل وابب اؼباء وابب الروم .ينظر :اغبمَتي ،ابو عبدهللا دمحم بن عبدهللا
(ت922ه)،الروض اؼبعطار ُب خرب االقطار ،ربقيق :احسان عباس ،ط،2مؤسسة انصر للثقافة(،بَتوت2982-م،ج،2ص.3
( )23ابعينااث :قرية كبَتة فوق جزيرة ابن عمر ،فيعا هنر كبَت يصب ُب دجلة وفيها بساتُت كثَتة وىي من انزه اؼبواضع تشبو دمشق وقد
مدحها الشعراء .ايقوت اغبموي ،معجم البلدان،ج،2ص .227
( )24سوادي ،عبد دمحم ،االحوال االجتماعية واالقتصادية ُب اعبزيرة الفراتية خالل القرن السادس اؽبجري ،دار الشؤون الثقافية (بغداد-
2989م) ،ص.225
( )25القاطول االعلى :ىو جزء مقطوع من هنر دجلة ،كان موضع سامراء قبل ان تعمر ،وكان اػبليفة ىارون الرشيد اول من امر حبفره ،وبٌت
على فوىتو قصرا ظباه ااب اعبند لكثرة ما كان يسقي من االراضي وجعلو ألرزاق اعبند .ينظر :سوسة ،اضبد ،ري سامراء ُب عهد اػبالفة
العباسية ،مطبعة اؼبعارف(،بالم2948-م)،ج،2ص.32
( )26صويل :مدينة تقع على بعد اربعة فراسخ من مدينة ابعقواب .ايقوت اغبموي ،معجم البلدان ،ج ،2ص.234

()343

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
اض
عدد خاص بالمؤتمر
الدول ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

ابلنهروان

()27

الذي توجد اشارات عنو انو كان موجودا خالل القرنُت السادس والسابع اؽبجريُت وانو يبر ابلقرى واؼبدن

اليت توجد ُب تلك اؼبنطقة فَتويها ٍب يعود ويصب ُب هنر دجلة

(.)28

()29

وكان الناس خالل القرنُت السادس والسابع اؽبجريُت يقومون حبفر عيون واابر أفقية اطلق عليها اسم(الكهاريز)
واليت كانت سائدة االستعمال ُب اعبزيرة الفراتية،كانت اعبزيرة الفراتية تعتمد ابلدرجة االوىل على هنري دجلة والفرات
وروافدنبا وقد اشار القزويٍت بنشاط اىل اؼبوصل وانتفاعهم من مياه هنر دجلة وشق القنوات ونصب النواعَت والطواحُت

على النهر اليت يديرىا اؼباء بنفسو( ،)33ان ما يبكن ان نالحظو ان ُب القرنُت السادس والسابع اؽبجريُت شهدت بعض
االهنار والعيون والينابيع جفافا بسبب التغَتات اؼبناخية اؼبتمثلة ابنعدام تساقط االمطار وارتفاع درجات اغبرارة والبفاضها
ففي (سنة524ه2222/م) البفضت درجات اغبرارة البفاض كثرا واستمر ؼبدة اربعُت يوما فجمدت اؼبياه ُب هنر دجلة
واصبحت كاليابسة( ،)31وُب سنة563ه2242/م اكببست االمطار فبا تسبب جفاف العيون والينابيع ،وعليو فقد ترتب
على صبود مياه االهنار وقلة منسوهبا قد اثر على مصدر اؼبياه الرئيسي ُب اعبزيرة الفراتية فبا ادى اىل تلف الغالت الزراعية

وحصول اجملاعة فيذكر ُب سنة 628ه2232/م ىلكت اؼبزارع بسبب قلة االمطار( ،)32وُب سنة633ه2235/م
ذبمدت مياه هنر الفرات فجفت االشجار والكروم ومل تسقط االمطار على الزروع(.)33

 .2االمطار

اما عن االمطار اليت تعد من موارد اؼبياه االساسية ُب اعبزيرة الفراتية فقد كانت من وسائل الري اؼبهمة ُب اؼبنطقة

وتعتمد عليها مناطق واسعة من اقليم اعبزيرة الفراتية والسيما اؼبناطق اعببلية الشمالية والشمالية الشرقية وبعض السهول

()34

( )27النهروان :مدينة ابلعراق اىل الشرق من بغداد فيها هنر عظيم ينبعث من جبال ارمينو يسقى اراضيو ابلنواعَت  ،اعبانب الغريب يوجد بو
اسواق ومسجد جامع .اغبمَتي ،الروض اؼبعطار،ج،2ص.582
( )28سوادي ،االحوال االجتماعية واالقتصادية ُب اعبزيرة الفراتية خالل القرن السادس اؽبجري،ص.289
( )29الكهاريز :كلمة صبع ؼبفردة كهريز ،وىو نفق ؿبفور ربت االرض ُب اقسامها الصخرية وسبتد من جبل سنجار عدة كهاريز اىل القرى
اؼبلحقة هبا .اغبسيٍت ،عبد الرزاق ،موجز اتريخ البلدان العراقية (،بغداد2932-م)،ص.242
( )32القزويٍت ،زكراي بن دمحم بن ؿبمود(ت 682ه)،ااثر البالد واخبار العباد ،دار صادر (،بَتوت-بال-ت)،ج،2ص.492
( )32ابن كثَت ،اظباعيل بن عمر بن كثَت(774ه)،البداية والنهاية ،دار الفكر (،بَتوت2986-م)،ج،23ص .228
( )32ابن العربي ،غريغوريوس  ،ابو الفرج يوحنا بن ىارون بن توما اؼبلطى ،اتريخ ـبتصر الدول ،ربقيق :انطون صاغبي ،ط،3دار الشرق
،بَتوت2992-م)،ج،2ص.432
( )33ابن كثَت ،البداية والنهاية،ج،23ص.322
( )34سوادي  ،االحوال االجتماعية ،ص 27
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وذكر اإلصطخري( )35عن ذلك فقال :ان الغالب عن مدينة جسر منبج البعيدة عن االهنار اعتماد مزارعها على مياه
االمطار ،وسبيزت اراضيها خبصوبة لكثرة االمطار اؼبتساقطة .
ُب ذكر احداث سنة ( 527ه 2224/م) ذكرت اؼبصادر حصول ؾباعة عمت مدن الشام واؼبوصل واعبزيرة الفراتية
بسب اعدام سقوط االمطار ودامت القحط واجملاعة حىت سنة (529ه2226/م)( ،)36وُب سنة (  535ه/

2242م)سقط الربد بصورة كبَتة على حصن زايد فبا قضى على الزروع( ،)37وذكر ضمن احداث سنة(624ه2278/م)

حدوث ؾباعة وقحط استمر ألكثر من سنة بسب انعدام سقوط االمطار( ،)38ساىم عدم انتظام سقوط االمطار ُب
مواعيدىا او قلتها اىل حدوث ؾباعات لسنوات متعددة من القرن السابع اؽبجري فمثال ففي سنة(622ه2222/م)
تذبذبت كمية االمطار وحدثت ؾباعة ُب اؼبوصل واستمرت حىت سنة(623ه2226/م) فحدثت ؾباعة ونتشر الوابء ُب

اؼبنطقة،وُب سنة (633ه2235/م) صاحب قلة سقوط االمطار الربد الشديد الذي قضى على احملاصيل واالشجار(،)39
مل يقتصر االمر على ندرة او قلة سقوط االمطار فقد سانبت الظروف اؼبناخية اؼبتمثلة ابزدايد سقوط كمية االمطار
ولفًتات متعددة من القرن السادس والسابع اؽبجريُت فمثال ُب سنة(569ه2273/م) استمر سقوط االمطار على مناطق
مت عددة من البالد ودام االمر ؼبدة اربعُت يوما ومل تظهر خالؽبا الشمس سوى مرتُت فبا ادى اىل االضرار ابحملاصيل
الزراعية(،)43وذكر ُب سنة(647ه2249/م) سقط سيل كبَت من مياه االمطار على منطقة السالمية()41فهلك البشر
واتلفت احملاصيل( ،)42االحداث التارىبية السابقة الذكر تبُت اعتماد مناطق متعددة ُب اقليم اعبزيرة الفراتية على مياه

( )35ابو اسحاق ابراىيم بن دمحم الكرخي(346ه)اؼبسالك واؼبمالك ،دار صادر (،بَتوت2224-م)،ص.74
( )36القالنسي ،ضبزة بن اسد بن علي ابو يعلي (555ه)،ذيل اتريخ دمشق ،ربقيق :سهيل زكار ،دار حسان( ،دمشق-
2983م)ص.289
( )37ابن اعبوزي ،صبال الدين ابو الفرج عبد الرضبن بن علي بن دمحم(597ه)اؼبنتظم ُب اتريخ االمم واؼبلوك ،ربقيق :دمحم عبد القادر عطا ،دار
الكتب العلمية(،بَتوت2992 -م)،ج،6ص.222
( )38ابن االثَت ،الكامل ُب اتريخ،ج،22ص.293
( )39ابن االثَت ،الكامل ُب التاريخ،ج ،22ص.232
( )42ابن االثَت ،الكامل ُب التاريخ،ج،22ص.322
( )42ابن اعبزري ،دمحم بن ابراىيم بن ايب بكر اعبزري(ت 728ه)،اتريخ حوادث الزمان وانبائو ووفيات االعيان من ابنائو (اتريخ ابن
اعبزري)،ربقيق :عمر عبد السالم تدمري ،اؼبكتبة العصرية (،بَتوت2898-م)،ص،227السالمية :قرية كبَتة تقع شرق دجلة ،وىي اكرب قرى
اؼبوصل ،ايقوت اغبموي ،معجم البلدان،ج،3ص.57
( )42ابن كثَت ،البداية والنهاية،ج،22ص.432
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االمطار ُب سقي زروعها مثل مدينة ظبرت ومدينة ميا فارقُت( )43ومدينة غرسة()44كانت تعتمد صبيعها على مياه االمطار
ُب ري وسقي اراضيها الزراعية(.)45

 .3السدود والدواليب.
ومن وسائل الري والسقي االخرى اليت اعتمد عليها ُب اقليم اعبزيرة الفراتية ىي انشاء السدود والدواليب واالابر

والقنوات اعبوفية( )46لقد اعتمد سكان اعبزيرة الفراتية ومنذ القرن الرابع اؽبجري وحىت القرن الثامن اؽبجري على اهباد
وسائل جديدة لسقي وري اراضهم الزراعية وبساتينهم،فيذكر ان االمَت مسلمة بن عبد اؼبلك (222-86ه-725/
738م) انشئ مشروعا اصالحي للري سبثل حبصن مسلمة سنة (222ه727/م)

()47

والذي عمل على ري االراضي

الزراعية بُت مدينة رأس العُت والرقة( )48استمر اغبصن بعملو لقرون الحقة،وتذكر اؼبصادر ان سكان مدينة ميافارقُت كان
يشربوا من مياه االابر والعيون اؼبوجودة فيها وذكر ابن شداد ذلك فقال((:فأجرى سيف الدولة من العُت اليت ابلبلد

واؼبعروفة برأس العُت قناة،وساقها وسط البلد...،واوصلها اىل القصر العتيق

()49

وىي اول قناة سقت اؼبدينة))(،)53

ووصف ايقوت اغبموي القنطرة العظيمة( )51ابهنا من عجائب الدينا(،)52وكانت قنطرة خانقُت العظيمة تسيطر على توزيع

( )43ميا فارقُت  :ىي احدى مدن اعبزيرة الفراتية ،تقع شرقي دجلة ،وىي مدينة منيعة وسورىا حصُت كثَتة البساتُت وتسقى دبياه االابر وُب
داخلها عيون ماء .اغبمَتي ،الروض اؼبعطار،ج،2ص567
( )44مدينة غرسة :من قرى اعبزيرة الفراتية وىي من كور النهرين بُت موصل ونصيبُت تشتهر ابلكروم واشجار كثَتة ،ايقوت اغبموي ،معجم
البلدان ،ج،4ص .293
( )45ابو الفداء ،عماد الدين اظباعيل بن علي بن ؿبمود بن دمحم بن ايوب ،اؼبلك اؼبؤيد (ت732ه)،تقومي البلدان ،مكتبة الثقافة
الدينية(،بال.ت –د.ت)،ج،2ص.223
( )46اغبارثي ،عبد هللا بن انصر بن سليمان ،االوضاع اغبضارية ُب اقليم اعبزيرة الفراتية ُب القرنيُت السادس والسابع للهجرة الثاين والثالث
عشر اؼبيالدي ،ربقيق :سعيد عبد الفتاح عاشور ،الدار العربية للموسوعات(،بَتوت2227-م)،ص.293
( )47البالذري ،اضبد بن وبِت بن جابر بن داود(ت279ه)فتوح البلدان ،دار ومكتبة اؽبالل (،بَتوت2988-م)،ص.232
( )48مدينة الرقة :مدينة ابلعراق فبا يلي اعبزيرة ،كل ارض اىل جانب وادي ينبسط عليها اؼباء عند اؼبد فهي رقة ،فتحت الرقة سنة شبان
وعشرون على يد عياض بن غنم ،والرقة قاعدة داير بالد اعبزيرة وعرفت ابلبيضاء لبياض رماؽبا وسورىا .ينظر :اغبمَتي ،الروض
اؼبعطار،ج،2ص.272
( )49االعالق اػبطَتة ُب ذكر أمراء الشام واعبزيرة :ربقيق وبِت زكراي عبارة ،وزارة الثقافة السورية(،دمشق2992-م)،ص245
( )52ابن شداد ،عز الدين ابو عبد هللا دمحم بن علي بن ابراىيم االنصاري(684ه) ابن شداد ،االعالق اػبطَتة،ص246
( )52اغبارثي ،االوضاع اغبضارية،ص295
( )52ايقوت اغبموي ،معجم البلدان،ج،2ص.233
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مياه الري فظال عن كوهنا جسراً للعبور(،)53كما استحدث االمَت فخر الدين قرة ارسالن

()54

سنة(522ه2226/م)

القنطرة العالية على هنر دجلة ابلقرب من حصن كيفا(،)55ومن وسائل الري االخرى اليت اعتمد عليها سكان اعبزيرة
الفراتية ىي السدود اليت كانت تقام على فوىة االهنار فأقيم عند مدينة سكَت العباس مشروعا مهم للري وتوزيع اؼبياه طيلة
قرون الحقة فعندما يًتفع منسوب مياه االهنار فوق مستوى االراضي الزراعية فتدخل اؼبياه اعبداول اؼبعدة ؽبذا الغرض(،)56

فيذكر ان العديد من االبواب قد بنيت على النهرين الرئيسُت ُب مدينة سنجار( )57وظبيت أبظباء ـبتلفة فمثال عرف النهر
االول بدار العُت اما النهر الثاين فعرف بعُت األحثات،اما االبواب اليت تقع على االهنار ىي اربع ابواب ثالثة منها ُب
جنوب اؼبدينة وىي(ابب اؼباء ،وابب اغبديد ،وابب العتيق،والباب الرابع الذي يقع مشال اؼبدينة عرف بباب اعببل(،)58

عملت ىذه االبواب على تنظيم دخول اؼبياه وصرفها خارج اؼبدينة وسقي االراضي واؼبزارع والبساتُت(،)59وكان سكان

مدينة الرحبة

()63

يسقون اراضيهم بقناة تتصل بنهر سعيد من هنر الفرات ،اما مدينة نصيبُت( )61ومدينة دنيسر فكانوا

( )53ايقوت اغبموي ،معجم البلدان،ج،2ص.243
( )54فخر الدين قره ارسالن :ىو قره بن ارسالن بن سقمان بن ارتق ،سانبت اسرتو بتكوين الدولة السلجوقية ،وربطتو عالقة ربالف قوية مع
نور الدين زنكي ،شارك ُب معركة حارم ،توُب سنة(562ه2266/م).ينظر :ابن االثَت ،الكامل ُب التاريخ،ج،7ص.222
( )55حصن كيفا :ىو كهف على جبل ٍ
عال ربيط بو جبال شاىقة من ثالث جهات ،وُب داخل القلعة قصور ودور للسلطنة ويوجد ُب
القلعة جامع ومزارع وتنتج انواع اغببوب وخاصة اغبنطة والشعَت .ينظر :ابن شداد االعالق اػبطَتة،ص.242
( )56اغبارثي ،االوضاع اغبضارية،ص.247
( )57مدينة سنجار :مدينة عراقية تقع غرب اؼبوصل ُب مشال العراق على جبل سنجار يسكنها الًتكمان والعرب وااليزيديُت .ينظر :ابن شداد
االعالق اػبطَتة،ج،2ص.242
( )58ابب اعببل :ىو احد ابواب مدينة جزيرة ابن عمر ،اليت تشبو اؽبالل وىي مدينة ؿبدثة اختطها عمر بن اػبطاب التغليب ُب اايم اؼبأمون
،لسورىا ثالثة ابواب االول منها ابب اعببل .ينظر :ابن شداد االعالق اػبطَتةج، 2ج.248،
( )59سوادي ،االحوال االجتماعية،ص.232
( )62مدينة الرحبة :مدينة تقع على الضفة اليمٌت للفرات ما بُت دير الزور ُب الشمال والصاغبية ُب اعبنوب يطلق عليها رحبة الشام ،تشتهر
ابلفواكو اؼبتنوعة .ينظر :ابن سعيد اؼبغريب ،ابو اغبسن علي بن موسى بن سعيد(ت685ه)،كتاب اعبغرافيا ،ربقيق :اظباعيل العريب ،اؼبكتب
التجاري(،بَتوت2972-م)،ج،2ص.44
( )62مدينة نصيبُت :ىي قاعدة داير بكر تقع ُب االقليم الرابع ،تشتهر بزراعة الورد االبيض .ابن سعيد اؼبغريب،اعبغرافيا،ج،2ص.43
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سكاهنا يعتمدون على مياه الصهاريج(،)62ولقد بنيت القناطر والسدود من اعبص او اآلجر على افواه القنوات اؼبائية
لتنظيم توزيع اؼباء ورفع مستواه اىل القنوات الفرعية لتسهيل عملية الري السيحية(.)63

.2ملكية االراضي الزراعية.
اما عن ملكية االراضي الزراعية فقد كانت تقسم اىل نوعُت :النوع االول يتمثل ابؼبلكية التامة،واليت يقصد هبا ان

تكون االرض وراثية يرثها االبن عن اابه ويؤخذ عليها العشر( )64يسمى ىذا النوع من االراضي ابألراضي العشرية(،)65
والنوع الثاين :يتمثل ابألقطاعات الزراعية ،والذي يبثلو نظام االقطاع
اما عن نظام االقطاع ابعتباره النوع الثاين ؼبلكية االراضي الزراعية ُب اعبزيرة الفراتية فلم يكن النظام وليد احداث
القرن السادس او السابع اؽبجري ُب اعبزيرة الفراتية بل يعود جذوره االوىل اىل فًتات اترىبية قديبة(،)66اورد البالذري

االراضي البوار اليت احياىا اؼبسلمون فأقطعوىا فقال((:فأن لبيت اؼبال العشر فيها))

()67

واطلق عليها االراضي العشرية،

وذكر ايضا عند اجالء اىل مدينة رأس العُت ُب اعبزيرة الفراتية عن اراضيهم،واقطاعها اىل صبعات ليزرعوىا(،)68تطور
االقطاع ُب القرن الرابع اؽبجري ُب بالد اعبزيرة الفراتية ليصبح نوعا من االساليب اإلدارية واالقتصادية لألراضي الزراعية

او غَتىا( ،)69عمم السالجقة

()73

النظام اإلقطاعي بعد ان اخذوه من البويهيُت

()71

واصبح اساس للملكية ُب عهد

( )62الصهاريج :ىو اغبوض الذي هبتمع فيو ماء اؼبطر  ،وبفرىا الناس فيملؤوهنا دباء السماء ويشربوهنا .ينظر :ابن منظور ،لسان العرب،
ج ،5ص ،432مادة صهريج ؛ جواد علي ،اؼبفصل ُب اتريخ العرب قبل االسالم ،ط ،4دارالساقي (،بَتوت2222-م)،ج،2ص.223
( )63سوادي ،االحوال االجتماعية واالقتصادية،ص234
( )64العشر :ضريبة تفرض على التجار االجانب استخدمتها الدولة العربية االسالمية وفق مبدأ التعامل ابؼبثل ،تفرض على السلع شرط بلوغ
اشباهنا مائتُت درىم وأكثر ،فرضت على االراضي الزراعية على حسب طريقة السقي والبعد من السوق .للمزيد ينظر :الداودي ،ايب جعفر اضبد
بن نصر (ت423ه)،االموال ،ربقيق :رضا دمحم شحادة ،دار الكتب العلمية (،بَتوت2228-م)،ص222
( )65األراضي راضي العشرية :ىي االراضي اليت هبب فيها اخراج العشر من ريعها من زكاة الزروع او زكاة الثمار .الداودي،االموال،ص223
( )66اغبارثي ،االوضاع اغبضارية ،ص.295
( )67البالذري ،فتوح البلدان ،ص.22
()68اغبارثي ،األوضاع اغبضارية،ص295
( .)69سوادي ،االحوال االجتماعية،ص223
( )72السالجقة :ىي واحدة من الدول اؼبهمة اليت لعبت دور مهم ُب اتريخ الدولة العباسية ومقاومة الصلبُت ،واصلهم ساللة تركية ينتمي اىل
ؾبموعة اتراك األغوز حكمت للقًتة من 429ه552-ه2257-223/م ينظر :ابن االثَت ،الكامل ُب التاريخ ،ج،8ص225
( )72البويهيُت :ساللة من الديلم حكمت غرب ايران والعراق ،ينحدرون من اعلي جبال الديلم ويرجعون اىل الساسانيُت .ينظر) مسكويو
،ابو علي اضبد بن دمحم بن يعقوب (ت422ه)،ذبارب االمم وتعاقب اؽبمم ،ط،2شروش(طهران 2222م)،ج،2ص.276
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السالجقة ،فقد امر الوزير نظام اؼبلك( )72بتوزيع االراضي على شكل اقطاعات عبنده ليضمن عمارهتا وعناية مقطعها
هبا( ،)73واصبح نظام االقطاع ُب عهد السلجوقي نظاما وراثيا،واصبح اؼبقطع السلجوقي سيدا ُب مقاطعتو،وينتقل االقطاع
اىل ورثتو بعد وفاتو ،واصبحت بذلك معظم اراضي اعبزيرة الفراتية عبارة عن فبلكة اقطاعية( ،)74وكان نتيجة سيادة النظام
االقطاعي تدىورت الزراعة وربولت االراضي اػبصبة اىل اراضي قاحلة فالبفض االنتاج الزراعي فاقلوا كاىل الفالحُت

ابلضرائب واعمال السخرية( ،)75وبعد ان دب الضعف اركان سلطنة السالجقة هتيئت الظروف اؼبالئمة لظهور االمارات
()76

من سنة (529ه) 2226/اىل سنة

(522ه2227/م) ،واصبحت اؼبوصل من اقطاعات عماد الدين زنكي

واصبحت مدينة اؼبوصل ُب

األاتبكية واالرتقة ،فنجد ان اؼبوصل قد اقطعت اىل االمَت اقسنقر الربسقي

()77

سنة(525ه 2227/م) والية اقطاعية يديرىا امَت عسكري( ،)78واقطعت داير بكر اىل االمَت ايلغازي بن أرتق( )79سنة
( 525ه2222 /م) الذي أسس امارة وراثية عرفت ابإلمارة االرتقية ،تعاقب على حكمها اوالده حىت استوىل عليها
صالح الدين االيويب سنة (579ه2284/م) ،وبعد ؾبيء صالح الدين هنج منهج الزنكيُت ُب أسس منح االقطاع ،فقد

قسمت الدولة األيوبية بُت أبنائو وامرائو( )83واجاز االقطاع االيويب انتقال االقطاع من اؼبقطع اىل شخص اخر ُب حالة

( )72نظام اؼبلك :قوام الدين ،ابو علي اغبسن بن دمحم بن اسحاق الطوسي ،اؼبشهور بنظام اؼبلك كان وزير صاغبا ولو دور ُب خدمة االسالم
اعمالو يشيد هبا على الصعيد االداري واالداري والعمراين .ينظر :ابن خلكان  ،ابو العباس مشس الدين اضبد بن دمحم (ت682ه)،وفيات
االعيان وانباء ابناء الزمان ،ربقيق :احسان عباس ،دار صادر (،بَتوت2994-م)،ج،2ص 232
( )73طرخان ،ابراىيم علي ،النظم االقتصادية ُب الشرق االوسط ُب العصور الوسطى ،دار الكتاب العريب (،القاىرة2969-م) ص .32
( )74طرخان ،النظم االقتصادية،ص.24
( )75الدوري ،عبد العزيز ،مقدمة ُب التاريخ االقتصادي ،مركز دراسات الوحدة العربية (،بَتوت2227-م)،ص.82
( )76اق سنقر الربسقي :ضابط ُب اعبيش السلجوقي ،كان فبثل عن مودو بن التونتكُت ُب ااتبك اؼبوصل ،قتل ُب اؼبوصل (522ه/
2226م)ابن خلكان ،وفيات االعيان،ج،2ص..322
( )77عماد الدين زنكي:ىو ابن اق سنقر اغباجب بن عبد هللا ابو اؼبظفر االاتبك ،قائد عسكري حكم اجزاء من بالد الشام حارب الصلبُت
ووحدة بالد الشام توُب (ت542ه2264 /م).ابن خلكان وفيات االعيان،ج،2ص.276
( )78اعبميلي ،رشيد عبد هللا ،دولة االاتبكة ُب موصل بعد عماد الدين (،بَتوت2975-م)،ص.47
( )79ايلغازي:ىو قبم الدين ايلغزي بن ارتق بن اكسب الًتكماين ،كان شجاعا حارب الفرنج واستوىل على ميا فارقُت ،توُب ابلقرب من ميا
فارقُت بقرية عجولُت سنة 526ه2222 /م)ينظر :الذىيب ،مشس الدين ابو عبد هللا اضبد بن عثمان بن قايباز(ت748ه)،سَت اعالم النبالء
،ربقيق :شعيب األرانؤوط ط،3مؤسسة الرسالة (بَتوت2985-م)،29،ص .436
( )82ابو شامة ،ابو القاسم شهاب الدين عبد الرضبن بن اظباعيل بن ابراىيم(ت665ه)،الروضتُت ُب اخبار الدولتُت النورية والصاغبية ،ربقيق
:ابراىيم الزئبق ،مؤسسة الرسالة (،بَتوت2997-م)،ج،2ص 39؛القلقشندي ،اضبد بن علي بن اضبد الفزاري(ت822ه)،صبح االعشى ُب
صناعة اإلنشا ،دار الكتب العلمية (،بَتوت2982-م)،ج ،4ص.52
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وفاتو ،وكان من اسباب انتقال االقطاع من اؼبقطع اىل غَته ىو تغَت العالقة بُت السلطان وبُت اؼبقطع ،او ؾبيء سلطان
جديد او انبال وتقصَت اؼبقطع ُب دفع اؼبال اؼبقرر عليو(،)81ومن اعبدير ابلذكر ان صالح الدين االيويب استهدف ُب
تنظيمو االقطاعي تنظيم العالقة بُت االشخاص اؼبقطعُت وبُت الفالحُت من اجل ربقيق العدالة،كما نظم الضرائب

والرسوم اليت يدفعها الفالح اىل اؼبقطع(،)82يبدو فبا سبق ان صالح الدين االيويب سعى اىل اجراء اصالحات مهمة تنظم
العالقة بُت اؼبقطع وبُت الفالح بعد ما ادرك انبية اعبانب الزراعي واثره على مقومات اقتصاد الدولة.
على ما يبدوا ان نظام االقطاع الذي انتشر ُب اعبزيرة الفراتية خالل القرن السادس اؽبجري الثاين عشر اؼبيالدي مل يكن
ىو النظام السائد ف قط فقد عرف آنذاك االقطاع الغريب الذي انتقل مع الصليبُت القادمُت من أًوراب اىل الدويالت الصلبية
ومنها امارة الرىا ُب اعبزيرة الفراتية،ابلرغم من ذلك فان ىذا النوع من االقطاع مل يتمر طويال بسبب التهديدات اؼبستمرة لو
من قبل االاتبكة واأليوبيُت من بعدىم(،)83فبا يبكن ذكره ان االقطاع العسكري( )84نوع من انواع االقطاع الذي سادة
ُب اعبزيرة الفراتية خالل القرن السادس والسابع اؽبجري /الثاين عشر والثالث عشر اؼبيالدي.
ودرج على ىذا النظام السالجقة ٍب االاتبكة واالراتقة،وكان الغرض االساس منو غبل مشكلة اعبند الذين كانوا يقيمون
ابؼبدن ويديرون اقطاعاهتم ابلوكالء،واصبح اؼبزارعون والفالحون اتبعُت للجند اؼبقطعُت ويهيؤون ؽبم اؼبوارد اؼبالية لكي

ينصرفوا للخدمة العسكرية( ،)85ومن الشواىد التارىبية اليت ذكرهتا اؼبصادر التارىبية ُب سنة  587ه22/م)اقطعت حران

والرىا للجند لتصبح قوة يعتمد عليها ُب مواجهة الصلبُت(،)86وكذلك اقطعت ماردين لعساكر االاتبك نور الدين أرسالن
شاه صاحب اؼبوصل لسنوات( 627- 589ه2222-2293/م)اال اهنم مل يستحصلوا على شيء منها بسبب أتخر
نضج الغالت الزراعية(،)87وأقطع األاتبك قطب الدين بن مودود عماد الدين زنكي ( 544ه 565-ه2269-2249/
م)جنده اقطاعات ُب قرى كواشي والزعفران وقالع الزوزان(.)88

( .)82القلقشندي ،)،صبح االعشى ُب صناعة اإلنشا  ،ج ،4ص.52
(.)82طرخان ،النظم االقتصادية ،ص22
( )83طرخان ،النظم االقتصادية ،ص.22
( )84االقطاع العسكري :ظهر ىذا النوع من االقطاع نتيجة اغباجة اىل اؼبال اليت تشَت اىل اؼبؤثرات الًتكية اؼبغولية ،وبدأ االقطاع ُب العراق
واعبزيرة الفراتية ُب عصر سيطرة البويهيُت وربديدا بقًتة امرة االمراء ،سار السالجقة على خطتهم فيو .للمزيد ينظر :الدوري ،مقدمة ُب التاريخ
االقتصادي،ص 96-87؛طرخان ،النظم االقتصادية،ص48
( )85طرخان ،النظم االقتصادية،ص 48
( )86ابن االثَت ،الكامل ُب التاريخ،ج،22ص 62
( )87ابن االثَت ،التاريخ الباىر،ص296
( )88ابن االثَت ،الكامل ُب التاريخ ،ج ،22ص222
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 .2االقطاع الوراثي :ذكر البالذري ان ىذا النوع من االقطاع كان موجود منذ العصر العباسي االول(ُ ،)89ب العهد
االاتبيكي فقد تطور االقطاع العسكري اىل اعبند اؼبقطعُت لألرض يتوارثوهنا مقابل ضمان بقاء عدد من اعبند ُب خدمة
االمَت االاتبكي ووبق لألمَت ان يلغي اية اقطاعات ومىت شاء،ويذكر ان االاتبك نور الدين ؿبمود زنكي كان يفعل ىذا
النوع مع جنده فان توَب احدىم وترك ولدا يبقيو على اقطاع اابه ،فان كان كبَتا توىل اقطاعو بنفسو وان كان صغَتاً يكلف
رجالً عاقالً يتوىل امره اىل ان يكرب(،)93وكان اعبند يرددون ((:ىذه امالكنا يرثها الولد عن الوالد،وكبن نقاتل عنها ألننا

نتوارثها))( ،)91يتضمن مفهوم االقطاع العسكري استمرار التبعية والوالء لألمَت االاتبيكي( )92ففي سنة ( 523ه222/م)
توَب صاحب منبج فاقطعها االاتبك نور الدين ؿبمود زنكي اىل ولده غازي بن حسان،فعصى عليو فسَت اليو عسكراً
فأخذىا منو واقطعها اخاه قطب الدين ينال بن حسان(،)93وُب سنة ( 626ه2222/م) اقطع اؼبلك االشرف موسى
صاحب داير اعبزيرة ودمشق عماد الدين بن اؼبشطوب مدينة رأس العُت واقام عنده ـبيماً( ،)94وعليو ان امتالك
االقطاعات الوراثية والتمتع إبيراداهتا ال تعٍت اؼبشاركة ابغبكم ففي سنة 524ه232/م ذىب االاتبك نورالدين ؿبمود

زنكي اىل قلعة جعرب( )95وضرب عليها اغبصار فلما طال عليو ارسل صاحبها لتسليمها اليو(،)96وكان االاتبك قطب
الدين مودود صاحب اؼبوصل يتوسع ُب أقطاعاتو على نوابو ،وورد ان امَت اؼبوصل اؼبستقل بدر الدين لؤلؤ امر الشاعر ااب

( )89البالذري ،فتوح البلدان،ص. 254
( )92ابن االثَت ،الباىر ،ص.296
( )92سبط ابن اعبوزي ،مشس الدين ابو اؼبظفر يوسف بن قزأوغلي بن عبدهللا(ت654ه)،مرآة الزمان ُب تواريخ االعيان ،ربقيق :ؾبموعة
من الباحثُت ،دار الرسالة العلمية(،دمشق2223-م)،ج،8ص.322
( )92سبط ابن اعبوزي  ،مرآة الزمان ُب تواريخ االعيان  ،ج ، 8ص . 322
( )93ابن العدمي ،عمر بن اضبد بن ىبة هللا بن ايب جرادة العقيلي (ت662ه)،زبدة الطلب ُب اتريخ حلب ،وضع حواشيو :خليل منصور
،دار الكتب العلمية(،بَتوت2996-م)،ج،2ص. 325
( )94ابن العدمي ،زبدة الطلب،ج،3ص. 229
( )95قلعة جعرب :من االماكن االاثرية ُب اعبزيرة الفراتية تقع على الضفة اليسرى لنهر الفرات على بعد  35كيلومًت من مدينة الرقة ،تضم
القلعة عدد من االبراج ،نسب معرفتها اىل جعرب سابق القشَتي .ينظر :السرجاين  ،راغب السرجاين ،قصة اغبروب الصليبية ،مؤسسة
أقرأ(،بَتوت2229-م)،ص .254
( )96ابن الوردي ،عمر بن مظفر بن عمر بن دمحم بن ايب الفوارس(ت 749ه)،اتريخ ابن الوردي ،دار الكتب العلمية(،بَتوت-
2996م)،ج،2ص247
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الطيب بن اغبالوي اؼبوصلي ان يالزم ؾبلسو واقطعو اقطاعاً(،)97واقطع للطبيب اؼبعروف اببن اػبطاب مدينة راس

العُت( ،)98يبدو ان اقطاع الطبيب اقطاعا للحصول على موارد مالية لقاء تقديبو للخدمات الطبية اؼبتوارثة ايضاً.
كما عرفت اعبزيرة الفراتية االقطاع السياسي،ىو مشاركة اؼبقطع ُب ادارة االقطاعات وحكمها واالستقالل فيها بعيدا
عن أتثَتات اؼبقطع وتدخالتو( )99وىو يشبو االقطاع االداري ،وقد عرفت اعبزيرة الفراتية ىذا النوع من االقطاع ُب فًتة
حكم االاتبيكية ويتضمن ىذا النوع االقطاع االراضي الزراعية والغَت زراعي اضافة اىل اؼبدن والقالع ،ويذكر ان صالح

الدين االيويب اقطع ؼبظفر الدين كوكربي

()133

مدينة اربل واضاف اليها شهر زور واعماؽبا والرىا(،)131كما اقطع سيف

الدين غازي بن عماد الدين زنكي شهرزور من ابيو(.)132

ادلبحث الثاين :
.1احملاصيل الزراعية يف اجلزيرة الفراتية وطرق زراعتها خالل القرنني السادس والسابع عشر.

ان اختالف الطريقة اؼبتبعة ُب الزراعة يعود اىل اختالف نوعية الغالت الزراعية اؼبراد زراعتها سواء كانت حبواب ام
لبيال ام فاكهة ،ويبكن تقسيم احملاصيل الزراعية اىل ؾبموعات وانبها-2،احملاصيل اغببوب والرز والسمسم -2،اػبضروات

والبقول-3 ،االشجار اؼبثمرة -4،والورد والرايحُت(.)133
تعد حبوب القمح والشعَت اىم ؿباصيل اغببوب اليت تشتهر هبا اعبزيرة الفراتية وساعد مناخ اعبزيرة اؼبناسب وخصوبة
تربتها،اضافة اىل قلة احتياج مثل ىذا النوع اىل اؼبتابعة والعناية الدقيقة وااليدي اؼباىر اليت ربتاجها احملاصيل
الزراعية،والدليل على وفرة وجودة انتاجية القمح والشعَت ىو كثرة مطاحن اغببوب فيها وتذكر الرواايت وصف الطواحُت
ابلعروب يقل نظَتىا ُب كثَت من االرض ُ ...ب كل عربة فيها اربعة احجار ويطحن كل
((ُب وسط دجلة مطاحن تعرف ُ
حجرين ُب اليوم والليلة طبسُت وقرا))

()134

ومن اىم رساتيق اؼبوصل اليت اختصت ابلقمح والشعَت ابعر اباب وابز بدى

( )97ابن االثَت ،التاريخ الباىر،ص85
( )98ابن االثَت ،الكامل ُب التاريخ،ج،22ص398
( )99ابن االثَت،الباىر،ص .96
( )222اؼبظفر بن كوكربي ،ىو ابوسعيد كوكبوري،حاكم مدينة اربل ُب عهد صالح الدين االيويب ،شارك ابلعديد من اؼبعارك ضد الصلبُت
وكان يتوىل قيادة اعبيوش ُب اعبزيرة الفراتية ضد الصلبُت توُب سنة 632ه2232/م)ينظر :ابن خلكان ،وفيات االعيان،ج،3ص224
( )222ابن االثَت ،الكامل ُب التاريخ،ج،22ص .382
( )222ابن االثَت،الباىر،ص98
( )223سوادي ،االحوال االجتماعية واالقتصادية،ص262
( )224ابن حوقل ،ابو القاسم دمحم بن حوقل(ت بعد367ه)،صورة االرض ،دار صادر (ليدن2938-م)،ص289
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وابقردى( )135ونينوى واؼبرج وكورة حزة( )136وابلس ،وجزيرة ابن عمر ونصبُت اليت تعد منطقة برقعيدة التابعة ؽبا من اىم
مراكز اغببوب ُب اعبزيرة،وتعد منطقة طور عبدين ودارا-ونبا من اعمال نصبُت مستودع الغالت ألمراء اعبزيرة وعلى فًتات
طويلة من التاريخ(،)137ولقد بلغت قيمة واردات القمح والشعَت لضواحي اؼبوصل القريبة واؼبمتدة بُت قرية ابعينااث اىل

سراي حوايل  2227.222درىم( ،)138اما عن الطرق اؼبتبعة لزراعة ؿبصويل اغبنطة والشعَت فيتم حراثة االرض اوالً ٍب
نشر البذور بعد اغبرث وتغطيتها حسب االماكن،كانت االرض ربرث ابحملراث اػبشيب البسيط ابستخدام الثَتان والبقر

وكان يبنع ذبح البقر هبدف زايدة اعدادىا واستعماؽبا ُب اغبرث(،)139واستعمل الفالحون وسائل ؼبكافحة اغبشرات
وخاصة اعبراد عندما ظهر دفعة واحدة أبعداد كبَت ُب سنة(629ه2223 /م ) االبواق والطبول ألبعادىا عن

اؼبزروعات(،)113اما عن ابعاد الطيور وخاصة العصافَت فكان الفالح يعلق بعض اغبيواانت اؼبخيفة كالغراب واشكال
آدميو،وقد يِلجأ اىل الصرخ والقطع اغبجرية ُب بعض االحيان( ،)111اما عن سقي احملاصيل فقد استخدم دواليب اؼباء
والنواعَت واآلالت اؼبتشاهبة ُب كل مكان لرفع من االهنار واالقنية،وىناك نوعان رئيسيان دواليب اؼباء والنوع اؼبسمى
الساقية،وىو دوالب يديره نوع من اغبيواانت،والنوع اؼبسمى الناعور،وىو دوالب ماء كبَت عليو سلسلة من االواين يديره

اؼباء اعباري( ،)112وتشتهر اعبزيرة الفراتية ايضاً بزراعة السمسم ُب طور عبدين وسنجار( ،)113واشتهرت اعبزيرة الفراتية
ايضا بزراعة القطن وقد ساعدت رطوبة اؼبناخ ُب بعض مناطق اعبزيرة ووفرة اؼبياه على زراعتو وتوزعت وجوده على طول
امتداد االهنار وخاصة ُب مدن حران وعراابن ورأس العُت ونصبُت

(.)114

( )225ابن حوقل ،صورة االرض،ص،298والرساتيق لفظ فارسي معناه القرية او ؿبلة العسكر والبلد التجاري  .ابن منظور ،لسان العرب ،
ج ،3ص.236
( )226ايقوت اغبموي ،معجم البلدان،ج،5ص.442
( )227ابن حوقل ،صورة االرض،ص342
( )228العزاوي ،عباس ،اتريخ النقود العراقية ؼبا بعد العهود العباسية ،مطبعة الصاغبية(،بغداد،)2957-ص222
( )229االعظمي ،عواد ؾبيد واخرون ،حضارة العراق (،بغداد 2975-م)،ج،5ص262
( )222االعظمي ،حضارة العراق،ج،5ص 262
( )222االعظمي ،حضارة العراق،ج،5ص262
( )222االعظمي حضارة العراق،ج،5ص262
( )223ابن حوقل ،صورة االرض،ص299
( )224ايقوت اغبموي ،معجم البلدان ،ج،5ص324

()353

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
العدد ( )35القسم االول  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
ر
الثان
اض
عدد خاص بالمؤتمر
الدول ي
ي
العلم الخامس واالفت ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

اما اػبضروات والبقول فقد عرفت زراعتها ُب اعبزيرة الفراتية وابلقرب من اجملاري اؼبائية ُب مناطق اعبزيرة الفراتية

وعرفت انواع متعددة من اػبضر وخاصة القثاء الذي تستمر زراعتو من الصيف اىل اوائل الشتاء( ،)115وزرعت البقول
()117

بنصبُت ميا فارقُت وتعرف اػبضر اؼبزروعة ُب دنيصر ابلسواقي،ويزرع ُب الرحبة( )116يسقي مع صبيع الغالت
وسبيزت اعبزيرة الفراتية بزراعة الفواكو،كان عدد االشجار اؼبثمرة كبَتا ُب اعبزيرة الفراتية فبا يدل على عناية اىلها ُب
زراعتها،ومن اشهر االشجار اؼبثمرة اشجار الكروم اليت زرعت أبماكن ـبتلفة ُب اعبزيرة،واشتهرت قرية ابصقرا اليت تقع
شرق اؼبوصل اليت اختصت ابلعنب الذي هبىب ُب فصل الشتاء
العنب،وجبل اعبودي يوجد بو سبعُت نوعا من العنب

()119

()118

ويوجد ابؼبوصل جبل شعران الذي يعرف بكثرة

وزعت الكروم ايضا ُب نصبُت،وُب سنجار ُب وادي

اغبوايل،وُب سروج وُب امد( ،)123ويعترب العنب من اىم حاصالت ارزن وخاصة اؼبعروف منو ابسم رز ارمانوش ومن اىم
الثغور اؼبشهورة بو ملطية( ،)121وتشتهر اعبزيرة الفراتية بزراعة الكمثري ُب جبل شعران ابؼبوصل وُب سروج( )122وتشتهر
ظبيساط بزراعة اعبوز واللوز وكثَت من الفواكو الشتوية( ،)123وزرع الرمان والتفاح والتُت والنارنج ُب مناطق متعددة من

اعبزيرة الفراتية وخاصة قرية شرملة اليت عرفت ابلرمان الشوشي(،)124كما زرع الرمان ُب سنجار وُب سروج ،وزرع التُت ُب
مناطق مابُت اربل ودقوقا وخاصة قرية شاقرد وزرع التفاح ُب جزيرة ابن عمر وخاصة قرية القريشية اليت ينسب اليها

التفاح( ،)125اما الورد والرايحُت ومن اشهرىا(النيلوفر) وىو من اجود انواع الرايحُت اليت تنمو طبعيا وًب تكثرىا وزراعتها

ُب اعبزيرة الفراتية وخاصة ابلقرب من اؼبوارد اؼبائية ُب رأس العُت،وزرعت ُب تكريت وىيت ودنيصر( ،)126وزرع الورد اىل
جانب مبوه الطبيعي ُب مناطق ـبتلفة من اعبزيرة الفراتية والسيما ُب نصيبُت وتعد من اىم موارد الدخل فيها ويدخل ُب
( )225ابن حوقل ،صورة االرض ،ص294
( )226االثَت ،الكامل ُب التاريخ،ج،22ص448
( )227اغبمَتي ،الروض اؼبعطار،ج،2ص342
( )228ابن حوقل ،صورة االرض،ص225؛ايقوت اغبموي ،معجم البلدان،ج،2ص.223
( )229ايقوت اغبموي ،معجم البلدان،ج،2ص.334
( )222ابن حوقل ،صورة االرض.294،
( )222شيخ الربوة ،مشس الدين ايب عبدهللا دمحم ايب طالب االنصاري(ت 726ه)،لببة الدىر ُب عجائب الرب والبحر،اؼبطبعة االكاديبية
(،بالت-دت)،ص .293
( )222ابن العدمي ،زبدة الطلب،ج،2ص.359
( )223ابو الفداء ،تقومي البلدان،ص.377
( )224االدريسي ،دمحم بن عبدهللا بن ادريس (ت562ه)،نزىة اؼبشتاق ُب اخًتاق االفاق ،عامل الكتب (بَتوت2989-م)،ج،2ص.625
( )225ابن حوقل ،صورة االرض،ص292؛االدريسي،نزىة اؼبشتاق،ج،2ص.662
( )226ايقوت اغبموي ،معجم البلدان،ج،3ص.228
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صناعة ماء الورد(،)127واشتهرت اؼبوصل بزراعة االذريون الذي يعد من اشهر انواع الرايحُت والسيما قرية ابعشيقا ،ويعترب
فصل الربيع فصل الزىور والرايحُت تزىو فيو انواع عديدة من الزىور والرايحُت مثل القرنفل والياظبُت أبنواعو والبنفسج

والنرجس،كما يزرع الزعفران ذو الشجر الفائق ُب السهل احملاذي عببل نصيبُت( ،)128ىناك الكثَت االصناف النبااتت
الربية اليت تستخدم شبارىا او اوراقها على صورة شراب وأدىان ،وىناك نبااتت تستخدم اليافها لصناعة اػبيوط واغببال من
(.)129

نبات القن،وعلى اشجار التوت ترىب دودة القز اليت تقوم إبنتاج خيوط لصناعة نسيج اغبرير
وبعيدا عن اجواء اؼبدن وُب مناطق الرباري وعلى سفوح اعببال والسهول اليت تنهمر عليها االمطار ُب شتاء تكثر
الغاابت اليت تنمو تلقائيا وىي متعددة االجناس واالحجام واىم اشجار الغاابت الصنوبر ،وكان االشوريون قديبا يسمون
شجرة الصنوبر ب (ملكة الشجر) ألهنا زاىية وتدوم ُب اػبضرة،ومن اشجار الغاابت االخرى السرو والسندابن والبلوط
واشجار السماق الذي يستخدم اوراقها للصباغة(.)133

.2الثروة احليوانية

ىناك ارتباط وثيق بُت مهنة الزراعة وتربية اغبيواانت،فكل منهما يكمل االخر،اضافة اىل وجود اراض رعوية واسعة
منتشرة ُب سهول وبراري اعبزيرة الفراتية مغطاة أبعشاب واغبشائش اليت ترعى عليها قطعان كبَتة من اغبيواانت االليفة

والربية( ،)131وتقدم تلك اغبيواانت خدمات عديدة لإلنسان بصفة عامة وللمزارع وزراعتو بصفة خاصة( ،)132وقال هللا
تعاىل((:واالنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها أتكلون ولكم فيها صبال حُت تروبون وحُت تسرحون وربمل أثقالكم
اػبيل والبغاَل واغبَمَت لًتكبوىا وزينةً وىبلٌف ماال تعلمون))
اىل بلد مل تكونوا بلغيو اإل بشق االنفس ان ربكم لرؤف رحيم و ً

()133

 ،وقد اجاز االسالم تربية الكالب اليت تؤدي خدمات الزراعة وحراسة الغنم والصيد وقد جاء حبديث الرسول

(ملسو هيلع هللا ىلص)قولو((:من امسك كلباً فانو ينقص كل يوم من عملو قَتاطا( .)134اال كلب غنم او حرث او صيد))

()135

( )227اؼبقدسي ،ابو عبدهللا دمحم بن اضبد اؼبقدسي(ت382ه)،احسن التقاسيم ُب معرفة االقاليم ،دار صادر (بَتوت2992-م)،ص237
( )228ابن الفداء ،تقومي البلدان،ص383
( )229ايقوت اغبموي ،معجم البلدان،ج،3ص538
( )232سوادي ،االحوال االجتماعيةواالقتصادية،ص275
( )232اغبارثي ،االوضاع اغبضارية،ص225
( )232اغبارثي  ،االوضاع اغبضارية،ص229
( )233سورة النحل ،اآلية ()5
( )234القَتاط :من وحدات قياس اؼبكاييل ،يستخدم ُب قياس كتلة االحجار الكريبة كالذىب والفضة وغَتىا والقَتاط الواحد يساوي
() 222جرام ،واعبرام الواحد يعادل طبس قَتاط .ينظر :ىنتس ،فالًت ،اؼبكاييل واالوزان االسالمية وما يعادؽبا ُب النظام اؼبًتي ،ترصبة :كامل
العسلي ،اعبامعة االردنية (،عمان 2972-م)،ص.24
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ومن اشهر اغبيواانت اليت ترىب ُب اعبزيرة الفراتية ،ىي االغنام اليت تنقسم اىل نوعُت العرق الكردي ،ويبتاز بصوفو
اػبشن الطويلوالعرق العواسي ،الذي يبتاز بقصر شعره وقابليتو للتنقل ُب ظروف البيئة احمليط بو وترىب االغنام (اػبراف) من

قبل اؼبزارعُت ُب اؼبناطق الزراعية واؼبناطق احملاذية ؽبا(،)136وتوجد من اؼباعز بثالثة انواع،االول يعرف ابؼبرعزي الذي يبتاز
ابلشعر الطويل والناعم ويغلب عليو اللون االسود،واللون البٍت واالبيض يرىب ُب اؼبناطق اعببلية،والنوع الثاين يتميز ابلشعر
القصَت االسود ،اما النوع الثالث الذي يتميز بصغر اغبجم وصبيل الشكل شبيو ابلغزالن ُب حركتها وطعم غبمها،ويستفاد
من االغنام واؼباعز من غبومها وحليبها ومنتجاتو من السمن واعبنب ومن اصوفها وجلودىا وظبادىا( ،)137وترىب االبقار
ايضا ُب اعبزيرة الفراتية وتٌعد من مصادر االلبان ومنتجاهتا مصدر للحوم اغبمراء وتدخل جلودىا بعد دابغها ُب صناعة
دالء لرفع اؼباء من االابر لري احملاصيل الزراعية،ويستخدم الثَتان ُب حرث االرض وجر اؼبياه من االابر،كما اهنا زبدم
العملية الزراعية كحراثة االرض وجر اؼبياه من االابر وخاصة الثَتان،ويعد ظبادىا أىم مصادر السماد الطبيعي للزراعة(،)138

وجلب اىل اعبزيرة الفراتية من اؽبند اعباموس الذي استخدم للهجوم على اغبيواانت اؼبفًتسة( ،)139واىم حيواانت النقل
ىي االبل واػبيول والبغال واغبمَت،وأتٌب اػبيول ابلدرجة االوىل من حيث االىتمام اىل اعبزيرة الفراتية هبا،وقد حث
االسالم على تربيتها وركوهبا ،وروي ُب االثر عن عمر بن اػبطاب (هنع هللا يضر) قولو((:علموا اوالدكم الرماية والسباحة وركوب

اػبيل)) ( ، ،)143وتعد اعبزيرة الفراتية ((معدن اػبيل العتاق)) ،وكان اىل اؼبوصل يبتلكون اجود انواع اػبيول ويصدروهنا
اىل بغداد وبالد الشام

()141

وترىب االبل ُب براري اعبزيرة الفراتية ويستفاد منها ُب التنقل والركوب وىي وسيلة للنقل

احملاربُت اىل اؼبناطق البعيدة فضال عن ما تتميز بو من صبال عريب سواء بسنامها او بذكائها اؼبفرط( ،)142وترىب البغال
واغبمَت ُب اؼبناطق الزراعية وتعد من وسائل الركوب والنقل اليت يستخدمها اؼبزارع لنقل االتربة واالظبدة واحملاصيل

( )235البخاري ،دمحم بن اظباعيل ابو عبدهللا(ت256ه)،اعبامع اؼبسند الصحيح اؼبختصر من امور رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) وسننو واايمو (صحيح
البخاري)،ربقيق :دمحم زىَت بن انصر طوق النجاة(،بَتوت2993 -م)،ج،3ص،235رقمو(.)2297
( )236ضبيده ،عبدالرضبن ،جغرافية الوطن العريب والعراق دراسة اقليمية ،دار الفكر اؼبعاصر(بَتوت2222-م)،ص.238
( )237ضبيدة ،جغرافية الوطن العريب،ص236
( )238حسن ابراىيم ،اتريخ االسالم السياسي والديٍت والثقاُب واالجتماعي ،دار اعبيل (بَتوت2996-م)،ج،4ص .387
( )239متز ،ادم ،اغبضارة العربية ُب القرن الرابع اؽبجري او عصر النهضة االسالمية ،ترصبة :دمحم عبد اؽبادي ابو ريدة ،دار الكتاب العريب
(،بَتوت2996-م)،ج،2ص..292
( )242السرخسي ،دمحم بن اضبد بن ايب سهل (ت483ه)،شرح السَت الكبَت ،ربقيق :دمحم حسن السرخسي ،دار الكتب العلمية(،بَتوت-
2997م) ،ج،2ص .82
( )242ابن حوقل ،صورة االرض،ص292؛اغبارثي،االوضاع اغبضارية،ص.225
( )242اؼبقدسي ،احسن التقاسيم،ص.292
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الزراعية( ،)143اما عن تربية الطيور(الدواجن) و اليت تشمل الدجاج والبط واالوز وترىب لالستفادة من بيضها وغبومها
وترىب على نطاق واسع ،وترىب اغبمام الزاجل غبمل الرسائل السريعة ذات الطابع السري والعسكري ،واستخدم اغبمام ؽبذا
الغرض زمن اغبروب الصليبية وعلى نطاق واسع ُب اغبروب اليت وقعت ُب مناطق اعبزيرة الفراتية ُب عصر األراتقة
والزنكيُت وااليوبيُت(،)144وكان لألظباك شأن كبَت ُب اقليم اعبزيرة الفراتية الرتباطها حبياة اؼبزارع وكوهنا قريبة من بيئتو
الزراعية لوجود اهنار دجلة والفرات وفروعهما اؼبتعددة ُب مناطق اعبزيرة،وقد وصف ابن جبَت مدينة رأس العُت
بقولو((:ويصاد فيها ظبك جليل من اطيب ما يكون من السمك)) (،)145وىناك عدة طرق لصيد االظباك منها بواسطة
اعبرافة ومنها ما يكون بواسطة عود خشيب ومنها ما يتطلب نزول الصياد اىل مياه النهر القريبة للبحث عن االظباك بُت

شجَتات الصفصاف اليت تنمو على الشاطئ(،)146
اما عن تربية كبل العسل فقد حث االسالم على االىتمام بو ؼبا لو من قيمة غذائية عالية،وجاء ُب قولو
تعاىل((:واوحى ربك اىل النحل ان ازبذ من اعببال بيوات ومن الشجر وفبا يعرشون ٍب ٌكلي من كل الثمرات فأسلكي سبل
ربك ذلل ىبرج من بطوهنا شراب ـبتلف الوانو فيو شفاء للناس ان ُب ذلك آلية لقوم يتفكرون)) ( ،)147وذكر :اغبديث
النبوي الشريف ((:ان رجال اتى النيب دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص)-فقال اخي يشكي بطنو،فقال :اسقو عسالٍ،ب اتى الثانية،فقال :اسقو

عسالًٍ ،ب ااته فقال :فعلت ،فقال :صدق هللا ،وكذب بطن اخيك ،اسقو عسالً فسقاه فربيء)) ( )148وؼبا كانت مناطق
اعبزيرة الفراتية تتمتع بكثرة االشجار والبساتُت والزىور واؼبياه فقد انتشرت تربية النخل وجٍت العسل الذي يعود على
العاملُت بو موردا من اؼبال الأبس بو،ومن أشهر مناطق انتاجو حران ،وجزيرة ابن عمر واؼبوصل اليت اشتهرت اكثر من
غَتىا بكثرة انتاجو وجودتو،وقدرت ضريبة اػبراج عنو((:بعشرين الف رطل(.)149وعشرون الف درىم)) (ُ،)153ب احدى
سنُت انتاجو،وانتشرت عادة صيد الطيور وكانت فبارستها من اؽبواايت اؼبألوفة عند كبار اؼبسؤولُت ورجال الدولة،كما

( )243اغبارثي ،االوضاع اغبضارية،ص.224
( )244ايقوت اغبموي ،معجم البلدان،ج،3ص456؛سوادي،االحوال االجتماعية،ص.345
( )245ابن جبَت ،دمحم بن جبَت (ت،)624رحلة ابن جبَت ،دار بَتوت(،بَتوت2994-م)،ص.273
( )246ايقوت اغبموي ،معجم البلدان،ج،2ص.475
( )247سورة النحل ،اآلية .69-68
( )248البخاري ،صحيح البخاري،ج،7ص،259رقم اغبديث(.)276
( )249الرطل :مكيال يوزن بو وىو عند الفقهاء نوعُت الرطل البغدادي والرطل الدمشقي ،والرطل البغدادي يزن  426،25جراما .ينظر
:صبعة ،علي ،اؼبكاييل واؼبوازين الشرعية ،دار الرسالة ،ط(،2القاىرة2229-م)،ص.27
( )252ندور ،دمحم يوسف ،جزيرة بن عمر منذ اتسيسها وحىت الفتح العثماين ،دار الفكر( ،بَتوت2992 ،م) ص.228
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وجدت الطيور الربية اليت انتشرت ُب مناطق اعبزيرة الفراتية ومنها البط واغبباري والدراج ذات االشكال واالحجام

اؼبختلفة(.)151

اخلامتة:

من النتائج اليت اثبتها البحث:
تتمتع اعبزيرة الفراتية دبوقع جغراُب متميز وحبكم اؼبوقع اؼبهم ؽبا فقدساىم ُب تطور اؼبقومات االقتصادية للجزيرة الفراتية ُباعبانب الزراعي،اضافة اىل خصوبة الًتبية وتوفر مصادر السقي اؼبتنوعة.
تنوعت ملكية االراضي الزراعية بُت االراضي العشرية وما وبُت االراضي اؼبقطوعة.تنوعت مصادر االرواء الزراعية ُب اعبزيرة الفراتية ما بُت اؼبياه السطحية واالمطار ومياه العيون والينابيع.مشاريع اػبزن والسيطرة االروائية كان ؽبا اثر ُب تطور اعبانب الزراعي ُب اعبزيرة الفراتية. ساىت الظروف السياسية اؼبرتبكة اليت عاشتها اعبزيرة الفراتية خالل القرنُت السادس والسابع اؽبجري ُب التأثَت االهبايبعلى ازدىار اعبانب الزراعي فيها،بعد ان فرضت اغباجة احمللية االىتمام إبنتاج ؿباصيل زراعية.
 تنوعت احملاصيل الزراعية اليت تنمو ُب اعبزيرة مرجع ذلك لتنوع تضاريس السطحية للمنطقة،فأنتجت اعبزيرة الفراتية انواعـبتلفة من الغالت الزراعية وحسب انتشارىا ُب مناطق اعبزيرة اؼبختلفة.
ىناك عالقة وثيقة ما بُت احملاصيل الزراعية اؼبزروعة ُب اعبزيرة وبُت الثروة اغبيوانية اليت استمدت مقوماهتا من احملاصيلالزراعية اؼبوجودة فيها.
عدت اؼبنتجات اغبيوانية من مصادر التغذية االساسية لسكان اؼبنطقة كلها. اشتهرت اعبزيرة الفراتية إبنتاج العسل الطبيعي وخاصة بعد توفر مصادر انتاجها اؼبتمثلة بكثرة الورد والرايحُت اؼبنشرة ُبمناطق واسعة من اعبزيرة الفراتية.

قائمة اؼبصادر واؼبراجع:

اوال-القران الكرمي .
ابن االثَت ،ابو اغبسن علي بن ايب الكرم(ت632ه)2233/م) -2التاريخ الباىر ُب الدولة االاتبكية (اؼبوصل)،ربقيق ،عبد القادر اضبد طليمات،دار الكتب اغبديثة(،بغداد 2963م)
-2الكامل ُب التاريخ،ربقيق ،عمر عبد السالم تدمري،دار الكتب العلمية(،بَتوت2997-م).
االدريسي ،دمحم بن عبد هللا بن ادريس(ت562ه2265 /م)
-3نزىة اؼبشتاق ُب اخًتاق االفاق ،عامل االفاق (بَتوت2989-م).
البخاري ،دمحم بن اظباعيل ابو عبد هللا (ت  256ه872 /م)
( )252ؾبموعة من الباحثُت ،دور اؼبوصل ُب الًتاث العريب ،دار اؼبقتبس( ،العراق،بال ت) ص.254
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 -4اعبامع اؼبسند الصحيح اؼبختصر من امور رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)وسننو واايمو (صحيح البخاري)ربقيق ،دمحم زىَت بن
انصر،طوق النجاة(،بَتوت2993-م).
البالذري،اضبد بن وبي بن جابر(ت279ه 892 /م)-5فتوح البلدان،دار ومكتبة اؽبالل(،بَتوت2988-م).
ابن جبَت،دمحم بن جبَت(ت624ه2227 /م)-6رحلة بن جبَت،دار الكتب العلمية(،بَتوت2994-م).
ابن اعبزري،دمحم بن ابراىيم بن ايب بكر (728ه2328 /م) -7اتريخ حوادث الزمان وانبائو ووفيات االعيان من ابنائو (اتريخ ابن اعبزري)،ربقيق ،عمر عبد السالم تدمري ،اؼبكتبة
العصرية(،بَتوت 2998-م).
ابن اعبزري،صبال الدين ابو الفرج عبد الرضبن بن علي بن دمحم (ت 597ه2222 /م)-8اؼبنتظم ُب اتريخ االمم واؼبلوك،ربقيق ،دمحم عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية(،بَتوت29992-م).
اغبمَتي،ابو عبد هللا دمحم بن عبد هللا(ت922ه/م)_9الروض اؼبعطار ُب اخبار االقطار،ربقيق ،احسان عباس ،ط(،)2مؤسسة انصر للثقافة(،بَتوت2982-م).
_ابن حوقل،ابو القاسم دمحم بن حوقل (ت،بعد 367ه2226 /م).
 -22صورة االرض ،دار صادر(،ليدن 2938-م).
ابن خلكان،ابو العباس ابو العباس مشس الدين اضبد بن دمحم (ت 682ه/م) -22وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان،ربقيق ،احسان عباس،دار صادر(،بَتوت2994 -م).
الداودي ،ايب جعفر اضبد بن نصر (ت423ه2222 /م).-22االموال،ربقيق ،رضا دمحم شحادة،دار الكتب العلمية(،بَتو2228م).
الذىيب،مشس الدين ابو عبد هللا اضبد بن عثمان بن قايباز (ت748ه2348 /م).23سَتة اعالم النبالء،ربقيق،شعيب االرانؤوط،ط،3مؤسسة الرسالة(،بَتوت2985 -م).سبط ابن اعبوزي ،مشس الدين ابو اؼبظفر يوسف بن قرأوغي بن عبدهللا(ت 654ه2247 /م)
-24مرآة الزمان ُب تواريخ االعيان،ربقيق ،ؾبموعة من الباحثُت،دار الرسالة العلمية(،دمشق2223-م).
السرخسي ،دمحم بن اضبد بن ايب سهيل (ت483ه2292 /م)
-25شرح السَت الكبَت،ربقيق،دمحم حسن السرخسي،دار الكتب العلمية(،بَتوت2997-م)
ابو شامة،ابو القاسم شهاب الدين عبد الرضبن بن اظباعيل بن ابراىيم(ت 665ه2266 /م).-26الروضتُت ُب اخبار الدولتُت النورية والصاغبة،ربقيق،ابراىيم الزئبق،مؤسسة الرسالة(،بَتوت2997-م).
ابن شداد،عز الدين ابو عبد هللا دمحم بن علي بن ابراىيم (ت 684ه2285 /م)()359
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-27االعالق اػبطَتة ُب ذكر امراء الشام واعبزيرة ،ربقيق،وبِت زكراي عبارة ،وزارة الثقافة السورية(،دمشق 2992-م).
شيخ الربوة،مشس الدين ايب عبدهللا دمحم بن طالب
-28لببة الدىر ُب عجائب الرب والبحر،اؼبطبعة االكاديبية(،بال .ت،د.ت)
ابن العدمي،عمر بن اضبد بن ىبة هللا العقيلي (ت 654ه2256 /م) 29زبدة الطلب ُب اتريخ حلب،وضع حواشيو،خليل منصور،دار الكتب العلمية(،بَتوت29996-م)،ابو الفداء،عماد الدين اظباعيل بن علي بن ؿبمود (ت732ه2332 /م)-22تقومي البلدان،مكتبة الثقافة الدينية(،بال .ت ،د.ت)
القزويٍت،زكراي بن دمحم بن ؿبمود(ت682ه2283 /م)-22ااثر البالد واخبار العباد،دار صادر(،بَتوت2986 -م)
ابن الفقيو،ابو عبد هللا اضبد بن اسحاق(ت365ه957 /م)
-22ـبتصر اتريخ البلدان،ربقيق يوسف ىادي،علم الكتب(،بَتوت2996-م).
القلقشندي ،اضبد بن علي (ت 822ه2428 /م)-23صبح االعشى ُب صناعة االنشا،دار الكتب العلمية(،بَتوت2992 -م).
القالنسي،ضبزة بن اسد بن علي ابو يعلي (ت555ه2262/م)
-24ذيل اتريخ دمشق،ربقيق،سهيل زكار(،دمشق2983-م)
ابن كثَت،اظباعيل بن عمر بن كثَت(ت774ه2383 /م)-25البداية والنهاية،دار الفكر،بَتوت2986-م)
الكرخي ،ابو اسحاق ابراىيم بن دمحم (ت346ه957 /م)-26اؼبسالك واؼبمالك،دار صادر(،بَتوت2224-م).
اؼبغريب،ابن سعيد اؼبغريب،ابو اغبسن علي بن موسى بن سعيد (ت685ه2266 /م)-27كتاب اعبغرافيا،ربقيق ،اظباعيل العريب،اؼبكتب التجاري(،بَتوت2972-م)
اؼبقدسي ،ابو عبد هللا دمحم بن اضبد (ت382ه992 /م) -28احسن التقاسيم ُب معرفة االقاليم،دار صادر(،بَتوت2992 -م).
ابن مسكويو ،ابو علي اضبد بن دمحم (ت422ه2229 /م)
 -29ذبارب االمم وتعاقب اؽبمم،ط،2شرشور(،طهران2222-م).
اؼبقريزي ،اضبد بن علي بن عبد القادر(ت845ه 2442/م)-32السلوك ؼبعرفة دول اؼبلوك،ربقيق،دمحم بن عبد القادر،دار الكتب العلمية(،بَتوت2997-م).
ابن الوردي،عمر بن مظفر بن عمر بن ايب الفوارس (ت749ه2349/م)()363
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-32اتريخ ابن الوردي ،دار الكتب العلمية(،بَتوت2996-م).
ايقوت اغبموي،شهاب الدين ابو عبدهللا الرومي(ت 626ه2229 /م)
-32معجم البلدان،ط،2دار صادر(،بَتوت2995-م).

ادلراجع الثانوية:

 االعظمي،عواد ؾبيد واخرون،-33حضارة العراق(،بغداد2975-م)

 ابقر ،طو،-34مقدمة ُب اتريخ اغبضارات القديبة ،دار الوراق(،بغداد2229-م).
صبعة ،علي،-35اؼبكاييل واؼبوازين الشرعية،دار الرسالة،ط(،2القاىر2229-م) اعبميلي ،رشيد عبد هللا دولة االاتبكة ُب اؼبوصل بعد عماد الدين(،بَتوت2975-م) -جواد،علي

 -36اؼبفصل ُب اتريخ العرب قبل االسالم،ط،4دار الساقي(،بَتوت2222-م).الدوري عبد العزيز
-37مقدمة ُب التاريخ االقتصادي،مركز دراسات الوحدة العربية(،بَتوت2227-م)

 اغبارثي ،عبد هللا بن انصر بن سليمان -38االوضاع اغبضارية ُب اعبزيرة الفراتية خالل القرنُت السادس والسابع اؽبجريُت ،الثاين والثالث عشر
اؼبيالدي،ربقيق ،سعيد عبد الفتاح عاشور،الدار العربية للموسوعات(،بَتوت2227-م).
 -اغبسٍت،عبد الرزاق،

 -39موجر ُب اتريخ البلدان العراقية(،بغداد2932،م) -حسن،ابراىيم

 -42اتريخ االسالم الساسي والديٍت واالجتماعي،دار اعبيل (بَتوت2996-م). -ضبيدة،عبد الرضبن،

 _42جغرافية الوطن العريب والعراق دراسة اقليمية ،دار الفكر اؼبعاصر(،بَتوت2222-م) -السرجاين ،راغب

-42 -قصة اغبروب الصليبية،مؤسسة اقرأ(،بَتوت2229-م)
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 -سوادي عبد دمحم،

  -43االحوال االجتماعية واالقتصادية ُب اعبزيرة الفراتية خالل القرن السادس اؽبجري ،دار الشؤونالثقافية(،بغداد2989،م)
 -سوسة ،اضبد،

  _ 44ري سامراء ُب عهد اػبالفة العباسية ،مطبعة اؼبعارف(،بال-ت2948،م) -الصياد،فؤاد عبد اؼبعطي،

 -45كتاب اؼبغول ُب التاريخ ،دار النهضة العربية(،بال2982-م) -طرخان ،ابراىيم علي

 -46النظم االقتصادية ُب الشرق االوسط ُب العصور الوسطى،دار الكتاب العريب(،القاىرة2969-م) -غندور ،دمحم يوسف،

 -47جزيرة ابن عمر منذ أتسيسها حىت الفتح العثماين،دار الفكر (بَتوت2992-م). -قاسم،قاسم عبده،

-48 -اتريخ األيوبيُت واؼبماليك،دار عُت الدراسات االنسانية(،القاىرة2222-م)

-49 -ؾبموعة من الباحثُت،دور اؼبوصل ُب الًتاث العريب،دار اؼبقتبس(،العراق بال.ت).

ادلراجع ادلرتمجة:

 -05متز،ادم،اغبضارة العربية ُب القرن الرابع اؽبجري او عصر النهضة االسالمية،ترصبة :دمحم عبد اؽبادي ابو ريدة،دار
الكتاب العريب(،بَتوت2996-م)
 -52ىنتس،فالًت،اؼبكاييل واالوزان االسالمية وما يعادؽبا ُب النظام اؼبًتي،ترصبة كامل العسلي،اعبامعة
االردنية(،عمان_2972م).
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اتريخ قبوؿ النشرٕٕٕٓ/ٕ/ٕٓ:

اتريخ استالـ البحثٕٕٓٔ /ٕٔ /ٛ :

دماعات الحديث لطلماء الموصل والجزيرة في موادم الحج
خالل القرنين الخامس والدادس الهجريين
Al-Hadeeth Hearings by the Scholars of Mosul
and Al-Djazīra at the Pilgrimages

during the 5th and 6th centuries AH
أ.د .مها دطيد حميد
الطراق
جامطظ الموصل/مركز درادات الموصل/
قدم الدرادات التاريخيظ واالجتماعيظ
االختصاص الدقيق :حضارة عربيظ ادالميظ
Prof. Dr. Maha Saeed Hameed
Iraq
Mosul University Mosul /Studies Centre/ Historical
and Sociological Department
Specialization: Arabic Islamic Civilization
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ملخص البحث:

اسهمت ٝتاعات علماء ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية خالؿ مواسم اٟتج يف تطور اٟتياة العلمية فيهما ،كأتيت ا٫تية
ا١توضوع من كونو تراث متصل ْتياة ا١تسلمُت االكائل الذين ارسوا قواعد االسالـ كرفعوا رايتو ،كمل يتطرؽ اليو الدارسُت لقلة
ا١تعلومات يف مصادر التاريخ االسالمي ككتب الطبقات كالًتاجم ا٠تاصة بعلماء ا١توصل ،فضال عن كتب الفقهاء يف اطار
النطاؽ الزمٍت للدراسة ،ككشف البحث عن التباين الكمي كالنوعي لعلماء اٟتديث يف مسألة ٝتاعاهتم من شيوخ اٟترمُت
الشريفُت كنموذج لتطور النشاط العلمي من خالؿ القرنُت ا٠تامس كالسادس ا٢تجريُت ،فضالن عن ا١تشاكل كالكوارث اليت
حالت دكف استمرار قوافل اٟتجاج احياانن٦ ،تا كاف يعيق النشاط العلمي ا١تتبادؿ ما بُت ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية كمكة
كا١تدينة ا١تنورة ،كتوصل البحث اىل رصد بعض تلك السماعات مثل كتاب (ا١تذىب ا١تنضد يف مذىب اٛتد) اليب الفرج
عبد القادر اٟتراين انصح الدين.
الكلمات ادلفتاحية :ا١توصلٝ ،تاعات اٟتديث ،اٞتزيرة الفراتية ،اٟتج.

Abstract:
The Hearings of Mosul and Al-Djazīra scholars during the Pilgrimage
seasons have contributed in developing the scientific life in them. The
importance of this issue is due to the fact that it is connected with the life of
the early muslims who set up the rules of Islam and raised its flag. The
Scholars didn't mention anything about the scarcity of information in the
resources of Islamic history and the books of Al-Tabaqaat and biography,
in addition to the books of Jurisprudence within the temporal framework of
the study.The paper disclosed the quantitative and qualitative divergences
of Al-Hadeeth scholars regarding the question of their hearing from the
Sheikhs of the two holy shrines as an example for developing the scientific
activities during the 5th and 6th centuries AH, besides the problems and
catastrophes that faced the pilgrimage convoys, the thing that hindered the
mutual scientific activities between Mosul and Al-Djazīra and Mecca. The
paper came up with observing some of these hearings the book of (AlMathhab Al-Munathad in the doctrine of Ahmed) by Abee Al-Faraj AbdulQader Al-Haranee Naseh Al-Deen .
Key words : Mosul, Al-Hadeeth Hearings , Al-Djazīra and pilgrimage.

ادلقدمة:

علم اٟتديث من العلوـ االسالمية االصيلة ،فضال عن مكانة علمائو ،السيما كاف مادتو ٗتص أفعاؿ كاقواؿ رسولنا
القراف الكرمي ،لذلك اىتم بو الصحابة
الكرمي دمحم( )كىو ما عرؼ ابلسَتة النبوية ،كيعد ا١تصدر التشريعي الثاين بعد َ
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الكراـ كالتابعُت رضواف هللا عليهم أٚتعُت ،ككانوا حريصُت كل اٟترص يف نقلهم ٟتديث رسوؿ هللا ك٠توؼ الوقوع يف
ا٠تطأ ،بعد ٝتاعهم حديث الرسوؿ) )لقولو  :من كذب علي متعمدان فليتبوأ مقعده من النار (ٔ).
فعلم اٟتديث من اىم العلوـ ،اذ ذكر ا٫تيتو ٣تد الدين بن االثَت(٘ٗ٘ٙٓٙ -ىػٕٜٔٓ-ٔٔ٘ٓ/ـ) كىو ٤تدث
موصلي معاصر لفًتة البحث كلو ٝتاعات قائالن ":اف علم اٟتديث كاالاثر من أشرؼ العلوـ االسالمية قدران ،كأحسنها
ذكران ،كاكملها نفعان كأعظمها اجران...كأنو فرض من فركض الكفاايت ٬تب التزامو ،كحق من حقوؽ الدين يتعُت إحكامو
كاعتزامو"(ٕ) ،ككاف للحديث الشريف ٝتاعات كىي اشهر طرؽ التلقي كالتحمل ،كيقصد ابلسماعات لغة :اسم مصدر
ٝتع ،كٝتع ٝتاعا ام ٝتاعة الصوت ام ادركو ْتاسة السمع ،كىو كثَت السماع ،أم ٝتاع الذكر ا١تسموع اٟتسن
اٞتميل(ٖ) ،اما اصطالحان  :ىو ما ٝتعو العرب كالسماع ١تا يقاؿ كينطق بو اك استمع اىل حديثو(ٗ)،كذكر ابن الصالح
(تٖٗٙىػٕٔٗ٘/ـ) يف مقدمتو عن معرفة الصحيح من اٟتديث النوع الرابع كالعشركف  ":معرفة كيفية ٝتاع اٟتديث
كٖتملو كصفة ضبطو" (٘).
كاحتول البحث ٝتاعات علماء ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية ( ،)ٙا١تتواجدين يف مواسم اٟتج لكونو ركن من اركاف
االسالـ االساسية ،كىو من اٝتى العبادات( ،)ٚكاٟتج لغة يعٍت :القصد( ،)ٛاما اصطالحا  :ككتعريف شرعي ىو قصد

(ٔ) ابن مسلم،ايب اٟتسُت بن اٟتجاج ،صحيح مسلمٖ ،تقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي،طٔ(،بَتكت ،)ٜٜٔٔ :دار
الكتب العلمية ،ابب تغليظ الكذب على رسوؿ هللا ( ،)رقم اٟتديث(ٕ ) ،صٓٔ.
(ٕ) ابن االثَت٣ ،تد الدين ايب السعادات ا١تبارؾ بن دمحم ،النهاية يف غريب اٟتديث كاالثرٖ ،تقيق :الشيخ خليل مأموف
شيحا ،طٖ(،بَتكت ،)ٕٜٓٓ:دار ا١تعرفة.ٕٔ/ٔ ،
(ٖ) الفَتكز آابدم٣ ،تد الدين دمحم بن يعقوب ،معجم القاموس احمليط،طٖ(،بَتكت،)ٕٓٓٛ:دار ا١تعرفة للطباعة
كالنشر،ص.ٖٜٙ-ٖٙٛ
(ٗ) الز٥تشرم ،جار هللا ايب القاسم ٤تمود بن عمرك ،اساس البالغة(،بَتكت،)ٜٜٔٚ:دار صادر ،ص ٖٓٛ
(٘) ابن الصالح ،ايب عمرك عثماف بن عبد الرٛتن ،مقدمة ابن الصالح يف علوـ اٟتديث،طٕ(،بَتكت،)ٜٜٜٔ:مؤسسة
الكتب الثقافية ،صٗ.ٛ
( )ٙاٞتزيرة الفراتية :اصطالح يطلق على ا١تنطقة اليت تقع بُت هنرم دجلة كالفرات تكوف حدكدىا الشرقية كالغربية حدا
فاصال بُت اقليم الشاـ غراب كاقليمي اذربيجاف كجباؿ ارمينيا شرقا كمشاال ،كاٟتد اٞتنويب ىو ا٠تط الو٫تي الذم يربط بُت
ىيت على الفرات كتكريت على دجلة ،كحدكدىا الشمالية ٯتكن توضيحها ٓتط ك٫تي ٯتتد مشاال اىل ميافارقُت مث ينحدر
جنواب ابٕتاه الغرب اىل نصيبُت كٝتيساط على الفرات انظر :االصطخرم ،ابراىيم بن دمحم بن اسحق ،ا١تسالك كا١تمالك،
ٖتقيق :دمحم جابر عبد العاؿ اٟتسيٍت(،بَتكت،)ٜٔٙٔ:دار القلم،صٕٔٚ -ٚ؛ ايقوت اٟتموم ،شهاب الدين ابو عبد
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البيت العتيق إلداء االفعاؿ ا١تفركضة من الطواؼ ابلكعبة كالوقوؼ بعرفة ٤ترما بنية اٟتج يف كقت ٥تصوص كىو اشهر
اٟتج(،)ٜككفريضة ٤تكمة ٤تتمة ،ثبت فرضيتو ابلقراف كالسنة النبوية ،كقد اشار اليو هللا تعاىل يف كتابو العزيزَ :كِّلِلِ َعلَى
ت م ِن استطَ ِ
الن ِ ِ
ِ
ِ
ُت ،)ٔٓ( ككذلك قولو تعاىلَ :كأَ ِذّف ِيف الن ِ
َّاس
اع إِلَْيو َسبِيالن َكَمن َك َفَر فَِإ َّف هللا غَ ِ ٌّ
َّاس ح ُّج الْبَػْي َ ْ َ َ
ٍت َع ِن الْ َعالَم َ
وؾ ِرج ناال كعلَى ُك ِل ِ ِ
ُت ِمن ُك ِّل فَ ٍّج َع ِم ٍيق، )ٔٔ( اما يف السنة فقد أشار النيب ( )اليو بقولو :بٍت
ّ َ
ِاب ْٟتَ ِّج ََيْتُ َ َ َ َ
ضام ٍر ََيْت َ
االسالـ على ٜتس منها اٟتجٔ(ٕٔ).
كاٟتج حداث علميا مهما اىل جانب كونو دينيا كمناسبة لتلقي بعض العلوـ ،فكاف الشيوخ كالعلماء كطالب العلم من
٥تت لف ا١تستوايت العلمية يستغلوف مواسم اٟتج ١تقابلة اقراهنم من اجل ا١تنفعة العلمية ا١تتبادلة(ٖٔ)،لذا ٧تد ىناؾ طالب
كشيوخ يف ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية ٦تن ٢تم ٝتاعات على يد شيوخ اٟتديث يف مكة كا١تدينة ا١تنورة.
كقد كقع االختيار على ىذا ا١توضوع أل٫تيتو يف اٟتضارة العربية االسالمية ،يف رصد جانبان من جوانب اٟتياة العلمية
يف ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية ،خاصة فيما ٮتص اٟتديث الشريف كٝتاعات احملدثُت كالكشف عن التباين الكمي كالنوعي
لعلماء اٟتديث يف مسالة ٝتاعاهتم من شيوخ اٟترمُت الشريفُت كنموذج لتطور النشاط العلمي من خالؿ القرنُت ا٠تامس
كالسادس ا٢تجريُت/اٟتادم عشر كالثاين عشر ا١تيالديُت ،السيما كاف ا١توضوع ْتاجة ماسة اىل مزيد من الدراسة كاىتماـ
الدارسُت ألنو تراث متصل اٞتذكر ْتياة ا١تسلمُت االكائل الذين اسهمت ٝتاعاهتم يف تطور علم اٟتديث ،ابلرغم من كجود
بعض الدراسات اٟتديثة مثل (امارة اٟتج يف العصر العباسي ٕٖٕٔٗٚ-ىػٛٙٔ-ٜٚٗ/ـ)(ٗٔ) ،كرسالة ماجستَت ٖتت
هللا ،معجم البلدافٖ ،تقيق :فريد عبد العزيز اٞتندم،طٕ(،لبناف ،)ٕٓٔٔ:دار الكتب العلمية،مجٕٔ٘ٙ/؛ ٛتادم ،دمحم
جاسم ،اٞتزيرة الفراتية كا١توصل دراسة يف التاريخ السياسي كاالدارم(،بغداد،)ٜٔٚٚ:دار الرسالة ،صٖ٘.
( )ٚعًت ،نور الدين ،اٟتج كالعمرة يف الفقو االسالمي،طٗ(،دمشق،)ٜٔٛٗ:مؤسسة الرسالة،صٔٔ.ٔ٘-
( )ٛالز٥تشرم ،صٖٔٔ
( )ٜعًت ،اٟتج كالعمرة ،صٖٔٔٔ-
(ٓٔ) سورة اؿ عمراف ،ايةٜٚ ،
(ٔٔ) سورة اٟتج ،ايةٕٚ
(ٕٔ) ابن مسلم ،صحيح مسلم .،ابب بياف اركاف االسالـ كدعائمو العظاـ ،رقم اٟتديث( ٕٕ)،ص٘ٗ
(ٖٔ) العبادم ،هناؿ عبد الوىاب حامد ،اٟتج يف العهدين الزنكي كااليويب دراسة عامة ،رسالة ماجستَت غَت منشورة،
كلية اآلداب(،جامعة ا١توصل ،)ٕٕٓٔ:صٔٓٔ.
(ٗٔ) كماؿ ،سليماف صاحل ،امارة اٟتج يف العصر العباسي ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية الشريعة كالدراسات
االسالمية(،جامعة اـ القرل ،)ٜٔٛٛ:صٕ.ٗ-
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عنواف( اخبار اٟتج كاٟتجاج ا١تسلمُت يف العصر العباسي)(٘ٔ)،كايضان رسالة ا١تاجستَت ا١توسومة(اٟتج يف العهدين الزنكي
كااليويب دراسة عامة)( ،)ٔٙكذلك لقلة ا١تعلومات يف مصادر التاريخ االسالمي ككتب الطبقات كالًتاجم فضال عن كتب
الفقهاء يف اطار النطاؽ الزمٍت للدراسة.
ا٢تدؼ من ىذا البحث ىو الكشف عن ما ٘تيزت بو ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية عرب اترٮتها الطويل بعلم اٟتديث ككثرة
احملدثُت فيها ،الذين كانوا يرحلوف ١تدف اخرل من اجل لقاء شيوخ ىذا العلم كاالستفادة منهم ،كيتحينوف مواسم اٟتج
للقاء علماء اٟترمُت الشريفُت ،كالًتكيز على ا١تشاكل كالكوارث اليت اثرت على طرؽ اٟتج ٦تا كاف يعيق النشاط العلمي
ا١تتبادؿ ما بُت ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية كمكة كا١تدينة ا١تنورة ،كلعل من مالبسات البحث التداخل الزمٍت يف القركف لبعض
العلماء الذين قد عاصركا مدة البحث من حيث بدايتها اك هنايتها ،كاٞتزء االخر من ا١تعاصرة ىو خارج البحث ،كقد مت
معاٞتة ذلك من خالؿ اعتماد مدة معاصرة العامل لفًتة البحث على اغلبها.
كقد قسم البحث اىل مقدمة كاربع فقرات كخا٘تة ،مشلت الفقرة االكىل مدخل بسيط عن طرؽ اٟتج كا١توصل كاٞتزيرة
الفراتية ،كتناكلت الفقرة الثانية ٝتاعات علماء ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية خالؿ القرف ا٠تامس ا٢تجرم/اٟتادم عشر ا١تيالدم،
كاستعرضت الفقرة الثالثة ٝتاعات علماء ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية خالؿ القرف السادس ا٢تجرم /الثاين عشر ا١تيالدم ،اما
الفقرة الرابعة فقد سلطت الضوء على موضوع اجملاكرة يف مكة ،كضمت ا٠تا٘تة ابرز ما توصل اليو البحث من نتائج.

اوال -مدخل عن طرق احلج وادلوصل:

ليس موضوع البحث اٟتج كطرقو بقدر ما ٯتكن تناكؿ ا١تعوقات اليت حالت دكف استمرار طرؽ اٟتج ألسباب سياسية
اك طبيعية ،كابلتايل سيتم اٟتديث عن طرؽ اٟتج بشكل ٥تتصر ٔتا ٮتص الطرؽ اليت سلكها حجاج ا١توصل كاٞتزيرة خالؿ
مدة البحث كىي:
ٔ -الطريق العراقي :ىو من اىم طرؽ اٟتج ككاف يشكل نقطة ربط بُت ٥تتلف الطرؽ فًتتبط بو االقاليم ٔتسالك برية
جيدة ،ككانت قافلة العراؽ تشمل فضال عن اٟتجاج العراقيُت ،حجاج ا١تناطق الشرقية من خراساف كفارس(،)ٔٚ
كينقسم الطريق العراقي اىل قسمُت:
القسم االكؿ -طريق الكوفة :اذ كانت القوافل التجارية تسَت عرب ىذا الطريق لوفرة ا١تياه فيو ،كىو يشكل حلقة
كصل بُت بغداد كاٟترمُت الشريفُت ،فاىتم بو ا٠تلفاء العباسيُت اذ عملوا على كضع عدة ٤تطات السًتاحة

(٘ٔ) االرحيم ،سيماء فيصل دمحم ،اخبار اٟتج كاٟتجاج ا١تسلمُت يف العصر العباسي(ٕٖٔٙ٘ٙ-ىػٕٔ٘ٛ-ٜٚٗ/ـ)،
رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية اآلداب (،جامعة ا١توصل ،)ٕٜٓٓ:صٔ
( )ٔٙالعبادم ،اٟتج ،صٔ.ٖ-
( )ٔٚزيداف ،جرجي ،اتريخ التمدف االسالمي(،تدمك ،)ٕٕٓٔ:مؤسسة ىنداكم.ٗٚ/٘ ،
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اٟتجاج( ،)ٔٛكتبدا ىذه احملطات من خركج اٟتجاج من بغداد اىل مدينة صرصر()ٜٔكمنها اىل قصر ابن ىبَتة(ٕٓ)،كقد
مت ٖتويل الطريق من قصر ابن ىبَتة اىل اٟتلة سنة(ٜ٘ٗىػٔٔٓٔ/ـ) عندما بنيت مدينة اٟتلة يف اٞتانب االٯتن من
قصر ابن ىبَتة ،فسار طريق اٟتج من بغداد اىل الكوفة عبورا على هنر الفرات ،مث القادسية مث العذيب بعد ا١تركر
أبراضي زراعية كبعدىا يتجو اىل عدة منازؿ منها الرحبة كالقرعاء ككاقصة كمنها اىل العقبة اليت فيها الكثَت من االابر
كالربؾ اليت تعتمد على مياه االمطار ،مث يت جو اىل القاع كالثعلبية اليت تقع يف ثلث طريق مكة ،مث يتجو الطريق اىل
عدة منازؿ ٔتسافات متفاكتة حىت يصل اىل معدف النقرة(ٕٔ)كىي ملتقى حجاج الكوفة مع حجاج البصرة كمنها اىل
مكة.
القسم الثاين -طريق البصرة :كاف حجاج البصرة يسلكوف طريقا اخر للحج يكاد موازاي للطريق االكؿ(طريق الكوفة)
كيلتقي معو يف احملطة ا١تعركفة بذات العرؽ ،اليت كانت ملتقى أىل العراؽ ،كقد مشلت ٤تطات اسًتاحة اٟتجاج عدة
منازؿ ا٫تها حفر ايب موسى(ٕٕ) تقع ضمن طريق البصرة قبل دخو٢تا اىل بالد القصيم ،حيث يتجو الطريق بعدة منازؿ
منها رامة(ٖٕ) ،الشبكية(ٕٗ).
ٕ -الطريق الشامي  :كانت دمشق مركزا لتجمع اٟتجاج من بالد الشاـ كافة كغَتىا من البلداف مثل بالد اٞتزيرة يف
موسم اٟتج ،كترتبط بالد الشاـ ابألماكن ا١تقدسة مكة كا١تدينة ا١تنورة بطريق رئيسي عرؼ ابسم (التبوكية) نسبة اىل

( )ٔٛابن االثَت ،الكاملٖٔٙ/ٙ ،؛ ابن رستة ،ابو علي اٛتد بن عمر ،االعالؽ النفيسة ،طٔ( ،القاىرة،)ٕٜٓٓ :
شركة نوابغ الفكر ،صٜٔٚ
( )ٜٔصرصر :مدينة تقع على طريق اٟتجاج من بغداد ،اىل جانبها هنر صرصر القريب من بغداد ،ينظر :ايقوت اٟتموم،
معجم البلداف،مجٖٗ٘٘/
(ٕٓ) قصر ابن ىبَتة :ينسب اىل يزيد بن عمر بن ىبَتة الذم كاف كاليا للعراؽ من قبل ا٠تليفة االموم مركاف بن دمحم،
ينظر :ايقوت اٟتموم ،معجم البلداف،مجٗ.ٗٔٗ/
(ٕٔ) معدف النقرة :منزؿ من منازؿ اٟتاج ،فيها آابر كبرؾ ،كحصن ،سكاهنا أخالط من قبائل العرب ،ينظر ا١تقدسي،
احسن التقاسيم ،ص٘ٓٔ.
(ٕٕ) حفر ايب موسى :كىي حفر تقع على جانب طريق البصرة اىل مكة ،حفرىا ايب موسى االشعرم ،اشتهرت بعذكبة
مائها ،ينظر :ايقوت اٟتموم ،معجم البلداف ،مجٕٖٔٚ /
(ٖٕ) رامة :منزؿ يف طريق البصرة اىل مكة كمنو اىل امرة ،ينظر ،ايقوت اٟتموم ،معجم البلداف،مجٖ.ٕٓ/
(ٕٗ) الشبكية :كادم يقع بُت مكة كالزاىر عن طريق التنعيم ،ايقوت اٟتموم ،معجم البلداف،مجٖ.ٖٙٚ/
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منطقة تبوؾ(ٕ٘)اليت ٯتر منها ،يبدا مسار ىذا الطريق من دمشق كنقطة بداية لتجمع اٟتجاج ،مث ٯتر بعد ذلك بعدة
منازؿ من ٤تطات الشاـ كاكىل مراحل اٟتجاز كصوال اىل ا١تدينة ا١تنورة.
ٮترج الركب الشامي ا١تتوجو اىل مكة من دمشق فينزؿ القرية ا١تعركفة ابلكسوة( ،)ٕٙكمن دمشق اىل الكسوة  ،كمنها اىل
قرية الصنمُت()ٕٚكمنها اىل بلدة زرعة مث يرٖتل اىل مدينة بصرل ،مث يرحلوف اىل بركة زيزا()ٕٛاليت ذكرهتا ا١تصادر بوصفها
كاحدة من منازؿ اٟتج ا٢تامة ،اذ كاف يقيم فيها اٟتجيج يوما مث يرحلوف اىل اللجوف كبعدىا يتجهوف اىل
الكرؾ(،)ٕٜكابلتأكيد اف النزكؿ يف الكرؾ كاف بعد عاـ( ٖ٘ٛىػٔٔٛٚ/ـ) ام بعد ٖتريرىا من قبل صالح الدين
االيويب(تٜ٘ٛىػٜٖٔٔ/ـ) ،ككاف يقيم الركب خارج الكرؾ ١تدة اربعة اايـ ٔتوضع يدعى الثنية استعدادان لدخوؿ الصحراء
مث يرحلوف اىل عقبة الصواف مث الصحراء بُت تبوؾ كالعال ،كيالحظ اف ا١تنطقة االخَتة من احملطات ا١تهمة اليت يتوقف
عندى ا اٟتجاج لبعض الوقت ليتزكدكا اب١تاء كالغذاء اذ يقيموف هبا لبضعة اايـ لقضاء حاجاهتم كغسل ثياهبم ،مث يواصل
الركب ا١تسَت ٨تو ا١تدينة ا١تنورة مث اىل مكة ،كمن اٞتدير ابلذكر اف حجاج ا١توصل كانوا يذىبوف اىل الداير ا١تقدسة ٔترافقة
حجاج الركب الشامي ،كيبدك حجاج ا١توصل قد سلكوا ىذا الطريق ابلرغم من طولو بسبب كونو احدل طرؽ التجارة،
كمناخو اٞتيد ،كرٔتا لكونو يتوفر فيو االماف فضال عن توفر االسواؽ التجارية اك لكي يستغل البعض من اٟتجاج حجهم
للدراسة على مشاىَت الشيوخ يف ىذه ا١تناطق(ٖٓ).

اثنيا :مساعات علماء ادلوصل واجلزيرة الفراتية خالل القرن اخلامس اذلجري:

على الرغم من اف القرف ا٠تامس ا٢تجرم /اٟتادم عشر ا١تيالدم من القركف اليت امتازت ابٟتياة العلمية ،كاتسعت فيو
الرحلة يف طلب العلم كالسعي اىل ٝتاع اٟتديث كركايتو ،اال انو يالحظ اف ٝتاعات علماء ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية يف مكة
كا١تدينة ا١تنورة خالؿ ىذا القرف ،تكاد ال تذكرىا ا١تصادر التارٮتية ابلرغم من كثرهتا ،كال يوجد ىناؾ دليل ٯتكن الوثوؽ بو
(ٕ٘) تبوؾ :موضع بُت كادم القرل كالشاـ ،تقع يف منتصف طريق الشاـ ،فيو كىو حصن بو عُت ماء ك٩تيل ،للمزيد
ينظر :ايقوت اٟتموم ،معجم البلداف،مجٕ.ٔٚ/
( )ٕٙالكسوة :قرية كىي اكؿ منزؿ تنزلو القوافل اليت ٗترج من دمشق ،كٝتيت بذلك الف قبيلة غساف قتلت هبا رسل
ملك الركـ ١تا اتوا اليهم ألخذ اٞتزية منهم ،ينظر :ايقوت اٟتموم ،معجم البلداف،مجٗ.ٕ٘ٗ/
( )ٕٚقرية الصنمُت :قرية من اعماؿ دمشق للمزيد ينظر :ايقوت اٟتموم ،معجم البلداف ،مج٘.ٕٓٛ/
( )ٕٛزيزا :من قرل البلقاء كبَتة ينز٢تا اٟتجاج للتزكد اب١تاء نظرا لوجود بركة كاسعة فيها ،ينظر :ايقوت اٟتموم ،معجم
البلداف،مجٖ.ٔٛٗ/
( )ٕٜالكرؾ :اسم لقلعة حصينة يف طرؼ الشاـ من نواحي البلقاء يف االردف ،للمزيد ،ايقوت اٟتموم ،معجم البلداف،
مج ٗ٘ٔٗ/
(ٖٓ) االرحيم ،اخبار اٟتج ،ص.٘ٓ ،ٗٚ -ٗٙ
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١تعرفة اسباب ذلك ،السيما كانو مل ٧تد خالؿ قرف من الزمن سول بعض العلماء كانوا قد كفدكا اىل اٟترمُت الشريفُت
كلديهم ٝتاعات من شيوخها(ٖٔ) ،كٯتكن ترجيح اسباب عدة لذلك:
اكالن :اف علماء ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية كانت توجهاهتم يف ٝتاع اٟتديث ابٕتاه بالد الشاـ ،فضالن عن بغداد السيما كاف
ىاتُت اٟتاضرتُت كاف فيهما من احملدثُت ا١تشهورين مثل ابو دمحم عبد العزيز الكتاين الدمشقي(تٗٙٙىػٖٔٓٚ/ـ)،كابو
الغنائم البغدادم (تٖٗٛىػٜٔٓٓ/ـ)(ٕٖ).
اثنيان :االضطراابت السياسية كانتقاؿ ا٠تالفة العباسية من التسلط البويهي اىل التسلط السلجوقي ،كانعكاس ذلك على
طرؽ اٟتج كتوقفو ،كاف من عوامل عزكؼ علماء ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية من التواصل مع علماء مكة كا١تدينة ا١تنورة ،اذ
ذكر سبط ابن اٞتوزم(تٗ٘ٙىػٕٔ٘ٙ/ـ)اف اٟتج توقف يف اكثر من سنة دكف ذكر السبب منها :يف
سنة(ٗٓٛىػٔٓٔٚ/ـ)اذ قاؿ ":كمل ٭تج أحد اىل سنة اثنيت عشرة"(ٖٖ)،كذلك يف سنة(ٗٔٙىػٕٔٓ٘/ـ) اشار اىل نص
نقلو من جده ابن اٞتوزم(تٜ٘ٚىػٕٔٓٓ/ـ) قائالن ":كمل ٭تج يف ىذه السنة من خراساف كال من العراؽ احد ،كقيل اف
اٟتج بطل من ىذه السنة اىل سنة اثنتُت كعشرين كاربع مئة ،اليت كيل القائم أبمر هللا فيها"(ٖٗ) ،كايضا يف
سنة(ٗٔٛىػٕٔٓٚ/ـ)" كمل ٭تج احد من خراساف كال من العراؽ"(ٖ٘).
اثلثان :فضالن عما سبق اف االكضاع الداخلية يف ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية كبعض احداث الكوارث كاالكبئة حالت دكف
التواصل مع ٤تدثي بالد اٟترمُت ،اذ أكرد ابن االثَت(تٖٓٙىػٕٖٕٔ/ـ) بعض ىذه االحداث منها على سبيل ا١تثاؿ يف
سنة (ٖٕٗىػ ٖٔٓٔ/ـ) " كفيها كاف ابلبالد غالء شديد...،كتبعو كابء عظيم ،ككاف عاما يف ٚتيع البالد ابلعراؽ كا١توصل
كالشاـ...ككثر ا١توت،)ٖٙ("...كيف سنة(ٖٜٗىػ" )ٔٓٗٚ/كاف اب١توصل كسائر البالد العراقية كاٞتزرية غالء عظيم حىت
(ٖٔ) ينظر جدكؿ رقم (ٔ) ،ص٘ٔ.
(ٕٖ) ابن العماد اٟتنبلي ،ايب الفالح عبد اٟتي ،شذرات الذىب يف اخبار من ذىب(،بَتكت :د/ت) ،دار احياء الًتاث
العريب،ٖٕ٘/ٖ،
(ٖٖ) سبط ابن اٞتوزم ،مشس الدين ايب ا١تظفر يوسف بن قزاكغلي بن عبد هللا ،مرآة الزماف يف تواريخ االعيافٖ ،تقيق:
دمحم أنس ا٠تاف ككامل دمحم ا٠تراط ،طٔ(،دمشق،)ٕٖٓٔ:الرسالة العا١تيةٕٙ٘ /ٔٛ،
(ٖٗ) ابن اٞتوزم ،ايب الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم ،ا١تنتظم يف اتريخ ا١تلوؾ كاالممٖ ،تقيق :دمحم عبد القادر عطا
كمصطفى عبد القادر عطا ،طٖ(،لبناف،)ٕٕٓٔ:دار الكتب العلميةٔٚٔ/ٔ٘،؛ سبط ابن اٞتوزم ،مرآة الزمافٔٛ،
.ٖٜٔ/
(ٖ٘) سبط ابن اٞتوزم ،مرآة الزماف ،ٖٖٓ/ٔٛ،كايضا ينظر /ٔٛ :صٕٖٔ .ٖٜٔ ،
( )ٖٙابن االثَت ،ايب اٟتسن علي بن ايب الكرـ دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي ،الكامل يف التاريخ،طٗ(،بَتكت ،)ٕٓٓٙ:دار
الكتب العلمية.ٕٓ٘/ٛ،
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اكل الناس ا١تيتو كتبعو كابء شديد مات فيو كثَت من الناس حىت خلت االسواؽ كزادت أٙتاف ما ٭تتاج اليو ا١ترضى"  ،كيف
سنة(ٓٗٗىػٔٓٗٛ/ـ)" كاف الغالء كالوابء عامان يف البالد ٚتيعها ٔتكة كالعراؽ كا١توصل كاٞتزيرة كالشاـ كمصر كغَتىا من
البالد"( ،)ٖٚكيف سنة(ٗٗٛىػٔٓ٘ٙ/ـ)"كاف كابء شديد اب١توصل كاٞتزيرة كاٟتجاز ، )ٖٛ("...كيف سنة(ٗٛٙىػٜٖٔٓ/ـ)
كردت االخبار من العراؽ أببطاؿ مسَت اٟتاج ألسباب دعت اىل ذلك كا٠توؼ عليهم يف مسَتىم كسار اٟتاج من دمشق
كالشاـ يف ىذه السنة ...فلما كصلوا كقصدكا مناسكهم كفركض حجهم تلوموا عن االنكفاء اايمان خوفان من امَت اٟترـ ابن
ايب شيبة[(تٗٛٚىػٜٔٓٗ/ـ)] ،اذ مل يصل من جهتهم ما يرضيو فلما رحلوا من مكة تبعهم" كساركا من مكة عائدين
على اقبح صفة. )ٖٜ( "...
كعلى الرغم من ذلك كاف لدل علماء ا١توصل كاٞتزيرة الفراتية ٝتاعات للحديث التعد حاالت فردية بقدر ما
كانت قليلة ال تتناسب مع مكانة مكة كا١تدينة ا١تنورة ،كمن احملدثُت الذين كصلتنا اخبارىم ،احملدث ابو عبد هللا دمحم
بن بياف الكازركين االمدم(ت٘٘ٗىػٖٔٓٙ/ـ) اذ رحل اىل اٟتج سنة(ٖٗٚىػٔٓٗ٘/ـ) كٝتع الكثَت من االحاديث
كمل تذكر ا١تصادر اليت ترٚتت لو ٝتاعاتو ،كيف طريق عودتو حدث بدمشق(ٓٗ) ،ككذلك احملدث ابو القاسم عبيد هللا بن
اٟتسُت الفراء بن القاضي ايب يعلى ذكره اخوه يف كتابو(طبقات اٟتنابلة) اذ كلد يف بغداد سنة(ٖٗٗىػٔٓ٘ٔ/ـ) ،كقرأ
اٟتديث ابلركاايت على ابن البنا اٟتسن بن اٛتد بن عبد هللا (تٔٗٚىػػٔٓٚٛ/ـ) كغَتىم ٝتع اٟتديث من كالده
(ٔٗ)
كجده المو جابر بن ايسُت كغَتىم ،رحل يف طلب العلم كاٟتديث اىل كاسط كالبصرة كا١توصل كاٞتزيرة الفراتية كامد
كغَت ذلك كاف اكرب اكالد القاضي ايب يعلى ككاف ذا عفة كداينة "لو معرفة ابٞترح كالتعديل كاٝتاء الرجاؿ كالكٌت كغَت
ذلك من علوـ اٟتديث"(ٕٗ)  ،كقد ذكر الصفدم " انو سافر اىل امد كقرا هبا على ايب اٟتسن البغدادم تلميذ كالده...
كتويف...يف طريق اٟتج"(ٖٗ) ،كبعد الرجوع اىل كتاب اخيو القاضي ايب اٟتسُت دمحم بن ايب يعلى الذم ترجم لو ذكر لنا
( )ٖٚا١تصدر نفسو.ٕٜٛ ،ٕٜٚ /ٛ ،
( )ٖٛا١تصدر نفسو.ٖٖ٘/ٛ ،
( )ٖٜابن القالنسي ،ايب يعلي ٛتزة ،ذيل اتريخ دمشق(،بَتكت،)ٜٔٓٛ :مطبعة اآلابء اليسوعيُت ،صٕ٘ٔ
(ٓٗ) ابن عساكر ،ابو القاسم علي بن اٟتسن بن ىبة هللا ،اتريخ دمشق( ،بَتكت ،)ٜٔٚٓ:دار الفكر،جٕ٘ٔٙ٘/؛
الذىيب ،مشس الدين دمحم بن اٛتد بن عثماف ،سَت اعالـ النبالءٖ ،تقيق :شعيب االرنؤكط،طٔٔ(،بَتكت،)ٕٓٓٔ:
مؤسسة الرسالة .ٔٚٔ/ٔٛ ،
(ٔٗ) آمد :مدينة عتيقة تقع يف داير بكر ،ايقوت اٟتموم ،معجم البلداف ،مجٔ.ٗٗٙ/
(ٕٗ) ابن العماد اٟتنبلي ،شذراتٖٖ٘-ٖٖٗ/ٖ ،
(ٖٗ) الصفدم ،صالح الدين خليل بن ايبك ،الوايف ابلوفياتٖ ،تقيق :اٛتد االرأنكط كتركي
مصطفى(،بَتكت ،)ٜٜٔٓ:دار احياء الًتاث العريب.ٕٙٚ-ٕٙٙ/ٜٔ،
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سبب ذىابو اىل مكة قائال ":ك١تا ظهرت البدع يف سنة تسع كستُت كاربعمائة ىاجر من بلدان اىل حرـ هللا ككانت كفاتو
يف مضيو اىل مكة ٔتوضع يعرؼ ٔتعدف النقرة "...فتويف كلو ست كعشركف سنة (ٗٗ) ،كنقلها عنو ابن العماد اٟتنبلي ،كال
نعلم اف كاف حج اك ٝتع ىناؾ .كايضا احملدث عبد الوىاب بن جلبة اٟتراين (تٗٚٙىػٖٔٓٛ/ـ) حج كمل تذكر
ا١تصادر سنة حجو اك ٝتاعاتو(٘ٗ).
ككذلك احملدث ابو بكر الشاشي دمحم بن اٛتد بن اٟتسُت بن عمر االماـ الكبَت ا١تلقب بفخر االسالـ ،فقيو
العصر ،كلد ٔتيافارقُت( )ٗٙسنة(ٕٜٗىػٖٔٓٚ/ـ) كتفقو على االماـ ايب عبد هللا دمحم بن بياف الكازركين كقاضي ميافارقُت
ايب منصور الطوسي تلميذ االستاذ ايب دمحم اٞتوين مث رحل اىل العراؽ كالزـ الشيخ ااب اسحاؽ
الشَتازم(تٗٚٙىػٖٔٓٛ/ـ) ككاف معيد درسو كتردد اىل ابن الصباغ ابو نصر عبد السيد بن دمحم
(تٗٚٚىػٔٓٛٗ/ـ)كقرأ عليو الشامل كٝتع اٟتديث من الكازركين شيخو كمن اثبت بن ايب القاسم ا٠تياط كٔتكة من
ايب دمحم ىياج اٟتطيٍت شيخ اٟترـ(تٕٗٚىػٜٔٓٚ/ـ)(،)ٗٚكمل يذكر ا١تؤرخُت( ،)ٗٛيف ام سنة توجو اىل مكة ،كمن ركل
عنو ابو ا١تعمر االزجي ،كابو بكر بن النقور كشهدة الكاتبة ،مث درس ابلنظامية بعد الغزايل كصرؼ ،مث كليها بعد
الكياا٢تراسي سنة(ٗٓ٘ىػٔٔٔٓ/ـ)( ،)ٜٗكاستمر على ذلك حىت كفاتو ،كمن مصنفاتو كتاب اٟتلية ا١تلقب
(ا١تستظهرم)الذم صنفو ألمَت ا١تؤمنُت ا١تستظهر ابهلل(ٕ٘ٔ-ٗٛٚىػٔٔٔٛ-ٜٔٓٗ/ـ) كٝتي ايضا(حلية العلماء)،
كقاـ بشرحو يف كتاب (ا١تعتمد)  ،كايضا لو كتاب (الًتغيب) يف ا١تذىب ،ككتاب ( الشايف يف شرح ٥تتصر ا١تزين)

(ٗٗ) ابن ايب يعلي ،ايب اٟتسن دمحم ،طبقات اٟتنابلة(،بَتكت :د/ت ) ،دار ا١تعرفة ٕٖٙ-ٕٖ٘ / ٕ ،؛ ابن العماد
اٟتنبلي ،شذرات الذىبٖٖ٘-ٖٖٗ/ٖ ،
(٘ٗ) الذىيبٕٕٖ/ٖٔ ،؛ ابن العماد اٟتنبلي ،شذرات.٘ٙ/٘ ،
( )ٗٙميافارقُت :أشهر مدينة بداير بكر ،كاف فيها عُت ماء ٝتيت بعُت البيضة ،ينظر ،ايقوت اٟتموم ،معجم
البلداف،مج٘.ٕٖٚ/
( )ٗٚسبط ابن اٞتوزم ،مرآة الزمافٖ٘ٓ/ٔٛ،؛ الصفدم ،الوايف٘ٗ-ٖ٘/ٕ ،؛ السبكي ،اتج الدين ايب نصر عبد
الوىاب بن علي بن عبد الكايف ،طبقات الشافعية الكربلٖ ،تقيق :مصطفى عبد القادر اٛتد
عطا،طٕ(،لبناف،)ٕٕٓٔ:دار الكتب العلمية.ٖٕٗ-ٖٗٔ/ٖ،
( )ٗٛابن خلكاف ،ايب العباس اٛتد بن دمحم بن ابراىيم بن ايب بكر ،كفيات االعياف كانباء ابناء الزمافٖ ،تقيق :د .يوسف
علي طويل كد .مرمي قاسم طويل،طٔ(،بَتكت،)ٜٜٔٛ:دار الكتب العلميةٕٜٔ/ٗ،؛الصفدم ،الوايفٖ٘/ٕ،؛ الذىيب،
سَت.ٖٜٖ/ٜٔ،
( )ٜٗالذىيب ،سَتٖٜٖ/ٜٔ،
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استوىف فيو اقواؿ الشافعي ككجوه اصحابو كاقاكيل الفقهاء ،اذ ذكر لكل مقالة حجة ،ككتاب (العمدة) ا١تختصر

ا١تشهور ،ككتاب (الشايف) يف شرح (الشامل) كا٘تو سنة(ٜٗٗىػٔٔٓٓ/ـ) تويف يف بغداد سنة(٘ٓٚىػٖٔٔٔ/ـ)(ٓ٘).

اثنيا -مساعات علماء ادلوصل واجلزيرة الفراتية يف مواسم احلج خالل القرن السادس اذلجري:

اف ا١تتابع لكتب التاريخ ٬تد ىناؾ اضطراابت يف مواسم اٟتج منذ بداية القرف السادس ا٢تجرم /الثاين عشر ا١تيالدم
كحىت منتصفو ،فعلى سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر ذكر ابن االثَت يف احداث سنة(ٕٔ٘ىػٔٔٔٛ/ـ) قائالن ":كفيها أتخر مسَت
اٟتجاج أتخرا أرجف بسببو انقطاع اٟتج من العراؽ ،)٘ٔ("...كيف احداث سنة(ٖٔ٘ىػٜٔٔٔ/ـ)":كفيها أتخر اٟتج
فاستغاث الناس ، )ٕ٘("...ككذلك يف سنة(٘ٔ٘ىػٕٔٔٔ/ـ) " كفيها تضعضع الركن اليماين من البيت اٟتراـ زاده هللا
شرفا من زلزلة كاهنزـ بعضو كتشعث بعض حرـ النيب( )كتشعث غَته من البالد ككاف اب١توصل كثَت منها"(ٖ٘) ،ككذلك
سنة(٘ٔٛىػٕٔٔٗ/ـ)" يف ىذه السنة انقطعت االمطار يف العراؽ كا١توصل كداير اٞتزيرة كالشاـ كداير بكر ككثَت من
البالد فقلت االقوات كغلت االسعار ...كداـ اىل سنة تسع عشرة ، )٘ٗ("...كايضا يف سنة(٘ٗ٘ىػٔٔ٘ٓ/ـ) " يف ىذه
السنة رابع عشر احملرـ خرج العرب زعب(٘٘) ،كمن انضم اليها على اٟتجاج ابلغرايب ،بُت مكة كا١تدينة ،فأخذكىم كمل
يسلم منهم اال القليل"(،)٘ٙكيف سنة(ٓ٘ٙىػٔٔٙٗ/ـ) "كيف ىذه السنة ،كردت االخبار اف الناس حجوا سنة تسع
كٜتسُت ،كلقوا شدة ،كانقطع منهم خلق كثَت يف كادم الثعلبية ككاقصة كغَتىا ،كىلك كثَت ،كمل ٯتض اٟتجاج اىل مدينة
النيب(٢ ) تذه االسباب ،كلشدة الغالء فيها كعدـ ما يقتات ككقع الوابء يف البادية ،كىلك منهم عامل ال
٭تصوف...،ككانت االسعار ٔتكة غالية"(.)٘ٚ

(ٓ٘) الصفدم ،الوايفٖ٘/ٕ،؛ السبكي ،طبقات الشافعية.ٖٖٗ /ٖ ،
(ٔ٘) ابن االثَت ،الكامل.ٜٔٚ/ٜ،
(ٕ٘) ا١تصدر نفسو.ٜٔٛ/ٜ،
(ٖ٘) ا١تصدر نفسو.ٕٔٔ/ٜ،
(ٗ٘) ا١تصدر نفسو.ٕٖٓ/ٜ،
(٘٘) عرب زعب :كىم قبيلة عربية تعود يف اصو٢تا اىل زعب بن مالك بن حفاؼ بن امرل القيس بطن مشهور من
سليم ،كىي قبيلة اخت اٟتاج سنة(٘ٗ٘ىػٔٔ٘ٓ/ـ) فهلك منهم خلقا كثَتا ،فعاقبهم هللا اببتالئهم يف النقص كالذلة ،ابن
االثَت ،الكامل.ٔٚ٘/ٜ ،
( )٘ٙا١تصدر نفسوٖٙ٘/ٜ ،
( )٘ٚا١تصدر نفسوٜٗٚ/ٜ،
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ككذلك سنة (٘٘ٚىػٔٔٙٔ/ـ) حدثت مشكلة بُت امَت اٟتج كامَت مكة بسبب" اف ٚتاعة من عبيد مكة أفسدكا يف
اٟتاج ٔتٌت ، )٘ٛ("...كقد استشهد ابن االثَت هبذه اٟتادثة بقولو ":ك٦تن حج ىذه السنة ،جدتنا اـ ابينا ،ففاهتا الطواؼ
كالسعي ،فاستفىت ٢تا الشيخ االماـ ابو القاسم بن الربزم ،فقاؿ تدكـ على ما بقي عليها من احرامها ،كاف احبت تفدم
كٖتل من احرامها اىل قابل. )ٜ٘( "...
كنستنتج من ىذا النص ما يلي اف اكضاع اٟتج كاٟتجاج كانت ٤تل اىتماـ ا١تؤرخُت كمن ضمنهم ابن االثَت ا١توصلي،
كاف احداث ىذه الراكية قد جرت كابن االثَت مل يتجاكز عمره سنتاف ،كابلتايل فاف شهادتو قد نقلها من جدتو اك ٦تن
كاف ٤ترمان ٢تا خالؿ حجها ،كال نعلم اف كاف ىذا احملرـ كالده اثَت الدين اـ اخيو الكبَت ٣تد الدين كاغلب الظن اف
كالده كاف ٔتعية جدتو ،الف ٣تد الدين كاف عمره ال يتجاكز ثالثة عشر سنة ،كذلك يشَت النص اف جدتو قد حجت يف
العاـ ا١تقبل بدليل اهنا اكملت مناسك عاـ اٟتج ا١تضطرب السابق كاف موسم اٟتج التايل قد جرل بشكل طبيعي "
فبقيت على احرامها اىل قابل ،كحجت ،فتم حجها االكؿ كالثاين"(ٓ.)ٙ
كلعل ىذه اٟتوادث قد انعكست على اٟتركة العلمية ا١تتبادلة ما بُت طالب العلم من اىل اٟتديث يف ا١توصل
كاٞتزيرة الفراتية ،كشيوخ اٟتديث يف مكة كا١تدينة ا١تنورة الذين كاف يتم السماع منهم ،ككاف نشاط ٝتاعات اٟتديث قد
اسهم يف ازدىار اٟتياة العلمية يف اٟترمُت ،ابلرغم من اف ا١تصادر التارٮتية اغفلت تواجد علماء اٟتديث أبىم ا١تراكز
العلمية ٔتكة كا١تدارس كا١تساجد كالرابطات ،اال اننا ال نستبعد كجودىم فيها حيث توافرت فيهما الكتب ،كألهنم ايضا
كانوا اب١تسجد اٟتراـ ككاف قد شاىدىم ابن جبَت(تٗٔٙىػٕٔٔٚ/ـ) ّتوار الكعبة الشريفة بوفرة اعدادىم عندما دخل
البيت الكرمي يف حجو سنة(ٜ٘ٚىػٖٔٔٛ/ـ) قائال ":كاٟترـ ٤تدؽ ْتلقات ا١تدرسُت كاىل العلم ،)ٙٔ("...ككانت ىذه
اٟتلقات تتسم ابلزايدة تبعان لشهرة الشيخ القائم على الدرس كالسيما كبار علماء اٟتديث ،كىناؾ بعض تراجم العلماء
توضح ذلك من خالؿ االمثلة التالية:
حج ابو نصر ا١تظفر بن علي بن دمحم بن جهَت(تٜ٘ٗىػٔٔ٘ٗ/ـ) ،كمل يذكر ابن اٞتوزم الذم أشار اىل حجو سنة
اٟتج اك ٝتاعاتو فقط ذكر لنا انو" حدث كحج"(ٕ ،)ٙككذلك حج ابو الكرـ ا١تبارؾ بن اٟتسن بن اٛتد بن علي
الشهرزكرم(ٕ٘٘ٓ-ٗٙىػٔٔ٘٘-ٜٔٓٙ/ـ) كٝتع من ابو الفضل عبد القاىر بن عبد السالـ بن علي

( )٘ٛا١تصدر نفسوٜٗ٘/ٜ،
( )ٜ٘ا١تصدر نفسوٜٗ٘/ٜ،
(ٓ )ٙا١تصدر نفسوٜٗ٘/ ٜ ،
(ٔ )ٙابن جبَت ،ايب اٟتسن دمحم بن اٛتد ،رحلة ابن جبَت،طٔ(،بَتكت،)ٕٖٓٓ:دار الكتب العلمية،صٖ.ٚ
(ٕ )ٙابن اٞتوزم ،ا١تنتظم،جٔٓٓ/ٔٛ
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العباسي(تٖٜٗىػٜٜٔٓ/ـ) كىو من اىل مكة ككاف نقيب ا٢تامشيُت هبا (ٖ ، )ٙككاف من اشهر طالبو احملدث ا١تقرئ ابو
الفتوح نصر بن دمحم بن علي اٟتصرم ا٢تمداين البغدادم (ٜٙٔ-ٖ٘ٙىػٕٕٕٔ-ٔٔٗٔ/ـ) الذم خرج اىل مكة سنة
(ٜ٘ٛىػٕٔٓٔ/ـ) فاستوطنها كتويف هبا(ٗ ،)ٙكابو عبد الرٛتن عسكر بن اسامة بن جامع بن مسلم العدكم (ٕ- ٜٗ
ٓ٘ٙىػٔٔٙٗ-ٜٔٓٛ/ـ) من اىل نصيبُت(٘ ،)ٙقدـ بغداد يف صباه كتفقو هبا على مذىب الشافعي كاقاـ هبا مدة يسمع
اٟتديث من شيوخ عدة مثل ايب نصر الزيٍت ،مث عاد اىل نصيبُت يفيت كيدرس ك٭تدث ،كذىب اىل مكة ،كمل تذكر ا١تصادر
يف ام سنة حجو اك شيوخو الذين ٝتع عليهم ،سول ما اكرده ابن النجار (تٖٗٙىػٕٔٗ٘/ـ)عند ترٚتتو لو قائال":
ككاف حريصان على طلب العلم ،ككنت اراقبو مدة صحبتنا فوجدتو حسن الصحبة...متمسكا ابلسنة كاالثر ،كتب عٍت
ككتبت عنو ٔتكة كبغداد"( ،)ٙٙكايضا ذىب احملدث ابو عبد هللا اٟتسُت بن أيب القاسم بن اٟتسُت ا١تعركؼ قضيب الباف
ا١توصلي(ٖٔ٘ٚ-ٗٚىػٔٔٚٚ-ٔٓٚٛ/ـ) اىل مكة( ،)ٙٚكىو من اىل ا١توصل ،حفظ القرآف الكرمي كىو يف التاسعة من
عمره ،كدرس علم الفقو كاٟتديث على اعالـ عصره اشهرىم اجناد بن قيس اٟتراين ،كرحل اىل الشاـ كاتصل بشيوخها
كادل فريضة اٟتج ،مث عاد اىل ا١توصل ،كلزـ داره متفرغا للتدريس( ،)ٙٛككذلك احملدث ابو الفتح نصر هللا بن عبد العزيز
بن صاحل بن دمحم بن عبد بن عثماف بن عبدكس اٟتراين احد شيوخ حراف( )ٜٙكفقهائها(تويف قبل سنةٓٓٙىػٕٖٔٓ/ـ)
أبمد رحل اىل بغداد كدمشق(ٓ،)ٚكاىل مكة كٝتع من احملدث اٟتافظ ابو دمحم ا١تبارؾ بن علي بن اٟتسُت بن عبد هللا بن دمحم
(ٖ )ٙا١تصدر نفسو ،ج.٘ٛ/ٔٚ
(ٗ )ٙابن رجب ،زين الدين ايب الفرج عبد الرٛتن بن شهاب الدين اٛتد ،كتاب الذيل على طبقات اٟتنابلة(،بَتكت:
د/ت) ،دار ا١تعرفةٖٕٔ-ٖٔٔ/ٗ ،
(٘ )ٙنصيبُت :كىي مدينة عامرة من بالد اٞتزيرة الفراتية على جادة القوافل من ا١توصل اىل الشاـ  ،ايقوت اٟتموم،
معجم البلداف،مج٘.ٖٖٖ/
( )ٙٙابن النجار٤ ،تب الدين ايب عبد هللا دمحم بن ٤تمود بن اٟتسن بن ىبة هللا ،ذيل اتريخ بغدادٖ ،تقيق :مصطفى عبد
القادر عطا،طٖ(،لبناف،)ٕٓٔٔ:دار الكتب العلمية،مجٜٔٚ/ٔٚ
( )ٙٚابن ا١تستويف ،شرؼ الدين ايب الربكات ا١تبارؾ بن اٛتد ،اتريخ اربل ا١تسمى نباىة البلد ا٠تامل ٔتن كرده من
االماثلٖ ،تقيق :سامي بن السيد ٜتاس الصقار(،بغداد،)ٜٔٛٓ:دار الرشيد للنشر ،ؽٖٔٚٔ/؛اٞتليب ،بساـ ادريس،
موسوعة أعالـ ا١توصل(،ا١توصل،)ٕٓٓٔ:كلية اٟتدابء اٞتامعة.ٕٕٖ/ٔ،
( )ٙٛابن ا١تستويف ،اتريخ ،ؽٔ.ٖٚٔ/
( )ٜٙحراف :مدينة عظيمة مشهورة كىي قصبة داير مضر ،فتحت يف اايـ ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب( ،)على يد القائد
عياض بن غنم ،ايقوت اٟتموم ،معجم البلداف،مجٕ.ٕٕٚ-ٕٚٓ/
(ٓ )ٚابن رجب ،كتاب الذيلٗٗٚ/ٖ،
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الطباخ البغدادم (ت٘٘ٚىػٜٔٔٚ/ـ) نزيل مكة كاماـ اٟتنابلة ابٟترـ(ٔ ،)ٚكبعد عودتو اىل حراف ألف ابن عبدكس
ِ
السنة يف
السالـ" كسبب تصنيفو لو ذكره ابن رجب قائالن ":انو ١تا قدـ ابو ا١تعايل بن ا١تنجا قاضيان
كتاب " تعليم العواـ ما ُ
على حراف أمر ا١تؤذنُت ابٞتهر ابلتسليمتُت يف الصالة ككانوا ا٪تا ٬تهركف ابألكىل خاصة ،فرد عليو ابو الفتح يف ىذا
الكتاب ،كبُت اف ا١تذىب ا٪تا ىو اٞتهر ابألكىل خاصة ،كذكر نصوص اٛتد كاصحابو يف ذلك.)ٕٚ( "...
اما ابو حفص عمر بن مشاس ا٠تزرجي(ٕٗ٘ٙٓٓ-ىػٕٖٔٓ-ٕٜٔٔ/ـ) كلد اب١توصل كٝتع اٟتديث على ايب عبد
هللا اٟتسُت بن نصر بن ٜتيس ا١توصلي ،مضى اىل مكة كمل تذكر ٝتاعاتو على الرغم من مكوثو طويال فيها اذ عد اكؿ من
سقى الناس ا١تاء ٔتكة ك٢تذا ٝتي " اببن ساقي العسل" ،كقيل" ابن ساقي ا١تاء" كلو ابيات شعرية يف اٟتج:
كعقدىم االحراـ من ِ
بعد حلو
ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمينان ٔتن طاؼ اٟتجيج بيتو
ْ
(ٖ)ٚ
ِ
بٌت مسجدان هلل من غ َِت حلو .
تقل
لق ْد
َ
شاىدت ىذا من حالؿ فال ْ
ككذلك احملدث ابو السعادات ا١تبارؾ بن دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين ا١توصلي ا١تعركؼ ٔتجد
الدين بن االثَت(ٗٗ٘ٙٓٙ-ىػٕٜٔٓ-ٜٔٔٗ/ـ) ،كلد ّتزيرة ابن عمر كتلقى تعليمو االكيل على يد علمائها(ٗ ،)ٚكيف
سنة (٘٘ٙىػٜٔٔٙ/ـ)انتقل اىل ا١توصل كاقاـ هبا ،ككاف ٢تذا االنتقاؿ ا٫تية كبَتة على حياتو ،اذ كانت ا١توصل من ابرز
ا١تراكز العلمية آنذاؾ(٘ ،)ٚكسعى اىل طلب العلم كىو يف ريعاف شبابو ،اذ ذكر" :ما زلت يف ريعاف الشباب كحداثة السن
مشغوفا بطلب العلم.)ٚٙ("...
فضال عن توليو لبعض ا١تناصب لدل حكاـ ا١توصل اثر على حياتو العلمية ،كرٔتا ذلك ما دفعو الستغالؿ رحلتو ألداء
فريضة اٟتج كمل تذكر ا١تصادر التارٮتية اليت ترٚتت لو اتريخ اداءه فريضة اٟتج ،ما عدا ما ذكره ابن الشعار يف ترٚتة يوسف
بن سعد بن اٟتسُت بن سعد بن اجمللى بن قرطاس ابو العز اٞتزرم كىو ابن اخت ٣تد الدين قاؿ" :كحدثٍت ابو العز اف
كالدتو توجهت اىل بيت هللا اٟتراـ مع أخيها االكرب ايب السعادات كىي ٛتل يب فلما عادت يف اٟتج كقدمت اٟتلة ا١تزيدية

(ٔ )ٚا١تصدر نفسو.ٖٗٙ/ٖ ،
(ٕ )ٚا١تصدر نفسو.ٗٗٚ/ٖ،
(ٖ )ٚابن ا١تستويف ،اتريخ ،ؽٔ.ٖٙ/
(ٗ )ٚابن الشعار ،كماؿ الدين ايب الربكات ا١تبارؾ ،قالئد اٞتماف يف فرائد شعراء ىذا الزمافٖ ،تقيق :كامل سلماف
اٞتبورم،طٔ(،بَتكت،)ٕٓٓ٘:دار الكتب العلمية،مج٘.ٖٔ/
(٘ )ٚالديوه جي ،سعيد ،ا١توصل يف العهد االاتبكي(،بغداد،)ٜٔ٘ٛ:مطبعة شفيق ،ص٘.ٜ
( )ٚٙابن االثَت٣ ،تد الدين ابو السعادات ا١تبارؾ بن عبد الكرمي بن عبد الواحد ،جامع من احاديث الرسوؿٖ ،تقيق :دمحم
حامد الفقي ،طٖ(،بَتكت،)ٜٖٔٛ:دار احياء الًتاث العريب.ٖ٘/ٔ،
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كضعتٍت يف مستهل صفر سنة ست كٙتانُت كٜتسمائة" ( ،)ٚٚكبذلك تكوف سنة قدكمو اىل بغداد كمن مث ادائو فريضة اٟتج
كالعودة اليها بُت سنة(٘٘ٛٙ-٘ٛىػٜٔٔٓ-ٜٔٔٛ/ـ) (.)ٚٛ
ككذلك احملدث ابو دمحم عبد احملسن بن يعيش بن ابراىيم بن ٭تِت اٟتراين الفقيو (تٔٔٙىػٕٔٔٗ/ـ) ٝتع اٟتديث
ْتراف من ايب ايسر عبد الوىاب بن ايب حبة الطحاف (ت٘ٛٛىػٜٕٔٔ/ـ) كرحل اىل بغداد سنة(ٜٗ٘ىػٜٔٔٚ/ـ)
فسمع من ابن كليب كايب اٞتوزم كطبقتهما ،كقرأ ا١تذىب كا٠تالؼ حىت ٘تيز ،كاقاـ ببغداد مدة مث عاد اىل حراف فأقاـ هبا،
مث توجو اىل مكة كحج (سنة ٓٔٙىػٕٖٔٔ/ـ) كعاد اىل بغداد كحدث هبا عن ايب حبة الطحاف كٝتع منو بعض الطلبة
كرجع اىل حراف كتويف هبا(.)ٜٚ
ككذلك احملدث ابو حفص عمر بن ا٠تضر بن اللمش(تٕٓٙىػ )ٕٖٔ/درس اٟتديث يف دنيسر(ٓ )ٛكبغداد
كرحل اىل مكة ألداء فريضة اٟتج سنة(ٜ٘٘ىػٜٔٔٛ/ـ)عندما كاف عمره إحدل كعشرين سنة ،بصحبة شيخو القاضي
ايب عمراف ا١تاكسيٍت (ت  ٙٓٙىػ  ٕٜٔٓ /ـ) ،كقرأ كٝتع يف عرفات كا١تسجد اٟتراـ يف مكة ا١تكرمة كا١تسجد النبوم
الشريف يف ا١تدينة ا١تنورة(ٔ،)ٛككذلك احملدث عبد هللا بن اٛتد بن دمحم بن قدامة ا١تقدسي(ٕٔٗ٘ٙٓ-ىػ-ٔٔٗٙ/
ٖٕٕٔـ) كلد ّتماعيل(ٕ ،)ٛرحل اىل ا١توصل كٝتع من خطيبها ايب الفضل الطوسي ،مث رحل اىل مكة كٝتع من ا١تبارؾ
بن الطباخ(ت٘٘ٚىػٜٔٔٚ/ـ)(ٖ،)ٛكابو عبد هللا دمحم بن ا٠تضر بن دمحم بن ا٠تضر اٟتراين الفقيو ا١تفسر شيخ حراف
كخطيبها (ٕٕٕٗ٘ٙ -ىػٕٕٔ٘-ٔٔٗٚ/ـ) حدث ببغداد كحراف كحج سنة(ٗٓٙىػٕٔٓٚ/ـ) ،كاخذ ابن رجب منو
( )ٚٚابن الشعار ،قالئد اٞتماف مجٕٖٔ/ٛ
( )ٚٛا٠تَتك ،مناىل اسامة جار هللا ،ابناء االثَت كعالقتهم ابلسلطة السياسية ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية الًتبية
للعلوـ االنسانية(،جامعة ا١توصل،،)ٕٕٓٓ :صٓٗ.ٗٔ-
( )ٜٚابن رجب ،الذيل.ٕٛ/ٗ ،
(ُٓ )ٛدنيسر :بلدة عظيمة مشهورة قرب ماردين كتسمى قوج حصار  ،اشتهرت بوجود اابر عذبة  ،ايقوت اٟتموم،
معجم البلداف،مجٕ.٘ٗٗ/
(ٔ )ٛابن اللمش ،أبو حفص عمر بن ا٠تضر ،اتريخ دنيسرٖ ،تقيق  :ابراىيم صاحل ،ط ٕ(،دمشق ،)ٜٜٕٔ:دار البشائر
للطباعة كالنشر كالتوزيع ،ص ٓٔ ،نقال عن السبعاكم ،حناف عبد ا٠تالق ،ابن اللمش (تٕٓٙىػٕٕٖٔ/ـ) ،كتراجم
موصلية يف كتابو اتريخ دنيسرْ ،تث منشور يف ٣تلة دراسات موصلية( ،مركز دراسات ا١توصل ،)ٕٓٔٛ:عدد،ٜٗ
صٖٓ
(ٕٚ )ٛتاعيل :قرية يف جبل انبلس من ارض فلسطُت كىي من اعماؿ بيت ا١تقدس  ،ايقوت اٟتموم ،معجم البلداف،
مجٕٔٛ٘/
(ٖ )ٛابن رجب،ذيل،جٖٗٔٗ -ٖٖٔ/
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اجازة يف اٟتديث(ٗ ،)ٛكىناؾ اشارات صر٭تة لبعض ٝتاعاتو للحديث ،فعندما حج ٝتع ىناؾ ،اذ ذكر :أخربان قراءة ،قاؿ
اخربان الشيخ ابو الفتح دمحم ابن ايب القاسم قراءة عليو كاان اٝتع ،اخربان ابو عبد هللا مالك بن اٛتد بن علي بن ابراىيم
الفراء قراءة عليو يف رجب من سنة ٜتس كاربعمائة(٘ ،)ٛحدثنا ابو اسحق ابراىيم بن عبد الصمد بن موسى ا٢تامشي
امالءن ...عن علقمة بن كقاص عن عمر بن ا٠تطاب ،قاؿ ٝ :تعت رسوؿ هللا يقوؿ" ا٪تا االعماؿ ابلنية ،كا٪تا ألمرل ما
نول.)ٛٙ(".....
كايضا حج احملدث ابو علي اٟتسن بن دمحم بن ايب حركبو الشيباين(تٕٕٙىػٕٕٔ٘/ـ) كلد اب١توصل كدرس
اٟتديث منذ صباه اذ اكرد ابن ا١تستويف نص يؤكد ذلك " رايتو اب١توصل سنة سبع كتسعُت كٜتسمائة كىو صيب كاخذ يف
الطلب كٖتصيل اٟتديث"()ٛٚكمل يذكر ٝتاعاتو ،كمن العلماء الذين سلكوا طريق اٟتج العراقي احملدث عبد اللطيف ا١توصلي
االصل البغدادم ا١تولد(ٕٙٙ-٘٘ٚىػٕٖٔٔ-ٔٔٙٔ/ـ) سافر من حلب ليحج من العراؽ حلب بداية سنة
(ٕٙٙىػٕٖٔٔ/ـ) لكن مل تذكر ٝتاعاتو(.)ٛٛ
كذلك حج يف سنة(ٕٕٙىػٕٕٔ٘/ـ) ابو عبد هللا دمحم البحراين(تٕ٘ٙىػٕٖٔٓ/ـ) كمل يذكر ابن الشعار
ٝتاعاتو( ،)ٜٛكايضا حج دمحم بن قريش الفارقي كلد ٔتاردين(ٓ )ٜكنشا ٔتيافارقُت لذلك عرؼ هبا ،جاء اىل ا١توصل كصحب
ااب دمحم بن يونس بن منعة ا١توصلي ككاف حسن السَتة ٯتيل اىل التزىد كحج سنة(ٕٙٚىػٕٖٕٔ/ـ)،كيف طريق العودة تويف
(ٔ)ٜ
سنة(ٕٙٛىػٕٖٖٔ/ـ)

(ٗ )ٛا١تصدر نفسو.ٔٛ٘-ٔ٘ٓ/ٗ،
(٘ )ٛابن ا١تستويف ،اتريخ ،ؽٜٜٔ-ٜٛ /
( )ٛٙابن مسلم ،صحيح ،ابب بياف قدر ثواب من غزا فغنم كمن مل يغنم ،رقم اٟتديث(ٕٕٖٔ)،ص٘ٔ٘ٔ.ٔ٘ٔٙ-
( )ٛٚابن ا١تستويف ،اتريخ،ؽٖٔٙٓ/
( )ٛٛعبد اللطيف البغدادم ،موفق الدين ايب دمحم ،كتاب النصيحتُتٖ ،تقيق :د .دمحم كامل جاد ،طٔ( ،مصر:
 ،)ٕٓٔٚمعهد ا١تخطوطات العربية،صٕٗ؛ الذىيب ،سَت.ٖٕٖ/ٕٕ،
( )ٜٛابن الشعار ،قالئد اٞتماف،مج٘.ٖٓ٘/
(ٓ )ٜماردين :قلعة مشهورة على قنة جبل اٞتزيرة مشرفة على دنيسر كنصيبُت فيها اسواؽ كخاانت ،ايقوت اٟتموم،
معجم البلداف ،مجٕ.٘ٗٗ/
(ٔ )ٜا١تصدر نفسو،مج٘.ٖٓ٘/
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كما حج ابو اٟتسن علي بن دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اٞتزرم ا١تلقب بعز الدين(٘٘٘-
ٖٓٙىػٕٖٕٔ-ٔٔٙٓ/ـ) كلد يف جزيرة ابن عمر(ٕ )ٜكنشا كترعرع يف ىذه اٞتزيرة مث انتقل مع اخيو ٣تد الدين اىل
ا١توصل ،اذ ذكر ابن خلكاف(تٔٙٛىػٕٕٔٛ/ـ) انو" سار اىل ا١توصل مع كالده كاخويو"(ٖ ،)ٜككاف عز الدين آنذاؾ
صبيا ال يتجاكز عمره العشر سنوات ،كلعل انتقالو اىل ا١توصل مل يكن بشكل هنائي اذ اكرد ابن االثَت يف كاملو بعض
االشارات اليت تدؿ على ذلك على تردده اىل جزيرة ابن عمر ،اذ رحل اليها يف سنة(ٔ٘ٚىػٔٔٚ٘/ـ) رحل لدراسة
اٟتساب على يد احد شيوخها ،كايضا يف سنة(ٗ٘ٚىػٔٔٚٛ/ـ) لدراسة علم اٟتديث(ٗ.)ٜ
كقد اشار ابن االثَت اىل قيامو بتأدية فريضة اٟتج اكثر من مرة ،االكىل كانت يف سنة (ٖ٘ٚىػٔٔٚٚ/ـ) اذ ذكر "...
ككنت حينئذ ببغداد عازما على اٟتج" (٘ ،)ٜكالثانية يف سنة(٘ٚٙىػٔٔٛٓ/ـ) عندما اكرد كاقعة ىجوـ عرب ُزعب على
اٟتجاج بُت مكة كا١تدينة سنة(٘ٗ٘ىػٔٔ٘ٓ/ـ) اذ ذكر ":كلقد رأيت شااب منهم اب١تدينة ،سنة ست كسبعُت كٜتسمائة،
كجرل بيٍت كبينو مفاكضة ،قلت لو ،...كنت اميل اليك ،حىت ٝتعت انك من زغب فنفرت كخفت شرؾ ،فقاؿ
مل؟،فقلت :بسبب اخذكم اٟتاج،)ٜٙ("...اما ا١ترة الثالثة فكانت يف سنة(٘٘ٛىػٜٔٔٛ/ـ) كىي الرحلة اليت رافق فيها اخوه
٣تد الدين يف رحلة اٟتج اليت مت ذكرىا انفا ،كاكردىا ابن االثَت عند ترٚتت احد شيوخو كىو ابو القاسم يعيش بن صدقة
الفقيو الشافعي(تٖٜ٘ىػ ٜٔٔٙ/ـ) قائال ":كاف اماما يف الفقو مدرسا صاٟتا كثَت الصالح ٝتعت عليو كثَتا مل ارل
مثلو...كلقد شاىدت منو عجبا يدؿ على دينو كارادتو بعملو كجو هللا تعاىل ،كذلك اين كنت اٝتع عليو ببغداد سنن ايب
عبد الرٛتن النسائي ،كىو كتاب كبَت كالوقت ضيق ألين كنت مع اٟتجاج قد عدان من مكة حرسها هللا ،فبينما ٨تن
نسمع عليو مع اخي االكرب ٣تد الدين ايب السعادات اذ قد ااته انساف من اعياف بغداد ،كقاؿ لو قد برز االمر لنحضر

(ٕ )ٜجزيرة ابن عمر :اسم اطلق على مدينة اسالمية أتسست يف النصف االكؿ من القرف الثالث ا٢تجرم /التاسع
ا١تيالدم ،كتقع مشاؿ شرؽ اٞتزيرة الفراتية ،كمل ٭تدد البلدانيوف كالرحالة ا١تسلموف كاالجانب القدماء منهم كاحملدثوف موقع
ىذه ا١تدينة بشكل تفصيلي ،للمزيد ينظر:طو ،سالـ حسن ،جزيرة ابن عمر يف القرنُت السادس كالسابع ا٢تجريُت /الثاين
عشر كالثالث عشر ا١تيالديُت دراسة سياسية حضارية ،رسالة ماجستَت غَت منشورة  ،كلية اآلداب(،جامعة صالح
الدين،)ٜٜٔٛ:ص.ٔٛ
(ٖ )ٜابن خلكاف ،كفيات االعياف.ٖٗٛ/ٖ،
(ٗ )ٜابن االثَت ،الكاملٜٕ/ٔٓ،؛ ا٠تَتك ،ابناء االثَت،صٕ٘.
(٘ )ٜابن االثَت ،علي بن ايب الكرـ دمحم بن عبد الكرمي بن عبد الواحد ،التاريخ الباىر يف الدكلة االاتبكيةٖ ،تقيق :عبد
القادر اٛتد طليمات (،القاىرة،)ٜٖٔٙ:دار الكتب اٟتديثة،ص.ٜٔٚ
( )ٜٙابن االثَت الكاملٖٙ٘/ٜ ،
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كذا ،فقاؿ  :اان مشغوؿ بسماع ىؤالء السادة ككقتهم يفوت كالذم يراد مٍت ال يفوت ،فقاؿ :اان ال احسن اذكر ىذا يف
مقابل امر ا٠تليفة ،فقاؿ ال عليك قل قاؿ ابو القاسم ال احضر حىت يفرغ السماع.)ٜٚ(".....
كيبدك اف عز الدين بن االثَت خالؿ رحالت اٟتج ىذه قد ٝتع على عدد من شيوخ مكة كا١تدينة كمنهم اٛتد بن
كىباف ا١تعركؼ اببن فضل الزماف(ت٘٘ٛىػٜٔٔٛ/ـ) كلو صحبة معو فعندما ترجم لو ذكر ":تويف شيخنا ابو العباس
اٛتد بن كىباف ا١تعركؼ اببن أفضل الزماف ٔتكة ...ككاف من أحسن الناس صحبة كخلقان" ( ،)ٜٛاما احملدث ابو الفرج
عبد القادر بن عبد القاىر بن عبد ا١تنعم بن دمحم اٟتراين انصح الدين (ٖٗٙٗ-٘ٙىػٕٖٔٙ-ٔٔٙٛ/ـ) شيخ حراف
كفقيها ،فذكر ا١تؤرخُت انو كلد ْتراف كدرس اٟتديث فيها كرحل اىل بغداد كدمشق( ،)ٜٜلكن مل يذكرا انو ذىب اىل مكة،
كبعد الرجوع اىل اٝتاء مؤلفاتو كىي كتاب (ا١تنسك) ،ككتاب( ا١تذىب ا١تنضد يف مذىب اٛتد)الذم ضاع منو يف طريق
مكة(ٓٓٔ) ،كىذا يدؿ اىل انو رحل اىل مكة كمعو ىذا الكتاب اك مت أتليفو ىناؾ ،كعند عودتو اىل حراف فقد منو.

رابعا-اجملاورة يف مكة وادلدينة ادلنورة:

كيرجع اصل اجملاكرة اىل ما جاء يف االثر عن فضل مكة كاالقامة هبا فقد اثر عن النيب( )قولو ١تكة((ما اطيبك من
بلد كاحبك ايل ،كلوال اف قومي اخرجوين منك ما سكنت غَتؾ))(ٔٓٔ) ،كاجملاكرة جاءت من اٞتوار كاٞتار الذم ٬تاكر
كجاكر الرجل ٣تاكرة ،كىي االعتكاؼ يف ا١تسجد ،اما اجملاكرة ٔتكة كا١تدينة فَتاد هبا ا١تقاـ مطلقا غَت ملتزـ بشرائط
االعتكاؼ الشرعي(ٕٓٔ)،اما اذا اردان تعريفهم فنقوؿ ىم اكلئك الذين قدموا من بقاع العامل االسالمي بقصد اٟتج كاستقركا

( )ٜٚابن االثَت الكاملٖٙ٘/ٜ ،
( )ٜٛا١تصدر نفسؤٜٓ/ ٔٓ،
( )ٜٜابن مفلح ،برىاف الدين ابراىيم بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم ،ا١تقصد االرشد يف ذكر اصحاب االماـ اٛتدٖ ،تقيق:
عبد الرٛتن بن سليماف العثيمُت ،طٔ( ،الرايض ،)ٜٜٔٓ:مكتبة الرشيدٔٙٓ/ٕ،؛ ابن العماد اٟتنبلي ،شذرات
الذىبٔٙٚ/٘،
(ٓٓٔ) ابن مفلح ،ا١تقصد االرشد.ٔٙٓ/ٕ،
(ٔٓٔ) الًتمذم ،ابو عيسى دمحم بن عيس ،سنن الًتمذمٖ ،تقيق :بشار عواد معركؼ ،طٔ( ،بَتكت ،)ٜٜٔٙ:دار
الغرب االسالمي.ٕٓٚ/ٙ ،
(ٕٓٔ) الفاسي ،ابو الطيب تقي الدين دمحم بن اٛتد بن علي ،شفاء الغراـ أبخبار البلد اٟتراـٖ ،تقيقٞ :تنة من كبار
العلماء كاالدابء( ،مكة ،)ٜٔ٘ٙ:دار احياء الكتب العربية.ٖٖٔ/ٔ ،
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ٔتكة على مر القركف كاختلطوا بسكاهنا ،فيهم العلماء كطالب كٕتار ،جاءكا لالستقرار طلبا للعبادة ّتوار البيت اٟتراـ ،اما
مدة اجملاكرة ابٟترـ ا١تكي فلم تكن ٤تدكدة كلكنها قد تطوؿ اك تقصر تبعا لراحة اجملاكر كالظركؼ احمليطة بو(ٖٓٔ).
كىناؾ من علماء ا١توصل كاٞتزيرة اجملاكرين يف مكة كمل تذكر ا١تصادر التارٮتية ٝتاعاهتم يف مكة كا١تدينة مثل اجملاكرين
ٔتكة ربيع بن عبد هللا بن ٤تمود بن ىبة هللا ابو الفضل ا١تارديٍت اٟتنفي(تٕٓٙىػٕٔٓ٘/ـ) منشئ الرابط (رابط
ربيع)الشهَت ٔتكة يف اجياد عن موكلو ا١تلك االفضل علي بن يوسف بن ايوب سنة (ٜٗ٘ىػٜٔٔٚ/ـ) كقفا على الفقراء
ا١تسلمُت الغرابء(ٗٓٔ) ،كىو من االكلياء الصاٟتُت ٝتع من اٟتافظ ابو دمحم القاسم بن علي بن عساكر كركل عنو ،كتنقل يف
البالد فدخل بغداد كا١توصل ،كدمشق كحلب ،كجاكر ابٟترمُت كثَتان كاقاـ اب١تدينة اثٌت عشرة سنة يعمل يف الفاعل كيعض
الفقراء كال يدخر من غذائو لعشائو (٘ٓٔ).
كمن ىؤالء اجملاكركف الشيخ ابو عبد هللا دمحم بن علواف بن ىبة هللا اٟتوضي التكرييت الشافعي الصويف
(تٗٓٙىػٕٔٓٚ/ـ) فقد كاف لو ٝتاع من الشريف النقيب اٛتد بن دمحم ا١تبارؾ التعاكيذم كذلك عندما نزؿ مع الصوفية
ببغداد يف رابط الزكزين( ،)ٔٓٙمث خرج اىل مكة كىو شاب كأقاـ هبا ما يزيد على ٜتسُت سنة فحدث هبا كأـ الناس ٔتقاـ
ابراىيم ،كىذا يدؿ على اف بعض علماء ا١توصل كاٞتزيرة يتصدرف ا١تكانة العلمية الدينية يف مكة(.)ٔٓٚ
ككذلك احملدث كالفقيو ابو ا١تظفر دمحم بن علواف بن مهاجر ا١توصلي (ت٘ٔٙىػٕٔٔٛ/ـ) حج كجاكر
مكة(، )ٔٓٛكمن اجملاكرين ٔتكة ايضا القاضي احملدث ابو عمرك عثماف بن دمحم بن ايب علي الكردم اٟتميدم الشافعي
ا١تنعوت ابلعماد تفقو على مذىب االماـ الشافعي يف ا١توصل كرحل اىل مصر مث توجو اىل مكة فبقى ٣تاكرا فيها اىل اف
تويف سنة(ٜٙٔىػٕٕٕٔ/ـ)( ،)ٜٔٓكعلى الرغم ٦تا سبق اال انو ال يتوفر معلومات عن ٝتاعاهتم من حيث مواضيع اٟتديث
الشريف كابوابو.
(ٖٓٔ) البلوم ،شادية عبد الرٛتن ،اجملاكركف يف مكة يف القرنُت السابع كالثامن للهجرةْ ،تث منشور يف ٣تلة العلوـ
االنسانية كاالجتماعية ،جامعة ا١تلك سعود( ،الرايض ،)ٕٓٔٚ:العددٖ ،مجٔ ،صٔٔٚ
(ٗٓٔ) الفاسي ،شفاء الغراـٖٖ٘/ٔ ،
(٘ٓٔ) السخاكم ،مشس الدين ،التحفة اللطيفة يف اتريخ ا١تدينة الشريفة( ،دمشقٖٗ٘/ٔ ،)ٜٜٔٚ:
( )ٔٓٙرابط الزكزين :يقع مقابل جامع ا١تنصور يف بغداد ،انشاه ابو اٟتسن علي بن ٤تمود الزكزين كىو من شيوخ
الصوفية(تٔ٘ٗىػٜٔٓ٘/ـ) للمزيد ،ينظر :ابن اٞتوزم ،ا١تنتظم.ٜ٘/ٔٙ ،
( )ٔٓٚا١تنذرم ،زكي الدين ابو دمحم عبد العظيم بن عبد القوم ،التكملة لوفيات النقلةٖ ،تقيق :بشار عواد
معركؼ(،النجف ،)ٜٔٙٛ:مطبعة االدابٕٕٓ-ٕٜٔ/ٖ ،
( )ٔٓٛابن الشعار ،قالئد اٞتماف ،مجٖٕٔ ،ٔٚٛ/ٙ؛ الصفدم ،الوايفٖٕ٘/؛ السبكي ،طبقات الشافعيةٖٖٙ/ٗ،
( )ٜٔٓا١تنذرم ،التكملةٔٗٗ/٘ ،
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اخلامتة:

اكالن :لقد أسهمت ٝتاعات علماء ا١توصل كاٞتزيرة يف تطور النشاط العلمي ا١تتبادؿ بُت مكة كا١تدينة ا١تنورة كا١توصل
كاٞتزيرة الفراتية ،كذلك من خالؿ اقباؿ العلماء كدراستهم لبعض العلوـ النقلية كخاصة علم اٟتديث كركايتو ،أل٫تيتو الكبَتة
يف حياة الناس ،عكس العلوـ العقلية كدراستها اذ ال ٧تد ا١تشتغلُت هبا يف مواسم اٟتج كغَته
اثنيان :اف اٟتج يعد الركن ا٠تامس من اركاف االسالـ كقد يتالءـ اىل جانب اٟتج ٣تاكرة ْتيث ٯتكن اٟتجاج الزائرين ٔتكة
مدة من الزمن قد تكوف سنُت طويلة يبقى فيها اٟتاج اىل اف يتوىف اك قد تكوف سنة اك سنتُت ،كالبعض تقلد مناصب،
كغاية اجملاكرة يف اٟترمُت ىي الطاعة كالقربة من هللا عز كجل ،كاٟتج كما زاؿ فرصة االجتماع ابلعلماء من امكنة بعيدة،
فيحصل نتيجة ذلك تبادؿ ا١تنفعة العلمية.
اثلثان :أتلق اٟترمُت الشريفُت ابٟتلقات العلمية كا١تناظرات خالؿ مواسم اٟتج اليت كانت مستمرة من خالؿ ركاد العلم
كتباين معارفهم من خالؿ من ٖتلقوا فيها من أشهر شيوخ علم اٟتديث كطالهبم احملدثُت ،فضالن عن أتليف الكتب
كنسخها اك ٝتاعها كانت تنقل اغلبها ضمن قوافل ركباهنم ،مثل كتاب(ا١تذىب ا١تنضد يف مذىب اٛتد) اليب الفرج عبد
القادر بن عبد القاىر اٟتراين.
رابعان :اثرت الكوارث كبعض ا١تشاكل على قوافل اٟتجاج كٝتاعاهتم كحدت من رغبتهم ٟتج بيت هللا الكرمي ،كحالت دكف
اف ٭تج العشرات من العلماء كىذا ما حصل يف القرف ا٠تامس ا٢تجرم /اٟتادم عشر ا١تيالدم.
خامسان :مت رصد مادة تلك السماعات كاالحاديث الشريفة اليت مت ٝتاعها خالؿ مواسم اٟتج ،كمت نقل ركايتها اىل ا١توصل
كاٞتزيرة الفراتية كاصبحت جزءان من ا١تادة العلمية ا١تتداكلة يف ىذه ا١تدف .مثل ٝتاع ابن االثَت كتاب (السنن) اليب عبد
الرٛتن النسائي على شيخو ابو القاسم يعيش بن صدقة يف بغداد بعد رجوعو من مكة كالذم بدا بسماعو ىناؾ،
ككتاب(ا١تذىب ا١تنضد يف مذىب اٛتد ) اليب الفرج عبد القادر اٟتراين انصح الدين.
سادسا :كالشك اف ىذه السماعات نتج عنها عالقات علمية كاسعة٦ ،تا زاد يف اغناء ا١تعرفة العلمية ألكلئك العلماء اليت
انعكست على تطور العلم كا١تعرفة ،فضال عن ٖتقيق الكثَت من ا١تنجزات اثناء رحالهتم اىل اٟتج ،اذ استطاعوا اف يقيموا
عالقات علمية مثل الشيخ ابو عبد هللا دمحم بن ا٠تضر اٟتراين شيخ حراف كقاضيها الذم برع يف العلوـ الدينية ،كٚتع
تفسَتا حافال يف ٣تلدات أىلتو ابف يكوف يف صدارة الفقهاء كالتدريس كالفتيا ،فضال عن خطبتو ا١تشهورة يف طريق اٟتج
ذىااب كااياب سنة(ٗٓٙىػٕٔٓٚ/ـ) ،كابلتايل فقد أتلقت دعوتو كغَته من العلماء على منازؿ دركب اٟتاج ،ككذلك لقاء
عز الدين بن االثَت بعد عودتو من اٟتج مع ابو القاسم يعيش بن صدقة يف بغداد كٝتاع كتاب سنن الًتمذم.
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جدول رقم( )1مساعات علماء ادلوصل واجلزيرة الفراتية لشيوخ مكة وادلدينة ادلنورة
خالل مدة البحث
اتريخ كالدتو اك كفاتو

الشيوخ الذين ٝتع منهم ا١تصدر

سنة اٟتج

اسم العامل
ٔ -دمحم بن بياف
الكازركين
االمدم

كصرح أبٝتائهم
(ت٘٘ٗىػٖٔٓٙ/ـ)

سنة اٟتج (ٖٗٚق
ػٔٓٗ٘/ـ)

ٕ-ابو القاسم
عبيد هللا الفراء

(ٖٗٗ-
ٜٗٙىػ-ٔٓ٘ٔ/
ٔٓٚٙـ)

ال توجد

ٖ-عبد الوىاب
بن جلبة اٟتراين

(ٗٚٙىػٖٔٓٛ/ـ)

ال توجد

ٗ-ابو بكر الشاشي

(-ٕٜٗ
٘ٓٚىػ-ٖٔٓٚ/
ٖٔٔٔـ)

ال توجد

الذىيب ،سَتٔٚٔ/ٔٛ ،

ىياج
اٟتطيٍت(تٕٗٚىػٜٔٓٚ/ـ)

الصفدم،
الوايف.ٕٙٚ-ٕٙٙ/ٜٔ،
الذىيب ،سَتٕٕٖ/ٖٔ،
السبكي ،طبقات الشافعية،
ٖ.ٖٕٗ-ٖٗٔ/

٘-ابو نصر ا١تظفر بن
علي بن جهَت

(تٜ٘ٗىػٔٔ٘ٗ/ـ)

ال توجد

ابن اٞتوزم،
ٔٓٓ/ٔٛ

ا١تنتظم،

-ٙابو الكرـ ا١تبارؾ
الشهرزكرم

(ٕ-ٗٙ
ٓ٘٘ىػ-ٜٔٓٙ/
٘٘ٔٔـ)

ال توجد

اٞتوزم،

ا١تنتظم،

-ٚابو عبد الرٛتن

(ٕ-ٜٗ

ال توجد

عسكر بن اسامة بن
جامع العدكم

ٓ٘ٙىػ-ٜٔٓٛ/
ٗٔٔٙـ)

-ٛقضيب الباف
ا١توصلي

(تٗ٘ٚىػٔٔٚٛ/ـ)

-ٜابو الفتح نصر هللا
بن عبدكس اٟتراين

قبل
تويف
سنة(ٓٓٙىػٕٖٔٓ/ـ)

ٓٔ-ابو حفص عمر
بن مشاس ا٠تزرجي

(ٕٗ٘-
ٓٓٙىػ-ٕٜٔٔ/
ٖٕٓٔـ)

ٔٔ -ابو الفضل ربيع

(تٕٓٙىػٕٔٓ٘/ـ)

ابو الفضل عبد القاىر ابن
العباسي(تٖٜٗىػٜٜٔٓ/ـ) ٘ٛ/ٔٚ

ابن النجار ،ذيل اتريخ
بغداد،مجٜٔٚ/ٔٚ
ابن ا١تستويف،
ؽٖٔٚٓ/

ال توجد
ابو دمحم ا١تبارؾ بن الطباخ
(ت٘٘ٚىػٜٔٔٚ/ـ)

ابن رجب ،ذيلٗٗٚ/ٖ ،
ابن
اتريخ،ؽٖٔٙ/

حج كجاكر

اتريخ،

ا١تستويف،

الفاسي ،شفاء ،صٖٖ٘
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ا١تارديٍت
ا١تنذرم ،التكملة.ٕٜٔ/ٖ ،

حج كجاكر

ٕٔ -ابو عبد هللا دمحم
بن علواف التكرييت

(تٗٓٙىػٕٔٓٚ/ـ)

ٖٔ٣-تد الدين بن

(ٗٗ٘-

حج

االثَت

ٙٓٙىػ-ٜٔٔٗ/
ٕٜٔٓـ)

(٘٘ٛٙ-٘ٛىػ-ٜٔٔٛ/
ٜٓٔٔـ)

ٗٔ-ابو دمحم عبد
احملسن اٟتراين

(تٔٔٙىػٕٔٔٗ/ـ)

حج
(ٓٔٙىػٕٖٔٔ/ـ)

٘ٔ-ابو ا١تظفر دمحم
بن علواف بن مهاجر
ا١توصلي

(ت٘ٔٙىػٕٔٔٛ/ـ)

حج كجاكر مكة

ابن الشعار ،قالئد اٞتماف،
ج.ٖٕٔ ،ٔٚٛ /ٙ

-ٔٙابو عمرك عثماف
اٟتميدم

(تٜٙٔىػٕٕٔٔ/ـ)

حج كجاكر مكة

ا١تنذرم ،تكملة.ٔٗٗ/٘،

-ٔٚابو حفص عمر
بن اللمش

(ٕٓٙىػ)ٕٕٕٔ/

حج
سنة(ٜ٘٘ىػٜٔٔٛ/ـ)

 -ٔٛعبد هللا بن
اٛتد ا١تقدسي

(ٕٓٙىػٕٕٕٔ/ـ)

الطباخ ابن رجب ،ذيل-ٖٖٔ/ٗ،
بن
قبل ا١تبارؾ
حج
ٖٗٔ
(تٕٓٙقٕٕٖٔ/ـ)
سنة(ٕٓٙىػٕٕٖٔ/ـ)

 -ٜٔابو عبد هللا دمحم
اٟتراين

(ٕٗ٘-
ٕٕٙىػ-ٔٔٗٚ/
ٕٕ٘ٔـ)

حج
سنة(ٗٓٙىػٕٔٓٚ/ـ)

ٕٓ -ابو اٟتسن
الشيباين

(تٕٕٙىػٕٕٔ٘/ـ)

حج
(ٕٔٙىػٕٕٔٗ/ـ)

ما بُت سنيت

سنة

ابن الشعار ،قالئد اٞتماف،
مج ٕٖٔ/ٛ
ابن رجب،ذيلٕٛ/ٗ،

عمراف ابن اللمش ،اتريخ دنيسر،
ابن
ا١تاكسيٍت(ٙٓٙىػٕٜٔٓ/ـ) ص.ٔٔٛ

ابن رجب ،ذيل-ٔ٘ٓ/ٗ،
ٔ٘ٛ
ابن ا١تستويف،
ؽٖٔٙٓ/

اتريخ،

سنة

ٕٔ-ابو عبد هللا دمحم
البحراين

(تٕ٘ٙىػٕٕٔٚ/ـ)

حج
سنة(ٕٕٙىػٕٕٔ٘/ـ)

الشعار،
ابن
اٞتماف،مجٖ٘ٓ٘/

قالئد

ٕٕ-دمحم بن قريش
الفارقي

(تٕٙٛىػٕٖٔٓ/ـ)

حج
سنة(ٕٙٚىػٕٕٜٔ/ـ)

ابن الشعار ،قالئد اٞتماف،
مجٕٕ٘ٓ/

ٖٕ-عز الدين بن
االثَت

(٘٘٘-
ٖٓٙىػ-ٔٔٙٓ/
ٕٖٕٔـ)

حج اكثر من مرة اٛتد بن كىباف ا١تعركؼ اببن ابن االثَت ،الباىر،صٜٔٚ؛
ابن االثَت ،الكامل،
االكىل(ٖ٘ٚىػٔٔٚٚ/ـ) ،فضل
كالثانية(٘ٚٙىػٔٔٛٓ/ـ) ،الزماف(ت٘٘ٛىػٜٔٔٛ/ـ) ٜٔٓ ،ٕٗٛ/ٖٙ٘،ٔٓ/ٜ
كالثالثة(٘٘ٛىػٜٔٔٛ/ـ)

ٕٗ-عبد اللطيف بن
يوسف بن دمحم

كلد
سنة(٘٘ٚىػٔٔٙٔ/ـ)

على ما يبدك حج سنة
سنة
بعد
اٟتج
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(ٕٙٙىػػٕٕٔٛ/ـ)
ٕ٘ -ابو الفرج عبد
القادر بن عبد القاىر
اٟتراين

(تٖٗٙىػٕٖٔٙ/ـ)

ال توجد سنة اٟتج

ابن مفلح ،ا١تقصد االرشد،
ٕ.ٔٙٓ/

قائمة ادلصادر وادلراجع:

اوال :ادلصادر االولية

ٔ -ابن االثَت ،عز الدين ابو اٟتسن علي بن ايب الكرـ دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي (،تٖٓٙقٕٖٕٔ /ـ) ،التاريخ الباىر يف الدكلة االاتبكية،
ٖتقيق :عبد القادر اٛتد طليمات(،القاىرة،)ٜٖٔٙ:دار الكتب اٟتديثة.
ٕ -ابن االثَت ،عز الدين ايب اٟتسن علي بن ايب الكرـ دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي( ،تٖٓٙىػ ٕٖٕٔ/ـ) ،الكامل يف التاريخ ،طٗ،
(بَتكت ،)ٕٓٓٙ:دار الكتب العلمية.
ٖ -ابن االثَت٣ ،تد الدين ايب السعادات ا١تبارؾ بن دمحم(،تٙٓٙىػٕٜٔٓ/ـ) ،النهاية يف غريب اٟتديث كاالثرٖ ،تقيق :الشيخ خليل مأموف
شيحا ،طٖ(،بَتكت ،)ٕٜٓٓ:دار ا١تعرفة.
ٗ-االصطخرم ،ابراىيم بن دمحم بن اسحق(،تٖٓ٘ىػٜٙٔ/ـ) ،ا١تسالك كا١تمالكٖ ،تقيق :دمحم جابر عبد العاؿ
اٟتسيٍت(،بَتكت،)ٜٔٙٔ:دار القلم.
٘ -الًتمذم ،ابو عيسى دمحم بن عيس(،تٕٜٚىػٜٕٛ/ـ) ،سنن الًتمذمٖ ،تقيق :بشار عواد معركؼ،طٔ(،بَتكت ،)ٜٜٔٙ:دار الغرب
االسالمي.
 -ٙابن جبَت ،ايب اٟتسن دمحم بن اٛتد( ،تٗٔٙىػٕٔٔٚ/ـ) ،رحلة ابن جبَت،طٔ(،بَتكت،)ٕٖٓٓ:دار الكتب العلمية.
 -ٚابن اٞتوزم ،ايب الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم(،تٜ٘ٚىػٕٔٓٓ/ـ) ،ا١تنتظم يف اتريخ ا١تلوؾ كاالممٖ ،تقيق :دمحم عبد القادر عطا
كمصطفى عبد القادر عطا ،طٖ(،لبناف،)ٕٕٓٔ:دار الكتب العلمية.
-ٛابن خلكاف ،ايب العباس اٛتد بن دمحم بن ابراىيم بن ايب بكر(،تٔٙٛىػٕٕٔٛ/ـ)،كفيات االعياف كانباء ابناء الزمافٖ ،تقيق :د .يوسف
علي طويل كد .مرمي قاسم طويل،طٔ(،بَتكت،)ٜٜٔٛ:دار الكتب العلمية .
-ٜالذىيب ،مشس الدين دمحم بن اٛتد بن عثماف(،تٚٗٛىػٖٔٗٛ/ـ) ،سَت اعالـ النبالءٖ ،تقيق :شعيب االرنؤكط ،طٔٔ،
(بَتكت ،)ٕٓٓٔ:مؤسسة الرسالة
ٓٔ -ابن رجب ،زين الدين ايب الفرج عبد الرٛتن بن شهاب الدين اٛتد( ،تٜ٘ٚىػٖٔٙ٘/ـ) ،الذيل على طبقات اٟتنابلة( ،بَتكت:
د/ت) ،دار ا١تعرفة.
ٔٔ -ابن رستة  ،ابو علي اٛتد بن عمر( ،تٖٓٓىػٜٕٔ/ـ)،االعالؽ النفيسة،طٔ(،القاىرة،)ٕٜٓٓ :شركة نوابغ الفكر.
ٕٔ-الز٥تشرم ،جار هللا ايب القاسم ٤تمود بن عمرك( ،تٖ٘ٛىػٖٔٔٗ/ـ) ،اساس البالغة( ،بَتكت ،)ٜٜٔٚ:دار صادر.
ٖٔ-سبط ابن اٞتوزم ،مشس الدين ايب ا١تظفر يوسف بن قزاكغلي بن عبد هللا(،تٗ٘ٙىػٕٔ٘ٙ/ـ) ،مرآة الزماف يف تواريخ االعيافٖ ،تقيق:
دمحم أنس ا٠تاف ككامل دمحم ا٠تراط ،طٔ(،دمشق،)ٕٖٓٔ:الرسالة العا١تية.
ٗٔ -السبكي ،اتج الدين ايب نصر عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف(،تٔٚٚىػٖٜٔٙ/ـ) ،طبقات الشافعية الكربلٖ ،تقيق :مصطفى
عبد القادر اٛتد عطا،طٕ(،لبناف،)ٕٕٓٔ:دار الكتب العلمية.
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٘ٔ-السخاكم ،مشس الدين دمحم بن عبد الرٛتن(،تٕٜٓىػٜٔٗٙ/ـ) ،التحفة اللطيفة يف اتريخ ا١تدينة الشريفة(،دمشق.)ٜٜٔٚ:
 -ٔٙابن الشعار ،كماؿ الدين ايب الربكات ا١تبارؾ(،تٗ٘ٙىػٕٔ٘ٙ/ـ) ،قالئد اٞتماف يف فرائد شعراء ىذا الزمافٖ ،تقيق :كامل سلماف
اٞتبورم،طٔ(،بَتكت،)ٕٓٓ٘:دار الكتب العلمية.
-ٔٚالصفدم ،صالح الدين خليل بن ايبك(،تٗٚٙىػٖٖٔٙ/ـ)،الوايف ابلوفياتٖ،تقيق :اٛتد األرانؤكط كتركي
مصطفى(،بَتكت ،)ٜٜٔٓ:دار احياء الًتاث العريب.
-ٔٛابن الصالح،ايب عمرك عثماف بن عبد الرٛتن(،تٖٗٙىػٕٔٗ٘/ـ)،مقدمة ابن الصالح يف علوـ
اٟتديث،طٕ(،بَتكت،)ٜٜٜٔ:مؤسسة الكتب الثقافية.
 -ٜٔعبد اللطيف البغدادم ،موفق الدين ايب دمحم( ،تٕٜٙىػٕٕٔٚ/ـ)،كتاب النصيحتُتٖ ،تقيق:د .دمحم كامل جاد ،طٔ( ،مصر:
 ،)ٕٓٔٚمعهد ا١تخطوطات العربية.
ٕٓ -ابن عساكر ،ابو القاسم علي بن اٟتسن بن ىبة هللا( ،تٔ٘ٚىػٔٔٚ٘/ـ)،اتريخ دمشق( ،بَتكت ،)ٜٔٚٓ :دار الفكر.
ٕٔ -ابن العماد اٟتنبلي ،ايب الفالح عبد اٟتي(،تٜٔٓٛىػٔٙٚٛ/ـ) ،شذرات الذىب يف اخبار من ذىب(،بَتكت :د/ت) ،دار احياء
الًتاث العريب.
ٕٕ -الفاسي ،ابو الطيب تقي الدين دمحم بن اٛتد بن عليٖٕٛ(،ىػٕٜٔٗ/ـ) ،شفاء الغراـ أبخبار البلد اٟتراـٖ ،تقيقٞ :تنة من كبار العلماء
كاالدابء( ،مكة،)ٜٔ٘ٙ:دار احياء الكتب العربية.
ٖٕ -الفَتكز آابدم٣ ،تد الدين دمحم بن يعقوب(،تٛٔٚىػٔٗٔٗ/ـ) ،معجم القاموس احمليط،طٖ(،بَتكت،)ٕٓٓٛ:دار ا١تعرفة للطباعة
كالنشر.
ٕٗ -ابن القالنسي ،ايب يعلي ٛتزة( ،ت٘٘٘ىػٔٔٙٓ/ـ) ،ذيل اتريخ دمشق(،بَتكت،)ٜٔٓٛ :مطبعة اآلابء اليسوعيُت.
ٕ٘-ابن ا١تستويف ،شرؼ الدين ايب الربكات ا١تبارؾ بن اٛتد(،تٖٙٚىػٕٖٜٔ/ـ)،اتريخ اربل ا١تسمى نباىة البلد ا٠تامل ٔتن كرده من
االماثلٖ ،تقيق :سامي بن السيد ٜتاس الصقار(،بغداد،)ٜٔٛٓ:دار الرشيد للنشر.
-ٕٙابن مسلم ،ايب اٟتسُت بن اٟتجاج( ،تٕٔٙىػٛٚٗ/ـ)،صحيح مسلمٖ ،تقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي،طٔ(،بَتكت ،)ٜٜٔٔ :دار
الكتب العلمية.
-ٕٚابن مفلح ،برىاف الدين ابراىيم بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم( ،تٗٛٛىػٔٗٛٓ/ـ)،ا١تقصد االرشد يف ذكر اصحاب االماـ اٛتدٖ ،تقيق:
عبد الرٛتن بن سليماف العثيمُت،طٔ(،الرايض،)ٜٜٔٓ:مكتبة الرشيد.
 -ٕٛا١تنذرم ،زكي الدين ابو دمحم عبد العظيم بن عبد القوم(،تٙ٘ٙىػٕٔ٘ٛ/ـ) ،التكملة لوفيات النقلةٖ ،تقيق :بشار عواد
معركؼ(،النجف ،)ٜٔٙٛ:مطبعة االدابٕٕٓ.-ٕٜٔ/ٖ،
 -ٕٜابن النجار٤ ،تب الدين ايب عبد هللا دمحم بن ٤تمود بن اٟتسن بن ىبة هللا(،تٖٗٙىػٕٔٗ٘/ـ)،ذيل اتريخ بغدادٖ ،تقيق :مصطفى
عبد القادر عطا،طٖ(،لبناف،)ٕٓٔٔ:دار الكتب العلمية.
ٖٓ-ايقوت اٟتموم ،شهاب الدين ابو عبد هللا(،تٕٙٙىػٕٕٔٛ/ـ) ،معجم البلدافٖ ،تقيق :فريد عبد العزيز اٞتندم،طٕ(،لبناف،)ٕٓٔٔ:
دار الكتب العلمية.
ٖٔ-ابن ايب يعلي ،ايب اٟتسن دمحم( ،تٕ٘ٚىػٖٕٔٔ/ـ)،طبقات اٟتنابلة(،بَتكت :د/ت ) ،دار ا١تعرفة.
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اثنيا :ادلراجع الثانوية
ٔ-االرحيم ،سيماء فيصل دمحم ،اخبار اٟتج كاٟتجاج ا١تسلمُت يف العصر العباسي(ٕٖٔٙ٘ٙ-ىػٕٔ٘ٛ-ٜٚٗ/ـ) ،رسالة ماجستَت غَت
منشورة ،كلية اآلداب (،جامعة ا١توصل.)ٕٜٓٓ:
ٕ -البلوم ،شادية عبد الرٛتن ،اجملاكركف يف مكة يف القرنُت السابع كالثامن للهجرةْ ،تث منشور يف ٣تلة العلوـ االنسانية كاالجتماعية ،جامعة
ا١تلك سعود( ،الرايض،)ٕٓٔٚ:العددٖ ،مجٔ.
ٖ-اٞتليب ،بساـ ادريس ،موسوعة أعالـ ا١توصل(،ا١توصل،)ٕٓٓٔ:كلية اٟتدابء اٞتامعةٕٕٖ./ٔ،
ٗٛ-تادم ،دمحم جاسم ،اٞتزيرة الفراتية كا١توصل دراسة يف التاريخ السياسي كاالدارم(،بغداد،)ٜٔٚٚ:دار الرسالة.
٘-ا٠تَتك ،مناىل اسامة جار هللا ،ابناء االثَت كعالقتهم ابلسلطة السياسية ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية الًتبية للعلوـ االنسانية(،جامعة
ا١توصل.)ٕٕٓٓ :
-ٙالديوه جي ،سعيد ،ا١توصل يف العهد االاتبكي(،بغداد،)ٜٔ٘ٛ:مطبعة شفيق.
 -ٚزيداف ،جرجي ،اتريخ التمدف االسالمي(،تدمك ،)ٕٕٓٔ:مؤسسة ىنداكم.
 -ٛالسبعاكم ،حناف عبد ا٠تالق ،ابن اللمش (تٕٓٙىػٕٕٖٔ/ـ) ،كتراجم موصلية يف كتابو اتريخ دنيسرْ ،تث منشور يف ٣تلة دراسات
موصلية( ،مركز دراسات ا١توصل ،)ٕٓٔٛ:العددٜٗ.
 -ٜالعبادم ،هناؿ عبد الوىاب حامد ،اٟتج يف العهدين الزنكي كااليويب دراسة عامة ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية اآلداب( ،جامعة
ا١توصل.ٕٕٓٔ:
ٓٔ -عًت ،نور الدين ،اٟتج كالعمرة يف الفقو االسالمي،طٗ(،دمشق،)ٜٔٛٗ:مؤسسة الرسالة.
ٔٔ-ط و ،سالـ حسن ،جزيرة ابن عمر يف القرنُت السادس كالسابع ا٢تجريُت /الثاين عشر كالثالث عشر ا١تيالديُت دراسة سياسية حضارية،
رسالة ماجستَت غَت منشورة  ،كلية اآلداب(،جامعة صالح الدين.)ٜٜٔٛ:
ٕٔ -كماؿ ،سليماف صاحل ،امارة اٟتج يف العصر العباسي ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية الشريعة كالدراسات االسالمية(،جامعة اـ
القرل.)ٜٔٛٛ:
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:ممخص البحث

قامت نقابة األشخاف لخعاية آل البيت الشبؾي وتشغيؼ حياتيؼ وتثسيخ امؾاليؼ ورعاية اوقافيؼ

.وحساية اندابيؼ مؽ االدعياء

وكان مؽ شخوط اختيار نقيب األشخاف ان يكؾن عالساً بالذخع واألنداب وعمى درجة كبيخة مؽ
. االجتياد والسعخفة والثقافة آل البيت الشبؾي
 اذ تدتقخ،قامت نقابة األشخاف في الجديخة الفخاتية وبخاصة السؾصل ونريبيؽ وديار بكخ

. ولعل اقجم ذكخ لؾصؾل األشخاف الى ىشاك ىؾ عام ٖٔٗ ه،الكثيخ مؽ األسخ الظالبية ىشاك

مؽ خالل ىحا البحث سشتعخف عمى اسيام الشقابة والشكباء في قيادة الشقابة في بمجانيؼ وخجمة

 وكانؾا، وقج تبيؽ لشا ان لمشكباء اسيام بارز في الحياة الدياسية والفكخية وفي عمؼ األنداب،اىمييؼ
عمى عالقة وثيقة بالخالفة والدالطيؽ والؾزراء وكبار رجال الجولة الحيؽ احتخمؾىؼ واحاطؾىؼ

. بالخعاية واإلكخام

 السؾصل، الظالبيؾن، نريبيؽ، الجديخة الفخاتية، نقابة األشخاف: الكممات المفتاحية
Abstract
Al-Ashraf Syndicate was established to take care of the family of the
Prophet, organize and invest their money, take care of their endowments,
and protect their lineage from pretenders.
One of the conditions for choosing the captain of the supervision was to
be a scholar of Sharia and genealogy and a great knowledge and culture.
Branches of the Syndicate of Captains were established in the capital
Baghdad, so a branch union was established in every city in which a branch
of the Prophet’s family resides.
The Syndicate of supervision was established in al-Djazira, especially
in Mosul, Nasibeen, and Diyar Bakr, where many Talibiiyn families settle
there, and the oldest mention of the arrival of supervision there is in the
year 431 AH.
Through this research, we will learn about the contribution of the
Syndicate and the captains in leading the union in their countries and
serving their families. It has been shown to us that the captains made an
outstanding contribution to political and intellectual life and to genealogy,

هـ3665  ذو القطدة-4244  حزيران،)63(  الطدد،مجلظ درادات موصليظ
)ٗٚٗ(

ردد خاص بالمؤتمر الطلمي الخامس واالفتراضي الدولي الثاني
الجزيرة الفراتيظ تاريخ وحضارة (القرن األول  -الدابع الكجري/الدابع  -الثالث رذر الميالدي)
ٕٗ ٕٙ-شباطٕٕٕٓ
ISSN. 1815-8854

and they were closely related to the caliphate, sultans, ministers and senior
statesmen who respected them and surrounded them with care and honor.
Keywords: The Ashraf Syndicate, al-Djazira, Nasibeen, The Talibiiyn, and
Mosul.

المقدمة

استحجثت نقابة األشخاف في الشرف الثاني مؽ القخن الثالث اليجخي ،فكانت نقابة الشكباء

ومقخىا في بغجاد العاصسة ،تتبعيا نقابات في السجن حيثسا يتؾاجج األشخاف آل البيت مؽ طالبييؽ

وعباسييؽ .

كان اسسيا اول األمخ نقابة بشي ىاشؼ ،واستسخت كحلػ حتى اإلحتالل البؾييي ،اذ قام معد

الجولة البؾييي بذظخىا الى نقابتيؽ واحجة لمظالبييؽ واخخى لمعباسييؽ وفق ـ ـاً لتؾجياتو الظائفية .

وعمى اساس ذلػ قامت نقابات لألشخاف طالبييؽ وعباسييؽ في السجن التي تؾاججوا فييا،

ومشيا اقميؼ الجديخة الفخاتية ،والسؾصل ونريبيؽ وديار بكخ عمى وجو التحجيج .

يعؾد قجوم الظالبيؾن الى الجديخة الفخاتية في وقت متقجم ،وبحجود عام ٖٔٗ ه ،ولسا كانت

الشقابة مؤسدة اجتساعية مدؤوليتيا متذعبة متخررة في اىل اليت الشبؾي عمييؼ الدالم ،فقج
اشتخطت عمى الشقيب السؤىل ليحا السشرب ان يكؾن عالساً بالذخع واالجتياد ،فزالً عؽ احاطتو

بالعمؾم واآلداب ،لحلػ فقج زخخت مرادرنا بحكخ عمؾميؼ واسياماتيؼ في الحياة االقترادية آلل
البيت مؽ حيث رعايتيؼ وتؾزيع السؾارد عمييؼ ورعاية فقخائيؼ وايتاميؼ وتثسيخ امؾاليؼ ورعاية

اوقافيؼ ،فزال عؽ اإلحاطة بأندابيؼ والحفاظ عمييؼ مؽ األدعياء .

وقج ذكخت السرادر اخبار الشكباء الفكخية والثقافية والعمسية ،اذ كانت مجالديؼ تدخخ

بالحزؾر لالستفادة مؽ عمؾميؼ ،ىحا فزال عؽ مقاميؼ االجتساعي والدياسي العالي ،اذ كانؾا مؽ
السقخبيؽ لألمخاء والدالطيؽ والخمفاء .

كل ذلػ سشججه في نقابة السؾصل وديار بكخ ونريبيؽ كبخيات مجن الجديخة الفخاتية.
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أُسر االشراف واستقرارهم في المهصل والجزيرة

في زمؽ متقجم وبالتحجيج في سشة ٖٔٗىـ قرج االشخاف آل البيت الشبؾي السؾصل والجديخة

الفخاتية ،وفييا العقب ألبشاء الحديؽ يؽ زيج بؽ عمي زيؽ العابجيؽ(ٔ)  ،وألبشاء عبيج هللا االعخج(ٕ) ،
وقج كان بعقبيسا والية نقابة االشخاف ،اما نريبيؽ فقج استقخ بيا االشخاف الحدشية ابشاء سميسان بؽ
داود بؽ الحدؽ بؽ الحدؽ بؽ عمي بؽ ابي طالب(ٖ)  ،والحديشية مؽ احفاد عبيج هللا االعخج(ٗ)  ،اذ

كانت بعقبيسا الشقابة(٘) .

اما بشؾ كتيمة الحديشيؾن ابشاء عمي السمقب ( كتيمة) بؽ يحيى مؽ بشي الحديؽ ذي الجمعة(، )ٙ

فيؼ بيت آخخ مؽ البيؾت التي مشحت الشقابة ع اًد ومياب ًة ،فيؼ سادة عغساء مشيؼ الشكباء والخؤساء
والفزالء والشدابؾن والدىاد ،وىؼ بالكؾفة والشجف وطائفة مشيؼ بالسؾصل مؽ كبار بيؾت
العمؾييؽ(.)ٚ

ومؽ األُسخ االخخى التي تؾلت نقابة االشخاف في السؾصل وديار بكخ ونريبيؽ(الجديخة

الفخاتية) اسخة آل ابي زيج األشتخيؾن الحيؽ يشحجرون في ندبيؼ الى ابي البخكات دمحم بؽ زيج بؽ
احسج بؽ دمحم بؽ دمحم االشتخ بؽ عبيج هللا الثالث بؽ عمي بؽ عبيج هللا الثاني بؽ عمي بؽ عبيج هللا
()ٛ

االعخج الحديشي

 ،اذ تؾلت ىحه االسخة نقابة االشخاف في السؾصل وديار بكخ ونريبيؽ مجة

طؾيمة واعظت لمشقابة قؾة ودفعاً وكانت نقابتيؼ مؽ القؾة والشفؾذ ما جعميا سشجاً لمجولة في كل
عخوفيا ،ويعؾد استقخار ىحه االسخة في السؾصل الى اوائل القخن الخامذ اليجخي ،اذ انتقل الييا

الشقيب ابؾ البخكات دمحم بؽ زيج نقيب الظالبييؽ في بغجاد سشة (ٖٔٗىـ) ،ليدتقخ فييا( ، )ٜاذ تؾلى

ولجه دمحم بؽ ابي البخكات الشقابة مؽ بعجه ،وكان شاع اًخ(ٓٔ) ،انجب ثالثة اوالد تؾلؾا جسيعيؼ الشقابة

وكاآلتي(ٔٔ) :

ٔ -ضياء الجيؽ زيج نقيب السؾصل.
ٕ -شياب الجيؽ عمي نقيب نريبيؽ وديار بكخ.

ٖ -شسذ الجيؽ ابؾ الفتح دمحم نقيب السذيجيؽ والكؾفة.
فمقج انحجر نكباء السؾصل مؽ الذخيف ضياء الجيؽ زيج الحي اطشب في وصفو العساد
(ٕٔ)

االصفياني بقؾلو

 (( :نقيب الدادة العمؾييؽ بالسؾصل ،وولجه اآلن نقيبيا ،ىؾ مؽ االفاضل
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متأيج ،شعخه
االماثل العجيسي السساثل ..ولؼ يدل السرافح ُبيسؽ نقيبتو يسيؽ الشقابة  ..وىؾ سيج ّ
جيج)) فيؾ ممػ الدادات والشكباء وتاج آل العباء تؾلى الشقابة في حياة ابيو وبعجه ،كان مؾصؾفاً
بالدىج والعبادة والفزل(ٖٔ) .

وبقيت نقابة الظالبييؽ في السؾصل يتقمجىا احفاد ضياء الجيؽ زيج طؾال الفتخة السستجة بيؽ

سشة (ٖٖٔٗٔٙٔ -ىـ) ،وىي مجة طؾيمة بمغت ٓٔ ٜاعؾام تكاثخ فييا احفاد الشكباء تفخعاً
ومراىخة  ،فاضحت اسخىؼ دوحة ورافة الغالل ((قام فييا نكباء عغساء ،ووزراء اكفاء ،وساسة

اجالّء ،ورؤساء فزالء ،ومفتؾن فقياء ،وقزاة عمساء ،وادباء وشعخاء))(ٗٔ).

وفي نريبيؽ تؾلت اسخة حديشية نقابة االشخاف بيا قبل ندول العبيجلية األعخجية بالسؾصل،

وبالتالي تبعية نقابة نريبيؽ لشقابة السؾصل ،تمػ ىي اسخة بشؾ عجيد التي تشحجر في ندبيا الى
الحدؽ بؽ دمحم بؽ سميسان بؽ داود بؽ الحدؽ بؽ الحدؽ بؽ عمي بؽ ابي طالب (رضي هللا

(٘ٔ)
أمجت الشقابة بدبعة نكباء ُوصف ابؾىؼ االكبخ الحدؽ بؽ دمحم َّ
بأن فيو البيت
عشو)  ،التي ّ
()ٔٙ
يجعؾن ببشي عجيد وقج
والعجد  ،فؾلجه ابخاليؼ السمقب بـ (عجيد) اول نقيب في ىحه السجيشة وبشؾه َ

تبعو بالشقابة ولجه القاسؼ ومؽ عكبو كان باقي الشكباء(.)ٔٚ

الجيؽ
ومؽ عقبيؼ الشكباء بخز اثشان ىسا ابؾ يعمى دمحم بؽ الحدؽ بؽ جعفخ وىؾ ((االديب ّ
الذجاع الكخيؼ نقيب نريبيؽ))( ،)ٔٛاما الثاني فيؾ الحديؽ بؽ ابي تخاب عبيج هللا بؽ القاسؼ ((كان

ذا وجاىة ورياسة وجاه حدشة َوِولجه كانؾا رؤساء بشريبيؽ))(. )ٜٔ

إسهام النقباء في الحياة الدياسية

احتل نكباء االشخاف في السؾصل والجديخة الفخاتية مكانة خاصة لجى الجولة ،اذ تؼ انتجاب

الشكباء في ميسات خاصة متشؾعة .

فالذخيف االميخ شسذ الجيؽ دمحم بؽ دمحم بؽ عبيج هللا الحديشي نقيب السؾصل إنتُجب رسؾالً
مؽ الخميفة السقتفي ألمخ هللا (ٖٓ٘ـ ـ ـ ٘٘٘ىـ) الى والة الذام لحثيؼ عمى نرخة ومجاىجة (السذخكيؽ

الرميبييؽ) ،وقج افمح في مدعاه ((وعيخ مؽ حدؽ تأتّيو في مقاصجه وسجاده في مرادره ومؾارده
ما احخز بو جسيل الحكخ ووافخ الذكخ وعاد مشكفئاً الى بغجاد)) ،اذ وصميا في ٔٔ رجب سشة
ٖٗ٘ىـ وىؾ مؽ بيت كبيخ في الذخف والفزل واالدب والشقابة(ٕٓ) .
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أما الشقيب دمحم شخف الجيؽ ابؾ مشرؾر الحديشي بؽ الشقيب زيج فقج جسع بيؽ الشقابة وو ازرة

الجولة االتابكية زمؽ األميخ مدعؾد بؽ قظب الجيؽ مؾدود بيؽ سشتي (ٔ٘ٛ٘-٘ٚىـ) ،وقج ازدىخت

السؾصل في عيجه وانتعذت احؾاليا العسخانية والعمسية بفزل تجبيخه وكفائتو(ٕٔ) .

وكان ولجه كسال الجيؽ حيجرة الشقيب يؾصف بأنو(ٕٕ)(( :امام العمساء وسيج العغساء ،واحج

العرخ فزالً وحدباً ..كان الدمظان لؤلؤ صاحب السؾصل يعغسو ويمتدم بخأيو ويظيعو فيسا رغب
فيو ونيى عشو)) ،شيخ اىمو ومقجميؼ سشاً وزىجاً وفزالً وورعاً ،استسالو بجر الجيؽ لؤلؤ صاحب

السؾصل واجدل لو العظاء حتى مجحو واصبح مؽ شعخائو الى وفاتو سشو ٖٗٙىـ(ٖٕ).
ومثمسا ُقِّجر لشقابة االشخاف ونقيبيا في البالد الفخاتية ان يكؾنا مؽ السشقحيؽ ألىل تمػ السشظقة
مؽ سفػ وقتل ىؾالكؾ وجشجهُ ،قِّجر ايزا لشقابو االشخاف بالسؾصل والجديخة الفخاتية ولشقيبيا ان
يقؾما بشفذ الجور ،فمسا تؾجو الدمظان السغؾلي تيسؾرلشػ سشو ٜٓٚىـ الى الؾصل واحاطيا بعداكخه

الكثيفة وىؾ عازم عمى دخؾليا عشؾة ،بخزت نقابة االشخاف الظالبييؽ بذخص نقيبيا عبيج هللا نريخ
الجيؽ ابي السحامج بؽ الشقيب محيي الجيؽ الحديشي فتذفع ىحا الشقيب الجميل ليحا البمج واىمو عشج

تيسؾرلشػ فقبل االخيخ الذفاعة وتخك السؾصل آمشة تكخيساً وتقجي اًخ لشقيب االشخاف وتعغيساً لدسؾ
مكانتو وقجاسة مقامو ومقام بيتو عشج السدمسيؽ كافو والعخب خاصة ،إذ انفخد الحدؽ ركؽ الجيؽ

كثيخ وقام ُقّجامو قائساً واجمدو في
اً
بحكخ ىحه الحادثة فيقؾل(( :فقج شّفعو فييؼ وأنعؼ عميو إنعاماً
جانبو)) (ٕٗ).
وفي اشارة الى شخف الجيؽ دمحم ابؾ مشرؾر نقيب الظالبييؽ بالسؾصل ووزيخ األميخ مدعؾد

بؽ مؾدود انو كان ذا حغؾة لجى الخميفة الشاصخ لجيؽ هللا (٘ ٘ٚـ ـٕٕ ٙىـ )(ٕ٘) .

وانتجب صاحب السؾصل بجر الجيؽ لؤلؤ نقيب االشخاف الظالبييؽ في السؾصل جسال الجيؽ

ابؾ طالب السعسخ بؽ احسج زيج الحديشي رسؾالً الى الخميفة الشاصخ لجيؽ هللا العباسي ،ففي سشة

ٜٙٓىـ غادر السؾصل متجياً الى بغجاد ،وكان مخيزاً ،فكتب الذاعخ ابؽ ُدنيشيخ المخسي يقؾل(:)ٕٙ
وصب اًخ كل مفزي يكؾ ُن
يؽ
وداعاً اييا القمب الحد ُ
ّ
حكاك فميذ تعخفو الجفؾ ُن
جسال الجيؽ ان تَ ْب ُعج فشؾمي
ولسا عاد مؽ ميستو في بغجاد بالدشة نفديا كتب ييشئو ويسجحو فيقؾل(: )ٕٚ
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سائخ ُ
سخت و ُ
الجؾد ٌ
حيث َي َّسسـْ
وتَحّم ْت مح زرت اربعيا الدو

زرت في روضة العخاق ذرى السمـ

ِ
دار الدال ِم
ـت فاضت
ـُ
بالفخخ ُ
راء مؽ ع ٍدة بكؼ واحتذا ِم

صفات النقباء

وحييت باب خيخ إما ِم
ــػ ّ

اطشبت السرادر بؾصف نكباء السؾصل والجديخة الفخاتية بأجسل الشعؾت واالوصاف ،فقج كان

جج نكباء السؾصل وديار بكخ ونقيبيا دمحم ابؾ البخكات الحديشي الحي استؾطؽ السؾصل سشة

ٖٔٗه يؾصف بأنو كان عالساً فاضالً عابجاً متؾرعاً( ،)ٕٛوكان عمي بؽ ابي الجؾد(تٓ٘٘ه)

حاجب نقيب الظالبييؽ بالسؾصل ضياء الجيؽ زيج بؽ دمحم الحديشي ،يؾصف بأنو كان شيخاً أنقى
وأبقى ذكخ فزمو ما أبقى( ،)ٕٜفيسا ُوصف نقيب الظالبييؽ بالسؾصل ضياء الجيؽ زيج (تٖ٘ٙه)،
ومخوة(ٖٓ)  ،اما نقيب الظالبييؽ بالسؾصل حيجر بؽ دمحم بؽ
بأنو رجالً فاضالً ذا عفة وديانة
ّ

زيج(تٖٗٙه) فقج كان يؾصف بأنو صج اًر جميالً محتذساً(ٖٔ)  ،مؽ البيت السعخوف بالعمؼ والخظابة
(ٕٖ)،

كسا كان كسال الجيؽ حيجرة نقيب السؾصل (تٓٙٚه)  ،يؾصف بأنو شيخ

والخياسة والشقابة

(ٖٖ)
اىمو ومقجميؼ سشاً وزىجاً وفزالً وورعاً  ،سيجاً كبيخ القجر والخئاسة واألدب والدىج والؾقار محتخماً

سشو وشخفو وفزمو وديشو وزىجه (ٖٗ) ،شائع الحكخ مؾصؾفا بالعقل والفزل والتقجم والخئاسة
لعمؾ ّ
ّ
لعمؾ سشو وشخفو وفزمو وديشو ،مؾفخ االوقات عمى تالوة القخآن
واالدب والدىج والؾقار محتخماً ّ
السجيج واالشتغال بالعمؼ(ٖ٘) .

كسا وصفت السرادر نقيب السؾصل وديار بكخ محيي الجيؽ احسج بؽ عد الجيؽ ابخاليؼ

(تٗٚٙه) بأنو العمؼ الداىخ الكبيخ القجر الخفيع الحكخ ،صاحب الديخة الحسيجة(. )ٖٙ

قيادة النقابة في اكثر من مكان

تؾلى نكباء السؾصل الشقابة في مجن عجيجة ،اذ جسعؾا بيؽ نقابة السؾصل وديار بكخ

ونريبيؽ ،كسا انتقمؾا في تؾلي مدؤولية الشقابة بيؽ البمجان ،كسا تؾزع ابشائيؼ عمى نقابات مجن
مختمفة .

فقج كانت في ابشاء دمحم بؽ ابي البخكات ومشيؼ ضياء الجيؽ زيج وابشائو مؽ بعجه نقابة السؾصل
()ٖٚ

وديار بكخ ونريبيؽ

 ،كسا كان عد الجيؽ ابخاليؼ الحديشي (ت ٚٓٛىـ) ،نقيباً عمى السؾصل
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وديار بكخ ،وعمييسا كان ايزاً شخف الجيــؽ محسـج الحديشي السمقـب بالسختزى االعغـؼ (ت

ٕ٘ٚىـ)(. )ٖٛ

ومؽ نقابة دمذق انتقل الشقيب دمحم بؽ نكباء السؾصل دمحم بؽ ابي البخكات دمحم بؽ زيج الى

العخاق ليتؾلى نقابة السذيجيؽ الغخوي والحائخي والكؾفة( ، )ٖٜوبعج والجه تؾلى عمي بؽ الحدؽ بؽ
ابي الجؽ الحديشي نقابة الجيشؾر ،ومشيا انتقل الى البرخة ليتؾلى نقابتيا(ٓٗ) .

اخ المو وىؾ عمي بؽ احسج بؽ اسحاق بؽ
وكان لشقيب السؾصل الحديؽ بؽ دمحم بؽ عبجهللا ٌ
جعفخ السمتاني الحي تؾلى نقابة بغجاد ايام عزج الجولة البؾييي(ٔٗ) .
وكان نقيب السذيجيؽ والكؾفة سشة (ٖٗ٘ىـ) ،دمحم بؽ دمحم بؽ عبيج هللا الحديشي واخؾه ضياء

الجيؽ زيج نقيب االشخاف في السؾصل وابؽ عسو نقيب الظالبييؽ في بغجاد وابؽ عسو االخخ نقيب

خخاسان(ٕٗ) .

وتؾلى ابشاء نكباء السؾصل نيابة الشقابة عؽ والجىؼ ،فقج تؾلى السختزى بؽ دمحم بؽ زيج (ت

ٔٓ ٙىـ)  ،نيابة الشقابة ايام نقابة ابيو عمى السؾصل ،كسا تؾلى السختزى بؽ عبج السظمب بؽ
السختزى نيابة الشقابة عؽ ابيو(ٖٗ)  ،فيسا كان فخخ الجيؽ دمحم بؽ حيجرة بؽ دمحم نائب الشقابة عؽ
ابيو كسال الجيؽ حيجرة نقيب الظالبييؽ في السؾصل ايام بجر الجيؽ بؽ لؤلؤ(ٗٗ) .

عالقة النقباء بالخمفاء وكبار رجال الدولة

احتل بعض نكباء السؾصل والجديخة مكانة خاصة لجى الخمفاء العباسييؽ  ،فقج تستع شخف

الجيؽ دمحم نقيب الظالبييؽ بالسؾصل ووزيخ األميخ مدعؾد بؽ قظب الجيؽ مؾدود بحغؾة لجى الخميفة

الشاصخ لجيؽ هللا(٘ٗ) .

واحتل نقيب الظالبييؽ بالسؾصل ضياء الجيؽ دمحم بؽ زيج والحي تؾالىا سشة(٘٘ٛه) ،مشدلة

رفيعة عشج الخميفة الشاصخ لجيؽ هللا(. )ٗٙ

كسا نال نقيب اشخاف السؾصل وديار بكخ مجج الجيؽ دمحم الحي تؾلى الشقابة سشة (ٔ٘ٛىـ)،

السشدلة العالية والحغؾة الكبيخة لجى الخميفة الشاصخ لجيؽ هللا (. )ٗٚ

أما ضياء الجيؽ زيج بؽ دمحم بؽ ابي البخكات الشقيب فقج كان عمى صمة دائسة وحزؾر مدتسخ

عشج الؾزيخ جسال الجيؽ دمحم بؽ عمي بؽ ابي مشرؾر ،وقج التكيا بسجمذ شعخي (سشة ٕٗ٘ىـ) مع
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العساد االصفياني الكاتب (ت  ٜ٘ٚىــ) ( ، )ٗٛوكان نقيب الظالبييؽ بالسؾصل السختزى بؽ دمحم بؽ

زيج السؾصمي تؾفى (ٔٓٙىـ) شاع اًخ اديباً فاضالً ،ارتبط بؾزيخ السؾصل جالل الجيؽ ابا جعفخ دمحم
بؽ عمي االصفياني ومجحو بقرائج عجة مشيا قؾلو(: )ٜٗ
تديخ
ُ
مشاقبو ّ
محبخةٌ ُ
ِ
الشريخ
عد
وتحسيو اذا ّ
ُ

جالل الجيؽ مؾالنا الؾز ُيخ
ُ
كل ٍ
ميت
ومؽ كّفاهُ ُيحيي َّ
أما صاحب السؾصل بجر الجيؽ لؤلؤ فقج استسال نقيب الظالبييؽ بالسؾصل كسال الجيؽ حيجره
بؽ دمحم بؽ زيج الحديشي (ت ٖٗ ٙه) الى جانبو ،وانخخط في زمخة شعخائو بسا اسجاه اليو مؽ

االنعام والخعاية واالكخام(ٓ٘)  ،فكان يعغسو ويمتدم بخأيو ويظيعو فيسا رغب فيو ونيى عشو(ٔ٘)  ،وقج

مجح ىحا الشقيب بجر الجيؽ لؤلؤ عشجما جاء رسؾل الخميفة الشاصخ لجيؽ هللا يحسل اليو عيجاً بتقميجه

مجب اًخ بأبشاء السمؾك االتابكة بقريجة في االحتفال الحي اقيؼ لحلػ قال فييا(ٕ٘) :
ىشيئا ٍ
وتؼ لو يؾم التفاخخ عيجه
بجج ساعجتػ سعؾده
ٍ
وبذخى
اىل بذيخه
بإقبال َّ

كسا وفجت عشج اليشاء وفؾده

واني لبجر الجيؽ لمفخخ والعمى نجيجاً وكالّ ان ُيراب نجيجه
ارتبط بجر الجيؽ بيحا الشقيب ارتباطاً اختمف فيو عؽ الذعخاء والذخريات االخخى ،وامتجت
العالقة حتى بعج وفاة الشقيب فقج كان بجر الجيؽ اذا ما اجتاز عمى تخبتو (( يتخك العدكخ ويجخل

اليو ويدوره ويجعؾ لشفدو عؽ ضخيحو))(ٖ٘) .

عيج الى نقيب الظالبييؽ بالسؾصل ونريبيؽ بياء الجيؽ
ومؽ الخميفة الشاصخ لجيؽ هللا صجر ٌ
الحدؽ بؽ السختزى الحدشي تؾفي (ٕٕٙىـ) يقؾل فيو (( )٘ٗ(:وقج جعمشا لػ في مالشا طعسو تأكل
مؽ رغجىا وتذتار مؽ شيجىا ،وتشفق مشيا انفاق اإلسخاف ال انفاق االقتراد ،وال تخاف مؽ اقالليا

فتكؾن عشجك كالذيء السمفف في البجاد ،والحي يفزل عشػ اعظو قؾمػ الحيؽ آماليؼ عميػ
عاكفو ،وبػ ىاتفو وفيػ وفي آبائػ مؽ قبمػ تميجة طارفة… فشحؽ نيب ونعمؼ السؾىؾب كيف ييب،

يبيض بو حجخك.))..
فخح مؽ عظائشا ما ّ
ومؽ ىحا العيج نفيؼ اىسية مؾقع الشقيب واىسية دوره في بعث الدخور والدعة في نفؾس
اىمو ومجى اىتسام الخمفاء العباسييؽ في آل البيت ومتابعة تفاصيل حياتيؼ وكفالة الفقيخ مشيؼ.
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وقج حزي نكباء االشخاف بعامة والسؾصل والجديخة الفخاتية بخاصة بسقام رفيع ليذ عشج

الخالفة فحدب وانسا عشج سائخ الشاس ،ويتزح ذلػ جمياً عشجما وفج الحدؽ ركؽ الجيؽ الحديشي

غسو
حل بيا مؽ نكبة ليدتقخ بيا ،فع ّ
نقيب السؾصل الى بغجاد بعج محشة السغؾل سشة ٓ ٙٚىـ وما ّ
وجعل لو عمى وقؾف الظالبييؽ رسؼ(٘٘)  ،ويبجو لشا ان قجومو واستق اخره في بغجاد
الشاس وتخددوا اليو ُ
في تمػ االيام العريبة انسا ىجفو ىؾ تذجيع اىميا عمى العؾدة الييا واالستقخار فييا لمحفاظ عمى
ىؾيتيا العخبية.

االوقاف

ومحب ًة وتقخباً آلل الخسؾل( صمى هللا عميو وسمؼ) ،فقج أُوقفت الؾقؾف عمى آل البيت  ،فزالً
عؽ اكخاميؼ وتقجيخىؼ في حياتيؼ وبعج مساتيؼ .
فقج كانت ىشاك عقارات ومدارع مؾقؾفة لعسارة مذيج الشقظة الحديشية الؾاقع جشؾب السؾصل

والحي اصبح مجفشاً لشكباء السؾصل ومشيؼ شخف الجيؽ دمحم بؽ زيج بؽ دمحم الحديشي نقيب السؾصل
وجج نكبائيا ،وكحلػ ولجه كسال الجيؽ حيجره تؾفي (ٜ٘ٚىـ) وزيخ األميخ مدعؾد بؽ مؾدود بؽ عساد

الجيؽ زنكي وقج بقيت نغارة ىحا السذيج محرؾرة باألشخاف والدادة انفديؼ إلدارة العقارات والسدارع

السؾقؾفة لعسارتو(. )٘ٙ

ان العقارات والسدارع السؾقؾفة لعساره ىحا السذيج تعاعست حتى اصبح ىشاك مؽ يتؾلى

نغارتيا مؽ بيؽ الدادة االشخاف(. )٘ٚ

وعشجما اعتمى الدمظان السغؾلي غازان خان العخش واشيار اسالمو سشو (ٜٙٙىـ) ،امخ ببشاء

سساىا ( دار
مشازل في جسيع السجن الكبخى مثل بغجاد واصفيان وتبخيد وشيخاز والسؾصل وغيخىاّ ،
الديادات ) خرريا إلقامة العمؾييؽ وقج خرص ليا االوقاف لمرخف عمييا( ، )٘ٛوكان نقيب
الظالبييؽ بالسؾصل وديار بكخ شخف الجيؽ دمحم ابؾ عبجهللا (ت ٕ٘ٚىـ) ،يتؾلى مدؤولية االشخاف

عمى دار الديادة بالسؾصل والشغخ فييا وادارة شؤونيا وصيانتيا(. )ٜ٘

ولؼ يكؽ مذيج نبي هللا يؾنذ (عميو الدالم) بعيجاً عؽ اىتسام ورعاية نكباء السؾصل اذ كان
نقيب الشكباء الظالبييؽ نريخ الجيؽ عبيج هللا بؽ الشقيب محي الجيؽ الحديشي العمؾي قج خخج الى

عاىخ السؾصل لسقابمة الغازي السغؾلي تيسؾرلشػ مؽ اجل كف اذاه عؽ السؾصل والتذفع ليا
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والىميا سشو (ٜٓٚىـ) ،فاستجاب تيسؾرلشػ اذ شفعو فييؼ وانعؼ عميو انعاماً كثي اًخ ،ويبجو ان الشقيب

قجم لو صؾرة عؽ حال السؾصل ومذاىجىا ومشيا مذيج الشبي يؾنذ (عميو الدالم) ،فقجم تيسؾرلشػ

الف تشكو شاروخيو ألجل عسارة ىحا السذيج

(ٓ)ٙ

واعياره بذكمو الالئق .

نقباء المهصل والجزيرة واهتمامهم بالندب

اىتؼ الشكباء بجراسة عمؼ الشدب كؾن الشدب محؾ اًر ميساً مؽ محاور عسل الشقابة ،اذ بخز

مشيؼ مؽ كانت لو يج طؾلى في ىحا العمؼ ،فدبخوا اغؾار عمؼ الشدب وألفؾا السؤلفات الكثيخة خجمة

(ٔ)ٙ
شزج سمكيؼ
ليحه االسخة ،وكان البج لمشقيب ان يكؾن عمى عمؼ جيج باألنداب  ،حتى (( ُي ّ
ويشغسو  ،ويعغؼ فخخىؼ ويفخسو ،ويحفع اندابيؼ ويرقل بسكارمو احدابيؼ))(ٕ ، )ٙوذلػ بأن يسدػ

يجون فيو والداتيؼ ووفياتيؼ
سجل لألشخاف ّ
فقج كان نقيب الظالبييؽ بشريبيؽ عمي بؽ دمحم بؽ دمحم بؽ زيج قج ق أخ عميو الذيخ رضي الجيؽ
(ٖ)ٙ

وىي ما تعخف بجخيجة الشدب .

قتادة الحدشي كتاب (السججي في انداب الظالبييؽ) ،لمعسخي ،وكحلػ مذجخاتو في الشدب(ٗ. )ٙ

وكان نقيب الشكباء الظالبييؽ ببغجاد سشو (ٖٗٗىـ) ،ابؾ القاسؼ عمي بؽ ابي جعفخ دمحم بؽ

الذخيف السختزى السؾسؾي(٘ ، )ٙصاحب كتاب ديؾان الشدب معخوفاً عشو كثخة طعشو في انداب

الشاس ،فقج اطمق العشان لقمسو ووضع لدانو حيث شاء( ، )ٙٙفقج طعؽ بآل ابي زيج العبيجلييؽ نكباء
تفخد بو ولؼ يحكخه احج سؾاه مؽ الشدابيؽ(. )ٙٚ
السؾصل وديار بكخ ونريبيؽ وىؾ امخ ّ
وقج ترجى لظعؽ ابؽ السختزى ببشي الفاخخ نكباء السؾصل وديار بكخ ونريبيؽ نقيب الحمة

تاج الجيؽ دمحم بؽ القاسؼ بؽ معية الحدشي تؾفي سشو (ٚٚٙىـ) ،اذ كان متقجماً بالشدب خجمو ما

يقارب خسديؽ عاماً فقج رد عمى الظاعؽ قائالً (( :وما رأيت في مذايخشا مؽ طعؽ فييؼ وال قجح
سؾاه وندبيؼ صحيح وال شبية فيو وهللا اعمؼ)) (. )ٙٛ

ولمحفاظ عمى الشدب مؽ االدعياء ،فقج كان الشكباء دقيقي الشغخ في دعؾاتيؼ  ،فيشاك

مجمذ ندب يشعقج لمشغخ في ىكحا حاالت إلثبات الرحة مؽ عجميا .

فمقج جاء رجل مؽ جديخة ابؽ عسخ سشو(ٖٗٚىـ) ،عمى نقيب الظالبييؽ بالسؾصل دمحم بؽ

الحدؽ بؽ احسج بؽ القاسؼ السحسجي العمؾي السمقب بالتقي عسيج الذخفّ ،يجعي انو حسده بؽ
الحديؽ ويعؾد في ندبو الى مؾسى الكاعؼ داعساً ادعائو بكتب تؤيج صحة االدعاء وشيادة القاضي
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عبج الخحسؽ الظالقاني قاضي الجديخة يؤيج امزاء الذيادات وثبؾتيا عشجه ،فعقج الشقيب مجمذ

الشدب لمشغخ في االمخ مدتجعياً لحزؾره الشدابة ابى الحدؽ العسخي (صاحب كتاب السججي في
انداب الظالبييؽ ) ومجسؾعو مؽ االشخاف واتخحت االجخاءات التالية(: )ٜٙ

 وجو الشقيب الى الشدابة العسخي سؤاالً عؽ قرة الخجل ،فأجابو بأن ىحا امخ شخعي يشبغيعمى الشقيب العسل بسا تحقق فيو والشدابة يكتب بسا يفعمو .

 طمب الشقيب مؽ الشدابة العسخي ان يكتب باألمخ وىؾ يسزي ،وقج كتب الشدابة العسخيخظاً متأوالً اذا سئل عشو اجاب.

 قام الشدابة بإطالع الشقيب عمى آخخ مدتججات السؾضؾع اذ ان احج الشدابة وىؾ السعخوفبأبي السشحر زعؼ ان الحدؽ بؽ القاسؼ (درج) وان فيو تأوالً.

 قام العسخي الشدابة بديارة مشظقة الجديخة لحاجو لو وىشاك قابل الذخيف ابا تخاب االحؾلوجساعو مؽ العامة ُيكثخون دخؾل حسده في الشدب مخب اًخ اياه انو دخل في ولج ابيو االدنى

وىحا مسا ال يربخ عشو.

 استجعى الشدابة العسخي الذخص صاحب االدعاء فدألو عؽ شيؾده فأكج لو وجؾدىؼ وانيؼمدتعجون لمذيادة.

 -تؾجو الجسيع الى القاضي ابي عبجالخحسؽ الحي استحزخ شيخيؽ عجليؽ فذيجا برحة

الشدب وان ابا الخجل الحديؽ بؽ عمي شيج جساعة برحو ندبو عشج قؾم عمؾيؾن نازعؾه

فثبت ندبو بالذيادة القاطعة.

 -بعج كل ذلػ امزى ابؾ الحدؽ العسخي الشدابة عمى ندبو واطمق خظو برحتو.

فرح ندبو
 كاتب العسخي الشدابة نقيب السؾصل عسيج الذخف التقي ليثبتو عشجه في جخيجتوّ
وغيخ مشازع فيو.
ىكحا يتزح مجى دقة نقابة االشخاف في السؾصل وديار بكخ ونريبيؽ في مدألة اثبات ندب

شخص مؽ عجمو وما ىي االجخاءات الستخحة مؽ اجل ذلػ ،كسا يتزح لشا مؽ خالل ذلػ ان

نقيب االشخاف لو مجمذ ندب وجخيجة ندب يثبت فييا كل اسساء اىل نقابتو.
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إسهام النقباء بالحركة الفكرية

نقمت لشا السرادر صؾ ار مختمفة عؽ مكانة نكباء السؾصل وديار بكخ ونريبيؽ وامكاناتيؼ

العمسية والثقافية واالدبية ما اسيؼ في تظؾر الحخكة الفكخية في مجنيؼ .

فقج كان جج نكباء السؾصل وديار بكخ ونقيبيا دمحم ابؾ البخكات الحديشي الحي استؾطؽ

السؾصل سشو (ٖٔٗىـ) ،يؾصف بأنو عالساً فاضالً عابجاً متؾرعاً(ٓ، )ٚ
وذكخ ابؽ الفؾطي ان دمحم بؽ الحدؽ العمؾي ( ت اواخخ القخنٗه) كان شاع اًخ ،وقج ق أخ قدساً
مؽ شعخه بخظو(ٔ. )ٚ

ويؾم التقى االصفياني الكاتب مع نقيبيا زيج بؽ دمحم بؽ دمحم الحديشي (تٖ٘ٙه) ،في

حزخة الؾزيخ جسال الجيؽ دمحم بؽ عمي بؽ ابي مشرؾر وصف شاعخيتو ومكشتو بالذعخ اذ قال:

(ٕ)ٚ

ويبدؼ ثغخ المظف في وجو شعخه..
((عجيؼ الشغيخ في أدبو ،يقظخ ماء الغخف مؽ نغسو ونثخه ُ ،
متأيج ،شعخه جيج ،وكالمو ّأيج)) .
سيج ّ
وىؾ ّ
أما نقيبيا اسساعيل بؽ عمي بؽ دمحم العمؾي (تٗٙٚه) ،فـقج كان شاع اًخ ق أخ لو ابؽ الفؾطـي

بخظـو(ٖ: )ٚ

ال ترحبؽ مؽ الؾرى

مؽ ال يديشػ في الرحاب

وفي دار الشقيب شخف الجيؽ دمحم بؽ زيج بؽ عبيج هللا الحديشي كان ُيعقج مجمذ(ٗ ، )ٚيحزخه
اخؾه نقيب السؾصل وديار بكخ ( تؾالىا ٔ٘ٛه) مع جساعة ليدتسعؾا عمى االخيخ جدء (ابؽ

محسى) مدشج خخاسان(٘. )ٚ
ّ
ِ
والى بغجاد َقج َم نقيب الظالبييؽ بشريبيؽ عبج السظمب بؽ الحديؽ بؽ دمحم الحديشي سشة
ٕٙٚه ،فعقج فييا مجمداً بسشدل الذيخ شسذ الجيؽ ابؾ السشاقب دمحم بؽ احسج الياشسي الؾاقع في
الجانب الغخبي مؽ بغجاد وقج سسع مشو ىحا الذيخ وجساعة(. )ٚٙ

وكان مجمذ نقيب الظالبييؽ بالسؾصل مجج الجيؽ احسج بؽ نقيب السؾصل ضياء الجيؽ زيج
()ٚٚ
ِ
جم راسخ،
تؾفي (ٖ٘ٙىـ) بؽ عبيج هللا الحديشي  ،يجتسع فيو االفاضل واالدباء ،فمو في االدب ق ٌ
ولو عمييؼ افزال(. )ٚٛ
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أما نقيب الظالبييؽ فييا جسال الجيؽ ابؾ طالب السعسخ بؽ احسج الحديشي ،فقج كان مجمدو

حفل))(. )ٜٚ
يحزخ فيو الذعخاء واالدباء وغيخىؼ حتى وصف بأنو
((محفل ٌ
ٌ
وكان نقيب الظالبييؽ بالسؾصل ضياء الجيؽ زيج بؽ دمحم بؽ عبيج هللا الحديشي تؾفي

(ٖ٘ٙىـ) ،ذا صيت شائع بسؾاقفو الكخيسة ،وصالتو الحسيجة ،حتى ان االديب الذاعخ ابؽ الجىان
لسا ضاقت بو الحال عدم عمى التؾجو الى مرخ قاصجاً
السؾصمي (عبجهللا بؽ اسعج بؽ عمي)ّ ،
ص ُع َب عميو استرحاب زوجتو وعيالو معو فمسا
وزيخىا طالئع بؽ ُرّزيػ ( ت ٘٘ٙىـ ) ،وقج َ
استفدخت مشو زوجتو عمى مؽ سيتخكيؼ ؟ أجابيا :عمى هللا والشقيب ضياء الجيـؽ زيـج (( فخـحي

ىـحه الؾثيقة وامزي اليـو وخــحي مشـو ما تحتاجـي اليـو  ،فمسا سافخ زوجيا اتت الى الشقيب ونفحت
اليو الؾرقو وىي ال تعمؼ ما فييا مؽ شعخ)) فقخأىا واذا بو يذخح ما آل اليو حالو وما دار بيشو وبيؽ

زوجتو حتى قال:

(ٓ)ٛ

السذكؾ والذاكي
البيؽ قج جسع
قالت وقج رأت االحسال محجج ًة
و ُ
ّ
ليا هللا وابؽ عبيج هللا مؾالك
قمت
مؽ لي اذا غبت في ذا السحل ُ
فقام الشقيب بؾاجب حقيا مجة غيبتو في مرخ(ٔ ، )ٛقائالً ليا (( :لو عشجي بالكخامة )) محز اًخ
ليا ما تحتاجو حتى (( الكدؾة لػ وألوالدك)).

(ٕ)ٛ

(تٕٙٚه) ،مؽ اكثخ الذعخاء صمة ومخافقة لشكباء

وكان الذاعخ ابؽ ُدنيشيخ المخسي
السؾصل العمؾييؽ ،وقج احتل مجحيؼ حي اًد كبي اًخ في ديؾانو ،وقج خخج مجحو ليؼ عؽ (( حجود

الغمؾ ويخسؼ صؾ اًر لسسجوحيو العمؾييؽ ،خخج بيا الى
االعتجال والقرج ..ليخكب مؾجة السبالغة و ّ
ضخوب غخيبة مؽ الغمؾ واالفخاط…))(ٖ ، )ٛوقج اراد الذاعخ تعغيؼ مشدلة الشكباء الجيشية
واالجتساعية مؽ خالل التأكيج عمى ندبيؼ السختبط بالشبي (صمى هللا عميو وسمؼ) اذ يقؾل:
ٍ
محسج ما كشت في نغؼ القخوض قؤوال
وكحاك لؾال مجح آل

(ٗ)ٛ

فقج مجح نقيب الظالبييؽ بالسؾصل السعسخ بؽ احسج الحديشي بيؽ الدشؾات ٜٙٓ-ٙٓٙه،
(٘)ٛ

عخض بو:
وي ّ
بقرائج كثيخة تجل عمى عسق الرمة بيؽ الجانبيؽ ومشيا قؾلو يسجح آل البيت ُ
شيجت بفزميؼ الؾرى تفزيال
فقمج اقامؾا بالسعسخ ُحج ًة
اضحت مشاقب لمشقيب تجلشي ُسبل السجيح فقج سمكت سبيال
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ولشقيب الظالبييؽ بالسؾصل ركؽ الجيؽ احسج بؽ زيج بؽ عبيج هللا الحديشي( تٓٙٚىـ)  ،كتب

الذاعخ ابؾ الحدؽ بؽ عمي بؽ نرخ العبجي قريجة فيو  ،وىؾ الشقيب السسجح الكخيؼ يقؾل(: )ٛٙ
ِ
جؾ الغخ ّي
الحدام السذخفي
ىب ّ
ّ
لبات ُ
شؼ معي بخقاً عمى ّ
ّ
اما بياء الجيؽ الحدؽ بؽ السختزى بؽ دمحم الحديشي نقيب الظالبييؽ بالسؾصل سشة(ٖٔٙه)

فقج كان لو نريب مؽ مجح الذاعخ ابؽ ُدنيشيخ المخسي( ، )ٛٚكسا مجح ىحا الذاعخ نقيب الظالبييؽ
فييا محيي الجيؽ دمحم بؽ حيجر العمؾي(تٔٗٙه) ( )ٛٛبقرائج عجة مشيا(: )ٜٛ
ُع ّؼ الشجى وتؾاتخ االنعام
ومشيا:

االسالم
طج
الجؾد لسا و ّ
و ُ
ُ

ٍ
حدام
يفل الديف وىؾ
مؾالي محيي الجيؽ يا مؽ رأيو
ماض ّ
ُ
مخ نقيب الظالبييؽ بالسؾصل ركؽ الجيؽ الحدؽ بؽ دمحم بؽ حيجر
وفي بغجاد سشة ٗٙٚه ّ
ودفؽ في مذيج عمي( رض) بالشجف،
بفخسو عاب اًخ جد اًخ عمى دجمة فدقط بفخسو في الشيخ ،فتؾفي ُ
واقيؼ العداء عميو ،فخثاه الذاعخ شسذ الجيؽ دمحم بؽ عبيج هللا الكؾفي الؾاعع بقريجة فييا الكثيخ

مؽ الرؾر والسعاني التي تخبط الحادثة مع مأساة سيجنا الحديؽ بؽ عمي رضي هللا عشيسا ومشيا

قؾلو(ٓ: )ٜ

القاه في الساء الجؾ ُاد كأنو
طغت
امؾاج دجمة اغخقتو اذ
ْ
ولقج تكجر صفؾىا مؽ بعجه
باهلل ىل اغخقتو شغفاً بو

ىال رحست شبابو وتخكتو
ّ

حب القشا
َاوما
َ
عمست ُ
بأنو َر َ
ٍ
محسج
يا ماء ما انرفت آل
الظف لؼ تُ ِ
ِ
دعج اباه بقظخٍة
في
ّ
غاصؾا عميو واخخجؾه مع َّ
غساً
َُ
وهللا ما ندعت مالبذ ِجدسوِ

ٍ
تس ِ
ؾر
بجر ىؾى في صشجل ُم ّ

وكحا الظغاة عمى االكارم تجتخي

ِ
تتكجر
ليؼ ولؼ
ومتى صفت ُ
ِ
الكؾثخ
يا ماء او حدجاً لساء

مؽ اجل وليي فيو ذات تحي ُِّخ
والرجر عحب ِ
ِ
السشغخ
المفع ُح َمؾ
ُ
ُ
السجتخي
وعمى كسال الجيؽ كشت ُ
أبح ِخ
واليؾم ْقج اغخقتو في ُ
ِ
الجؾىخ
كخماً وكحا نفيذ
وم ّ
ُ

ِ
حتى تََبختَ َخ في الحخ ِ
األخزخ
يخ
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حاولت ُشخب الساء زاد تَ َكُّجري
وتحدخي
وتَم َّيفي
َّ
َّ
وتأسفي َ

رُب ِخ
ندل
ماذا يكؾن أغيخ ما ىؾ كائؽ
َ
ص َب ْخ َت او لؼ تَ ْ
القزاء َ
ُ
وقج احتل نكباء السؾصل وديار بكخ ونريبيؽ مكانة خاصة في قمؾب الشاس ،فقج وصف لشا
ابؽ الظقظقي نقيب الظالبييؽ بالسؾصل كسال الجيؽ حيجرة بؽ عبيج هللا الحديشي(تٖٖٙه) بأنو
(ٔ)ٜ

شيخ اىمو ومقجميؼ زىجاً وورعاً وفزالً وسشاً.

وكان ىحا الشقيب قج ارتبط برالت وثيقة مع بجر الجيؽ لؤلؤ حاكؼ السؾصل(ٙٙٓ-ٙٓٙه)
(ٕ)ٜ

امتجت تمػ الرالت حتى بعج وفاة الشقيب

 ،اذ كانت تمػ العالقة الظيبة قج تخكت تأثيخىا

الؾاضح في نفذ بجرالجيؽ لؤلؤ فمؼ يكؽ َي ْش َذ زيارة ضخيحو الؾاقع جشؾب السؾصل(ٖ ، )ٜوقج كان اذا
ما اجتاز عمى تخبتو السفخدة خارج السؾصل ((يتخك العدكخ ويجخل اليو ويدوره ويجعؾ لشفدو عشج

ضخيحو))(ٗ.)ٜ

الخاتمة:

من خالل البحث اتضح لنا ما يمي:

 يعؾد قجوم الظالبييؽ الى اقميؼ الجديخة الفخاتية كان عام ٖٔٗ ه وىؾ زمؽ متقجم ،وكانـت السؾصـل
وجيتيؼ األولى ومؽ ثؼ نريبيؽ وديار بكخ .

 قادت نقابة الظالبييؽ في الجديخة الفخاتية مجتسعيا في كل نؾاحي الحياة الخاصة بآل البيت .

 فــي كثيــخ مــؽ االحيــان كانــت ىشــاك نقابــة واحــجة ىــي نقابــة السؾصــل ونرــيبيؽ او نقابــة السؾصــل
وديار بكخ ونريبيؽ ،واحياناً اخخى يكؾن لكل مجيشة نقابتيا السدتقمة .

 كان نكباء السؾصل والجديخة الفخاتية عمى صـمة طيبـة بالدـمظة ،فسـشيؼ مـؽ نـال حغـؾة عشـج الخمفـاء
واألمخاء والدالطيؽ ،وبجر الجيؽ لؤلؤ خيخ مثال عمى ذلػ .

 اختيخ بعض الشكباء ليكـؾن رسـؾالً لمخالفـة العباسـية الـى جيـات معيشـة ،فزـالً عـؽ انتـجابيؼ رسـالً
مؽ حكام األقاليؼ الى جيات اخخى .

 تستع الشكباء بثقافة واسعة ،فكان مشيؼ الذعخاء واألدباء والسحجثيؽ وغيخىؼ .
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 ربظــت الشكبــاء عالقــة طيبــة مــع الذــعخاء ،فك ـان ليــؼ مســجوحييؼ الــحيؽ وثق ـؾا لشــا وصــفاً ألخالقيــؼ
وشخريتيؼ .

 كذف البحث ان لمشقيب ثقافة واسعة بعمؼ الشدب ،وذلػ احج الذخوط الؾاجب تؾفخىا في الشقيب .

 اتزــح ان لشقيــب السؾصــل والجدي ـخة مجمــذ ندــب يشعقــج عشــج الزــخورة إلثبــات ندــب شــخص مــؽ
يجون فييا اسساء اىل نقابتو وضبط والداتيؼ ووفياتيؼ.
عجمو ،فزالً عؽ امتالكو لجخيجة ندب ّ

الههامش والتعميقات

مالحغة :سأذكخ ىشا السعمؾمات عؽ السرجر والسخجع كامم ًة ما يغشيشا عؽ إعجاد قائسة لمسرادر
والسخاجع

(ٔ) لمتفاصيل انغخ الحديشي ،عبج الخزاق كسؾنة ،مؾارد االتحاف في نكباء االشخاف(،الشجف  )ٜٔٙٛجٕ،
صٗ ٔٚوما بعجىا.

(ٕ) يشغخ التفاصيل في :السفتي ،حازم ،نكباء السؾصل العمؾيو،بحث عمى اآللة الكاتبة ،غيخ مشذؾر اعارني اياه
الجكتؾر عساد عبجالدالم رؤوف ،صٕ وما بعجىا.
(ٖ) يشغخ الحديشي ،مؾارد االتحاف ،جٕ ،ص ٔٛٙوما بعجىا.
(ٗ) السفشي ،نكباء السؾصل العمؾية ،صٖ وما بعجىا.
(٘) الدامخائي ،قاسؼ حدؽ آل شامان ،نقابو االشخاف ،بيخوت (ٖٕٔٓ) ،ص.ٜ٘
()ٙ

يشغخ التفاصيل عؽ نكباء بشي كتيمة في آل محبؾبة ،جعفخ الذيخ باقخ،

ماضي الشجف وحاضخىا،

طٕ(،بيخوت ،)ٜٔٙٛجٔ ،صٔ ٕٜوما بعجىا.
( )ٚالحديشي ،تاج الجيؽ ،غاية االخترار في البيؾتات العمؾية السحفؾعة مؽ الغبار ،تحقبق دمحم صادق بحخ
العمؾم( ،الشجف ٕ ،)ٜٔٙصٖٔٔ.
( )ٛابؽ عشبو ،احسج بؽ عمي ،عسجة الظالب في انداب آل ابي طالب( ،عسان ٜٜ٘ٔم) صٗ.ٕٜ

( )ٜركؽ الجيؽ،ابؾ دمحم الحدؽ ،بحخ االنداب صٖ( ٙمخظؾط) ،السفتي ،نكباء السؾصل العمؾية ،صٕ.
(ٓٔ) ابؽ الفؾطي ،كسال الجيؽ عبجالخزاق البغجادي تمخيص مجسع اآلداب في معجؼ االلقاب ،تحقيق مرظفى
جؾاد( ،دمذق ٕ،)ٜٔٙجٗ ،قٕ ،ص٘ ٜٛاذ يحكخ (ٗ) ابيات مؽ شعخه.
(ٔٔ) الحديشي ،مؾارد االتحاف ،جٕ ،ص ،ٜٔٚالسفتي ،نكباء السؾصل ،صٗ.

(ٕٔ) خخيجة القرخ وجخيجة العرخ ،قدؼ شعخاء الذام ،تحقيق شكخي فيرل( ،دمذق ،)ٜٜٔ٘جٕ ،ص-ٕٜٗ
ٕٓ٘ وما بعجىا اذ يحكخ مقتظفات مؽ شعخ الشقيب.
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(ٖٔ) ركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ،ص ٘ٙمخظؾط ،يشغخ كحلػ االعخجي ،الحجيقة البيية صٖ٘ ٖٙ-مخظؾط(.
ندخة لجى الباحث ) ،وآل العباء ىؼ آل الكداء الحيؽ احاطيؼ الخسؾل صمى هللا عميو وسمؼ بخدائو وىؼ خسدة (
االمام عمي وفاطسة والحدؽ والحديؽ فزالً عؽ الخسؾل صمى هللا عميو وسمؼ ) انغخ كتابشا  :إتحاف العقؾل في

اخبار آل بيت الخسؾل ( ،بيخوت ٖٕٔٓ) ،ص ٕٓ وما بعجىا .

(ٗٔ) السفتي ،نكباء السؾصل العمؾية ،ص٘ ،وىحه العؾائل معخوفة اليؾم بالسؾصل وىي :آل السفتي  ،آل الفخخي،
آل حافع ،آل الشقيب ،آل العبيجي ،آل االعخجي ،آل العخيبي ،آل الدخدار ،آل القاضي ،آل الديج حدؽ ،آل
مختزى ،آل الخميفة ،يشغخ التفاصيل في :االعخجي ،حميؼ حدؽ ،آل االعخجي احفاد عبيج هللا االعخج( ،بغجاد
 ،)ٜٜٔٙصٕ ٙوما بعجىا حيث يزيف آل ابي الؾفاء وآل اعخاب البيخ.

(٘ٔ) الحديشي ،مؾارد االتحاف ،جٕ ،ص.ٔٛٙ
( )ٔٙابؽ عشبو ،عسجة الظالب ،ص.ٔٙٛ

( )ٔٚالسرجر والرفحة نفدييسا ،اذ يحكخ عؽ عجيد " وىؾ القاسؼ بؽ ابخاليؼ وقيل عجي اًد ىؾ ابخاليؼ بؽ الحدؽ،
السذجخ الكذاف ،صٜٗٔ

( )ٔٛابؽ عشبة ،عسجة الظالب ،ص ،ٔٙٛالعسيجي ،دمحم بؽ احسج ،بحخ األنداب أو السذجخ الكذاف ألصؾل
الدادة األشخاف ،تحقيق حديؽ دمحم الخفاعي( ،القاىخة ٖٔ٘ٙه) ،صٗ.ٜٔ

( )ٜٔالسرجر والرفحة نفدييسا.
(ٕٓ) ابؽ القالندي ،حسدة بؽ اسج

ذيل تاريخ دمذق(،بيخوت  ،)ٜٔٓٛصٖٔٓ ،الحديشي ،مؾارد االتحاف،

جٔ ،ص.ٕٓٛ
(ٕٔ) السفتي ،نكباء السؾصل ،ص.ٙ

(ٕٕ) السرجر نفدو ص ٙنقالً عؽ ابي السحاسؽ في كتابو نكباء العمؾييؽ في السؾصل.

(ٖٕ) ابؽ الظقظقي ،دمحم بؽ عمي ،الفخخي في اآلداب الدمظانية والجول اإلسالمية ( القاىخة بال )  ،ص٘،ٙ
العاممي ،محدؽ عبجالكخيؼ األميؽ ،،اعيان الذيعة (دمذق ،)ٜٖٔٙج ،ٕٜص.ٖٜ
(ٕٗ) ركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ،ص ٜٗمخظؾط.
(ٕ٘) ركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ،ص ٘ٛمخظؾط.
()ٕٙ

جاسؼ  ،جاسؼ دمحم ،ديؾان ابؽ دنيشيخ المخسي ،اطخوحة دكتؾراه غيخ مشذؾرة (جامعة بغجاد ،)ٜٔٛٚ

ص ٗٓٚوما بعجىا وىي قريجة طؾيمة.
( )ٕٚالسرجر نفدو ،صٔٔٗ ،وىي ٖٔ بيت.
( )ٕٛركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ،صٖ ٙمخظؾط.

مجلظ درادات موصليظ ،الطدد ( ،)63حزيران  -4244ذو القطدة 3665هـ
(ٓ)ٜٗ

ردد خاص بالمؤتمر الطلمي الخامس واالفتراضي الدولي الثاني
الجزيرة الفراتيظ تاريخ وحضارة (القرن األول  -الدابع الكجري/الدابع  -الثالث رذر الميالدي)
ٕٗ ٕٙ-شباطٕٕٕٓ
ISSN. 1815-8854
( )ٕٜاالصفياني ،خخيجة القرخ ،قدؼ شعخاء مرخ ،تحقيق شؾقي ضيف وآخخون ( ،القاىخة ٔ٘ )ٜٔجٕ،
صٖٕ٘.
(ٖٓ) ركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ،ص ٜ٘مخظؾط.

(ٖٔ) الحىبي  ،شسذ الجيؽ ن دمحم ،تاريخ االسالم ووفيات السذاىيخ واألعالم ،تحقيق عسخ عبجالدالم تجمخي
(بيخوت  ،)ٜٜٔٛمجمج  ،ٗٙص.ٔٛٙ
(ٕٖ) ابؽ الفؾطي ،تمخيص ،جٗ ،قٖ ،صٕٕٓ.
(ٖٖ) ابؽ الظقظقي ،الفخخي ،ص٘.ٙ
(ٖٗ) الحديشي ،مؾارد االتحاف ،جٕ ،صٕ.ٔٛ
(ٖ٘) الحديشي ،غايو االخترار ،ص .ٜٔٗ

( )ٖٙركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ،صٓ٘ مخظؾط.
( )ٖٚرؤوف ،عساد عبجالدالم ،ادارة العخاق(،بغجاد ٕ ،)ٜٜٔصٕٓٓ ،وقج استسخت ىحه السدؤولية في احفاده
حتى العرخ العثساني.
( )ٖٛركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ،صٕ٘ ٖ٘-مخظؾط.
( )ٖٜالحديشي ،مؾارد االتحاف ،جٕ ،ص.ٖٜ
(ٓٗ) ابؽ عشبو ،عسجة الظالب ،صٖٕٔ.
(ٔٗ) العسيجي ،السذجخ الكذاف ،ص.ٛٛ
(ٕٗ) ابؽ القالندي ،ذيل تاريخ دمذق.ٖٓٔ ،
(ٖٗ) العسيجي ،السذجخ الكذاف ،صٕٗٔ.

(ٗٗ) ابؽ الفؾطي ،تمخيص ،ج ٗ ،قٖ ،ص.ٕٚٛ
(٘ٗ) ركؽ الجيؽ  ،بحخ االنداب ،ص ٘ٛمخظؾط.
( )ٗٙالسرجر والرفحة نفدييسا.
( )ٗٚالسرجر نفدو ،ص٘٘ ،مخظؾط.
( )ٗٛاالصفياني  ،خخيجة القرخ ،قدؼ شعخاء الذام ،جٕ ،صٕٓ٘،

( )ٜٗابؽ الداعي ،عمي بؽ انجب ،الجامع السخترخفي عشؾان التؾاريخ وعيؾن الديخ ،تحقيق مرظفى جؾاد ،
(بغجاد ٖٗ،)ٜٔج ،ٜص ،ٔٙٙوىي في اربعة ابيات.

(ٓ٘) ابؽ الظقظقي ،دمحم بؽ عمي ،الفخخي في اآلداب الدمظانية والجول اإلسالمية ،تحقيق دمحم عؾض ابخاليؼ
وعمي الجازم ( ،القاىخة بال )  ،ص٘ ،ٙالخويذجي ،سؾادي عبج دمحم ،امارة السؾصل في عيج بجر الجيؽ لؤلؤ،
(بغجاد ٔ ،)ٜٔٚص.ٕٕٙ
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(ٔ٘) السفتي ،نكباء السؾصل العمؾية ،ص.ٙ
(ٕ٘) الجيؾه جي ،سعيج ،تاريخ السؾصل(،السؾصل ٕ ،)ٜٔٛجٔ ،ص ،ٖٛٚوقج اورد ابؽ الظقظقي الذعخ مؽ
غيخ تفاصيل ،الفخخي  ،ص ٘ ،ٙوفيو بعض اإلختالف إذ يقؾل :
ىشيئاً ٍ
وعادلو يؾم التفاخخ عيجهُ
لجج ماعجتػ سعؾده
ٍ
وبذخى
كسا وفجت عشج اليشاء وفؾده
اىل بذيخه
باقبال َّ

وايؽ لبجر الجيؽ ذي الفخخ والعمى
ٌ
نجيج وكالّ ان ُي َ
راب نجيجهُ
(ٖ٘) ابؽ الظقظقي ،الفخخي ،ص ،٘ٙالخويذجي ،امارة السؾصل ،ص.ٕٕٙ

(ٗ٘) السقجسي ،انيذ ،رسائل ابؽ االثيخ ( ،بيخوت  ،)ٜٜٔ٘ص  ،ٖٔٛ-ٖٔٚوالعيج ىحا بإنذاء ابؽ االثيخ.
(٘٘) الحديشي ،غاية االخترار ،ص.ٔ٘ٓ-ٜٔٗ

( )٘ٙالجيؾه جي ،السؾصل في العيج االتابكي  ،ص٘ ٔٙٙ-ٔٙنقال عؽ مخظؾطتي االنترار لالولياء ،ومشيل
األولياء ،ومذيج الشقظة الحديشية ،ومذيج لخأس الحديؽ بؽ عمي (رضي هللا =عشو) فبعج ما ُقتل في كخبالء
ُح ِس َل رأسو الذخيف الى الذام مخو اًر بجيخ سعيج جشؾب السؾصل وباتؾا بقخبو ،اذ كان الخأس الذخيف في مخالة
وبيتو عشجه ليمو واحجة ،وقظخت مؽ الخأس قظخة دم عمى االرض
وطيبو ّ
فعمؼ بو احج رلبان الجيخ فأخحه وغدمو ّ
وس ّسي بيحا االسؼ وصار مجفشاً لشكباء السؾصل ،السرجر
التي باتؾا فييا فبشى الخاىب مذيجاً في السكان السحكؾر ُ
والرفحة نفدييسا.

( )٘ٚالجيؾه جي ،السؾصل في العيج االتابكي( ،بغجاد  ،) ٜٔ٘ٛص ،ٔٙنقال عؽ مخظؾطتي االنترار لألولياء
ومشيل األولياء.
( )٘ٛاليسحاني ،رشيج الجيؽ فزل هللا ،جامع التؾاريخ(،طيخان ٖٔٛٛه) ،مجمجٔ،جٕ ،ص٘( ٜٛبالفارسية) ،
الشخجؾاني ،دمحم بؽ ىشجوشاه ،دستؾر الكاتب في تعييؽ السخاتب  ،قٕ ،ورقة ٘ ٜٔمخظؾط بالفارسية ، ،بجر،

مرظفى طو ،مغؾل ايخان بيؽ السديحية واالسالم ( ،القاىخة بال ) ،صٖٔ.
( )ٜ٘ركؽ الجيؽ  ،بحخ االنداب ،صٖ٘ ،مخظؾط.
(ٓ )ٙالسرجر نفدو ،ص  ،ٜٗمخظؾط ،والتشكو ىي :جخار الفخار حدبسا ىؾ شائع.
(ٔ)ٙ

ارنجنػ "شخيف" دائخة السعارف االسالمية،تخجسة احسج الذشتشاوي وآخخون ( ،القاىخة بال ) ،مجمجٖٔ،

صٕ.ٕٚ

(ٕ )ٙالقمقذشجي ،احسج بؽ عبجهللا ،صبح االعذى في صشاعة االنذا ( ،القاىخة  ،)ٜٔٔٚجٔٔ ،صٖ.ٔٙٗ-ٔٙ
(ٖ )ٙارنجنػ" شخيف" دائخة السعارف االسالمية ،مجمجٖٔ ،صٕ.ٕٚ
(ٗ )ٙابؽ عشبو ،عسجة الظالب ،صٗ ،ٕٜالعسيجي ،السذجخ الكذاف ،صٕٗٔ ،االعخجي ،الحجيقة البيية،
صٖ٘ مخظؾط.
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(٘ )ٙالحديشي ،مؾارد االتحاف ،جٔ ،صٕ.ٙ
( )ٙٙابؽ عشبو ،عسجة الظالب ،صٖ.ٔٛ
( )ٙٚالسرجر والرفحة نفدييسا.

( )ٙٛالعسيجي ،السذجخ الكذاف ،صٕٗٔ ،االعخجي ،الحجيقة البيية  ،صٖ٘ ،مخظؾط.
( )ٜٙابؽ عشبو ،عسجه الظالب ،صٕٔٓ.ٕٕٓ-

(ٓ )ٚركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ،صٗ ،ٙمخظؾط  ،ٙٛالعسخي ،عمي بؽ دمحم ،تحقيق احسج السيجوي الجامغاني،
السججي في انداب الظالبييؽ( ،ايخان  ،)ٜٔٗٓصٕٔٔ.ٖٔٔ-
(ٔ )ٚتمخيص مجسع اآلداب ،جٗ،قٕ ،صٕ ٜٖٛ-ٜٛومؽ شعخه الحي قخأه :
يامؽ اليو السريخ

مالي سؾاك ُمجيخ.

يجون اشعاره في صٕٔ٘.ٕٕ٘-
(ٕ )ٚاالصفياني ،خخيجة القرخ ،جٕ ،قدؼ شعخاء الذام ،صٕٓ٘ وىؾ ّ
(ٖ )ٚتمخيص مجسع اآلداب ،جٗ ،قٕ ،صٔ.ٜٙ
(ٗ )ٚابؽ السدتؾفي ،تاريخ إربل ،قٔ ،صٓ ،ٙقٕ ،ص ،٘ٚيشغخ :ركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ص٘٘ مخظؾط.
(٘ )ٚابؽ السدتؾفي ،السبارك بؽ احسج ،تاريخ اربل( ،بغجاد ٓ ،)ٜٔٛقٔ ،صٓ.ٙ
( )ٚٙابؽ الفؾطي ،تمخيص ،جٗ ،قٔ ،صٕٖٕ.
( )ٚٚالحديشي ،مؾارد االتحاف ،جٕ ،ص.ٜٔٚ
( )ٚٛابؽ الفؾطي ،تمخيص ،ج٘ ،صٗ ،ٜحخف الالم والسيؼ .
( )ٜٚجاسؼ ،ديؾان ابؽ دنيشيخ المخسي ،صٗ.٘ٛ
(ٓ )ٛركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ،ص ،ٜ٘ويحكخ ابؽ االثيخ وفاة الذاعخ في حسص(ٔ٘ٛىـ) ،الكامل في التأريخ،
( بيخوت  ،)ٜٔٙٙجٔٔ ،صٕٕ٘.

(ٔ )ٛالجيؾه جي ،تاريخ السؾصل ،جدءٔ ،ص.ٖٛٙ
(ٕ )ٛركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ،ص.ٜ٘
(ٖ )ٛجاسؼ ،ديؾان ابؽ دنيشيخ المخسي ،صٖ٘.
(ٗ )ٛالسرجر نفدو ،صٗ٘.

(٘ )ٛالسرجر نفدو ،صٓ ٖٛوما بعجىا وىي في  ٗٛبيت ،ويشغخ مجائحو فيو في ص ٖٛٙوما بعجىا

( )ٛٙابؽ الفؾطي ،تمخيص ،جدء الخامذ ،ٜ٘-ٜٗ ،وىي في عجة ابيات ،وىحا الشقيب مؽ وفيات بجاية القخن
الدابع اليجخي.

يجون لو قريجة في  ٖٙبيت.
( )ٛٚجاسؼ ،ديؾان ابؽ دنيشيخ ،صٕ٘ٗ وما بعجىا ،اذ ّ
( )ٛٛابؽ الفؾطي ،تمخيص ،ج٘ ،ص ،ٗٓٙحخف الالم والسيؼ .
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( )ٜٛجاسؼ ،ديؾان ابؽ دنيشيخ،صٕٗٗ ،ٗٗٗ-يشغخ كحلػ قريجه اخخى فيو قاليا سشة ٙٓٚىـ ص٘ٗٗ.
(ٓ)ٜ

مجيؾل ،كتاب الحؾادث ،تحقيق بذار عؾاد معخوف وعساد عبجالدالم رؤوف( ،بيخوت ، )ٜٜٔٚ

صٖٕٗ ٕٗٗ-وىي قريجة طؾيمة

(ٔ )ٜالفخخي في االداب الدمظانية ،ص٘ٙ
(ٕ )ٜابؽ الظقظقي ،الفخخي ،ص٘ٙ
(ٖ )ٜالخويذجي ،امارة السؾصل في عيج بجرالجيؽ لؤلؤ ،صٕٕٙ
(ٗ )ٜابؽ الظقظقي ،الفخخي ،ص٘ٙ
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ملخص البحث:

سلط البحث الضوء على تراجم مدف اٞتزيرة الفراتية اليت كردت يف كتاب (قالئد اٞتماف)البن الشعار
ا١توصلي(ت456ق6554 /ـ)كالذم يعد أحد أىم كتب الًتاجم اليت الفت يف ٣تاؿ التاريخ االسالمي ،كقد ٘تيزت تلك
الًتاجم يف العديد من اجملاالت منها يف اجملاؿ العلمي كاالديب كاالدارم ،ككاف للعديد من تلك الشخصيات عالقات مع
امراء كحكاـ كملوؾ تلك اٟتقبة التارخيية كتولوا مناصب ادارية مهمة كذلك يعود اىل ا١تزااي كالصفات كا١تؤىالت اليت
امتلكتها تلك الشخصيات كاليت اىلتها لتويل مثل تلك ا١تناصب.

الكلمات املفتاحية :ابن الشعار .قالئد اجلمان.مدن .اجلزيرة الفراتية .تراجم .
Abstract
The research sheds light on the biographies of Al-Djazīra cities that
were mentioned in abook (qalaid al-jumaan) by ibn al-sha,ar al-Mosuli(AD
1256-AH 654) which is one of the most important book written in the
Islamic history field. These biographies were distinguished in many fields
such as the scientific, literary and administrative fields , many of these
personalities had agood relationships with princes ,ruler and kings of that
historical era and they held an important management positions due to the
characteristics and qualification that these personalities possessed and
made them deserve these position .
Key words: Ibn al Shaar .qalaid al-jumaan. cities. Al-Djazīra.biographies.

مقدمة

يعد كتاب قالئد اٞتماف يف فرائد شعراء ىذا الزماف البن الشعار ا١توصلي(ت456ق 6554/ـ) ،من بُت أىم
الكتب اليت الفت يف ٣تاؿ الًتاجم ،كذلك لكوف ابن الشعار كاف معاصران ألغلب الشخصيات اليت ترجم ٢تا ،كما أف
الًتاجم اليت ذكرىا كانت لشخصيات متنوعة ،ككاف ىذا التنوع من حيث البلداف كا١تدف اليت كانوا ينتسبوف اليها،،ككذلك
التنوع يف األعماؿ كا١تهن اليت كانوا يعملوف فيها ،كمن بُت الًتاجم اليت ذكرىا ابن الشعار يف ِ
كتابو تراجم مدف اٞتزيرة
الفراتية ،كقد حاكلنا يف ىذا البحث التعرؼ على تلك الشخصيات ،كا١تدف اليت جاءكا منها ،كالرحالت اليت قاموا هبا،
كماىي اجملالت أك اٞتوانب اليت ٘تيزكا فيها .
كمن اٞتدير ابلذكر أننا قد أستثنينا تراجم مدينة ا١توصل يف حديثنا عن تراجم مدف اٞتزيرة الفراتية ،على أعتبار
أف ا١توصل كانت تعد قاعدة اٞتزيرة الفراتية ،كذلك لسعة ا١توضوع أكالن ،كألف أبن الشعار كاف من أىل ا١توصل كشغلت
تراٚتهم اٞتزء األكرب من ِ
كتابو ،فضالن عن كجود دراسات تناكلت اٟتديث عن جوانب مهمة من خالؿ دراسة الًتاجم
ا١توصلية يف كتاب قالئد اٞتماف البن الشعار ،كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ :اٞتوانب اإلدارية كاإلقتصادية يف ا١توصل من
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خالؿ كتاب قالئد اٞتماف البن الشعار ا١توصلي(ت456ق6554/ـ) (،)6كذلك مل نتطرؽ اىل األشعار اليت ذكرىا ابن
الشعار لشخصيات مدف اٞتزبرة الفراتية ،كذلك ألف األخَت قد أكرد أشعاران ٞتميع تلك الشخصيات ٦تا ال يتسع اجملاؿ
لذكرىا يف ىذا البحث ،كحاكلنا الًتكيز على اٞتوانب االخرل اليت ٘تيزت هبا تلك الشخصيات كاليت ذكرىا ابن الشعار.
قسم موضوع البحث اىل عدد من الفقرات الرئيسة كىي :مقدمة ،أكال :نبذة موجزة عن ابن الشعار -6،اٝتو كنسبو
ِ
كرحالتو -3 ،عصره -6 ،نبذة عن كتابو(قالئد اٞتماف يف فرائد شعراء ىذا الزماف) اثنيان :تراجم مدف
ككالدتو -5 ،حياتو
اٞتزيرة الفراتية عند ابن الشعار ا١توصلي .اثلثان :ميزات تراجم مدف اٞتزيرة الفراتية اليت كردت لدل ابن الشعار ا١توصلي كىي
النقطة قسمت بدكرىا اىل -6:االشارة اىل اٞتوانب الدينية -5،األشارة اىل اٞتوانب العلمية كاالدبية-3،االشارة اىل
اٞتوانب االدارية .كأخَتان ،ا٠تا٘تة

أوال :نبذة موجزة عن ابن الشعار
 -2امسو ونسبو ووالدتو:

ىو أبو الربكات ا١تبارؾ بن أيب بكر ،اٛتد بن ٛتداف بن اٛتد بن علواف بن ماجد بن حسُت بن علي بن ماجػد
()3
كيكٌت بكماؿ الدين ا١توصلي ()5كلد يف ا١توصل سنة (595ىػ6691/ـ)

ِ
ورحالتو:
 -1حياتو

قبػػل اٟتػػديث عػػن حيػػاة ابػػن الشػػعار كنشػػنتو البػػد مػػن أف نشػػَت إىل أف معلوماتنػػا قليلػػة جػػدا عػػن أسػرتو ،كالػػده مل
يكن غنيا بل كاف رجال بسيطا شعارا (،،)6كاخذ ابن الشعار ىذه ا١تهنة عن كالده ،فسمي بذلك ،ك١تا كاف سوؽ الشعارين
يف ا١توصل كالذم ال يزاؿ اٝتو قائما إىل اليوـ ىو مكاف أصحاب ىذه ا١تهنة،فال شػك أف ابػن الشػعار كأبيػو كػاف مقامهمػا
يف ىذا السوؽ .كقد إتو األخَت إىل طلب العلم منذ صػغره يف مدينػة ا١توصػل السػيما علػوـ القػراف كاللغػة كالنحػو ،كتتلمػذ

( )6ىدل ايسُت يوسف الدابغ ،اٞتوانب االدارية كاالقتصادية يف ا١توصل من خالؿ كتاب قالئد اٞتماف البن الشعار ا١توصلي٣ ،تلة دراسات
موصلية ،ع(.5166،)66
( )5شرؼ الدين ابو الربكات ا١تبارؾ بن اٛتد اللخمي األربلي ،اتريخ اربل ا١تسمى نباىة البلد ا٠تامل ٔتن كرد ذكره من األماللٖ ،تقي ::سامي
ٜتاس الصقار(بغداد ،دار الرشيد للنشر)6911،ج 316/6؛ مشس الدين ابو عبد هللا دمحم بن اٛتد الذىيب ،العرب يف خرب من غربٖ ،تقي::
صالح الدين ا١تنجد(الكويت ،مطبعة حكومة الكويت)ج569/5؛دمحم بن شاكر الكتيب ،عنواف التواريخ كعيوف السَتٖ ،تقي ::فيصل السامر
كنبيلة عبد ا١تنعم داؤد(بغداد ،دار الرشيد للنشر)6911،ج.616/51
()3ابن ا١تستويف ،اتريخ اربل،ج316/6
()6الشعار :منخوذة من الشعارة كىي معاملة شعر ا١تاعز كحياكتو ،كصنع اٟتاجيات منوُ كبيوت الشعر للبدك كغَتىا.ابن ا١تستويف ،اتريخ
أربل،ج ،316/6بساـ ادريس اٞتليب ،موسوعة اعالـ ا١توصل( ا١توصل ،كلية اٟتدابء اٞتامعة)5116،ج.51/5
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على يد العديػد مػن الشػيوخ كمنهم،النحػوم مكػي بػن رايف بػن شػبة ا١تاكسػيٍت(ت431ىػػ6514/ـ) (،)5كأيضػا الشػيخ عبػد
الصقيل(ت435ىػ6536/ـ) ()4كمػا حصػل علػى إجػازات علميػة مػن
الرٛتن بن عبد هللا بن رشيد ا١توصلي ا١تعركؼ اببن ّ
علماء ا١توصل كشيوخها كمنهم :الشيخ عبد احملسػن بػن عبػد هللا بػن اٛتػد الطوسػي ا١توصػلي(ت455ىػػ6555/ـ)كىػو مػن
خطباء ا١توصل ا١تشهورين ( ،)7كالشيخ عبد الرزاؽ بن رزؽ هللا بن أيب بكر الرسعٍت(كاف حيا سنة 453ىػ6554/ـ) الذم
كاف فقيهػا ك٤تػداث كشػاعرا،ككاف ابػن الشػعار يػًتدد عليػو للدراسػة كالتحصػيل كحصػل منػو علػى إجػازة عامػة ( ،)1أمػا الشػيخ
عبد هللا بن اٟتسن بن أيب سناف ا١توصلي(ت455ىػ6557/ـ)فقد اخذ منو ابن الشػعار علمػي اٟتػديث كالتفسػَت ،كمنحػو
()9
إجازة عامة
كمل يكتف ابن الشعار ٔتا حصل عليو من علوـ كمعارؼ يف مدينة ا١توصل بل كانت لو رحلة إىل عدد مػن ا١تػدف
كالبلداف مثل مدينة تكريت( ،)61كمدينة بغداد اليت زارىا يف العديد من ا١ترات ( )66كمدينة اربل اليت رحل إليها لالث مرات
( ،)65كذلك كانت لو رحلة إىل بالد الشاـ ،زار خال٢تا مدينيت حلب كدمش :اليت تردد عليها مػرات عػدة ()63كمػا كانػت
ل ػػو زايرة ل ػػبعا م ػػدف اٞتزي ػػرة الفراتي ػػة مث ػػل م ػػدينيت الرق ػػة ()66كحػ ػراف (،)65كديك ػػن ٖتدي ػػد س ػػنوات رحل ػػة اب ػػن الش ػػعار م ػػابُت
(455ىػ6555/ـ)إىل سنة(451ىػ6555/ـ)أم انو أمضى ٙتانية كعشػرين سػنة يف رحالتو،حصػل مػن خال٢تػا فوائػد كثػَتة
حافلػػة ابلنشػػاط العلمػػي الػػذم أٙتػػر يف ا٧تػػازه الكبػػَت بتػػنليف كتػػاب (قالئػػد اٞتماف)فضػػال عػػن تلقيػػو علػػوـ اٟتػػديث كالفقػػو

()5ابن الشعار ،قالئد اٞتماف،ـ،3ج ،576/6ـ،1ج.615/،61
()4ا١تصدر نفسو،ـ،5ج.365-366 /3
()7ا١تصدر نفسو،ـ،3ج.16-13/1
()1ا١تصدر نفسو،ـ،3ج.694-695/6
()9ا١تصدر نفسو،ـ،5ج566-561/3؛ للمزيد من التفاصيل عن ش يوخ ابن الشعار ينظر :حناف عبد ا٠تال :علي السبعاكم ،ا١تنهج التارخيي
عند ابن الشعار ا١توصلي(ت 456ق) يف كتابو قالئد اٞتماف يف فرائد شعراء ىذا الزماف ،رسالة دكتوراه غَت منشورة مقدمة اىل كلية االداب /
جامعة ا١توصل،5161،ص.31-59
()61ابن الشعار ،قالئد اٞتماف،ـ،6ج.565/5
()66ا١تصدر نفسوُ،ـ،6ج،694/6ـ،5ج،557/3ـ3ج،559/6ـ،6ج،67/،5ـ،5ج369/4
()65ابن ا١تستويف ،اتريخ اربل،ؽ316/6؛ابن الشعار ،قالئد اٞتماف،ـ،5ج61/4ـ،3ج،355/6ـ،6ج.664/5
()63ا١تصدر نفسو ،ـ،6ج ،554 ،553 ،561/6ـ،5ج،616 ،651 ،95 ،54/3ـ،6ج ،549 ،536 ،61 ،35 ،66/5ـ،5ج/4
 ،93 ،43 ،66ـ،4ج.649-647-655/7
()66ا١تصدر نفسو ،ـ،6ج.335/5
()65ا١تصدر نفسو ،ـ،3ج.54/6
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كالتفسػَت كاألدب كالنحػو علػى يػد العديػد مػن الشػيوخ كالعلمػػاء ،كمػا حصػل علػى إجػازات علميػة ( ،)64مػنهم ()67تػويف ابػػن
الشعار يف حلب سنة( 456ىػ6554/ـ) كلو تسع كٜتسوف سنة (.)61

 -3عصره

عػػاش ابػػن الشػػعار يف النصػػف األكؿ مػػن القػػرف (السػػابع للهجرة/الثالػػث عشػػر للميالد)،ك٘تثػػل ىػػذا القػػرف بوجػػود
قول ٘تثلت اب٠تالفة العباسية يف بغداد،كالدكلة االاتبكية يف ا١توصل كاربل ،كالدكلة األيوبية يف بالد الشاـ (451-556ق/
 6551-6657ـ)،كقد عاصر ابن الشعار يف ا١توصل حكػم ا١تلػك االاتبكػي نػور الػدين ارسػالف شػاه األكؿ ابػن عػز الػدين
مسعود األكؿ(417-519ىػ6561-6693/ـ)ككاف عصره عصر حركب بُت االاتبكة أنفسهم يف ا١توصػل كا١تػدف اجملػاكرة
٢تا٦،تػػا أدل إىل إضػػعافهم ()69كعن ػػد كفاتػػو عه ػػد اب١تلػػك البن ػػو القػػاىر ع ػػز الػػدين مس ػػعود الثػػا (465-417ى ػػ-6561/
6561ـ)كك ػ ػػاف عم ػ ػػره عش ػ ػػر س ػ ػػنُت،ككاف الوص ػ ػػي علي ػ ػػو،كتوىل ت ػ ػػدبَت أم ػ ػػره ٦تلوك ػ ػػو االرم ػ ػػٍت ب ػ ػػدر ال ػ ػػدين لؤل ػ ػػؤ(-436
457ق6551-6533/ـ) ،الػػذم سػػلك ٥تتلػػف الطػػرؽ يف القضػػاء علػػى أبن ػػاء االاتبكػػة كاحػػدا بعػػد األخػػر ،ففػػي س ػنة
465ى ػػ6561/ـ،تػػويف ا١تلػػك القػػاىر كعهػػد اب١تلػػك بعػػده البنػػو نػػور الػػدين ارسػػالف شػػاه الثػػا (464-465ى ػػ-6561/
 6569ـ)إال انو قتل بتدبَت من بدر الدين لؤلؤ لينفرد ابلسلطة مث جػاء بعػده أخػر ا١تلػوؾ االاتبكػة الػذين قضػى علػيهم بػدر
الدين لؤلؤ كىو انصر الدين ٤تمػود بػن القػاىر عػز الػدين مسػعود الثػا (436-464ىػػ6535-6569/ـ) ككػاف طفػالن ال
()51
يتجاكز عمره لالث سنُت ،ليحكم بدر الدين حىت كفاتو سنة(457ىػ6551/ـ)
()64االجازات العلمية :االجازة ٔتثابة شهادة تدؿ على أف طالب العلم قد أصبح عارفان بذلك العلم ،كما أهنا حصانة للطالب نفسوُ لكي
اليندس بُت ىذهِ الطبقة ا١تتعلمة ا١تشعوذكف كا١تتعا١توف كالنصابوف فنصبحت األجازة العلمية ٝتة ابرزة للعلماء تدؿ على علو مكانتهم كمكانة
العلم كأىلوُ.مها سعيد ٛتيد جرجيس ،الددكر التعليمي لألسر العلمية يف ا١توصل من القرف ا٠تامس اىل هناية القرف السابع ا٢تجرم ،رسالة
ماجستَت غَت منشورة مقدمة اىل كلية اآلداب جامعة ا١توصل5116،ـ.
()67السبعاكم ،ا١تنهج التارخيي،ص.31
( )61قطب الدين ابو الفتح موسى بن دمحم البعلبكي اٟتنبلي ا١تعركؼ ابليونيٍت ،ذيل مرآة الزماف( حيدر اابدالدكن ،مطبعة دائرة ا١تعارؼ
العثمانية)6956،ج 33/6؛الذىيب ،سَت اعالـ النبالءٖ ،تقي ::بشار عواد معركؼ ك٤تيي ىالؿ السرحاف،ط(66بَتكت ،مؤسسة الرسالة
للطباعة كالنشر)5116،ج.319/53
( )69عز الدين ابو اٟتسن علي بن ايب الكرـ دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي ابن االلَت ،التاريخ الباىر يف الدكلة األاتبكيةٖ ،تقي ::عبد القادر اٛتد
طليمات(القاىرة ،دار الكتب اٟتديثة)6943،ص697؛سعيد الديوه جي ،اتريخ ا١توصل(ا١توصل ،مديرية دار الكتب للطباعة
كالنشر)6915،ج.316/6
( )51للمزيد ينظر :ابن األلَت ،الكامل يف التاريخ(بَتكت ،دار صادر للطباعة كالنشر ،دار بَتكت للطباعة كالنشر)6944،ج-336/65
 339؛عماد الدين اٝتاعيل ابو الفدا ،ا١تختصر يف اخبار البشر،ط(6القاىرة ،ا١تطبعة اٟتسينية ا١تصرية ،د.ت)ج656/3؛عماد الدين اٝتاعيل
بن عمر ا١تعركؼ اببن كثَت ،البداية كالنهاية ،ط(5بَتكت ،مكتبة ا١تعارؼ)6977،ج16/63؛الديوه جي ،اتريخ ا١توصل،ج.366/6
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كقػد انصػرؼ بػػدر الػدين لؤلػػؤ خػالؿ فػًتة إمارتػػو إىل دفػع األخطػػار الػيت كػاف يسػػببها ا١تغػوؿ علػػى أطػراؼ إمارتػػو،
فاتبع سياسة اسًتضاءىم كمهادنتهم كتقدمي األمواؿ ٢تم ٟتماية إمارتو( )56أما يف بالد الشاـ ،فقد كانت العالقة بػُت حكػاـ
بػػالد الشػػاـ كالصػػليبيُت يف حػػركب مستمرة،كتعرضػػت العديػػد مػػن مػػدف الشػػاـ لغػػارات الصػػليبيُت ا١تتكػػررة ،كمل ٗتػػل تلػػك
اٟتػػركب مػػن ف ػًتات ا١تهادنػػة( .)55علمػػا أف ىػػذه اٟتقبػػة ٘تيػػزت اب٨تسػػار النفػػوذ الصػػلييب ،كاتسػػاع السػػيطرة ا١تغوليػػة كتعرضػػت
العديػػد مػػن ا١تػػدف يف بػػالد الشػػاـ كاٞتزيػػرة ٢تجمػػات ا١تغػػوؿ ،كانتهػػى األمػػر ابسػػتيالىم علػػى بعػػا مػػدف اٞتزيػػرة مثػػل ح ػراف،
كمياف ػ ػ ػػارقُت ،كذل ػ ػ ػػك يف س ػ ػ ػػنيت(457ىػ ػ ػ ػػ6551/ـ)ك (451ىػ ػ ػ ػػ6551/ـ) كدخ ػ ػ ػػل ىوالك ػ ػ ػػو داير بك ػ ػ ػػر قاص ػ ػ ػػدان حل ػ ػ ػػب
()53
سنة(457ىػ6551/ـ) مث احتلها يف سنة(451ىػ6551/ـ)
كمل ٘تنع تلك اٟتركب رحلػة النػاس كالعلمػاء مػن مكػاف إىل أخػر ،كشػهدت ىػذه اٟتقبػة تعػدد ا١تراكػز العلميػة مثػل
ا١توصػػل ،كحلػػب ،كدمشػػ ،:كالقػػاىرة ،الػػيت انفسػػت بغػػداد علػػى مكانتهػػا كدكرىػػا العلمػػي ،كسػػاعد علػػى ازدىػػار ىػػذه اٟتركػػة
انتشار ا١تدارس ،كتشجيع اٟتكاـ اال اتبكة الزنكيُت كاأليوبيُت للحركة العلمية كتقػريبهم للعلمػاء كاألدابء كا١تثقفػُت ،كإغػداؽ
خرج كاسػتقبل عػددان كبػَتان مػن العلمػاء كاألدابء كيف
األمواؿ عليهم ،كأصبحت ا١توصل كبالد الشاـ مركزان علميان كفكراين كبَتان ّ
(.)56
شىت اجملاالت

 -4نبذة عن كتابو(قالئد اجلمان يف فرائد شعراء ىذا الزمان)

يعػػد كتاب(قالئػػد اٞتمػػاف يف فرائػػد شػػعراء ىػػذا الزمػػاف) ا١تشػػهور ب(عقػػود اٞتمػػاف يف شػػعراء ىػػذا الزمػػاف) البػػن
الشعار ا١توصلي ،من ابرز أاثره األدبية كالتارخيية( ، )55كألف ابن الشعار كتابو ىذا بعد أف فرغ من أتليف كتابو اآلخر(ٖتفة
الوزراء) كذلػك يف سػنة(436ىػػ6533/ـ)( )54كعمػل علػى ٚتػع الشػعراء ٦تػن عػاش يف القػرف (السػادس للهجرة/الثػا عشػر
للمػػيالد) كأدرك ػوا القػػرف (السػػابع للهجرة/الثالػػث عشػػر للمػػيالد)( )57ككتاب(قالئػػد اٞتماف)أشػػبو مػػا يكػػوف بػػدائرة معػػارؼ
()56سوادم عبد دمحم الركيشدم ،امارة ا١توصل يف عهد بدر الدين لؤلؤ441-414ق(6519/بغداد ،مطبعة االرشاد)6976،ص.57-56
( )55للمزيد من التفاصيل ينظر :ابن األلَت ،الكامل،ج 91-97/65؛ ٚتاؿ الدين دمحم بن سامل،مفرج الكركب يف اخبار بٍت ايوب(القاىرة،
دار القلم ،د.ت)ج 3/3؛كماؿ الدين ايب القاسم عمر بن اٛتد ابن العدمي ،زبدة اٟتلب من اتريخ حلبٖ ،تقي ::سامي الدىاف(بَتكت،
ا١تطبعة الكالوليكية)6941،ج654-655/3؛قاسم عبدة قاسم ،ماىية اٟتركب الصليبية(الكويت ،مطابع السياسة)691،ص.667
()53ابن كثَت ،البداية كالنهاية،ج517/63؛ابو الفدا ،ا١تختصر يف اخبار البشر.515-699،
()56الركيشدم ،امارة ا١توصل،ص615؛اٛتد اٛتد بدكم ،اٟتياة العقلية يف عصر اٟتركب الصليبية ٔتصر كالشاـ(القاىرة ،مطبعة هنضة مصر،
الفجالة ،د.ت)ص5 ،6؛ السبعاكم ،ا١تنهج التارخيي،ص.57
()55السبعاكم ،ا١تنهج التارخيي ،ص.57
() 54ابن الشعار ،قالئد اٞتماف،مج،6ج.41/6
( )57عبد الواحد ذنوف طو ،العلوـ التارخيية كاٞتغرافية ،موسوعة ا١توصل اٟتضارية،ط(،5ا١توصل ،دار الكتب للطباعة
كالنشر)6995،مج.96/3

ى
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لشعراء عصره،إذ مل يكتف بنقل األخبار األدبية ١تن ترجم ٢تػم ،كإاػا حػاكؿ أف يػذكر كػل شػاردة ككاردة عػنهم ،كلػذلك فانػو
ترجم لرجاؿ العلم ،كأرابب الدكلة كالقضاة الذين كانوا يقولوف الشعر ،كعليو فاف أمهية ىذا الكتاب ال تقتصر على كصػف
اٟتياة األدبية فحسب ،كإاا تكمن أمهيتو يف ذكر اٞتوانب السياسية كاإلدارية كالدينية كاالقتصادية كالعلمية كغَتىا ،كبذلك
يعد موسوعة قيمة ال يستغٍت عنها الباحث يف التاريخ كاألدب( ،)51كالكتػاب يف األصػل عشػرة أجػزاء ضػخمة ،فقػد منهمػا
اٞتزءاف الثا كالثامن(.)59

اثنياً :تراجم مدن اجلزيرة الفراتية عند ابن الشعار املوصلي

بلغ عدد تراجم مدف اٞتزيرة الفراتية اليت كردت لدل ابن الشعار ا١توصلي ست كسبعوف( )74ترٚتة ،ككانت
تراجم لشخصيات من مدف متعددة من اٞتزيرة الفراتية كىي مدف :حراف ،جزيرة أبن عمر ،سنجار ،دنيسر ،ميافارقُت،
داير بكر ،أسعرد ،آمد ،خالط ،نصيبُت ،ماردين ،بلد ،رأس العُت ،صرخد،حصن كيفا .ينظر ملح :رقم ( )6كالذم ديثل
خارطة بلداف اٞتزيرة الفراتية ،كمن خالؿ أحصاء أعداد الًتاجم يف كل مدينة من مدف اٞتزيرة الفراتية تلك ،كمن خالؿ
جدكؿ رقم ()6الوارد أدانه:
التسلسل

جدكؿ رقم( )6من عمل الباحثة ابالستناد اىل ما ذكرهُ ابن الشعار
اسم املدينة

اعداد الرتاجم من كل مدينة

-6

حراف

65

-5

جزيرة ابن عمر

65

-3

سنجار

9

-6

دنيسر

4

-5

أسعرد

5

-4

ميافارقُت

6

-7

داير بكر

3

-1

خالط

3

-9

نصيبُت

5

-61

ماردين

5

( )51سامي الصقار ،ابن الشعار ا١توصلي ،مؤرخ الشعراء ككتابو عقود اٞتماف يف شعراء ىذا الزماف٣ ،تلة كلية اآلداب ،الرايض ،جامعة
الرايض،6979،ع.557-561/4
()59السبعاكم ،ا١تنهج التارخيي،ص.41

ى
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-66

بلد

5

-65

رأس العُت

5

-63

آمد

5

-66

حصن كيفا

6

-65

الرقا

6

-64

شخصيتاف انتماؤىم ألكثر من مدينة من مدف اٞتزيرة الفراتية

3

تبُت أف كل من مدينيت حراف ،كجزيرة ابن عمر ،جاءت أكالن من حيث عدد الشخصيات اليت ترجم ٢تا ابن
الشعار ،كبلغ عدد الشخصيات يف كل مدينة(ٜ )65تس عشرة ترٚتة ،مث جاءت مدينة سنجار بواقع( )9تسع تراجم،
كلعل السبب يف ذلك يعود اىل قرب ىذهِ ا١تدف من ا١توصل قياسان ٔتدف اٞتزيرة األخرل ،كرٔتا كاف السبب األستقرار
السياسي الذم شهدتو ىذه ا١تدف قياسان ٔتدف اٞتزيرة األخرل .مث جاءت مدينة دنيسر بواقع ( )4ستة تراجم ،كمدينة
اسعرد( )5تراجم ،كمدينة ميافارقُت ()6تراجم ،كداير بكر كخالط( )3لاللة تراجم لكل منهما ،كنصيبُت ،كماردين ،كبلد،
كرأس العُت ،كامد ،ترٚتتاف النتاف لكل منهم ،كحصن كيفا كالرقة( )6ترٚتة كاحدة لكل منهما ،فضالن عن ( )3لاللة
تراجم كاف أنتماؤىم ألكثر من مدينة من مدف اٞتزيرة الفراتية كىم ،حيِت بن أسعد بن حيِت بن موسى أبو ا١تفضل
السنجارم األصل ،الفارقي ا١تولد ،الدنيسرم األصل( ،)31كيوسف بن ابراىيم بن مركاف ا١تارديٍت كأصلوُ من راس العُت(،)36
كدمحم بن قريش بن مسلم ابو عبد هللا األسدم ا١تعركؼ ابلفارقي كلد ٔتاردين كنشن ٔتيافارقُت .كمن ا١ترجح أف أعداد الًتاجم
كتوزيعها حسب ا١تدف ،كاف ْتسب عدد األشخاص الذين التقى هبم أبن الشعار كالذين ينتسبوف لتلك ا١تدف ،أك ما
كصلوُ عنهم من معلومات تتعل :أبشعارىم كحياهتم.
من كاف
ككاف لًتاجم مدف اٞتزيرة الفراتية اليت ذكرىا ابن الشعار رحالت اىل العديد من ا١تدف كالبلداف ،كمنهم ّ
أصلوُ من مدف اٞتزيرة الفراتية ،اإل أنوُ كلد كنشن يف مدينة اخرل مثل عبد العزيز بن دمحم بن علي بن ٛتزة بن القبيطي
اٟترا األصل،البغدادم ا١تولد( ،)35كمنهم من كاف ينتسب اىل مدينة من غَت مدف اٞتزيرة الفراتية ،كلكنوُ أنتقل كاستقر يف
احدل مدف اٞتزيرة الفراتية ،مثل ،كعمر بن ابراىيم بن علي ابو حفص ا٠توجستا األصل الدنيسرم ا١تولد( .)33كدمحم بن
عمر بن اٟتسُت بن دمحم بن منصور الذم ينتسب اىل بغداد كميافارقُت( )36ككما ىو مبُت يف اٞتدكؿ رقم()5
()31ابن الشعار ،قالئد اٞتماف،ج،9ص.565
()36ا١تصدر نفسو،ج،61مج،1ص .635
()35ا١تصدر نفسو،ج،3مج،5ص615
()33ا١تصدر نفسو،ج،5مج،6ص674
( )36ا١تصدر نفسو،ج،7مج ،4ص515

ى
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التسلسل

جدول رقم ( )1من عمل الباحثة ابالستناد اىل ما ذكرهُ ابن الشعار
األسم

سنة الوفاة

ا١تدينة اليت ينتسب
اليها

اٞتزء كالصفحة

-6

ابراىيم بن عمر بن دمحم ابو اسحاؽ 439ق6566/ـ
اٟتا

داير بكر

مج،6ج41-47 ،6

-5

ابراىيم بن اٝتاعيل بن دمحم ا١تعركؼ 455ق6555/ـ
اببن النقيب

حراف

مج،6ج ،6ص79

-3

ابراىيم بن سليماف بن عبد هللا أبو 467ق6551/ـ
اسحاؽ التميمي

صرخد

مج،6ج ،6ص15

-6

ابراىيم بن عمر أبو اسحاؽ اٞتزرم كاف حيان سنة جزيرة ابن عمر
437ق6539/ـ
ا١تعركؼ اببن الزرقاء

مج،6ج،6ص99

معاصران البن الشعار

-5

أٛتد بن دمحم أبو نصر اآلمدم

-4

أٛتد بن ايب بكر بن ايب دمحم ابو ت451ق6553/ـ
الفضل ا٠تالطي

خابراف ،قرية من
قرل خالط

-7

أٛتد بن يرنقش بن عبد هللا ابو ت465ق6561/ـ
العباس السنجارم

سنجار

مج،6ج،6ص565

-1

أٛتد بن ا١تبارؾ بن نوفل ابو العباس ت436ق6534/ـ
النصييب

نصيبُت

مج،6ج،6ص545

-9

اٛتد بن ايب الفرج بن منيع ابو ت454ق6551/ـ
العباس الدنيسرم

دنيسر

مج،6ج،6ص597

-61

اسحاؽ بن ىبة هللا بن صدي :بن ت464ق6569/ـ االرحبيشي نسبة اىل مج،6ج ،6ص359
..ا٠تالطي
٤تمود

-66

اسعد بن حيِت بن موسى السنجارم ت456ق6554/ـ

سنجار

مج،6ج،6ص379

-65

أٝتاعيل بن ابراىيم بن غازم ت437ق6539/ـ
ا١تعركؼ اببن فلوس

ماردين

مج،6ج،6ص651

ى
()414

آمد

مج،6ج ،6ص647
مج،6ج،6ص516
515-
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-63

أٝتاعيل بن عمر بن عبد العزيز ابو كاف حيان سنة
455ق6557/ـ
الفدا السنجارم

سنجار

مج،6ج،6ص637

-66

أٝتاعيل بن يرنقش بن عبد هللا ابو تويف سنة نيف
كستمائة
الفدا السنجارم

سنجار

مج،6ج،6ص666

-65

ابراىيم بن دمحم بن معايل بن عبد ت459ق6536/ـ
الكرمي ابو اسحاؽ الرقي

الرقا

مج،6ج،6ص653

-64

سنة
سعيد بن دمحم بن سعيد ابو منصور كلد
569ق6656/ـ
اٞتزرم

جزيرة ابن عمر

مج،5ج،3ص61

-67

سليماف بن النجيب بن ا١تعلى بن معاصرا البن الشعار اصلو من الرقة سكن مج،5ج ،3ص53
حراف كتويف فيها
النجيب سليماف الرقي الرقي

-61

صاحل بن دمحم األسعردم

اسعرد

مج،5ج،3ص653

-69

-51

سليماف بن ايب طالب بن عيسى ت457ق6559/ـ
ابو الربيع البلدم ا١تعركؼ اببن
بُصيلة

بلد

مج،5ج،3ص75

عبد هللا بن دمحم بن فتياف ابو دمحم معاصرا البن الشعار
اٞتزرم

جزيرة ابن عمر

مج،5ج،3ص691

-56

عبد الرٛتن بن صاحل بن عمار ،ابو ت457ق6559/ـ
دمحم التغليب الدنيسرم

دنيسر

مج،5ج،3ص554

-55

عبد الصمد بن دمحم بن اجمللى ابو كاف حيا سنة
436ق6533/ـ
علي بن ايب عبد هللا

نصيبُت

مج،5ج،3ص314

-53

عبد الرٛتن بن ٛتد األسعردم

معاصر البن الشعار

اسعرد

مج،5ج،3ص366

-56

عبد العزيز بن دمحم بن علي ابو ت436ق6534/ـ
الربكات اٟترا

حراف

مج،5ج،3ص615

-55

عبد الغٍت بن يوسف بن عبد معاصر البن الشعار
الواحد ابو دمحم البكرم

حراف

مج،3ج،6ص 64

-54

عبد الغٍت بن دمحم بن أيب القاسم ت439ق6534/ـ

حراف

مج،3ج،6ص54

معاصران البن الشعار

ى
()415
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ابو دمحم ا٠تطيب اٟترا
-57

عبد القادر بن مسلم بن سالمة بن معاصر البن الشعار
ايب البهاء اٟترا

حراف

-51

عبد احملسن بن اٝتاعيل بن ٛتداف معاصر البن الشعار
ابو علي اٞتزرم

-59

عبد ا١تنعم بن علي بن نصر دمحم ت
416ق6516/ـ
اٟترا ا١تعركؼ اببن الصقيل

مج ،3ج،6ص36

جزيرة ابن عمر

مج،3
ص616

ج،6

حراف

مج،3
ص655

ج،6

-31

عبد الرزاؽ بن رزؽ هللا بن ايب بكر كاف حيا سنة
431ق6535/ـ
ابو دمحم الرسعٍت

رأس العُت

مج،3ج ،6ص695

-36

عبد القادر بن مسلم بن سالمة معاصر ألبن الشعار
اٟترا

حراف

مج ،3ج ،6ص36

-35

علي بن عمر بن عبد العزيز ابو معاصر البن الشعار
اٟتسن السنجارم

سنجار

مج،3ج،6ص355

-33

علي بن حيِت دمحم بن اٟتسن بن ت451ق6555/ـ
يوسف ابو اٟتسن الشلما

جزيرة ابن عمر

مج،6ج ،5ص31

-36

علي بن يوسف بن دمحم ابو اٟتسن معاصر البن الشعار
النمَتم ا١تارديٍت

ماردين

مج،6ج،5ص71

-35

علي بن نصر بن منصور ابو اٟتسن معاصر البن الشعار
اٟترا

حراف

مج،6ج،5ص96

-34

علي بن عثماف بن اجمللى ابو ت459ق6536/ـ
اٟتسن اٞتزرم ا١تعركؼ اببن دنينة

جزيرة ابن عمر

مج،6ج،5ص97

-37

علي بن اٟتسُت بن علي ا١تعركؼ كاف حيا سنة
437ق6539/ـ
اببن داباب السنجارم

سنجار

-31

عمر بن ابراىيم بن علي بن ايب ت414ق6519/ـ ا٠توجستا االصل ،مج،6ج،5ص674
الدنيسرم ا١تولد
بكر بن رخاـ

ى
()416

مج،6ج ،5ص661
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-39

عمر بن ا٠تضر بن اللمش ،ابو معاصرا البن الشعار
حفص الدنيسرم

دنيسر

مج،6ج،5ص569

-61

القاسم بن دمحم بن سعيد ابو دمحم ت451ق6555/ـ
اٞتزرم

جزيرة ابن عمر

مج،6ج،5ص347

-66

عمر بن علي بن سيار ابو حفص معاصر البن الشعار
السنجارم

سنجار

مج،6ج536 ،5

-65

عمر بن اٝتاعيل بن مسعود الفارقي معاصر البن الشعار

ميافارقُت

مج،6ج ،5ص541

-63

دمحم بن قريش بن مسلم

ت451ق6531/ـ

كلد ٔتاردين كنشن
ٔتيافارقُت

مج،5ج،4ص516

-66

ا١تبارؾ بن دمحم بن دمحم بن عبد معاصر البن الشعار
الكرمي بن عبد الواحد الشيبا

جزيرة ابن عمر

مج،5ج،4ص 36

-65

دمحم بن اٝتاعيل بن ٛتداف ابو بكر معاصر البن الشعار
اٟتيزا

داير بكر

مج،5ج،4ص613

-64

دمحم بن عبد السالـ بن دمحم بن عبد كاف حيا سنة
463ق6564/ـ
العزيز بن ىبة هللا السنجارم

سنجار

مج،5ج،4
ص639-631

-67

دمحم بن ايب بكر بن عمر بن منصور معاصرا البن الشعار
ابو عبد هللا االموم

ميافارقُت

مج،5ج،4ص675

-61

دمحم بن اٝتاعيل بن علي ابو عبد كاف حيا سنة
455ق6557/ـ
هللا اٟتصكفي

حصن كيفا

مج،5ج،4ص613

-69

دمحم بن القاسم بن ىبة هللا بن كاف حيا سنة
451ق6531/ـ
القاسم بن علي بن دمحم اٞتزرم

دنيسر

مج،5ج ،4ص535

-51

دمحم بن ٤تمود بن دمحم اٟترا

ت465ق6565/ـ

حراف

مج،5ج ،4ص567

-56

دمحم بن زىر األسعردم

معاصرا البن الشعار

اسعرد

مج،5ج،4ص575

-55

دمحم بن ا٠تضر ابو عبد هللا ايب ت455ق6555/ـ
القاسم اٟترا

حراف

مج،5ج ،4ص353

ى
()417
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-53

سنة
دمحم بن عمر بن دمحم ا١تعركؼ اببن كلد
553ق6651/ـ
زبيدة اٞتزرم

جزيرة ابن عمر

مج،4ج ،7ص646

-56

دمحم بن اايس بن عبد هللا ،ابو عبد ت465ق6566/ـ
هللا اٟترا

حراف

مج،4ج ،7ص675

-55

دمحم بن عمر بن اٟتسُت بن دمحم بن كاف حيا سنة
431ق6561/ـ
منصور البغدادم الفارقي

ميافارقُت

مج،4ج ،7ص515

-54

دمحم بن غرة بن ايب الفتح بن سامل كاف حيا سنة
436ق6534/ـ
ابو عبد هللا ا١ترم العمرم

حراف

مج،4ج،7ص595

-57

دمحم بن ايب القاسم بن دمحم ابو عبد كاف حيا سنة
467ق6551/ـ
هللا اآلمدم

آمد

مج،4ج ،7ص317

-51

نصر بن يوسف بن نصر بن عبد ت453ق6554/ـ
الرزاؽ

جزيرة ابن عمر

-59

سنة
نصر هللا بن اسعد بن نصر هللا بن كلد
595ق6691/ـ
عامر ابو الفتح البلدم

بلد

-41

نصر هللا بن دمحم بن اباب ،ابو الفتح معاصران البن الشعار
بن ايب بكر االسعردم

اسعرد

-46

نصر هللا بن دمحم بن دمحم بن عبد ت437ق6539/ـ
الكرمي بن عبد الواحد الشيبا

جزيرة ابن عمر

-45

اا بن ا٠توجستا

معاصران البن الشعار

ج،9ص61
ج،9ص 55،54
ج،9ص59
ج،9ص61-34

دنيسر

ج،9ص613

-43

ىالؿ بن ٤تفوظ بن ىالؿ ابو ت461ق6563/ـ
النجم الرسعٍت

رأس العُت

ج،9ص611

-46

ىذاب بن دمحم بن اٟتسن ابو ت437ق6539/ـ
ا١تفاخر االسعردم

اسعرد

ج،9ص16

-45

حيِت بن اسعد بن حيِت بن موسى معاصر البن الشعار
ابو ا١تفضل

سنجارم االصل،
الفارقي ا١تولد،
الدنيسرم االصل

ج،9ص565

ى
()418
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-44

حيِت بن اٟتسن بن اٛتد بن مركاف كاف حيا سنة
466ق6564 /ـ
بن علي الطنزم

جزيرة ابن عمر

ج،9ص555

-47

حيِت بن دمحم بن عمر بن دمحم ابو كاف حيا سنة
435ق6536/ـ
الفخر اٞتزرم

جزيرة ابن عمر

مج،1ج ،61ص64

-41

حيِت بن حيِت بن دمحم بن عمر ابو معاصر البن الشعار
زكراي األسعردم

اسعرد

مج،1
ص79

-49

يعقوب بن صابر بن بركات بن ت454ق6551/ـ
عمار

حراف

مج،1ج،61ص95

-71

يوسف بن ابراىيم بن مركاف معاصر البن الشعار
ا١تارديٍت

ماردين ،رأس العُت مج،1ج،61ص
635

-76

يعقوب بن عبد ا١تلك بن ايب ت436ق6533/ـ
اٟتسن بن علي الضرير

سنجار

مج،1
ج،61ص615

-75

سنة
يوسف بن اٛتد بن يوسف بن كلد
577ق6616/ـ
األزرؽ ابو العز الفارقي

ميافارقُت

مج،1ج،61ص
661

-73

يوسف بن سعد بن اٟتسُت بن كاف حيا سنة
436ق6534/ـ
سعد ابو العز اٞتزرم

جزيرة ابن عمر

-76

يوسف بن فضل هللا بن حيِت ابو ت456ق6554/ـ
اٟتجاج كابو ا١تظفر السكاكيٍت

حراف

مج،1ج،61ص
515

-75

يوسف بن يوسف ابو اٟتجاج كاف حيا سنة
461ق6556/ـ
الفارقي

ميافارقُت ،سكن
جزيرة ابن عمر

مج،1ج،61ص
366-361

-74

عمر بن اسحاؽ بن ىبة هللا معاصران البن الشعار
ا١تعركؼ اببن قاضي خالط

خالط

ج،61

مج،1ج،61
ص563

مج،6ج،5ص561

كمن اٞتدير ابلذكر ،أف ابن الشعار ا١توصلي ككما أكضحنا سابقان كانت لو رحلة اىل العديد من البلداف ،كمل يزر
مدف اٞتزيرة الفراتية سول النتاف منها فقط ،كمها مدينة حراف اليت زارىا مرة كاحدة سنة 431ق6561/ـ ،كمدينة الرقة اليت
مل يذكر ابن الشعار السنة اليت زارىا فيها ،ككانت معلوماتو عن الشخصيات اليت ترجم ٢تا ،فضالن عن ا١تصادر ا١تكتوبة ،أما
من خالؿ لقاؤه ا١تباشر بتلك الشخصيات يف احدل ا١تدف اليت ٚتعت األلناف معان ،كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ ال

ى
()419
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اٟتصر :علي بن نصر بن منصور اٟترا  ،الذم التقى بو ابن الشعار ٔتدينة حلب كأنشدهُ من أشعارِه( ،)35كعلي بن
اٟتسُت بن علي بن سعيد السنجارم ،التقى ِبو ابن الشعار ٔتدينيت بغداد كحلب( ،)34كحيِت بن دمحم بن عمر ابو الفخر بن
ايب الفضل اٞتزرم شاىدهُ ابن الشعار ٔتدينة ا١توصل( ،)37كيعقوب بن عبد ا١تلك بن ايب اٟتسن التقى ِبو ابن الشعار ٔتدينة
أربل( .)31أك من خالؿ لقاؤهُ بشخصيات كانت على اتصاؿ ابلشخصية اليت ترجم ٢تا ابن الشعار ،كمن ذلك على سبيل
ا١تثاؿ ،ابراىيم بن عمر ابو اسحاؽ اٞتزرم ،اخذ ابن الشعار معلوماتو عن ىذه الشخصية من شخص كاف يعرؼ ابراىيم
بن عمر التقى بو ابن الشعار ٔتدينة حلب( .)39كاسحاؽ بن ابراىيم بن غازم ا١تعركؼ اببن فلوس ،استقى ابن الشعار
معلوماتو عن ىذه الشخصية من شخص كاف يعرؼ ابن فلوس كالتقى بو ٔتدينة حلب فقاؿ((:أنشد أبو الفتوح اٟتسُت
بن اٟتسن البكرم ،قاؿ أنشد ابو طاىر بن فلوس لنفسو بدمش.)61())...:

اثلثاً :ميزات تراجم مدن اجلزيرة الفراتية اليت وردت لدى ابن الشعار املوصلي

أىتم أبن الشعار ا١توصلي من خالؿ تراجم مدف اٞتزيرة الفراتية اليت ذكرىا ابإلشارة اىل العديد من اٞتوانب
األساسية كا١تهمة للشخصيات اليت ترجم ٢تا ،فذكر رحالهتم كتنقالهتم ،كاٞتوانب اليت ٘تيزكا فيها سواء اكانت دينية ،أـ
علمية أـ أدبية ،كما أشار اىل اٞتوانب االدارية اليت ٘تيزكا فيها ،كا١تناصب اليت شغلوىا ،فضال عن االشارة يف بعا
االحياف اىل عالقة تلك الشخصيات ٔتلوؾ كحكاـ كأمراء عصرىم .كديكن تقسيم ميزات تلك الًتاجم على النحو التايل:

 -6االشارة اىل اجلوانب الدينية:

ِ
حديثو عن تراجم مدف اٞتزيرة الفراتية ،العلوـ الدينية اليت ٘تيزكا فيها سواء يف
ذكر ابن الشعار ا١توصلي من خالؿ
٣تاؿ القرآف الكرمي ،كاٟتديث ،كالفقو ،كالوعظ ،كالتصوؼ ،كتدريس العلوـ الدينية يف ا١تدارس ا١تتنوعة سواء يف مدف اٞتزيرة
الفراتية أـ خارجها ،كمن الشخصيات اليت ٘تيزت يف ٣تاؿ القرآف كاٟتديث ،عبد الرزاؽ بن رزؽ هللا بن ايب بكر ابو دمحم
الرسعٍت ،الذم حفظ القرآف الكرمي ،كقرأهُ ابلركاايت ،كٝتع اٟتديث الكثَت ،قدـ اىل ا١توصل سنة 463ق6564 /ـ كنزؿ
بدار اٟتديث ا١تهاجرية( ،)66كما أنوُ صنف عدة كتب منها (القمر ا١تنَت يف علم التفسَت) ك(أسٌت ا١تواىب يف أحاديث
( )35ا١تصدر نفسوُ،ج،5مج،6ص.95
()34ا١تصدر نفسوُ،ج،5مج6،ص661
( )37ا١تصدر نفسوُ،ج ،61مج ،1ص.64
( )31ا١تصدر نفسوُ،ج ،61مج ،1ص.615
( )39ا١تصدر نفسوُ،ج،6مج،6ص.647
( )61ا١تصدر نفسوُ ،ج،6مج،6ص .651
( )66دار اٟتديث ا١تهاجرية  :بناىا أبو القاسم علواف بن مهاجر بن علي ابن مهاجر للفقهاء يف سكة بٍت ٧تيح كال يعرؼ مىت بنيت ا١تدرسة
 .كأف دار اٟتديث ا١تهاجرية كانت مبنية سنة  555ىػ6657/ـ ،كعلى ىذا فا١تدرسة بنيت بعد ىذا التاريخ  .كأبناء مهاجر من األسر

ى
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ِ
مركايتو( .)65كعلي بن حيِت بن دمحم بن اٟتسن أبو اٟتسن
ا١تذاىب) كغَتىا من الكتب .كقد أجاز البن الشعار ٚتيع
الشلما  ،الذم كاف من اىل القرآف كاٟتديث كلو شعر كمدائح ( ،)63كدمحم بن قريش بن مسلم ا١تعركؼ ابلفارقي الذم
٘تيز يف ٣تاؿ الفقو كاالدب كاالقراء ،كتنقل بُت العديد من ا١تدف مثل كاسط كبغداد اال أنو ٘تيز يف ٣تاؿ قراءة القرآف
كأشتهر اب١توصل ،كتصدر لألقراء كانتشر صيتو كما ذكر ابن الشعار( )66كالذم قاؿ عنو ايضان...((:أنتهت اليو ا١تعرفة
ابلقرآف العزيز كحسن ِ
أدابو ،كتفرد ّتودة التالكة ،كحسن األداء .))...كدمحم بن ايب بكر بن عمر بن منصور أبو عبد هللا
األموم الباملي الذم قرأ القرآف الكرمي،كٝتع اٟتديث( .)65كمن بُت شخصيات مدف اٞتزيرة الفراتية اليت أشار اليها أبن
الشعار ،ك٘تيزت يف ٣تاؿ العلوـ الدينية أيضان ،حيِت بن أسعد بن حيِت بن موسى أبو ا١تفضل السنجارم ،الذم كاف من
أىل القرآف ،قرأهُ ابلقراءات على يد العديد من الشيوخ كمنهم الشيخ أيب اٟتسن النيلي بدنيسر ،ككاف لوُ عناية ابلتجويد،
كحسن االداء ابلقراءة كما ذكر ابن الشعار( ،)64ك٦تن ٘تيز يف ٣تاؿ قراءة القرآف يعقوب بن عبد ا١تلك بن أيب اٟتسن بن
علي الضرير ،أبو يوسف األسدم الذم كاف قارائن للقرآف ،كاعظان يف األعزية ،ككاف كما ذكر ابن الشعار( )67طيب
الصوت ،حسن اٟتنجرة ابلقراءة ،كمن أبناء األلَت الذين ٘تيزكا يف عدة ٣تاالت كمنها العلوـ الدينية ،يوسف بن سعد بن
اٟتسُت بن سعد بن اجمللى بن قرطاس ابو العز اٞتزرم ،نشن اب١توصل كحفظ القرآف الكرمي ،كٝتع اٟتديث على ٚتاعة من
أىل اٟتديث اب١توصل ،كلو مصنفات ٝتعها أخوالوُ أبناء األلَت اٞتزريوف كمنهم دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي اٞتزرم( .)61أما
عبد العزيز بن دمحم بن علي القبيطي اٟترا  ،فقد كاف شيخان حافظان للقرآف العظيمٝ ،تع اٟتديث كحدث(.)69
أما يف ٣تاؿ الفقو فقد ذكر ابن الشعار العديد من شخصيات مدف اٞتزيرة الفراتية اليت ٘تيزت يف ىذا اجملاؿ
درس الفقو
كمنهم ،اٝتاعيل بن ابراىيم بن غازم بن علي ا١تعركؼ اببن فلوس من أىل ماردين الذم كاف فقيهان حنفيانّ ،
العلمية اليت كانت اب١توصل ،شيدكا يف ا١توصل دار حديث كفوقها مدرسة ،كدرسوا فيها .كماؿ الدين أبو الفضل عبد الرزاؽ بن اتج الدين
أٛتد ا١تعركؼ اببن الفوطي ،تلخيص جممع اآلداب يف معجم األلقابٖ ،تقي : :مصطفى جواد ( دمش ،:ا١تطبعة ا٢تامشية ،)6943 ،ج 6

 /ؽ  475 / 5؛ انجي معركؼ ،علماء النظاميات ومدارس املشرق اإلسالمي ( ط  ،6بغداد ،مطبعة اإلرشاد )6973 ،ص  655ػ
. 653
( )65ا١تصدر نفسو،،ج ،6مج ،3ص.695،694
( )63ا١تصدر نفسو،ج ،5مج ،6ص.31
()66ا١تصدر نفسو ،ج،4مج،5ص.515 ،516
()65ا١تصدر نفسوُ ،ج،4مج،5ص.675
( ) 64ا١تصدر نفسو ،ج،9ص.565،563
()67ا١تصدر نفسو،ج ،61مج ،1ص.615
()61ا١تصدر نفسو ،ج،61مج ،1ص.563
( ) 69ا١تصدر نفسو،ج ،3مج،5ص.615
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اب١تدرسة العزية ا١تنسوبة اىل األمَت عز الدين ايبك(ت465ق6567 /ـ)( ،)51كعبد الصمد بن دمحم بن اجمللى بن دمحم بن
ا١تنصور بن ا١تبارؾ الذم كانت لو رحلة اىل ا١توصل كقصد فيها كماؿ الدين بن يونس( )56الفقيو الشافعي ليقرأ ِ
عليو الفقو
عليو كيبالغ يف أكراموِ
كنزؿ اب١تدرسة ا١تولوية البدرية( ،)55ا١تطلة على دجلة ككاف يًتدد اىل األمَت بدر الدين لؤلؤ كيقبل ِ
كيرفع قدر( ، )53كابراىيم بن دمحم بن معايل ابو اسحاؽ الرقي الذم قدـ اىل ا١توصل كصحب العديد من الشيوخ كمنهم
مكي بن رايف بن شبة ا١تاكسيٍت(ت413ق  )6514/كأتدب ِ
عليو كدرس الفقو الشافعي كأصبح معيدان اب١تدرسة
العزية( ،)56كما أنوُ أصبح خازانن لكتب ا١تدرسة ا١تذكورة )55(.كاٛتد بن دمحم أبو نصر اآلمدم الذم كاف فقيهان ،عا١تان،
شافعي ا١تذىب كما ذكر ابن الشعار( )54كتوىل اعادة الفقة يف احدل ا١تدارس ٔتاردين .كدمحم بن عبد السالـ بن دمحم
كدرس الفقو يف احدل ا١تدارس ابربل
ا١تعركؼ اببن ا٠تطيب السنجارم ،الذم كاف فقيهان شافعيان مدرسان قدـ مدينة اربل ّ
عدة سنُت( . )57كحيِت بن اٟتسن بن اٛتد بن مركاف بن علي بن سالمة بن مركاف الطنزم ،الذم تنقل بُت أكثر من مدينة
درس يف مدارسها ،فقد رحل اىل ا١توصل كتفقو اب١تدرسة االاتبكية العتيقة( )51على الشيخ أيب ا١تظفر
كٝتع من شيوخها ك ّ

( )51ا١تصدر نفسو،ج،6مج،6ص651
( )56كماؿ الدين بن يونس :كماؿ الدين أبو عمراف موسى ابن يونس بن دمحم بن منعة ،كلد سنة  556ىػ  6654 /ـ ،عالمة زمانو ،اتقن
كظل مقيمان فيها إىل أف تويف سنة  439ىػ  6566 /ـ .للمزيد ينظر  :موف :الدين
اٟتكمة ك٘تيز يف سائر العلوـ  .ككاف مدرسان يف ا١توصلّ ،
اٛتد بن القاسم بن أيب أصيبعة ،عيوف األنباء يف طبقات األطباءٖ ،تقي ::نزار رضا(بَتكت ،منشورات دار مكتبة اٟتياة)6945 ،ص 66؛ ابو
العباس مشس الدين اٛتد بن دمحم ابن خلكاف،كفيات األعياف كانباء ابناء الزمافٖ ،تقي ::احساف عباس ( ،بَتكت ،دار صادر )6941،ج 5
 366 /كما بعدىا .
( )55ا١تدرسة البدرية :بناىا بدر الدين لؤلؤ(ت457ق)يف قلعة ا١توصلٕ ،تاكر مشهد حيِت بن القاسم بناىا على انقاض مسجد كاف قد بناه
اٟتسُت بن سعيد بن ٛتداف التغليب.سعيد الديوه جي ،اتريخ ا١توصل(،بغداد ،مطبوعات اجملمع العلمي العراقي،)6915 ،ج،6ص،369
.351
( )53ابن الشعار ،قالئد اٞتماف،ج،3مج،5ص314،317
( )56ا١تدرسة العزية :اليت أنشنىا نور الدين ابو اٟتارث ارسالف شاه بن مسعود بن مودكد(417-519ق6551-6693/ـ)كتعرؼ ٔتقاـ
االماـ ٤تسن كبينهما ساحة كاسعة .للمزيد ينظر :ابن الشعار ،قالئد اٞتماف،ج،6مج،6ص653؛سعيد الديوجي ،مدارس ا١توصل يف العهد
االاتبكي،ص.9
( )55ابن الشعار ،قالئد اٞتماف،ج،6مج ،6ص.653
( )54ا١تصدر نفسوُ ،ج،6مج،6ص.647
( )57ا١تصدر نفسو،ج،4مج،5ص.639 ،631
( )51ا١تدرسة األاتبكية العتيقة :بناىا سيف الدين غازم بن عماد الدين زنكي بن اؽ سنقر(566ق6669-6664/ـ)كىي من أحسن
ا١تدارس كأكسعها كجعلها كقفان على الفقهاء الشافعية كاٟتنفية .ينظر :علي بن ايب الكرـ دمحم بن عبد الكرمي ا١تعركؼ اببن االلَت،الباىر يف اتريخ
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دمحم بن علواف بن مهاجر ا١توصلي(ت465ق6561/ـ) الفقيو الشافعي مدة ،كحفظ كتاب التنبيو لالماـ
الشَتازم(ت674ق6113/ـ) ،كقرأ شيئان من مسائل ا٠تالؼ كالفرائا على االماـ ابن ابطيش(ت455ق6557/ـ)
كالزمو مدة ،ك٘تيز ٔتا قرأه ِ
عليو مث رحل اىل بغداد ،كأقاـ اب١تدرسة النظامية( )59كٝتع من شيوخها ،فضال عن ٝتاعو من
ُ
ُ
()41
شيوخ اخرين ،مث أقاـ اب١توصل،كبعدىا توجو اىل بلده .
كمن شخصيات مدف اٞتزيرة الفراتية اليت ذكرىا ابن الشعار ك٘تيزت يف أكثر من ٣تاؿ من ٣تاالت العلوـ الدينية،
ا١تبارؾ بن دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي ا١تعركؼ اببن األلَت الذم ٘تيز يف العديد من اجملاالت الدينية ،مثل القرآف ،كاٟتديث،
ِ
كسقمو كمشاخيو ،كصنف العديد من التصانيف يف ىذهِ اجملاالت منها( النهاية يف شرح
كالفقو ،كاللغة ،كصحة اٟتديث
غريب اٟتديث)ككتاب(جامع األصوؿ يف احاديث الرسوؿ)ككتاب(األنصاؼ يف الكشف كالكشاؼ)كىو تفسَت القرآف
الكرمي ٚتعوُ من كتاب الكشف كالبياف ،ككتاب( الشايف)كشرح مسند االماـ الشافعي كغَتىا من الكتب .كجالؿ بن
٤تفوظ بن ىالؿ أبو النجم الرسعٍت ا١تعركؼ اببن السراج الذم ٘تيز يف ٣تاؿ الفقو كاٟتديث ،فكاف فقيهان حنبلي ا١تذىب،
قارائن للقرآف ككاف من أىل الزىد كالورع ،تفقو ببغداد ،كٝتع من الكاتبة شهدة األبرم(ت576ق6671/ـ) كعاد اىل
ِ
كحدث ككاف األمَت عماد الدين أبو العباس اٛتد بن علي بن اٛتد بن ا١تشطوب الكردم(ت469ق/
مدينتو رأس العُت
ّ
6555ـ) قد ندبو كأككل ِ
اليو مهمة النظر يف كقف بناهُ ٔتدينة رأس العُت اإل انوُ أمتنع كطلب منوُ األستعفاء كاالقالة(،)46
ُ
كعبد ا١تنعم بن علي أبو دمحم اٟترا ا١تعركؼ اببن الصقيل ،كاف من فقهاء اٟتنابلة ككاف عا١تان ككاعظانٝ ،تع اٟتديث كتكلم
يف الوعظ ككاف متدينان( .)45كدمحم بن ا٠تضر بن دمحم بن ا٠تضر بن علي أبو عبد هللا بن ايب القاسم اٟترا  ،الذم كاف
٤تداثن ،ككاعظان ،كمفسران ،كحافظان ،كعا١تان (، )43أما دمحم بن عمر بن دمحم بن علي بن موىوب ا١تعركؼ اببن زبيدة ابو بكر
يدرس العلوـ الدينية ،كقد انتقل اىل ا١توصل كأقاـ
اٞتزرم فكاف كاعظان ،فقيهان ،شافعيان ،كمدرسان كمن ا١ترجح انو كاف
ّ

الدكلة األاتبكية اب١توصلٖ ،تقي ::عبد القادر اٛتد طليمات(بغداد ،مكتبة ا١تثٌت ،القاىرة ،دار الكتب اٟتديثة )6943،ص 647؛سعيد الديوه
جي ،مدارس ا١توصل يف العهد األاتبكي،ص.547
( ) 59كى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ا١تدرس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيت أنشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنىا ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوزير نظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ا١تل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك أب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو علػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي اٟتسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن علػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،ت  614ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ /
 6193ـ ،حيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرع يف بنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء مدرسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتو ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذه ببغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداد سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة  657ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  6146 /ـ كاكتم ػ ػ ػ ػ ػ ػػل بناءى ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يف س ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة
 659ىػ  6144 /ـ .أبو العباس مشس الدين أٛتد بن دمحم ا١تعركؼ اببن خلكاف ،كفيات األعياف كأنباء أبناء الزمافٖ ،تقيػ : :احسػاف عبػاس،
بَتكت  :دار صادر،6941 ،ج . 659 / 5
()41ابن الشعار ،قالئد اٞتماف،ج،9ص.553
( ) 46ا١تصدر نفسوُ،،ج ،9ص611
( )45ا١تصدر نفسوُ،ج ،6مج،3ص. 655
( ) 43ا١تصدر نفسوُ،ج،4مج،5ص.353

ى

()423

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
الثان  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
العدد ( )35القسم
ي
ر
الثان
الدول
اض
واالفت
الخامس
لعلم
ا
بالمؤتمر
عدد خاص
ي
ي
ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

هبا( ، )46كدمحم بن ايب القاسم بن دمحم بن اٛتد بن دمحم بن سعيد أبو عبد هللا اآلمدم ،الذم قرأ الفقو كا٠تالؼ كسافر اىل
خراساف ،كٝتع يف صغرهِ شيئان من اٟتديث كلقي سعدكف القرطيب(ت547ق6676/ـ) ،كلزـ طريقة أىل التصوؼ(.)45
كالشخصية ألخرل اليت ٘تيزت يف أكثر من ٣تاؿ من ٣تاالت العلوـ الدينية ،كيوسف بن فضل هللا حيِت أبو اٟتجاج كابو
ا١تظفر السكاكيٍت كىو من أىل حراف كاف يعرؼ الفقو كالفرائا كالقراءات ،كعلم التجويد ،كقد جعل دارهُ كقفان للحديث
ككقف كتبو عليها كقرأ ِ
عليو ٚتاعة من أىل حراف كغَتىا النحو كالتجويد كالوقف كاالبتداء ٝتع اٟتديث الكثَت بدمش:
ُ
ِ ()44
ِ
كبغداد كبٌت ا١تسجد الذم يعرؼ بو عند داره  .كىناؾ شخصيات من مدف اٞتزيرة الفراتية ٘تيزت يف ٣تاؿ الوعظ مثل،
يوسف بن يوسف ابو اٟتجاج الفارقي الذم سكن جزيرة ابن عمر ككاف جيلس للوعظ هبا يف كل ٚتعة ٔتسجدىا اٞتامع،
ككاف يعقد حلقات العلم يف البالد ،كيقص على الناس مغازم النيب دمحم( )يف اٞتوامع كاألسواؽ كما ذكر ابن
الشعار( .)47أما علي بن عثماف بن اجمللى ابو اٟتسن اٞتزرم فقد ٘تيز ايضان يف ٣تاؿ الوعظ ،كأنفذ عمره يف السفر كالتغرب
()41
من ٘تيز يف ٣تاؿ التصوؼ مثل سعيد بن دمحم بن سعيد بن
كجالس العلماء كما ذكر ابن الشعار  .كمن الشخصيات ّ
جحدر أبو منصور اٞتزرم الذم كاف صوفيان ،كنزؿ ا٠تانقاه(ٔ )49تصر (.)71

-5األشارة اىل اجلوانب االدبية والعلمية:

أشار ابن الشعار ا١توصلي من خالؿ تراٚتو ١تدف اٞتزيرة الفراتية اىل اٞتوانب العلمية كالتعليمية كاألدبية
للشخصيات اليت ترجم ٢تا من حيث ذكر ٗتصصاهتم العلمية كاألدبية كاجملاالت اليت ٘تيزكا فيها ،ككما ىو معركؼ فنف
معظم الشخصيات اليت ذكرىا ابن الشعار ٘تيزت يف اجملاؿ االديب السيما يف ٣تاؿ الشعر كىذا ما يدؿ علي ِو عنواف الكتاب
كما أشران أنفان .كمن ىذهِ الشخصيات ابراىيم بن عمر بن دمحم بن ابراىيم ابو اسحاؽ اٟتا العطار الذم كاف عطاران
يتعيش من العطر ككاف كما ذكر ابن الشعار()76شاعران لو اشعار ٣تموعة كحسن ا١تعرفة ابالدب كاللغة ،كابراىيم بن سليماف
بن عبد هللا ابو اسحاؽ التميمي الذم قاؿ عنو ابن الشعار(...(( :)75لو شعر جيد يسلك فيو مسلك العرب من فخامة

()46ابن الشعار،ج ،7مج ،4ص646
(()45ابن الشعار،ج،7مج،4ص.317
( )44ا١تصدر نفسو،ج،61مج ،1ص515
( (47ا١تصدر نفسو،ج ،61مج ،1ص.366 ،361
( (41ا١تصدر نفسو،ج،5مج،6ص97
( )49ا٠تانقاه :اك ا٠تانكاه ىي مكاف يوقف أليواء الفقراء كأبناء السبيل كا١تتصوفة فهو رابط خاص هبم.خَت الدين األسدم ،احياء حلب
كاسواقهاٖ ،تقي ::عبد الفتاح ركاس قلعة جي(دمش ،:منشورات كزارة الثقافة كاالرشاد القومي)6916 ،ص.615
( )71ابن الشعار ،قالئد اٞتماف ،ج ،3مج ،5ص61
( (76ا١تصدر نفسو،ج،6مج،6ص.49-41
( (75ا١تصدر نفسو،ج،6مج،6ص.15
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األلفاظ ،مدح ا١تلك العادؿ كأكالدهُ كأبناء صالح الدين كٚتاعة من بٍت ايوب.))..كاٛتد بن ايب الفرج بن منيع بن ا١تفرج
ابو العباس الدنيسرم الذم ٘تيز يف ٣تاؿ الشعر(. )73ككذلك سليماف بن ايب طالب بن عيسى بن حامد ابو الربيع البلدم
الذم كاف شاعران ككاف كما ذكر ابن الشعار(...((:)76يصنع اٟتكاايت ،كينشئ األٝتار كيوشحها ابألبيات
اٟتسنة.))..كعبد هللا بن دمحم بن فتياف ابو دمحم اٞتزرم ،كاف شاعران كذكر ابن الشعار( )75انوُ كاف ذا شعر رقي :يغٌت أبكثرهِ،
كلوُ يف معز الدين سنجر شاه بن غازم بن مودكد بن زنكي بن اؽ سنقر صاحب جزيرة ابن عمر(ت415ق6511/ـ)
عدة قصائد .كذلك ٘تيز يف ٣تاؿ الشعر عبد الرٛتن األسعردم (،)74كعمر بن علي بن سيار أبوحفص السنجارم(،)77
كعبد الغٍت بن يوسف ا١تعركؼ اببن ا١تؤذف الذم كاف يرتزؽ من الشعر( ،)71كعبد القادر بن مسلم ايب البهاء اٟترا الذم
كاف شاعران كلوُ شعر يف مدح الوزير شرؼ الدين ااب الربكات ابن ا١تستويف(ت437ق6536/ـ )(.)79ككذلك أنصر هللا بن
دمحم بن اباب ابو الفتح بن ايب بكر األسعردم الذم قاؿ عنوُ ابن الشعار(...(( :)11كاف شاعران متوسعان يف القوايف،قوم
ِ
أنشائو ٝتى نفسو مادح الرٛتن ألنوُ استفرغ ٚتيع شعرهِ يف هللا
النفس طويل الباع يف نظم القريا صاحب قدرة على
ِ
ِ
من كاف كاتبان ،كأديبان
عزكجل كالثناء عليو كالتوحيد لو سبحانو كتعاىل كديواف اشعاره كبَت اٟتجم ،))...كمن الشخصيات ّ
ككذلك ٘تيز يف ٣تاؿ الشعر كىو ىذاب بن دمحم بن اٟتسن ا١تعركؼ اببن العا١تة(.)16
كىناؾ العديد من اجملاالت األدبية كالعلمية االخرل اليت ٘تيزت هبا شخصيات مدف اٞتزيرة الفراتية كاليت ذكرىا
ابن الشعار عدا الشعر،كمنها تعليم الصبياف ك٦تن عرؼ يف ىذا اجملاؿ ،ابراىيم بن عمر أبو اسحاؽ اٞتزرم ا١تعركؼ ابن
الزرقاء ،عمل معلما للصبياف ككاف يًتدد اىل األمراء كيعلم أكالدىم ا٠تط( ،)15ككذلك سليماف بن النجيب بن ا١تعلى الرقي
ا١تؤدب ،كاف معلم صبية تردد الناس ِ
اليو للتعليم مدة ٔتدينة حراف( ،)13أما اا بن ا٠توجستا  ،فقد عرؼ يف ٣تاؿ األدب

( (73ا١تصدر نفسو،ج،6مج،6ص597
( (76ا١تصدر نفسو،ج،6مج،6ص.75
( (75ا١تصدر نفسو،ج،3مج،5ص.691
( (74ا١تصدر نفسو،ج،3مج،5ص.366
( (77ا١تصدر نفسو،ج،5مج،6ص.536
( (71ا١تصدر نفسو،ج،6مج،3ص64
( (79ا١تصدر نفسو،ج ،6مج،3ص.36
( (11ا١تصدر نفسو،ج،9ص59
( (16ا١تصدر نفسو،ج،9ص16
()15ا١تصدر نفسو ،ج،6مج،6ص.99
()13ا١تصدر نفسو ،ج،3مج،5ص53
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كالشعر ككاف أيضان معلما للصبياف ٔتدينة مادرين( .)16كدمحم بن اٝتاعيل بن علي ابو عبد هللا اٟتصكفي ،فقد اشتغل
ابألدب كالنحو اب١توصل فضالن عن ِ
كونو فقيهان حنفيان شاعران سكن مدينة ماردين كتوىل اعادة الدركس يف احدل ا١تدارس
ظاىر ا١تدينة( )15كمن الشخصيات من ٘تيز يف ٣تاؿ األدب كالنحو مثل ،اٛتد بن ايب بكر بن ايب دمحم ا٠تابرا ابو الفضل
ا٠تالطي كاف أديبان ك٨تواين قاؿ عنو ابن الشعار(..(( :)14مل يكن لو نظَت يف ِ
زمانو يف علم األدب كالعربية كالتصريف
ُ
ِ
كاللغة .))...كمن اٞتدير ابلذكر ابن الشعار ا١توصلي كمن خالؿ ترٚتتو ألحدل شخصيات مدف اٞتزيرة الفراتية ،كىو
أٛتد بن ا١تبارؾ بن نوفل ابو العباس الضرير النحوم كالذم ٘تيز يف علم العربية كالعركض ،زكدان ٔتعلومات اترخيية مهمة
أنفرد هبا عن غَتهِ من ا١تؤرخُت تتعل :اب١تدارس كتعطيلها يف زمن حكم بدر الدين لؤلؤ ،بعد رجوع التتار اىل ا١توصل كذلك
سنة 433ق 6535/ـ إذ أمر بصرؼ الفقهاء كا١تدرسُت كاف اليقيم احد هبا غَت البواب كالفراش كاألماـ كا١تؤذف كأقطعها
لألجناد كاألمراء ليستعُت هبا على قمع العدك ،كأكضح ابن الشعار اف ا١توصل يف تلك اٟتقبة التارخيية مل يب :هبا مدرسة
يدرس فيها الفقو فسافر الفقهاء اىل خارج البلد كعن ذلك قاؿ ابن الشعار( ...(( :)17فلم يب :اب١توصل مدرسة يدرس
فيها الفقو ،فعند ذلك سافر ا١تتفقهة كتبدد مشلهم كتفرقوا يف البالد كدلرت معامل الدين ،كعظمت البلول لنزكؿ ىذهِ
اٟتادلة الشنيعة ،كحلوؿ ىذا ا٠تطب اٞتسيم.))..مث أشار ابن الشعار اىل أمر بدر الدين لؤلؤ برد الفقهاء اىل ا١تدارس،
كاعادة جراايهتم ،كذلك سنة 436ق6534/ـ (،)11
كىناؾ شخصيات ذكرىا ابن الشعار ك٘تيزت يف اجملالُت العلمي كاالديب معان ،كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ :ابراىيم
بن أٝتاعيل بن دمحم بن غازم بن عبد هللا اٟترا الذم كاف كحاالن(طبيبان للعيوف) ابلبيمارستاف الذم أنشنهُ مظفر الدين
كوكبورم(ت431ق6535/ـ) ،ككاف كما ذكر ابن الشعار( )19من أىل األدب حسن احملاضرة ككاف حياضر ابٟتكاايت
كاألشعار كجيتمع عندهُ الشعراء كأىل الفضل ،ككذلك عمر ا٠تضر بن اللمش أبو حفص الدنيسرم الذم كاف لو عناية
ابلطب فضالن عن ِ
ٝتاعو اٟتديث(. )91كدمحم بن القاسم بن ىبة هللا بن القاسم ايب دمحم الطبيب اٟتكيم ،الذم عرؼ يف ٣تاؿ
اليو يف ِ
الطب كأشار ابن الشعار( )96اىل أنو كاف ٦تن يشار ِ
زمانو يف علم الطب كا١تداكة ،كقرأ على ا١تهذب أيب اٟتسن علي
بن اٛتد بن ىبل البغدادم ا٠تالطي(ت461ق6563/ـ) اب١توصل شيئان من ِ
كتبو،رحل اىل بغداد كالقى هبا قبوالن من الناس
()16ا١تصدر نفسو ،ج،9ص613
()15ا١تصدر نفسو ،ج،4مج،5ص613
()14ا١تصدر نفسو ،ج،6مج6ص515-516
( (17ا١تصدر نفسو،ج،6مج،6ص.544
()11ا١تصدر نفسو ،ج،6مج6ص.545
()19ا١تصدر نفسو ،ج،6مج،6ص.79
( (91ا١تصدر نفسو،ج،5مج،6ص.569
( (96ا١تصدر نفسو،ج،4مج،5ص.535
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كعاجل الكثَت من الناس ابألدكية ك٦تا صنعوُ بيدهِ ،ككانت لو رحلة اىل بالد العجم ،كتقدـ عند ا١تلوؾ كالسالطُت السيما
لدل ا١تلك األشرؼ(ت435ىػ6537/ـ) فننو حظي ِ
لديو كصنف لو كتاابن ٝتاهُ الركضة على كضع (كليلة كدمنة) ،ككتاب
(البلغة) .أما أسحاؽ بن ىبة هللا بن صدي :بن ٤تمود بن صاحل األرجيشي ا٠تالطي فقد ٘تيز يف العديد من اجملاالت فضال
عن ِ
عملو يف ٣تاؿ القضاء كاف فقيهان كعا١تان كشاعران ككاعظان ،قاؿ ابن الشعار(...(( :)95لو مصنفات يف علم األصوؿ ،مع
ِ
من الف يف اجملاؿ اٟتريب أك
اخذه من العربية كاألدب أبكفر اٟتظ .))...كىناؾ من شخصيات مدف اٞتزيرة الفراتية ّ
العسكرم فضالن عن ٘تيزهِ يف ٣تاؿ األدب كالشعر ،كمن ذلك مثالن يعقوب بن صابر بن بركات ا١تنجنيقي الذم كاف جنداين
يف أبتداء أمرهِ مقدمان على ا١تنجنيقيُت يف بغداد ٚتع بُت أداب السيف كالقلم كما أشار ابن الشعار( ،)93الف كتاب(
عمدة ا١تالك يف سياسة ا١تمالك) كمل يتمموُ تضمن أحواؿ اٟتركب كتعبئتها كفتح الثغور كبناء ا١تعاقل كاحواؿ الفركسية
كا٢تندسة كالرايضة ا١تيدانية كاٟتيل اٟتربية كغَتىا.

-3االشارة اىل اجلوانب االدارية:

ِ
حديثو عن شخصيات مدف اٞتزيرة
سلط ابن الشعار ا١توصلي الضوء على اٞتوانب االدارية من خالؿ
الفراتية،كأشار اىل ا١تناصب االدارية اليت تقلدهتا بعا تلك الشخصيات سواء يف مدهنم أك من خالؿ رحالهتم اىل ا١تدف
كالبلداف اليت زاركىا ،كمن ىذهِ الوظائف القضاء ،كا٠تطابة ،كاٟتسبة ،ككتابة األنشاء ،كالنظر يف الديواف ،فضالن عن تويل
منصب الوزارة ،كغَتىا من الوظائف اإلدارية ا١تهمة ،كمن اٞتدير ابلذكر ،أف بعا تلك الشخصيات اليت تولت ا١تناصب
االدارية كاف ٢تا عالقة ابلسلطة اٟتاكمة من ملوؾ كأمراء كحكاـ كغَتىم .كمن ا١ترجح أف ذلك يعود اىل ماأ تصفت بو
تلك الشخصيات من الكفاءة كا١تقدرة كالعلم كاالمانة اليت اىلتها لتويل مثل تلك ا١تناصب.
كيف مقدمة تلك الوظائف القضاء ،ك٦تن شغل ىذا ا١تنصب من شخصيات مدف اٞتزيرة الفراتية كالذين ذكرىم ابن
الشعار ا١توصلي ،أسعد بن حيِت بن موسى بن منصور بن عبد العزيز السنجارم القاضي كالفقيو الشافعي،الذم تفقو على
أشخاص من القضاة ،ككيل القضاء ٔتدينة دنيسر عدة سنُت فضالن عن تو ِ
ليو القضاء يف بلداف أخرل ،اإل أف ابن
الشعار( )96مل يشر اىل أٝتاء تلك البلدف .أما عبد الغٍت بن دمحم بن ايب القاسم بن دمحم بن تيمية أيب عبد هللا اٟترا  ،فقد
كاف قاضيان ٟتراف ،كذكر ابن الشعار( )95انوُ كاف عا١تها ،كنقيبها ،ككاف فقيهان كلوُ مكانة عند أىل بلدهِ .كحيِت بن اٟتسن

()95ا١تصدر نفسو ،ج،6مج6ص359
()93ا١تصدر نفسو ،ج ،61ص.95
() 96ا١تصدر نفسو ،ج،6مج،6ص.379
() 95ا١تصدر نفسو ،ج ،6مج ،3ص54
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بن أٛتد ابو زكراي الطنزم القاضي الذم أقاـ اب١توصل مث توجو اىل بلدهِ طنزة( )94كتوىل هبا القضاء كالتدريس كاإلفتاء
كأستمر على ذلك مدة ،مث صرؼ عن القضاء بسبب تغَت كزير كاف بداير بكر ،مت أعيد ككاف ابن الشعار قد التقى
ابلقاضي حيِت بن اٟتسن ْتلب سنة 466ق6564/ـ(.)97
كىناؾ شخصيات من أىل اٞتزيرة الفراتية أسند اليهم منصب القضاء يف مدف كبلداف أخرل خارج اٞتزيرة الفراتية
كمنهم ،اسحاؽ بن ىبة هللا صدي :بن ٤تمود بن صاحل األرجيشي ا٠تالطي ،الذم كاف قاضيان ألرجيش( .)91كقاؿ ابن
ِ
بعفتو كنز ِ
الشعار( )99أنو كاف من ٤تاسن القضاة كظرافهم ك٘تيز ِ
كتدينو ،ككاف ابنوُ عمر بن اسحاؽ كاف يعرؼ اببن
اىتو
ُ
()611
قاضي خالط كما ذكر ابن الشعار  .كدمحم بن اٝتاعيل بن ٛتداف ابو بكر اٟتيزا الذم توىل عدة مناصب ادارية
سنبُت ذلك الحقان ،كمنها ِ
توليو القضاء بنابلس مث عاد اىل اٞتزيرة كصار ٤تتسبان( .)616كدمحم بن عبد السالـ بن دمحم
السنجارم الذم توىل القضاء ٔتدينة ملطية كبقي هبا شهران كمل يقبل من احد شيئان مدة ِ
كاليتو كما ذكر ابن الشعار(.)615
كىناؾ شخصيات اشار ابن ا لشعار اىل أهنم كانوا من القضاة كينتموف اىل عائالت توىل افرادىا منصب القضاء كمنهم
نصر بن يوسف بن نصر بن عبد الرزاؽ ابو سعد البالسي ،الذم كاف يدعى ابلقاضي ،كمن ا١ترجح اف كالدهُ كاف يعمل
قاضيان إذ كاف يعرؼ اببن قاضي ابلس ،كذكر ابن الشعار ( ،)613انوُ كاف من ابناء القضاة كبيت كبَت ببالس (.،)616
كالوظيفة االدارية االخرل اليت شغلتها شخصيات من مدف اٞتزيرة الفراتية كاليت ذكرىا ابن الشعار ا٠تطابة ،ك٦تن
توىل ىذهِ الوظيفة،أبراىيم بن سليماف بن عبد هللا ا٠تطيب الصرخدم(ت 467ق6551/ـ)الذم توىل ا٠تطابة بصرخد
كأنشن خطبان ،ككاف كما أشار أبن الشعار(...(( .)615يًتسل ترسالن جيدان.))..كىناؾ شخصيات من مدف اٞتزبرة الفراتية
تنتمي لعوائل عرفت بتويل منصب ا٠تطابة يف مدهنم فضالن عن ٘تيزىم يف ٣تاالت علمية أخرل كمن ذلك على سبيل
ا١تثاؿ ،علي بن عمر بن عبد العزيز بن ىبة هللا أبو اٟتسن السنجارم ا١تعركؼ اببن ا٠تطيب ،الذم كاف أفراد عائلتوُ
( ) 94طنزة :بلدة فوؽ اٞت زيرة العمرية من داير بكر .شهاب الدين ايب عبد هللا ايقوت بن عبد هللا اٟتموم ،معجم البلداف ،ط(1بَتكت ،دار
صادر)5161 ،ج/6ص.63
( ) 97ابن الشعار ،قالئد اٞتماف،ج ،9ص.553
( )91أرجيش :مدينة قددية من نواحي ارمينية الكربل قرب خالط .ايقوت اٟتموم ،معجم البلداف ،ج/6ص.666
( )99ابن الشعار ،قالئد اٞتماف،ج،6مج،6ص.359
( )611ابن الشعار ،قالئد اٞتماف،ج،5مج،6ص.561
( ) 616ا١تصدر نفسو ،ج،4مج ،5ص613
( ) 615ا١تصدر نفسو ،ج،4مج ،،5ص.631،639
( ) 613ا١تصدر نفسو ،ج،9ص61
( ) 616ابلس :بلدة ابلشاـ بُت حلب كالرقة ككانت على ضفة الفرات الغربية .ايقوت اٟتموم ،معجم البلداف،ج/6ص.351
( )615ابن الشعار ،قالئد اٞتماف ،ج،6مج ،6ص.15
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يتولوف ا٠تطابة بسنجار )614(.ككاف كما ذكر ابن الشعار(((:)617حنفيان فاضالن ،ذا معرفة ابألصوؿ كا٠تالؼ .))...كمن
الشخصيات اليت تنتمي للعائلة السابقة ،دمحم بن عبد السالـ بن دمحم بن عبد العزيز بن ىبة هللا السنجارم أاب الربكات
ا١تعركؼ اببن ا٠تطيب كذكر ابن الشعار( )611أف ا٠تطابة اليهم بسنجار .ك٦تن توىل منصب ا٠تطابة أيضان ،دمحم بن ا٠تضر
بن دمحم بن ا٠تضر بن علي بن عبد هللا أبو عبد هللا بن ايب القاسم اٟترا الذم كاف خطيبان ٟتراف ،فضالن عن ِ
كونو ٤تداثن
كعا١تان ككاعظان كمفسران كما أشران أنفان ،كلوُ تصانيف يف ٣تاؿ ا٠تطابة كمنها كتاابن ٝتاهُ (ٖتفة ا٠تطباء من الربية يف ا٠تطب
ا١تنربية)(.)619
كذلك تولت شخصيات من مدف اٞتزيرة الفراتية كاليت ذكرىا ابن الشعار كظيفة احملتسب ،كمن ذلك مثالن عبد
الرٛتن بن صاحل بن عمار ابو دمحم التغليب الذم توىل اٟتسبة( )661بدنيسر ،كذكر ابن الشعار( )666أف ا١تلك ا١تنصور انصر
الدين أرت :بن ايلغازم(ت434ق6531/ـ) صاحب ماردين ،سجنوُ بسبب قصيدة نظمها يف ا١تلك األشرؼ موسى بن
ِ
ا١تلك العادؿ(ت435ىػ6537/ـ ) ،ككاف ٤تاصران قلعة ماردين فانكر ا١تلك ا١تنصور ٗتلفوُ عن الصعود اليو اىل ماردين كأنوُ
أمتدح ا١تلك األشرؼ ،فنخذهُ كسجنوُ كمات مسجوانن ،أما دمحم بن اٝتاعيل بن ٛتداف أبو بكر اٟتيزا  ،فقد كالهُ السلطاف
صالح الدين االيويب(ت519ق6693/ـ)،حسبة بيت ا١تقدس ،ككذلك توىل اٟتسبة بنابلس(.)665كمن شخصيات مدف
اٞتزيرة الفراتية اليت تولت منصب اٟتسبة ْتلب،دمحم بن غرة بن ايب الفتح بن سامل أبو عبد هللا العمرم الذم قاؿ عنوُ ابن
الشعار(...((:)663رأيتوُ ْتلب ينوب ٤تتسبها ٤تي الدين أاب صاحل عبد الكرمي بن عثماف بن عبد الرحيم عنوُ يف
اٟتسبة.))...
،
كمن ا١تناصب االدارية ا١تهمة كاٟتساسة اليت تولتها شخصيات من مدف اٞتزبرة الفراتية منصب كتابة األنشاء
كمن الشخصيات اليت تولىت ىذا ا١تنصب عبد احملسن بن أٝتاعيل بن ٛتداف أبو علي اٞتزرم الذم كاف شاعران ككاتبان،
كتب األنشاء للملك ا١تعظم معز الدين ٤تمود بن سنجر شاه بن غازم بن مودكد(461-415ق-6511/
()614ا١تصدر نفسو ،ج،6مج،3ص.355
() 617ا ا١تصدر نفسو ،ج،6مج،3ص355
( )611ا١تصدر نفسو ،ج ،4مج ،5ص639 ،631
()619ا١تصدر نفسو ،ج،4مج،5ص.353
()661اٟتسبة :كىي كظيفة جليلة رفيعة الشنف كموضوعها التحدث يف األمر كالنهي كالتحدث على ا١تعايش كالصنائع كاألخذ على يد ا٠تارج
ِ
ِ
كصناعتو .اٛتد بن علي القلقشندم ،صبح األعشى يف صناعة األنشاٖ ،تقي ::يوسف علي الطويل ،ط(6
معيشتو
عن طري :الصالح يف
دمش ،:دار الفكر ،د.ت)ج،6ص.511 ،31
( (666ابن الشعار ،قالئد اٞتماف ،ج،3مج،5ص554
( )665ا١تصدر نفسوُ،ج ،4مج ،5ص613
()663ا١تصدر نفسو ،ج،7مج،4ص.595
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6551ـ)( ،)666أما علي بن يوسف بن دمحم بن عبد هللا بن شيباف ابو اٟتسن النمَتم ا١تارديٍت ا١تعركؼ اببن الصفار ،فقد
كتب األنشاء للملك ا١تنصور انصر الدين أرت :بن اليب بن ايلغازم الثا مث عزؿ عن ىذا ا١تنصب ،كتوىل األشراؼ بديواف
دنيسر ٙتاف عشرة سنة( ،)665كالشخصية األخرل علي بن نصر بن منصور بن نصر ابو اٟتسن بن ايب الفتح بن العطار
اٟترا  ،الذم سافر اىل آمد كتوىل النظر يف ديواهنا للملك ا١تسعود مودكد بن ٤تمود بن ارت :بن سكماف(-469
431ق6535-6553/ـ)( ،)664كذلك عمر بن ابراىيم بن علي بن ايب بكر أبو حفص الكاتب ا٠توجستا الدنيسرم،
الذم استكتبوُ نظاـ الدين بن عبد هللا القبطي ا١تتويل ٔتاردين( .)667كأخَتان نصر هللا بن أسعد بن نصرهللا بن عامر بن ايب
الربكات بن اجمللى ابو الفتح البلدم ،الذم صار اىل الصاحب كماؿ الدين أيب الكرـ دمحم بن علي بن مهاجر
ا١توصلي(ت436ق6534/ـ) ككتب لوُ األنشاء(. )661
كفضالن عن ا١تناصب االدارية األنفة الذكر ،ىناؾ كظائف كمناصب ادارية أخرل مهمة شغلتها شخصيات مدف
من أتصل اب١تلوؾ كتوىل مهاـ ادارية معينة ،كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ ،اسحاؽ بن ىبة هللا
اٞتزيرة الفراتية ،فمنهم ّ
األرجيشي ا٠تالطي ،الذم أشران اىل ِ
عملو يف القضاء كلكنوُ أيضان سافر اىل أربل كأتصل اب١تلك مظفر الدين كوكبورم
الذم أحسن ِ
اليو احساانن عظيمان كما ذكر ابن الشعار( )669كأنفذهُ رسوالن اىل األطراؼ .ككذلك أبنوُ عمر بن اسحاؽ بن
ىبة هللا الذم سافر بعد موت ِ
ابيو سنة 467ق6551/ـ اىل بالد الشاـ كخدـ امراءىا كمنهم ا١تلك الصاحل عماد الدين
ااب الفدا اٝتاعيل بن ا١تلك العادؿ سيف الدين صاحب دمش( :ت735ق6336/ـ) ،ككاف ابن الشعار قد التقى بعمر
بن اسحاؽ ٔتدينة حلب سنة 437ق6539/ـ ككاف األخَت قد كردىا رسوالن من ا١تلك الصاحل( .)651كعمر بن اٝتاعيل
بن مسعود ايب العشائر الفارقي الذم خدـ ٚتاعة من ا١تلوؾ االيوبُت ،كمنهم ا١تلك االشرؼ كصحبو اىل مدينة دمش :سنة
ِ
ِ
454ق6551/ـ كمل يزؿ يف خدمتو اىل أف تويف ا١تلك األشرؼ ،فنتصل أبخيو ا١تلك الصاحل ايب الفدا اٝتاعيل كأستكتبوُ
ِ
ِ
بدكلتو ،)656(.كدمحم بن عبد السالـ بن دمحم بن عبد العزيز بن ىبة هللا
الكتاب ا١تنشئُت
إنشائو ،كجعلوُ أحد
يف ديواف
ّ
السنجارم أاب الربكات ا١تعركؼ اببن ا٠تطيب ،الذم أتصل ابلسلطاف ا١تلك ا١تعظم مظفر الدين كوكبورم ،كأرسلوُ رسوالن
()666ابن الشعار ،قالئد اٞتماف ،ج،5مج،3ص.616
()665ا١تصدر نفسو،ج،5مج،6ص.71
()664ا١تصدر نفسو ،ج،5مج،6ص.96
()667ا١تصدر نفسو،ج،5مج،6ض.674
()661ا١تصدر نفسو ،ج،9ص.54 ،55
()669ا١تصدر نفسو ،ج،6مج،6ص.359
()651ا١تصدر نفسو ،ج،5مج،6ص.561
()656ا١تصدر نفسو ،ج،5مج،6ص.541
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اىل بالد كالشاـ كبغداد( ،)655اال أنوُ مل يشر اىل طبيعة ا١تهاـ اليت كلف هبا،كدمحم بن ٤تمود بن دمحم بن مقداد بن فارس
اٟترا ابو عبد هللا بن ايب الثناء ،الذم قدـ اىل أربل كعمل يف خدمة مظفر الدين كوكبورم صاحبها ،كتوىل ديواف ا١تظامل
مدة طويلة ابربل كما ذكر ابن الشعار( ، )653أما حيِت بن دمحم بن عمر بن دمحم بن علي ابو الفخر بن ايب الفضل،الذم
انتقل اىل ا١توصل كأقاـ هبا كتوىل بقلعتها كتابة الرقاع اىل القرل كالنواحي يف أايـ حاكم ا١توصل نور الدين ااتبك أرسالف
شاه بن مسعود بن مودكد ( ،)656كعلي بن نصر بن منصور ابو اٟتسن اٟترا الذم سافر اىل مدينة آمد كتوىل النظر يف
ديواهنا للملك ا١تسعود مودكد بن ٤تمود بن ارت :بن سكماف(.)655
كمنهم من توىل أكثر من منصب أدارم مهم ،ك عمل لدل أكثر من ملك أك أمَت أك كزير ،كلعل ذلك يعود
اىل ا١تؤىالت كا١تيزات اليت أمتلكوىا كاليت مكنتهم من تويل مثل تلك ا١تهاـ كالوظائف .كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ :أسعد
بن حيِت بن موسى بن منصور السنجارم ،الذم أشران اىل ِ
عملو يف ٣تاؿ القضاء،كذلك أستوزرهُ صاحب ٛتاة كميزهُ على
نظر ِ
ائو كما أشار أبن الشعار( .)654كأيضان أرسلوُ رسوالن اىل عدد من البلداف ،كالقاسم بن دمحم بن سعيد ابو دمحم اٞتزرم
كىو من بيت كبَت ابٞتزيرة العمرية ،قلدهُ األمَت ا١تلك ا١تعظم معز الدين ٤تمود بن سنجر شاه بن غازم بن مودكد بن
زنكي بن اؽ سنقر حاكم جزيرة ابن عمر الوزارة ىناؾ ،ففارقوُ كقصد ا١تلك األشرؼ شاه ارمن مظفر الدين
موسى(ت445ق6543/ـ) كأنضم ِ
اليو كحظي عندهُ ككاف كما ذكر ابن الشعار(...((.)657لوُ يد يف الكتابة
كاألنشاء .))..كا١تبارؾ بن دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيبا ابو السعادات بن ايب الكرـ الكاتب ،الذم
شغل أكثر من منصب ادارم كىو تو ِ
ليو ا٠تزانة لسيف الدين غازم ،كتوىل ديواف اٞتزيرة كأعما٢تا ،كما أنوُ انب يف الديواف
عن الوزير جالؿ الدين علي بن الوزير ٚتاؿ الدين(ت576ق6671/ـ) مث أتصل ٔتجاىد الدين
قادياز(ت595ق6691/ـ) كانؿ عندهُ مكانة رفيعة ،فلما قبا على األخَت أتصل ٓتدمة ااتبك عز الدين مسعود بن
مودكد اىل أف تويف ،مث عمل لدل كلدهِ ااتبك نور الدين ايب اٟتارث ارسالف شاه ،كأحتل مكانة رفيعة عندهُ حىت أف
السلطاف كما ذكر أبن الشعار( .)651كاف يقصد منزلوُ كيشاكره يف األمور ككتب لوُ األنشاء ،كأخوهُ نصر هللا بن دمحم بن دمحم
بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيبا الذم ٘تيز يف ٣تاؿ األدب كالشعر كاٟتديث كاٟتساب،كما أنو ٘تيز يف اجملاؿ

()655ا١تصدر نفسو،ج،4مج،5ص.631،639
()653ا١تصدر نفسو،ج،4مج ،5ص.567
()656ا١تصدر نفسو ،جٔ ،61تج،1ص.64
()655ا١تصدر نفسو ،ج،5مج ،6ص.95
()654ا١تصدر نفسو،ج،6مج،6ص.311
()657ا١تصدر نفسو،ج،5مج،6ص.347
()651ا١تصدر نفسو،ج،4مج،5ص .35
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األدارم السيما يف ٣تاؿ كتابة األنشاء ،فعمل يف خدمة ٣تاىد الدين قادياز ،ككتب لو األنشاء كسافر اىل بالد الشاـ
كعمل يف خدمة السلطاف صالح الدين األيويب كمن بعدهِ لولدهِ ا١تلك األفضل(ت455ق6555/ـ) فتوىل الوزارة ككتابة
األنشاء ،ككانت لوُ رحلة اىل عدة مدف،اىل أف عاد اىل ا١توصل اذ استدعاهُ بدر الدين لؤلؤ سنة 461ق6556 /ـ ككتب
لو اإلنشاء كانفذه رسوالن اىل بغداد ،كعمل مدة ِ
اقامتو اب١توصل ابلتصنيف كأتليف الكتب ،كقد أجاز ابن الشعار ٚتيع
ِ
مركايتو( .)659أما نصر بن يوسف بن نصر بن عبد الرزاؽ ابو سعد البالسي ،كالذم كاف من ابناء القضاة كما أشران أنفان،
كأصبح كاليان على دمش :من قبل ا١تلك العادؿ سيف الدين ايب بكر دمحم بن أيوب(ت465ق6561/ـ) كبعده لولدهِ
ُ
ا١تلك ا١تعظم ايب الفتح عيسى(455-595ق6555-6695/ـ)( .)631كدمحم بن عبد السالـ بن دمحم السنجارم ا١تعركؼ
اببن ا٠تطيب ،الذم كاف قاضيان كما اشران سابقان قدـ اىل اربل كاتصل بسلطاهنا ا١تلك مظفر الدين كوكبورم ،كصار أحد
ا١تثرين يف دك ِ
لتو ،كانفذه رسوالن اىل عدة مدف كبلداف مثل مدينة بغداد كبالد الشاـ كغَتىا ( .)636كدمحم بن اٝتاعيل بن
ٛتداف ابو بكر اٟتيزا كالذم أشران أنفان اىل ِ
توليو حسبة بيت ا١تقدس ،كتقلد القضاء بنابلس،كمن مث عاد اىل بالدهِ يف
جزيرة ابن عمر كتوىل اٟتسبة فضالن عن ِ
كونو حافظ للقرآف ،كفقيو شافعي كلوُ معرفة ابألدب ككذلك لوُ ديواف شعر(.)635

اخلامتة

خلص البحث اىل العديد من النتائج كىي:
 -6ترجم ابن الشعار ا١توصلي للعديد من شخصيات مدف اٞتزيرة الفراتية كبلغ عددىم ()74شخصية ،ككانت الشخصيات
من مدف ٥تتلفة من مدف اٞتزيرة الفراتية ،جاءت كل من مدينيت حراف كجزيرة ابن عمر اب١ترتبة األكىل من حيث عدد
الشخصيات ،كمن مث مدينة سنجار ٙتاف شخصيات ،كمن مث بقية مدف اٞتزيرة الفراتية ابعداد أقل من حيث عدد
الشخصيات اليت ترجم ٢تا.
٘ -5تيزت تراجم مدف اٞتزيرة الفراتية اليت كردت لدل ابن الشعار بقوؿ الشعر أك اهنم كانوا من الشعراء اال اف أهنم ٘تيزكا يف
٣تاالت اخرل عديدة .كمنها ٘تيزىم يف اٞتوانب الدينية ،فكاف منهم القراء كاحملدلُت كالفقهاء ،كذلك ٘تيزت تلك
من ٘تيز يف ٣تاؿ الطب كصناعة االدكية،كالتدريس يف ا١تدارس.
الًتاجم ابالشارة اىل اٞتوانب االدبية كالعلمية فكاف منهم ّ
 -3ذكر ابن الشعار ا١توصلي العديد من شخصيات مدف اٞتزيرة الفراتية اليت ٘تيزت يف اجملاؿ األدارم كتولت العديد من
تلك الشخصيات مناصب ادارية رفيعة كمهمة سواء داخل مدف اٞتزيرة الفراتية اـ يف خارجها.مثل منصب الوزارة،

()659ا١تصدر نفسو ،ج ،9ص61 ،39 ،31 ،37
()631ا١تصدر نفسو ،ج ،9ص.66 ،61
( )636ا١تصدر نفسو ،ج،4مج ،5ص.639 ،631
()635ا١تصدر نفسو ،ج ،4مج ،5ص.613
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كالقضاء ،كاٟتسبة ،كالديواف ،ككتابة األنشاء ،كا٠تطابة كغَتىا من الوظائف ا١تهمة .ك٦تا الشك ِ
فيو اف تلك
الشخصيات امتلكت الكفاءة كا٠تربة كاالمانة اليت اىلتهم لتويل تلك ا١تناصب ا١تهمة.
 -6كاف للعديد من شخصيات مدف اٞتزيرة الفراتية عالقات مع اٟتكاـ كا١تلوؾ كالوزراء يف تلك اٟتقبة التارخيية سواء داخل
مدف اٞتزيرة الفراتية اك يف غَتىا من ا١تدف كالبلداف.

ى
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اتريخ قبول النشر2022/2/20:

اتريخ استالم البحث2022 /1 /5 :

إضافات حول كتاب حوادث الزمان للمؤرخ شمس الدين الجزري

Additions to “Ḥawādiṯ az-Zamān” a book
by the historian Šams ad-Dīn al-Ǧazarī
أ.د .نعمان محمود أحمد جبران
الكويت
جامعة الكويت  /قسم التاريخ

Prof. Dr. Numan Mahmood Ahmad Jubran
Kuwait
Kuwait University- History Department
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ملخص البحث:

يعود نسب مؤرخنا مشس الدين اعبزرم إىل مدينة آمد كىو دمشقي اؼبولد كالوفاة (ت@>:ق) ألف كتاابن كاحدان يف
التاريخ كاؼبوسوـ ب" حوادث الزماف كأنبائو ككفيات األكابر كاألعياف من أبنائو" ،لقد حظي ىذا الكتاب ابىتماـ
اؼبعاصرين كالبلحقْب للجزرم فاعتمده الكثّب منهم مصدرا لبعض معلوماهتم كما كجهوا نقدا لو يف بعض اعبوانب.
اىتم اؼبعاصركف من عرب كمستشرقوف منذ عاـ ? 8@9بدراسة كتاب اعبزرم كتباينت آراؤىم كأعماؽبم حوؿ ىذا
الكتاب تسمية كإطارا زمنيا ألحداثو كتقديرا لقيمتو بْب اؼبصنفات التارىبية اإلسبلمية.
يهدؼ ىذا البحث الستعراض اعبهود العلمية حوؿ اعبزرم ككتابو كبياف نتائجها ك قيمتها،ك لبياف ذلك كتقدمي
إضافة حوؿ ىذه اعبهود؛ اقتضت طبيعة البحث دراسة النقاط التالية:
 أسرة اعبزرم كمغادرهتا اعبزيرة الفراتية اىل مصر كالشاـ زماهنا كاسباهبا. حياة اؼبؤرخ اعبزرم ،ثقافتو كنشاطاتو. ـبطوطات كتابو كمن عمل عليها. تقييم أعماؿ احملققْب ألجزاء من ـبطوطات كتاب حوادث الزماف كبياف اإلهبابيات كالسلبيات. إاإلشارة اىل األجزاء الٍب مل يتم ربقيقها من اتريخ اعبزرم كبعض ما تضمنتو من أخبار عن منطقة اعبزيرة الفراتية.الكلمات املفتاحية :مشس الدين اعبزرم ،مستشرقوف ،اعبزيرة الفراتية ،مصر كالشاـ ،ـبطوطات.

Abstract:
Our damascene historian Al-Ǧazarī is originated from the old city of
Āmed. He was born in Damascus, and it is where he passed away (d. 739
AH).
Al-Ǧazarī wrote a single book titled “Ḥawādiṯ az-Zamān wa-anbāʾihi
wa-wafayāt al-akābir min abnāʾihi”, with obituaries of its great noble
sons”. This book received the attention of Al-Ǧazaris contemporaries and
successors and was used by many of them as a resource of information, and
they have also criticized some aspects of the book.
Since 1928, Arab Contemporaries and orientalists showed interest in
starting from its title and its time frame ending by its value amongst Islamic
historical works.
This research aims to review the scientific efforts around Al-Ǧazarī and
his book, indicating its effects and value. In order to demonstrate that and
to provide an addendum about these efforts the nature of the research
required the study of the following points:
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- The date and the reasons behind Al-Ǧazari’s family departure from the
Al-djazīra to Egypt and the Levant
- The life of the Al-Ǧazarī including his culture and activities.
- Al-Ǧazaris manuscripts of his book and the people who worked on
them.
- Evaluating parts of the investigators' work on Al-Ǧazari’s manuscripts
for his book “Ḥawādiṯ az-Zamān” and stating the advantages and the
disadvantages.
- Referring to the unvalidated parts of Al-Ǧazari’s history and its news
about the Al-djazīra region.
Key Words: Al-Ǧazarī , orientalists, Ḥawādiṯ az-Zamān

املقدمة:
تعود البداايت األكىل ؼبعرفة الباحثْب بكتاب حوادث الزماف اىل أكاخر العقد الثاين من القرف اؼباضي كذلك بفضل ما
كتبو حبيب الزايت

()1

كمنذ ذاؾ تعددت الدراسات كالتحقيقات حوؿ ىذا الكتاب كأابنت ىذه الدراسات أنبية ىذا

اؼبؤلف كالوحيد الذم عرؼ للمؤرخ مشس الدين اعبزرم ،رغم تعدد ىذه الدراسات( )2كأنبيتها اال أهنا كشفت عن اغباجة
اىل اؼبزيد من الدراسات لتجلية جوانب جديدة عن ىذا التاريخ ،كما أف دراسة متأنية ؼبا أقبز حوؿ ىذا التاريخ تظهر أنبية
مراجعة كتصويب بعض األمور اؼبتعلقة ابؼبؤلف مشس الدين اعبزرم ككتابو حوادث الزماف سواء أكاف دبا يتعلق حبياة
اؼبؤلف كأسرتو ككذا دبا تعلق دبصادره الٍب اتكأ عليها كشكلت جزءا ىاما من مادة كتابو.
يهدؼ ىذا البحث إضافة كتصويب ما عرؼ عن ىذا الكتاب ،مع اإلشارة اىل أف ىذا البحث أييت استكماالن عبهود
حبثية قاـ هبا العديد من الدارسْب ،كما أف ىذا البحث أييت يف سياؽ تكملة بعض اعبوانب الٍب تناكؽبا كاتب ىذا

البحث* يف أعماؿ علمية حوؿ اعبزرم ككتابو حوادث الزماف.

( )8حبيب بن نقوال بن الياس الزايت الدمشقي كلد سنة =>? 8بدمشق كتويف بباريس ;<@.8
( )9اعتُب بكتاب حوادث الزماف للجزرم ؾبموعة من اؼبستشرقْب من أمثاؿ :كلود كاىن ،Claude Cahenسوفاجيو Jean
،Sauvagetاكلريش ىارماف  ،Ulich Haarmannركزنتاؿ ،Franz Rosenthalكارؿ برككلماف ،Carl Brochelmann
كبلوشيو Blochet Edgarكمن الدارسْب العرب حبيب الزايت ،عباس العزاكم ،عمر عبد السبلـ تدمرم ،خضّب عباس اؼبنشداكم ،نعماف
جرباف.
* عمل الباحث بعض الدراسات حوؿ اعبزرم ككتابو ،منها:ربقيق السنوات ;@==@= -ىػ من ـبوطة كتاب حوادث الزماف
للجزرم(فرايبورغ-اؼبانيا >?@،8مبلحظات على ربقيق كتاب اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم(جامعة الّبموؾ;@@،)8حبث عن مشس الدين
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يتناول البحث النقاط التالية:
أسرة اعبزرم كمغادرهتا اعبزيرة الفراتية اىل مصر كالشاـ زماهنا كاسباهبا.
 حياة اؼبؤرخ اعبزرم ،ثقافتو كنشاطاتو. ـبطوطات كتابو كمن عمل عليها. تقييم أعماؿ احملققْب ألجزاء من ـبطوطات كتاب حوادث الزماف كبياف اإلهبابيات كالسلبيات . -إاإلشارة اىل األجزاء الٍب مل يتم ربقيقها من اتريخ اعبزرم كما تضمنتو من أخبار عن منطقة اعبزيرة الفراتية.

أسرة املؤلف:

تشّب اؼبعلومات اؼبتوافرة اىل أسرة مؤرخنا من اغبديث عن جد كالد اؼبؤلف كىو نفيس الدين إبراىيم بن عبد العزيز بن
دمحم بن علي بن أيب الفوارس حسن بن ايب اؽبيجا القرشي اعبزرم  ،كتزكدان معلومات مشس الدين اعبزرم إبشارة اىل أف
ىذا اعبد كاف من أىل اعبزيرة العمرية ككاف من أىل اليسار كالثركة كالنفوذ كقد طلبو حاكمها سنجر شاه بن سي ؼ
الدين غازم بن مودكد (قتل سنة < =0ىػ ) ليتوىل نظر الدكاكين ،ككفقا لركاية اؼبؤلف مشس الدين ا أف جد كالده ترؾ
اعبزيرة مهاجرا اىل مصر كردبا كاف ذلك رفضا من نفيس الدين للعمل مع اؼبتحكم ابعبزيرة سنجر شاه بن سيف الدين

غازم بْب مودكد (ت< =0ىػ 890?/ـ) كالٍب أشارت اؼبصادر لسوء سّبتو مع الرعية( .)3كقد ترؾ ىذا اعبد أمبلكو يف
اعبزيرة ككاف لو ككيل عليها ،كتويف نفيس الدين يف منطقة القلندكف( )4ىناؾ سنة ?@< ق( ،)5اما جد اؼبؤلف كىوابو بكر
فقد بقي يف يف اعبزيرة كامتهن مهنة النحاس الٍب كاف يعتاش منها ككانت تدرعليو مبلغامن اؼباؿ  ،ككانت اقامتو يف اؼبوصل
ككاف كالده كأعمامو يف مدينة آمد كاستمرا حٌب سنة  =:0ىػ  89:9/ـ ،اال أف افراد ىذه االسرة كالد اؼبؤلف كاعمامو
صباؿ الدين كموفق الدين تركا مدينة آمد كما ىو حاؿ أعياف مدينة آمد ،قد أشار اؼبؤلف نقبل عن كالده عن كيفية

اعبزرم ككتابو حوادث الزماف(جامعة الّبموؾ>،)900حبث استدراكات نقدية كربليلية على ربقيق اعبزء األكؿ من كتاب حوادث الزماف
للجزرم(الكويت @ ،) 908حوادث الوابء كالغبلء يف ببلد الشاـ كمصر كما دكهنا مشس الدين اعبزرم يف كتابو حوادث الزماف(الكويت
.)9098
( ):عن سوء سّبة سنجر شاه مع الرعية كقبيح أعمالو ككيفية مقتلو ،انظر ،ابن األثّب ،علي بن ايب الكرـ الشياين اعبزرم ،الكامل يف التاريخ،
اجمللد العاشر (من  =9?-<=9ىػ) ،منشورات دمحم علي بيضوف-بّبكت ،دار الكتب العلمية،900:ـ،80ص<;.:;>-:
(;) من انحية األمشونْب بصعيد مصر  ،انظر ،ابن دقماؽ،إبراىيم بن دمحم بن ايدمر العبلئي،االنتصار لواسطة عقد االمصار ،بّبكت  ،اؼبكتب
التجارم للطباعة كالنشر كالتوزيع(د.ت) ،القسم الثاين،ص<.8>-8
(<) الذىيب ،مشس لدين ايب عبد هللا دمحم بن أضبد(ت?;>ىػ1347/ـ) ،اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم  ،دراسة كربقيق خضّب عباس دمحم
خليفة اؼبنشداكم ،بّبكت ،دار الكتاب اللبناين ،8@??،ص?>-
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مغادرهتم مدينة آمد ليستقرهبم اؼبقاـ يف مصر حيث يقوؿ" :كحكى يل كالدم أيضا رضبو هلل ،كصباعة كبّبة من اعبزريْب
كغّبىم من التجار ،قاؿ :ؼبا فتح الكامل آمد كدخلها ،ترجلت لو صبيع ملوؾ بِب أيوب كملوؾ الشرؽ صبيعها إال ملك

الركـ عبلء الدين كي قباذ ،كصاحب اعبزيرة العمرية( )6اؼبعظم دمحم بن سنجر شاه ،فإهنما أرادا أف يَبجبل ،فلم يبكنهم
الكامل من النزكؿ ،بل دخلوا ثبلثتهم ركاب إىل البلد ،كمل ينزلوا إال يف القلعة صبيعا ،كظبعت الصاحب

(@<<:0/9/8ب) بدرالدين جعفر اآلمدم (ت<>=ىػ)( )7وبكي عن عظمة الكامل يوـ دخولو آمد شيئا ما وبسن
يعربعنو ،قاؿ :كأخذ الكامل صبيع كبار أىل آمد صحبتو إىل الداير اؼبصرية ،كمل يَبؾ من أعياف البلد أحدا إال كأخذه
صحبتو ،قاؿ :ككنت أان كأخي موفق الدين ،كابن أخٍب مشس الدين ،صحبة الكامل"(.)8
كالد اؼبؤلف كأعمامو استقركا يف مصر كيظهر أف أك ضاعهم كانت جيدة مقارنة ببعض أىل آمد الذين استقركا أيضا
يف مصر كيص ذلك بقولو  ":فرزقنا هللا تعإىل أبداء األمانة ،حبيث أان خدمنا يف أجل اؼبناصب ابلداير اؼبصرية

كالشامية" )9(.كما أنو يشّب اىل سوء حاؿ بعض أىل آمد يف مصر بقولو" :كرأيت صباعة فبن كانوا آبمد أكابرىا يف مصر
يكتبوا األكراؽ كيستعطوا ،كفيهم شخص يقاؿ لو ابن البيطار النعاؿ ،كاف لو من الذىب كاألمبلؾ شيء كثّب ،فأدل بو
اغباؿ إىل أف بقي يطلع كل يوـ إىل قلعة اعببل حٌب أيخذ زبدية طعاـ نوالة من السماط كوبملها على يده إىل بيتو
،كافتقركا أىل آمد يف مصر ،كسبزقوا كل فبزؽ"(.)11
بعد ىذا الوصف غباؿ أفراد اسرة اؼبؤلف يف مصر مل يشر اعبزرم اىل ما يتعلق أبكضاعم كىل استمركا ابلبقاء يف مصر
أـ غادركىا اىل مناطق أخرل كاإلشارة الوحيدة الٍب ذكرىا تعود اىل ما بعد احدل عشر عامان ،حيث أشار اىل

كالده(ت =@:ىػ89@9/ـ) كاف يف بغداد سنة  =;8ىػ89;;/ـ حْب سافر منها مع موكب اغبج العراقي"(.)11

(=) عن اعبزيرة العمرية  ،انظر ،اغبموم،ايقوت بن عبد هللا ،معجم البلداف،بّبكت ،دار صادر(د.ت) ،ـ،9ص?8:؛ ماكرد يف ىذا البحث
من تسميات ؽبا عند اعبزم يف كتابو حوادث الزماف.
(>) اعبزرم،ـبطوطة غوات ،8<<@،كرقة :0ب؛ كعن ترصبتو  ،الصفدم ،صبلح الدين خليل بن أيبك ،الوايف ابلوفيات،ابعتناء شكرم
فيصل،بّبكت ،دار صادر ،8@@8ج،88ص.8<0
(?) اعبزرم  ،مشس الدين دمحم بن إبراىيم (ت@>:ىػ 8::?/ـ) ،حوادث الزماف كأنبائو ككفيات األكابر كاألعياف من أبنائو ،ـبطوطة غوات رقم
@<<(،8نسخة ملك الباحث حصل عليها من مكتبة اؼبستشرؽ اكلريش ىارمن) ،كرقة:0ب.
(@) اعبزرم ،ـبطوطة غوات  ،رقم @<< ،8كرقة ?:ب.
( )80اعبزرم،ـبطوطة غوات ،رقم @<< ،8كرقة :0ب؛ الذىيب  ،اتريخ اإلسبلـ ككفيات اؼبشاىّب كاألعياف  ،حوادث ككفيات =:0-=98
ىػ ،ج<; ،ربقيق عمر عبد السبلـ تدمرم ،بّبكت  ،دار الكتاب العريب،8@@?،ص;@؛ الذىيب ،اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم،ص<;.8
( )88اعبزرم ،ـبطوطة غوات  ،رقم @<< ،8كرقة :8آ.
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"قاؿ دمحم بن ابراىيم جامع ىذا الكتاب :كفيها حج كالدم من بغداد" .مث يتابع أخبار كالده إذ يشار اىل أنو بعد
أداء فريضة اغبج مل يعد اىل مصر أك بغداد بل توجو اىل اليمن كلقي عناية ككظيفة لدل حاكمها نور الدين عمر الرسويل

(= =;>-=9ىػ 89<0-899@/ـ) حيث عينو يف كظيفة تعُب بشؤكف التجار( ،)12كما عمل يف التجارة ،مث يغادراليمن
لتحط رحالو يف اإلسكندرية (ال تزكدان اؼبصادر ابلفَبة الزمنية الٍب قضاىا يف اليمن كاالسكندرية) ،لكن اؼبؤرخ يزكدان
دبعلومة تشّب اىل أف كالده استقر يف مدينة دمشق كبشكل هنائي منذ سنة ;<= ىػ  89<= /ـ( )13حيث أقاـ يف منطقة

سوؽ الرماحْب( .)14حيث كاف جارا ألحد مشاىّبدمشق صفي الدين عبد الرضبن االربلي (ت<@= ىػ 89@=/ـ )
كالذم كاف جارىم ؼبدة عشر سنْب كما يشّباعبزرم (،غوات  8<=8كرقة 88آ) كأشار اعبزرم أف كالده تزكج سنة <<=ىػ
89<>/ـ(.)15

حياة املؤلف:

كلد مشس الدين( )16يف مدينة دمشق يوـ  80ربيع األكؿ ?<= ىػ اؼبوافق ; 9شباط( 89=0جاءت أفضل سّبة
غبياة اؼبؤلف ما أكرىا صديقة كمصدره األساسي الربزايل كقد جاءت يف نسخة كوبرلو كالٍب حققها عمرعبد السبلـ

تدمرم( ،)17ما نعرفو عن حياتو جاء فبا دكنو اعبزرم يف حوادث سنة  =?8ىػ89?9/ـ حْب ذىب يف قافلة اغبج

()18

( )89حبيب الزايت " :اتريخ دمشق يف ذيل مشس الدين ابراهيم اجلزري على مرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي"  ،ؾبلة اآلاثر ،العدد<،لبناف
?،8@9ص>.88
)8:(Ulrich Haarmann: Quellenstudien zur frühen Mamlukenzeit, Freiburg, 1969,p,13.
(; )8عن سوؽ الرماحْب بدمشق ،انظر ،الشهايب،قتبة-،معجم دمشق التارىبي ،منشورات كزارة الثقافة ابعبمهورية العربية السورية @@@8
،ج،9ص=.:

(< )8اعبزرم ،ـبطوطةغوات  ،رقم ،8<=8،كرقة ==ب؛الزايت ،حبيب ا" :اتريخ دمشق يف ذيل مشس الدين ابراهيم اجلزري على مرآة
الزمان لسبط ابن اجلوزي" ،ؾبلة اآلاثر ،العدد<،لبناف ص?88؛ Ulrich Haarmann: Quellenstudien zur frühen
Mamlukenzeit, Freiburg, 1969,p,13
(= )8الدكادرم ،أيب بكر بن عبد هللا بن أيبك ،كنز الدرر كجامع الغرر-الدرة الزكية يف أخبار الدكلة الَبكية ،-ربقيق أكلرخ ىارمن ،القاىرة،
منشورات قسم الدراسات اإلسبلمية ابؼبعهد األؼباين لآلاثر ،سلسلة مصادر اتريخ مصر اإلسبلمية ،8@>8،ج?،ص@، :كيرد يف أحداث سنة

><= ما يلي":قاؿ العدؿ أمني الدين دمحم بن إبراىيم ابن أيب بكر ابن عبد العزيز ابن ايب الفوارس اعبزرم".

(> )8اعبزرم ،مشس الدين ايب عبد هللا دمحم بن إبراىيم بن ايب بكر اعبزرم القرشي،حوادث الزماف كأنبائو ككفيات األكابر كاألعياف من أبنائو،
جزء فيو من كفيات <>:9 ->9ىػ  ،ربقيق ،عمر عبد السبلـ تدمرم-عننسخة ـبطوطة كوبريل ابسطنبوؿ رقم> ،80:صيدا-بّبكت،
اؼبكتبة العصرية ،ج،9ص@=(80>0-80مبلحظة أف احملقق أشار اىل كفاة اعبزرم سنة ? >:ىػ ،كىو خطأ  ،إذ أف الوفاة كانت @ >:ىػ
،كما كرد يف الَبصبة الٍب أكردىا الربزايل يف الصفحات اؼبشار اليها من نفس اعبزء من ربقيق التدمرم.
(? )8اعبزرم ،ـبطوطة غوات  ،رقم  ،8<=0كرقة =9ب.
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.ككاف امّب اغبج األمّب بدر الدين الصوايب (ت?@= ىػ89@?/ـ) .كاف كالده من ميسورم اغباؿ حيث عمل ابلتجارة
يف سوؽ الرماحْب ،مل يزكدان اعبزرم كال من كتب عنو ابلسنوات اؼببكرة من حياتو  ،لكن ما كرد من معلومات يف اؼبصادر
كما أشار اليو يف حوادث الزماف يفيد انو تلقى تعليما جيدا على يد لببة من العلماء يف ببلد الشاـ كيف مصر كمن العلماء
الذين سانبوا يف علمو كاخذ عنهم :الشيخ البخارم -حنبلي ككاف مدرسا يف اؼبدرسة الضيائية( )19تويف سنة  =@0ىػ/

89@8ـ ( )21كمل ترد كفاتو يف اؼبختار.
كمن علماء دمشق أيضا ركن الدين بن الياس بن علواف بن فبدكد االربلي اؼبقرئ (ت=>:ىػ ،)89>;/ككذلك من
العامل انصر الدين أبو حفص عمر بن عبد اؼبنعم بن عمر القواس الدمشقي (ت@?= ىػ 89@0/ـ)( )21كما افاد يف علم

اغبديث من شيوخ اؼبدرسة الظاىرية( )22بدمشق كمنهم الشيخ تقي الدين أبو اسحق إبراىيم ابن علي بن اضبد بن فضل

هللا الواسطي (ت =@9ىػ89@9/ـ) كىو حنبلي اؼبذىب ككاف فبن يتوىل اػبطابة يوـ اعبمعة يف اؼبسجد األموم(.)23
كما افاد من القادمْب اىل دمشق مثل عز الدين الفاركثي الواسطي الدمشقي(ت <@= ىػ 89@= /ـ) كىو من
اؼبتصوفة اك يبيل اليهم

()24

كدرس يف اؼبدرسة اعباركخية( )25كالنجيبية كدار اغبديث الظاىرية

علي يوسف بن اضبد بن ايب بكر الصاغبي اغبجار الغسويل (ت  >00ىػ8:00/ـ)(.)27

()26

ككذلك من الشيخ أبو

(@ )8اؼبدرسة الضيائية  ،كتسمى الضيائية احملمدية  ،تفريقا ؽبا عن اؼبدرسة الضيائية احملاسنية ،كاؼبدرسة الضيائية احملمدية تنسب لبانيها ضياء
الدين دمحم بن عبد الواحد اؼبقدسي اؼبتوىف سنة  .=;:للمزيد عن اؼبدرستْب ،أنظر ،النعيمي،عبد القادر بن دمحم  ،الدارس يف اتريخ اؼبدارس
،أعد فهارسو إبراىيم مشس الدين،،بّبكت،دار الكتب العلمية  ،8@@0ج ،9ص(>=->8الضيائية احملمدية)،ص>>(?>-اؼبدرسة الضيائية
احملاسنية).
( )90عن الشيخ البخارم ،أظر ،اعبزرم ،ـبطوطة غوات،رقم  ،8<=0كرقة ;80ب.مل ترد معلومات عن الشيخ البخارم يف كفيات سنة =@0
ىػ عند الذىيب يف اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم.
( )98الذىيب،اغبافظ ،العرب يف خرب من غرب،ج :من >;< >00-ىػ  ،حققو كضبطو أبو ىاجر دمحم السعيد بسيوين زغلوؿ ،بّبكت  ،دار
الكتب العلمية <?@ ،8ج ،:ص.:@9
( )99الظاىرية الربانية كالظاىرية اعبوانية ،األكىل تنسب لبانيها اؼبلك الظاىر غازم ابن اؼبلك الناصر صبلح الدين سنة  ، =8:كالثانية
تنسب للظاىر بيربس كبنيت سنة =>= ىػ  ،انظر ،النعيمي ،الدارس،ج ،8ص><.8>8-8=9،8=9-8
( )9:اعبزرم ،ـبطوطة غوات ،رقم ،8<=0كرقة ??ب?@،آ
(; )9النعيمي ،الدارس،ج،8ص?=.9>0-9
(< )9اعباركخية :مدرسة داخل ابيب الفرج كالفراديس مشايل اعبامع األموم ،النعيمي ،الدارس،ج،8ص@=.8>;-8
(= )9انظر ،النعيمي ،الدارس،ج ،8ص><.8>8-8=9،8=9-8
(> )9الذىيب ،العرب،ج،:ص?.;0
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أفاد اعبزرم من بعض علماء مصر كشيوخها حْب زارىا سنة  >08ىػ8:00/ـ كتنقل بْب القاىرة كاإلسكندرية
كدمياط حيث التقى بنخبة من العلماء؛ منهم أبو اؼبعايل اضبد بن اسحق بن دمحم االبرقوىي اؽبمداين اؼبصرم(<>08-=8

ىػ8:08-898?/ـ)( )28كالشيخ عبد اؼبعْب بن خلف شرؼ الدين عبد اؼبؤمن خلف بن ايب اغبسن الدمياطي (-=8:
<>0ىػ 898>-8:0=/ـ( )29يف علوـ القراف كاغبديث كالفقو كالشيخ تقي الدين دمحم بن علي بن كىب بن دقيق العيد
القشّبم( < >09-=9ىػ 8:09-8999/ـ)

()31

كيف اإلسكندرية من الشيخ اتج الدين علي بن اضبد بن عبد احملسن

اغبسيِب الغرايف (مولده بعد  =90ىػ899:/ـ –كتويف سنة; >0ىػ8:0;/ـ كىو اؼبعركؼ دبحدث اإلسكندرية(.)31
أمضى اعبزرم معظم حياتو يف مدينة دمشق كمل يغادرىا كما أشار لذلك اال يف مرات قليلة كانت يف سنوات معينة
 ،كانت أكؽبا سنة =?8ىػ 89?: /ـ حْب ذىب حاجا من دمشق مع قافلة اغبج الشامي الٍب كاف يرأسها األمّب بدر
الدين الصوايب (ت?@=ىػ89@? /ـ )،كقد أشار اعبزرم ؼبعلومات على درجة عالية من األنبية عن ىذه الرحلة كما تعلق

ابعبباايت من اغبجاج(.)32
كاضطر اعبزرم ىو كافراد اسرتو ؼبغادرة دمشق سنة ??= ىػ89?@/ـ نتيجة ظلم كعسف من ظلم اعبباايت
كاؼبصادرات الٍب غبقت بسكاف دمشق من قبل األمّب علم الدين الشجاعي (ت =@:ىػ89@:/ـ) كيشّب اعبزرم اىل
ذلك بقولو  ":كىرب أكثر أىل دمشق إىل القرل كما بقي أحد يف البلد امن على على نفسو كال على مالو كىربت اان
ككالدم رضبو هللا كأخويت كأىل البيت كبقينا كبو أحد كثبلثْب يوما غايبْب عن البلد ككل كاحد منا ـبىب يف جهو كبقي يف
البيت عجوزتْب ال غّب"(.)33
ترد إشارة غّب دقيقة مفادىا أف اعبزرم غادر دمشق اىل مصر سنة <@= ىػ 89@< /ـ كما أكرد ذلك ؿبقق كتاب

اعبزرم( )34حيث أكرد التدمرم يف اعبزء الثاين ص، 80>0حْب أشار اىل أف اؼبؤلف دخل مصر سنة <@= ىػ89@</ـ،
كأكرد ما يلي":كقاؿ (يقصد اعبزرم) إنو دخل مصر يف سنة <@= ىػ ،كأىلها يف أمر عظيم من الوابء كالقحط كأكل
اؼبيتات "...ككصف الوابء الذم حل هبا كأسند ذلك اىل ماكرد يف اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم ص- ،:>:كاؼبختار ىو
(? )9األبرقوىي نسبة اىل بلد أبرقوه من ببلد شّباز  ،مولده سنة < =8كتويف دبكة بعد خركج اغبجيج أبربعة أايـ ،ابن كثّب ،عماد الدين أبو
الفداء اظباعيل  ،البداية كالنهاية،بّبكت  ،مكتبة اؼبعرؼ ??@،8ج;،8ص.98
(@ )9الذىيب،ذيل العرب،ج;،ص8:؛Haarmann: Quellenstudien,p.14
( ):0عن حياتو كمؤلفاتو ،انظر،الذىيب ،ذيل العرب ص=.
( ):8الذىيب،ذيل العرب،ج;،ص.88
( ):9غوات  ،8<=0كرقة =9ب.
( )::غوات =8<=0،9آ،ب.
(; ):اعبزرم ،حوادث الزماف،ج،9
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اعبزء الذم انتخبو اؼبؤرخ مشس الدين الذىيب من كتاب صديقو اعبزرم "حوادث الزماف" -ىذه اإلشارة غّبدقيقة ؛فما كرد
يف كتاب اؼبختار جاء نصو كما يلي":كمن سنة طبس كتسعْب (كست مئة) :دخلت كأىل مصر يف أمر عظيم من الوابء
كالقحط كأكل اؼبيتات .حٌب ذكر قاضي القضاة بدر الدين ابن صباعة أنو بلغو أنو خرج من نفس مصر دكف القاىرة يف

يوـ كاحد الف كطبس مئة جنازة" )35(.كاؼبقصود ىنا ليس دخوؿ اؼبؤلف اعبزرم ؼبصر يف السنة اؼبذكورة كامبا اؼبقصود
دخلت(ابتدأت) سنة <@= ىػ89@</ـ كمصر تعاين من الوابء كما ذكر كأشار لذلك القاضي ابن صباعة.
كاؼبرة األخّبة الٍب ترد على أف اعبزرم غادر مدينتو دمشق كانت يف سنة  >08ىػ 8:08 /ـ إىل مصر حيث ارربل
اىل القاىرة كزار كذلك مدينٍب دمياط كاإلسكندرية كاخذ من علماء مصر كما سبقت اإلشارة لذلك.
مل يعرؼ عن اعبزرم توليو للوظائف رغم ما كاف يتمتع بو من مؤىبلت ثقافية كعلمية كىذا ما أشار اليو صديقو
اؼبؤرخ الربزايل حْب كتب ملخصا عن سّبة حياتو جاءت يف األكراؽ األخّبة من ـبطوطة كوبرلو كاؼبتضمنة حوادث
ككفيات السنوات <>:? ->9ىػ8::>-8:9;/ـ  ،حيث أشار اىل ذلك بقولو ":كاف من كبار العدكؿ  ،أقاـ يشهد
على اغبكاـ مدة تقرب من ستْب سنة ...كطلب اليو أف يشهد يف قيم األمبلؾ ػبربتو كداينتو  ،فامتنع من ذلك كتورع
عنو ،كمل يدخل يف كالية أك كظيفة كعنده معرفة جيدة من الطب كاألدكية كاؼبنافع"(.)36
تويف مشس الدين اعبزرم يف مدينة دمشق سنة @>:ىػ8::? /ـ جبنينة السهم ظاىر دمشق كدفن يف مقربة الباب

الصغّبالصغّب(( )37أكرد ؿبقق اعبزء الثاين من كتاب حوادث الزماف على غبلؼ ىذا اعبزء أف كفاة اعبزرم كانت سنة
? >:ىػ 8::>/ـ كىو خطأ).

كتاب حوادث الزمان:

مل تصلنا مؤلفات للجزرم غّب كتابو اؼبوسوـ ":حوادث الزماف كأنبائو ككفيات األكابر كاألعياف من أبنائو" ،كمل يشر
اعب زرم يف ىذا الكتاب أبم إشارة تدؿ على أف لو مؤلفات أخرل  ،كما أف اؼبصادر الٍب ترصبت لو كأشارت اىل كتابو
حوادث الزماف مل تتطرؽ أك تذكر أية مؤلفات غّب الكتاب موضوع الدراسة .على الرغم من ذلك نسبت بعض الدراسات
كبعض الدارسْب أظباء مؤلفات مل يثبت أهنا لو  ،كمن ذلك:
ما أشار اليو الدكتور عمر عبد السبلـ تدمرم يف اعبزء الثاين من ربقيقو لكتاب حوادث الزماف ص ;8حيث أكرد اف
ؼبؤرخنا ـبتصر اتريخ اإلسبلـ منو قطعة من السنة األكىل اىل سنة > ىػ ،يف مكتبة عامر أفندم اسطنبوؿ رقم  >0:كمكتبة

(< ):الذىيب ،اؼبختار،ص.:>:
(= ):اعبزرم ،حوادث الزماف،ج،9ص@=.80>0-80
(> ):اعبزرم ،حوادث الزماف،ج،9ص@=.80>0-80
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بلدية اإلسكندرية رقم  )38(،90>9كيف حقيقة اغباؿ فإف "ـبتصر اتريخ اإلسبلـ "كىو للعبلمة ىو أبو اػبّب مشس الدين
اجملود اؼبفسر ،احمل ّدث
دمحم بن دمحم بن دمحم بن علي بن يوسف اعبزرم العمرم الدمشقي مثّ الشّبازم الفقيو الشافعي،اؼبقرئ ّ
اغبافظ ،اؼبؤرخ األديب ،النحوم البياين ،الناظم اؼبفنن،مشارؾ يف بعض العلوـ ،يعرؼ اببن اعبزرم،كاشتهر ابلببلد الشرقية

بلقب (اإلماـ األعظم) كلد بدمشق سنة  ><8ىػ8:<0/ـ كتويف سنة  ?::ىػ8;9@/ـ(.)39
كفبا يشار اليو أف جزءا من كتاب "ـبتصر اتريخ السبلـ قد حقق كرسالة ماجستّب للطالب عثماف دمحم ؿبمود ادريس
كاشتمل على السنوات من <=< >00 -ىػ8:00-88=@/ـ ربت اشراؼ عبد العزيز بن سليماف السلومي من
اعبامعة اإلسبلمية ابؼبدينة اؼبنورة -كلية الدعوة كأصوؿ الدين -قسم التاريخ <8;:= -8;:ىػ.
كما نسب لو "ذات الشفاء يف سّبة اؼبصطفى كمن بعده من اػبلفاء" نقبل عن ذيل كشف الظنوف ج8

ص@ )41(<:كيف حقيقة اغباؿ التبس األمر على مؤلف ذيل كشف الظنوف ككذلك على التدمرم ص ;0يف اعبزء الثاين ،
اذ أف منظومة ذات الشفاء ىي أليب اػبّب اعبزرم مشس الدين دمحم بن دمحم بن علي بن يوسف اعبزرم العمرم الدمشقي مثّ
الشّبازم اؼبتوىف سنة  ?::ىػ 8;9@/ـ( )41كردبا كانت الكنية كاللقب لئلثنْب السبب يف ىذا اػبلط بينهما.كنشّب ىنا أف
"ذات الشفاء يف سّبة النيب كاػبلفاء" حققها فرغلي سيد عرابكم -مكتبة الشيخ فرغلي للقراءات كالتجويد كانشر
كالتوزيع-مصر 9089ككرد يف ص> من التحقيق أف اتريخ أتليف اؼبنظومة ىو سنة ?@> ىػ 8:@</ـ(أم بعد كفاة
مؤرخنا ب @<سنة ).
عرؼ كتاب حوادث الزماف من اؼبؤرخْب كالدارسْب بتسميات ـبتلفة منهم ما أكرد اسم الكتاب كامبل كمنهم ما أشار
لذلك اختصارا  ،حيث كرد بصيغ ـبتلفة منها :اتريخ اعبزرم،اتريخ ابن اعبزرم ،حوادث الزماف،حوادث الزماف كانبائو،
كيف غبلؼ نسخة ابريس رقم @, AR , =>:كرد ربت مسمى "جواىر السلوؾ يف اػبلفا كاؼبلوؾ البن اعبوزم"(.)42

(? ):اعبزرم ،حوادث الزماف،ج،9ص.;8
(@ ):اعبزرم ،حوادث الزماف،ج،9ص.;0كعن حياة اعبزرم صاحب "ذات الشفاء"،ينظر ،السخاكم،دمحم بن عبد الرضبن،الضوء البلمع
ألىل القرف التاسع ،بّبكت،دار اعبيل،ص<<.=0-9
( );0اعبزرم ،حوادث الزماف،ج،9ص;0؛ حوؿ" رسالة ذات الشفا يف سّبة النيب كاػبلفا" صدر ربقيق ؽبا سنة >،908انظر،اعبزرم،مشس
الدين دمحم بن دمحم بن علي بن يوسف اعبزرم،ذات الشفايف سّبة النيب كاػبلفا ،ربقيق حايف النبهاف،الكويت،دار الظاىرية >.908
( );8السخاكم،الضوء البلمع،ج@،ص<<9=0-9؛ اعبزرم،ذات الشفا،ص <=-80حيث أكرد احملقق معلومات حوؿ حياة اعبزرم
كرحبلتو كمؤلفاتو.
( );9جرباف،مشس الدين اعبزرم ككتابو حوادث الزماف،ص@8:؛ Haarmann: Quellenstudien,p.46.كقد كرد على غبلؼ
نسخة ابريس أيضا ما نصو ":ىو كماقبلو كما بعده من كتب أيب بكر بن أضبد بن قاضي شهبة كصبلتو سبع ؾبلدات"(نسخة ملك الباحث).
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كما أف بعض الدارسْب من اعتقد أف كتاب حوادث الزماف جاء تكملة اك ذيبل ؼبصادر سابقة مثل كتاب البستاف

اعبامع عبميع تواريخ الزماف لعماد الدين االصفهاين @ <@>-<8ىػ8900-889</ـ(.)43
كتاب اعبزرم "حوادث الزماف كأنبائو ككفيات األكابر كاألعياف من أبنائو"يغطي االطار الزمِب @>:@-<:

ىػ8::?-88;;/ـ ابلنظاـ اغبويل حيث يبتدئ كل سنة بذكر اغبوادث كينهيها بذكر الوفيات(.)44

مصادر اجلزري يف كتابه حوادث الزمان :

لقد أشار الدارسوف لكتاب اعبزرم للمصادر الكتابية كالشفوية الٍب اعتمد عليها اعبزرم يف مواد كتابو "حوادث

الزماف " حيث أشار خضّب اؼبنشداكم( )45عبزء من ىذه اؼبصادر كما كردت يف مًب كتاب اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم

كأشار لذلك أيضا عمر عبد السبلـ تدمرم يف ربقيقو ألجزاء من اتريخ حوادث الزماف )46(،كما يبكن أضافتو ىنا أف
اعبزرم صرح أبظباء مؤلفْب كأشار لكتبهم الٍب اطلع عليها كأفاد منها كيكمننا ىنا اإلشارة اىل بعضها مضافا اليها ما كرد
من أظباء مؤرخْب ككتبهم الٍب اعتمد عليها كما كردت يف نسخة ـبطوطة غوات كالٍب مل يتم ربقيقها لغاية اآلف  ،كنورد ىنا
ذكر مصادره الٍب اعتمد عليها ترتيبا على زمن الوفاة ألصحاب ىذه اؼبؤلفات الٍب أفاد منها اعبزرم:

من مؤلفي القرن الثالث اهلجري :

قبد اإلشارة لؤلزرقي(ت 9<0 .ىػ ) ?:>/الشيخ أبو الوليد دمحم بن عبد هللا االزرقي -يف كتابو "اخبار مكة كما
جاء فيها من اآلاثر".

ومن القرن الرابع:

ترد الشارة اىل ابن اؼبرزابف(ت @:0ىػ )/دمحم بن خلف بن اؼبرزابف ،يف كتابو" :فضل الكبلب على كثّب فبن لبس
الثياب".

( );:حوؿ ىذا األمر ،انظر Haarmann: Quellenstudien,p.23-27.،؛ جرباف ،نعماف كالطعاين ،دمحم ،إضافات حوؿ كتاب
البستاف اعبامع عبميع تواريخ أىل الزماف ،ؾبلة اؼبؤرخ اؼبصرم ،العدد السابع عشر ،يوليو =@@.8
(;;) من اؼبتفق عليو بْب الدارسْب لكتاب حوادث الزماف على أف اإلطار الزمِب لكتاب اعبزرم يغطي أحداث ككفيات السنوات من -<@:
? >:ىػ لكن ما كصلنا لغاية اآلف فبا ىو معركؼ ؾبموعة نسخ تنقصها سنوات متعددة ،ما كصلنا أك ما ىو معركؼ من ـبطوطات الكتاب
يشمل :نسخة اؼبختار تغطي السنوات  =@@-<@:ىػ مع بعض النقص كىي نسخة ـبتصرة ،نسخة الرابط كتغطي الفَبة ما بْب ?=<>-=0
ىػ ،نسخة غوات تغطي السنوات من ; =@<-=9ىػ ،مع نقص لسنة ; =:ىػ ،كنقص من @;= =<9-ىػ ككذلك التقص ما بْب ?<=-
<>= ىػ ،كنسخة كوبرلو كتغطي السنوات من < >:?->9ىػ.
(<;) الذىيب ،اؼبختار ،ص.:<-:9
(=;) اعبزرم  ،حوادث الزماف ،ج ،9ص <.;8-8
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ومن القرن السادس :

ابن عساكر(ت  <>8ىػ 88></ـ) أبو القاسم علي بن اغبسن بن ىبة هللا بن عساكر الدمشقي  ،يف كتابو":اتريخ
دمشق".
األصفهاين (ت >@< ىػ 8900/ـ) عماد الدين الكاتب أبو حامد دمحم بن دمحم ،يف كتابو  ":البستاف اعبامع عبميع تواريخ
أىل الزماف".ككتاب ":خريدة القصر كجريدة العصر".
أبو حامد األندلسي(ت<=< ىػ 88=@/ـ) -دمحم بن عبد الرحيم بن سليماف بن ربيع القيسي الغرانطي ،يف كتابو :ربفة
األلباب كلببة اإلعجاب".
كأكثر اؼبؤلفات الٍب أشار اليها يف كتابو ما يعود ؼبؤلفْب كمؤرخْب كانت كفاهتم يف القرف السابع للهجرة من أمثاؿ :
البزكرم(ت;@= ىػ89@</ـ)،ؿبفوظ بن معتوؽ بن ايب بكر بن عمر ابن دمحم بن عمارة  ،يف كتابو ":التاريخ"  ،ذيل بو
على اؼبنتظم البن اعبوزم.
ابن قدامة اؼبقدسي (ت =90ىػ 899:/ـ) موفق الدين أبو دمحم عبد هللا بن أضبد بن دمحم بن قدامة بن اؼبقدسي ،يف
كتابة ":اؼبغِب".
كاؼبوفق البغدادم (ت@ =9ىػ 899>/ـ) عبد اللطيف بن يوسف بن دمحم ،يف كتابو :أخبار مصر" كتاب اإلفادة
كاالعتبار يف األمور اؼبشاىدة كاغبوادث اؼبعاينة أبرض مصر.
ابن االثّب(ت =:0ىػ 89:9/ـ) ،عز الدين أيب اغبسن اعبزرم اؼبوصلي ،يف كتابو ":الكامل يف التاريخ".
القادسي(ت  =:9ىػ 89:;/ـ) دمحم بن دمحم أبو عبد هللا القادسي يف كتابو":الدر الفاخر يف ذكر حوادث اإلماـ
النصر".
ابن شداد(ت =:9ىػ 89:;/ـ) أبو احملاسن هباء الدين يوسف ،يف كتابو:ط النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية".
ابن دحية (ت =::ىػ 89:</ـ ) ،أبو اػبطاب عمر بن حسن األندلسي الشهّب اببن دحية الكليب ،يف كتابو ":اؼبطرب
من اشعار اىل اؼبغرب ".
ابن النجار(ت @;= ىػ8:;?/ـ)،ؿبب الدين ايب عبد هللا دمحم بن ؿبمود بن اغبسن بن ىبة هللا اؼبعركؼ اببن النجار
البغدادم ،يف كتابو ":ذيل اتريخ بغداد".
ابن طلحة (ت  =<9ىػ  89<;/ـ) كماؿ الدين أبو سامل دمحم بن طلحة بن دمحم القرشي العدكم النصييب ،يف كتابو":
مطالب السؤكؿ يف مناقب الرسوؿ".
ابن الشعار(ت ;<= ىػ  89<=/ـ) كماؿ الدين أبو الربكات اؼببارؾ بن الشعار اؼبوصلي ،يف كتابو":عقود اعبماف يف
شعراء ىذا الزماف".
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سبط ابن اعبوزم (ت ;<=ىػ 89<= /ـ)أبو اؼبظفر يوسف بن قزغلي بن عبد هللا ،يف كتابو":مرآة الزماف يف اتريخ
األعياف " .من اؼبصادر الٍب أكثر من االعتماد عليو كخباصة يف ـبطوطة غوات كاؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم.
اؼبنذرم(ت =<=ىػ 89<?/ـ) زكي الدين أبو دمحم عبد العظيم بن عبد القوم بن عبد هللا بن سبلمة بن سعد ،يف كتابو
 ":التكملة لوفيات النقلة".
ابن ايب اصيبعة(ت ?== ىػ  89>0 /ـ)  ،اضبد بن القاسم بن خليفة بن يونس موفق الدين أبو العباس اػبزرجي اؼبلقب
ابن ايب اصيبعة  ،يف كتابو":عيوف األنباء يف طبقات األطباء"
ابن الساعي(ت ;>= ىػ 89></ـ) ،علي بن اقبب بن عثماف بن عبد هللا أبو غالب ،اتج الدف  ،يف كتابو":اتريخ ابن
الساعي" .اتريخ بغداد.
اإلربلي (ت @>=ىػ 89?0/ـ) غرس الدين اإلربلي يف كتابو  ":اتريخ اربل ".
القزكيِب (ت =?9ىػ 89?:/ـ) زكراي بن دمحم بن ؿبمود ،يف كتابو ":عجائب اؼبخلوقات كعجائب اؼبوجودات" .كثر
النقل كاالعتماد عليو يف ـبطوطة غوات أبقسامها الثبلثة.
ابن خلكاف(ت =?9ىػ89?9/ـ)،أضبد بن دمحم بن إبراىيم بن أيب بكر اإلربلي ،يف كتابو":كفيات األعياف"،
ابن شداد (ت;?= ىػ  89?< /ـ ) عز الدين ابن شداديف كتابو "ذيل الركضتْب".
ابن عبد الظاىر(ت  =@9ىػ  89@9 /ـ ) -ؿبيي الدين بن عبد الظاىر يف كتابو":الركض الزاىر يف سّبة اؼبلك
الظاىر".
ابن كاصل(ت >@=ىػ 89@?/ـ ) صباؿ الدين أبو عبد هللا دمحم بن سامل بن نصر هللا بن سامل بن كاصل اؼبازين التميمي
اغبموم الشافعي  ،يف كتابو :مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب".

القرن الثامن:
ابن ايب اؽبيجاء(ت >00ىػ 8:00/ـ) عز الدين دمحم بن ايب اؽبيجاء ايب دمحم اؽبذابين االربلي  ،يف كتابو ":اتريخ أيب
اؽبيجاء".
اليونيِب(ت = >9ىػ 8:9</ـ)قطب الدين أبو الفتح موسى بن الشيخ االماـ العامل تقي الدين اليونيِب البعلبكي ،يف
كتابو :ذيل مرآة الزماف".
السقاعي(الصقاعي)(ت= >9ىػ 8:9=/ـ)  ،فضل هللا بن الفخر الصقاعي ،كلو العديد من اؼبؤلفات الٍب أفاد منها
اعبزرم  ،من مثل
االزدم (ت.حوايل <; :ىػ@;</ـ) ،القاضي أبو يزيد بن دمحم بن إايس بن القاسم  ،يف كتابو":اتريخ اؼبوصل".
شافع بن علي (ت >:0ىػ 8:>0/ـ) ،انصر الدين شافع بن علي بن عباس بن إظباعيل ،يف كتابو":الفضل اؼبأثور من
سّبة السلطاف اؼبلك اؼبنصور".
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ابن حبيب اغبليب (ت@>> ىػ ،)8:>>/اغبسن بن عمر بن اغبسن بن حبيب  ،يف كتابو":درة األسبلؾ يف دكلة
األتراؾ".
الربزايل(ت @>:ىػ 8::?/ـ) ،علم الدين ايب دمحم القاسم بن دمحم بن يوسف ،يف كتابو ":اؼبقتفى على كتاب الركضتْب"
اؼبعركؼ بتاريخ الربزايل ،ىذا الكتاب من أىم الكتب الٍب استفاد منها اعبزرم يف معظم أجزاء كتابو كخاصة األجزاء
األخّبة.
ابن حياف(ت<;> ىػ 8:;;/ـ) أثّب الدين دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف حياف الغرانطي االندلسي
اعبياين النفرم
الذىيب(ت?;> ىػ 8:;>/ـ) ،مشس الدين ايب عبد هللا دمحم بن اضبد بن عثماف ،يف كتابو " :اتريخ اإلسبلـ".
الوادايشي(ت @;> ىػ 8:;?/ـ) دمحم بن جابر بن دمحم بن قاسم القيسي الواد اشي ،شاعر اندلسي رحاؿ كعامل
ابغبديث.
الصفدم (ت ;=>ىػ 8:=9/ـ) ،صبلح الدين خليلنب أيبك ا ،يف كتابو ":الوايف ابلوفيات".
الكتيب (ت;=> ىػ 8:=9/ـ) دمحم بن شاكر بن اضبد بن عبد الرضبن شاكر بن ىاركف بن شاكر الكتيب الداراين
الدمشقي ،يف كتابو ":عيوف التواريخ ".
تقي الدين بن رافع (ت;>> ىػ 8:>9/ـ) دمحم بن رافع بن ىجرس بن دمحم السبلمي ،يف كتابو ":الوفيات".
كما كردت إشارة اىل أنو أفاد كذلك من أيب بكر الرحيب اؼبولود سنة === ىػ 89=> /ـ اجملهوؿ سنة الوفاة ،كأشار
اليو":ذكر الرحيب يف كتابو" كمل وبدد اسم الكتاب.
ينظر للمزيد من اؼبصادر الشفوية كالكتابية الٍب اعتد كأشار اليها اعبزرم ينظر ما كرد يف دراسة اؼبنشداكم يف ربقيق
اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم ،كدراسة عمر عبد السبلـ تدمرم يف ربقيق جزأين من كتاب حوادث الزماف  ،كدراسات
نعماف جرباف عن اؼبؤرخ اعبزرم(صبيعها ترد يف ىوامش البحث) كال داعي لتكرارىا ىنا.
من استعراض كتاب حوادث الزماف أبجزائو اؼبطبوعة كاؼبخطوطة يتصدر قائمة مصادره بشكل رئيس االعتماد على
مؤلفات الربزايل كسبط ابن اعبوزم كابن الساعي كالذىيب  ،كقد أشار عمر عبد السبلـ تدمرم إبحصائية جيدة لكمية
نقوالت اعبزرم من كتاب الربزايل.
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خمطوطات كتاب حوادث الزمان:

 .8ـبطوطة غوات  Gothaكجاءت يف ثبلثة أجزاء ابألرقاـ  .)47(8<=8-8<=0-8<<@ :تغطي السنوات ;-=9
<@= ىػ89@<-899=/ـ ،يبكن اعتبارىا مسودة حْب مقارنتها بنسخة ابريس سواء من حيث اػبط اك السعة يف
االحداث .أكؿ من أشار اليها كلود كاىن Claude Cahenسنة >8@:ـ( .)48كتشتمل اؼبخطوطة رقم:
@<< 8على ما ؾبموعو =; 8كرقة ،كتغطي حوادث ككفيات سنوات ـبتلفة بدءا من سنة ;=9ىػ لغاية كفيات
><= ىػ ،أكراؽ ىذه النسخة غّب مرتبة كما ترد فيها كفيات سنة ;@= ىػ ،كما تعاين ىذه النسخة من من نقص
للورقة =;8ب ككذلك أكراؽ فارغة ::ب:<،ب;=،ب8;9،ب8;<،ب ،.كـبطوطة غوات رقم 8<=0 :ربتوم
على ? 80كرقة ،تبدأ حبوادث ككفيات سنة >>= ىػ كتنتهي ابلورقة ?80ب حيث ترد كفيات سنة <@= ىػ ،
ـبطوطة رقم  8<=8ربتوم ;? كرقة.كىي أكثر النسخ اضطرااب فتبدأ بورقة 8آ فارغة كمباشرة أتيت حوادث ككفيات
سنة <@= ىػ.كمن مث حوادث سنة =?9ىػ ككفيات سنة  =?:ىػ ،كما قبد أكراؽ فارغة كما يف كرقة (9:أ،
ب?;،ب) .ىذه األقساـ الثبلثة مكتوبة ابػبط النسخي كمسطرة الورقة <8@6<-9=6سم كؾبموع أسطر كل كرقة
@9سطرا،كمن تتبع أمباط اػبط يبلحظ اهنا كتبت من قبل أكثر من كاتب كيبكن مبلحظة على األقل ثبلثة أشكاؿ
من اػبطوط ،كيبكن إضافة أف ما جاء على ىوامش بعض األكراؽ ردبا أضيف الحقا خبطوط ـبتلفىة أيضا .كىذا ما
هبعلنا نعتقد أف ىذه النسخة تعترب النسخة اؼبسودة للمخطوط كعند مقارنتها بنسخة ابريس الٍب نعتقد أهنا نسخة
اؼببيضة  ،كما أف نسخة كوبرلو-الٍب حققها عمر تدمرم -جاءت مغايرة يف بعض تفصيبلت خطها عن نسخة غوات
كردبا كانت نسخة كوبرلو من خط اؼبؤلف لكن يف فَبة كاف فيها قد كرب يف العمر كأصابو صمم كضعفت يده عن
الكتاب ة كىذا ما أشار اليو ابن كثّب بقولو " :صبع اترىبا حافبل كتب فيو أشياء يستفيد منها اغبافظ كاؼبزم كالذىيب

(>;) نسخ ـبطوطة غوات أبجزائها الثبلث (أرقاـ  )8<<@،8<=0،8<=8من مقتنيات مكتبة الباحث ،حصل عليها من مكتبة الدكتور
اكلريش ىارمن -فرايبورغ -أؼبانيا سنة  .8@@9كمعها نسخ اؼبختار من اتريخ اعبزرم ،كنسخة ابريس من كتاب اعبزرم.
(48)Cahen,Claude,”Quelques
chronique
anciennes
relatives
aux
derniers
Fatimids”(Le Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale.)BIFAO,37,1937.PP.127.
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كالربزايل ،يكتبوف عنو كيعتمدكف على نقلو ككاف شيخا قد جاكز الثمانْب كثقل ظبعو كضعف خطو كىو كالد الشيخ

انصر الدين دمحم كاخوه ؾبد الدين"(.)49
 .9نسخة ابريس Parisرقم @( AR.=>:نسخة من مكتبٍب كىي كما نسخة غوات حصلت عليها من مكتبة اكلرخ
ىارمن) يرد يف ىذه النسخة احداث ككفيات السنوات @?= =@@-ىػ مع نقص يف بداية @?= ىػ اذ يبدا بذكر
الوفيات(كفاة أبو حفص عمر الفارقي كتنتهي جبزء من حوادث @@= ىػ كالغزك الغازاين ؼبدينة دمشق،كانت ىذه
النسخة مُب فبتلكات اؼبؤرخ ابن قاضي شهبة( ت ?<8ىػ 8;;?/ـ)كذكر عنواان ؽبا جواىر السلوؾ يف اػبلفا
كاؼبلوؾ ، .ؾبموع أكراقها @@ 9كرقة خطها نسخي كاضح كمسطرهتا ? 8سطر عرفت ىذه النسخة من قبل حبيب
الزايت كمن مث من قبل كلود كاىن  Claude Cahenكمن مث سوفاجيو.J8@;@ Jean Sauvaget

()51

حققت ىذه النسخة من قبل عمرعبد السبلـ تدمرم سنة ?@@ )51(8كقد اعَبل ىذا التحقيق الكثّب من اؽبنات

كاألخطاء(.)52
 .:ـبطوطة الرابط رقم ;@ 8تشتمل احداث ككفيات ? =<>-=0ىػ( مل اطلع عليها ) أشار ؽبا كلود كاىن Cahen
كفرانز ركزنتاؿ Franz Rosenthalكأشار اؽبا ىارمن  Ulrich Haarmannكتغطي احداث ككفيات
? =<?-=0ىػ ،ككما ىو كاضح من االطار الزمِب الذم تغطيو ىذه النسخة كىي الفَبة السابقة غبياة اؼبؤلف كعليو
فمعلوماهتا منقولة من مصادر متعددة كمل يكن اعبزرم شاىدا على أحداثها ككفياهتا مقارنة ابلنسخ الثبلثة
األخرل(غوات كابريس ككوبرلو) ،ىذه النسخة حسب علم الباحث (حاكؿ الباحث اغبصوؿ على صورة عنها كلكن
ؿباكالتو مل تنجح)مل تدرس أك ربقق(.)53

(@;) ابن كثّب،البداية كالنهاية،ج;،8ص=?،8ذكر يف كفيات سنة @ >:ىػ ما يلي":اؼبؤرخ مشس الدين دمحم بن إبراىيم اعبوزم(كذا) صبع
اترىبا حافبل كتب فيو أشياء يستفيد منها اغبافظ كاؼبزم كالذىبيوالرزايل،يكتبوف عنو كيعتمدكف على نقلو،ككاف شيخا قد جاكز الثمانْب كثقل
ظبعو كضعف خطو"....
)<0(Sauvaget,Jean,La Chronique de Damas d’al-Jazari(Annees 689-698 H.),bibliotheque
de l’Ecole des Hautes Etudes.Sciences gistoriques etPhiloliques,Nr.294.Paris1949.
عمل سوفاجية نسخة ـبطوطة ابريس من اتريخ حوادث الزماف كالٍب جاء على غبلفها عنواف :جواىر السلوؾ يف اػبلفء كاؼبلوؾ البن اعبوزم.
( )<8اعبزرم ،مشس الدين ايب عبد هللا بن إبراىيم بن ايب بكر اعبزرم  ،حوادث الزماف كأنبائو ككفيات األكابر كاألعياف من أبنائو(من كفيات
@?= ىػ حٌب حوادث@@= ىػ) ،اعبزء األكؿ،ربقيق عمر عبد السبلـ تدمرم،بّبكت ،اؼبكتبة العصرية?@@.8
( )<9قاـ معد ىذا البحث إبقباز حبث عن ربقيق اعبزء األكؿ من ربقيق كتاب حوادث الزماف الذم حققو عمر عبد السبلـ تدمرم ،جاءت
ىذه الدراسة بعنواف":استدراكات نقدية كربليلية على ربقيق اعبزء األكؿ من كتاب حوادث الزماف للجزرم" ،حوليات اآلداب كالعلوـ
االجتماعية-ؾبلس النشر العلمي-جامعة الكويت،الرسالة<،<9اغبولية@(:@،908ص ص.)8@>-8
(53)Haarmann: Quellenstudien,p.48
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; .ـبطوطة استانبوؿ رقم > 80:من الفَبة < >:?->9ىػ يف آخرىا ترصبة للجزرم بقلم الشيخ علم الدين الربزايل(.)54
كىي النسخة الٍب حققها عمر عبد السبلـ تدمرم يف جزأين.

< .ـبطوطة اؼبختار من اتريخ اعبزرم كرقمها >; )55(88كىي نسخة من اتريخ اعبزرم انتخبها صديقو اؼبؤرخ مشس
الدين الذىيب (ت?;> ىػ 8:;>/ـ)ػ  ،منها نسخ يف مكتبة كوبريلي زادة اسطنبوؿ كنسخة يف مكتبة عارؼ
حكمت رقم  ;:اتريخ-تغطي ىذه النسخة ابختصار حوادث ككفيات السنوات من  =@@-<@:ىػ -88@=/
@@89ـ -ىذه النسخة جاءت ـبتصرة اىل حد كبّب كقد طاؿ االختصار اغبوادث كالوفيات .كدبقارنو مع نسخة
ابريس من @?= =@@-ىػ كالٍب جاءت أحداثها ككفياهتا يف @@ 9كرقة كعند اؼبختارجاءت يف عشرة أكراؽ ،كقد
أجرل ىارم ن مقارنة مفيدة بْب ىذه النسخة مقارنة دبخطوطة غوات كمثاؿ ذلك مقارنة عدد الوفيات يف النسخ
الثبلثة لسنوات معينة سنة @?= ىػ يف نسخة ابريس( ) 98كفاة كيف نسخة غوات نفس العدد كمل يرد يف اؼبختار
سول @ كفيات ،ككذلك يف سنة  =@9ىػ يف نسخة ابريس ترد اإلشارة اىل(  ) 98كفاة كيف غوات ترد (= ):كيف
اؼبختار( = )كفيات (نشر اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم ؿبققا من خضّب عباس دمحم خليفة اؼبنشداكم ربت اشراؼ
()56

األستاذ الدكتور بدرم دمحم فهد جامعة بغداد سنة ;?@ 8كنشرت الدراسة دار الكتاب العريب بّبكت ??@8
كقدعملت دراسة نقدية حوؿ ىذا التحقيق بعنواف مبلحظات على ربقيق كتاب اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم
اؼبسمى حوادث الزماف كانبائو .....نشرت يف ؾبلة أحباث الّبموؾ ،سلسلة العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية ـ ،80ع
، :سنة ;@@.)8

خمطوطات كتاب اجلزري ومن عمل عليها:

عرفت ـبطوطات كتاب اعبزرم بدءا من سنة ? 8@9ـ ،حْب نشرت أكؿ دراسة تشّب اىل كتاب حوادث الزماف

كأنبائو ككفيات األكابر كاالعياف من أبنائو( )57كتتابعت الدراسات يف السنوات البلحقة كاشفة اؼبزيد من اؼبعلومات عن
ىذا الكتاب كـبطوطاتو ،ففي سنٍب ;;@ 8ك<;@ 8ـ توضحت معامل عن اماكن تواجد ـبطوطات الكتاب مع بقاء
(;<) اعبزرم،مشس الدين دمحم بن إبراىيم بن ايب بكر اعبزرم ،حوادث الزماف كأنبائو ككفيات األكابر كاألعياف من أبنائو(جزء من كفيات <>9
ىػ حٌب حوادث  >:9ىػ) ،ربقيق عمر عبد السبلـ تدمرم ،اعبزء الثاين ،بّبكت-صيدا  ،اؼبكتبة العصرية @?@.8
(<<) الذىيب ،مشس الدين ايب عبد هللا دمحم بن اضبد بن عثماف ،اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم ،اؼبسمى حوادث الزماف كانبائو ككفيات األكابر
كاألعياف من أبنائو ،دراسة كربقيق خضّب عباس دمحم خليفة اؼبنشداكم،بّبكت ،دار الكتاب العريب ??@.8
(=<) انظر اؼببلحظات حوؿ ذلك ،جرباف ،نعماف ؿبمود"،مبلحظات على ربقيق كتاب اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم اؼبسمى":حوادث
الزماف كأنبائو ككفيات األكابر كاألعياف من أبنائو"،أحباث الّبموؾ ،سلسلة العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية ،اجمللد العاشر،العدد الثالث
;@@(،8ص<.)8;@-88
(><) الزايت،حبيب"،اتريخ دمشق يف ذيل مشس الدين ابراخهيم اعبزرم على مرآة الزماف لسبط بن اعبوزم"،ؾبلةاآلاثر،العدد<،لبناف?8@9ـ.
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االختبلؼ بْب الدارسْب حوؿ تسمية الكتاب كما يشملو من سنوات كأحداث( ،)58كيف سنة <;@8ـ بدأت أكىل
الدراسات العلمية حوؿ كتاب ابن اعبزرم مستندة اىل بعض نسخ اؼبخطوط ،كقد قاـ هبذه الدراسة اؼبستشرؽ سوفاجيو
 Jean Sauvagetمعتمدا على نسخة ـبطوطة كـبتصرة لكتاب اعبزرم كانت ؿبفوظة يف اؼبكتبة الوطنية يف ابريس
( )BIBL.NAT.PARIS.ARAB6739احتوت على احداث ككفيات السنوات @?= =@?-ىػ  ،ككاف
()59

عمل سوفاجيو مقتصرا على العناية بذكر الوفيات الواردة يف ىذه النسخة كترصبتها اىل اللغة الفرنسية.
كيف سنة  8@<8ـ اسهمت دراسة قاـ هبا اؼبستشرؽ كلو كاىن Claude Cahenعن اعبزرم ابلتعريف حبياة

اؼبؤلف كبعضا من التفاصيل عن كتاب حوادث الزماف مل تتطرؽ اليها الدراسات السابقة(.)61
كاتبع كاىن  Cahenذلك دبعلومات اضافية أخرل عن كتاب ابن اعبزرم يف دراسة قاـ هبا سنة 8@>9ـ حيث
()61

كانت االشارة األكىل اىل ـبطوطة جديدة من ـبطوطات الكتاب يف اؼبكتبة األىلية يف الرابط.
يف الفَبة الواقعة بْب دراسٍب كاىن (8@<8ك8@>9ـ)كربديدا يف عاـ @=@8ـ اقبز أحد الباحثْب األؼباف ،كىو:
Ulrich Haarmannرسالة دكتوراه عن اؼبصادر التارىبية للدكلة اؼبملوكية األكىل ربت اشراؼ اؼبستشرؽ االؼباين
ىانس ركبرت ركيبر HansRobert Roemerمن معهد الدراسات الشرقية يف جامعة الربت لودفيغ
)،Orientalisches Seminar Albert-Ludwigs) Universität Freiburgكقد جاءت ىذه
الدراسة مركزة على اؼبقارنة العلمية اؼبنهجية بْب مصدرين من مصادر التاريخ اؼبملوكي ،كنبا كتاب :كنزالدرر كجامع
()62

الغرر،البن أيبك الدكادرم (ت  >:= .ىػ8::</ـ) ككتاب حوادث الزماف البن اعبزرم (ت >:@ .ىػ8::?/ـ)
كعلى انبية الدراسة كقيمتها العلمية من جهة التعريف دبصادر الفَبة اؼبملوكية ،كما اشارت اليو من امباط التدكين
التارىبي اؼبعركفة آنذاؾ كاؼبقارانت اؼبفيدة بْب الكتاابت التارىبية كاألدبية كتبياف دكر القص التارىبي يف مؤلفات العصر
(?<) العزاكم ،عباس ،مشس الدين ابن اعبزرم ككتابو"،ؾبلة اجملمع العلمي العريب ،اعبزءاغبادم عشر ،اجمللد التاسع ،دمشق ،مطبعة الَبقي،
;;@8ـ؛ العزاكم ،عباس" ،مؤرخ الشاـ الربزايل كاترىبو ،ؾبلة اجملمع العلمي العريب ،اعبزء األكؿ كالثاين،اجمللد العشركف،دمشق <;@8ـ.
(59) Sauvaget,Jean,La Chronique de Damas d’al-Jazari(Annees 689-698 H.),bibliotheque
de l’Ecole des Hautes Etudes.Sciences gistoriques etPhiloliques,Nr.294.Paris1949.
(60) Cahen,Claude,L”Jean Sauvaget”,La chronique de Damas
d’aljazari”,Oriens,Nr.4,1951.
(61) Cahen,Claude, ”Addenda sur al-Djazari”, in: Israel Orient Studies, Nr.22, 1972, pp.
144-47.
( )=9ىارمن،اكلرخ ،حوادث الفَبة بْب سنٍب  =?>-=?9ىجرية،كما دكهنا مشس الدين دمحم بن إبراىيم اعبزرم يف كتابو (حوادث الزماف)
كأبو بكر بن عبد هللا بن أيبك الدكادرم يف كتابو(كنز الدرر كجامع الغرر) ،فرايبورج،د.ركبيشوف8@=@،ـ.
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اؼبملوكي ،اال أف ما يعنينا ابلدرجة األساس يف ىذه الدراسة أهنا اضافت معلومات ذات قيمة عالية عبهة التعريف اببن
اعبزرم ككتابة حوادث الزماف كخباصة التعريف ابؼبخطوطة األىم من كتابو كىي ـبطوطة غوات .)63(Gotha
أبجزائها الثبلثة اؼبختلفة)@<< ،)8<=8، 8<=0، 8كقد قارف الباحث حوادث السنوات  =?>-=?9ىػ ،كما
كردت يف كتاب حوادث الزماف دبثيبلهتا من كتاب ابن الدكادارم -كنز الدرركجامع الغرر،كفبا يؤسف لو أف الباحث
اقتصر يف دراستو على ىذه الفَبة الزمنية القصّبة عبلكة على أف الدراسة مل تشر اىل كفيات ىذه السنوات عند

اؼبؤرخْب(.)64
كيف سنة <>@ 8صدرت دراسة للباحث اكلريش ىارمن  Ulrich Haarmannتناكؿ فيها جوانب جديدة
عن اعبزرم ككتابو مع تبياف جوانب العبلقة بْب اعبزرم كمعاصريو من اؼبؤرخْب يف مصر كببلد الشاـ  ،كتوىل نشرىا

اؼبعهد لفرنسي يف دمشق(.)65
كامكن ؽبذه الدراسة القاء حزـ جديدة من الضوء على كتاب حوادث الزماف كمركزيتو كمصدر اترىبي ىاـ لفَبة
اغبركب الفرقبية كاؼبغولية على ببلد االسبلـ كخباصة منطقة ببلد الشاـ ،حيث يعترب اعبزرم شاىد عياف على فصوؿ مهمة
من ىذه األحداث ،كاشارت دراسة ىارمن اىل انبية معلومات اعبزرم كمصدر معلومات للمصادر التارىبية اؼبملوكية
اؼبتأخرة ،كتبياف انبية ىذا الكتاب كمصدر رئيس لؤلحداث يف دمشق مدينة اؼبؤلف ،حيث جاءت معلوماتو هبذا الصدد
أصيلة كدقيقة كونو شاىد عياف على العديد من األحداث الٍب مرت على مدينة دمشق إضافة إىل شبكة عبلقاتو اؼبتميزة
مع حكاـ دمشق كالقول الفاعلة يف دمشق ككذا عبلقاتو مع القادمْب اىل دمشق كخباصة التجار من مناطق العراؽ ،كىذا
ما جعل كتاب اعبزرم مصدرا تتكئ عليو اؼبصادر األخرل شامية كانت أـ مصرية عند ايرادىا خربا يتعلق أبحداث دمشق
بشكل خاص كببلد الشاـ كالعراؽ بشكل عاـ.
كيف سنة >?@ 8ـ كاثناء عملي على رسالة الدكتوراه يف التاريخ اؼبملوكي يف جامعة الربت لودفيج يف فرايبورج
Albert-LudwigsUniversität Freiburgكربت اشراؼ االستاذ اكلريش ىارمن Ulrich
 Haarmannكاالستاذ ىانس ركبرت ركيبر ،Hans Robert Roemerبدأت ابالطبلع على ـبطوطات
كتاب حوادث الزماف للجزرم ألنبيتو لدراسٍب عن مدينة دمشق يف القرف الثالث عشر للميبلد كالٍب جاءت بعنواف
STUDIEN ZUR GESCICHTE UND SOZIALGEOGRAPHIE: VON
،DAMASKUS IM AUSGEHENDEN 13.JAHRHUNDERTكألنبية ىذا اؼبصدر
(63) Haarmann: Quellenstudien,p,27-46.
(;=) ىارمن،اكلرخ ،حوادث الفَبة بْب سنٍب  =?>-=?9ىجرية.
(65)Haarmann,Ulrich,”L’edition de La chronique Mamlouk syrienne De ad-Din
Muhammad al-Jazari” ,Extrait du Bueletin d’Ettudes orientales ,t.xxv11 ,1974 ,Damas
,pp. 195-203.
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أرفقت مع رسالة الدكتوراه مبوذجا لتحقيق بعض السنوات من اتريخ اعبزرم كىي السنوات ;@= =@=-ىػ معتمدا على
ـبطوطة غوات Gothaكنسخة اصل مقاران إايىا بنسخة ابريس ،كجاء ىذا النموذج مقتصرا على ربقيق حوادث ىذه
السنوات دكمبا االشارة اىل الوفيات.

()66

يف سنة ??@8ـ صدرت دراسة عن كتاب اعبزرم حوادث الزماف للباحث العراقي خضّب عباس اؼبنشداكم( )67كىي
يف األصل رسالة للحصوؿ على درجة اؼباجستّب يف التاريخ ،اؼبهم يف ىذه الدراسة اهنا اضافت ؼبعلوماتنا عن اعبزرم كمؤلفو
أمرا ىاما سبثل يف أف اؼبخطوطة احملققة يف ىذه الدراسة ىي عبارة عن نسخة ـبتصرة من كتاب حوادث الزماف ،قاـ
ابختصارىا اؼبؤرخ اؼبشهور مشس الدين الذىيب (ت >;?:ﮪ8:;>/ـ) كأظباىا  ":اؼبختار من اتريخ اعبزرم" ،كىو أمر
يؤكد الصلة بْب اؼبؤرخ ابن اعبزرم كاؼبؤرخ الذىيب ،كاؼبؤسف أف دراسة اؼبنشداكم مل تكن مراعية يف جوانب منها أصوؿ
التحقيق العلمي للَباث  ،كما أهنا اعتمدت على نسخة كحيدة كانت ؿبفوظة يف استانبوؿ ،كمل يوفق الباحث يف الوصوؿ
اىل مقارانت بْب النسخة اؼبختصرة :اؼبختار" كبْب النسخ األصلية للكتاب ،عبلكة على بعض األخطاء االخطاء يف القراءة
أك التخريج ،أك اغفاؿ لنصوص صعب على الباحث قراءهتا ،كىذا ما دفعِب لكتابة حبث عن ىذا اؼبوضوع سنة ;@@ 8ـ
()68

بينت فيو اخطاء منهج التحقيق اؼبتبع مشّبا اىل مواطن اػبلل الٍب اعَبت ىذا التحقيق.
كيف سنة ?@@ 8ـ صدر عمل علمي يف بّبكت عن اؼبكتبة العصرية بعنواف ":حوادث الزماف كأنبائو لشمس الدين ابن

اعبزرم" .،صدر ىذا العمل يف ثبلثة اجزاء ضخمة بتحقيق الدكتور عمر عبد السبلـ تدمرم )69(،جاء ىذا التحقيق
معاعبا كمعتمدا على نسختْب من اؼبخطوطات اؼبعركفة من كتاب حوادث الزماف ،االكىل :سبثل ـبطوطة ابريس الٍب سبق
كاحملنا اىل أف أكؿ من عمل عليها كاف العامل الفرنسي سوفاجيو ، Sauvagetكىي تغطي فَبة زمنية ال تتجاكز عشر
سنوات (@?= =@@-ىػ) من ؾبمل كتاب اعبزرم ،كالنسخة الثانية :ىي نسخة ـبطوطة كوبرلو köpüluكتغطي الفَبة
من < >:?->9ىػ للهجرة.

()71

(==) جرباف،نعماف" ،حوادث الفَبة بْب سنٍب ;@=ك=@= ىجرية كما دكهنا مشس الدين دمحم بن إبراىيم اعبزرم يف كتابو حوادث
الزماف"،فرايبورغ ??@8؛ Jubran,Numan M.,Studien zur Geschichte und sozialgeographie von
Damskus im Ausgehenden 13.Jahrhundert,mit einer teiledition shams ad-Din alJazari,Freiburg 1988.
(>=) الذىيب ،اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم ،صدر سنة ??@ 8عن دار الكتب العريب يف بّبكت،بتحقيق خضّب عباس اؼبنشداكم.
(?=) جرباف،مبلحظات على ربقيق كتاب اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم
(@=) حقق عمر عبد السبلـ تدمرم جزءا من ـبطوطات كتاب حوادث الزماف للجزرم.
( )>0جاء ربقيق عمر عبد السبلـ تدمرم كالذم نشر سنة @?@ ،8اعبزء األكؿ يشمل السنوات @?= =@@-ىػ ،معتمدا على نسخة
ابريس من ـبطوطات كتاب حوادث الزماف ،أما اعبزء الثاين كالذم صدر يف نفس السنة فهو ربقيق للسنوات ما بْب < >:9->9ىػ،
اعتمادا على نسخة كوبرلو ،ىذا التحقيق قدـ لو بشكل مفيد جدا كخباصة الصفحات من< 8>-عن كصف اؼبخطوط كالعناية بَبتيبها
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كعليو فاف ىذا التحقيق (الذم قاـ بو التدمرم) ال يشمل اال ما ؾبموعو 9:سنة من ؾبمل عمل اعبزرم كالذم يغطي
أبحداثو الفَبة الزمنية الواقعة ما بْب سنة  >:?-<@:ىػ  ،ام اف ىذا التحقيق كاؼبخطوطات اؼبعتمد عليها ال يغطي اال
حبدكد < % 8من كتاب حوادث الزماف ،كال شك أف ما قاـ بو التدمرم على درجة عالية من األنبية دبا تعلق بكتاب
حوادث الزماف إال أف ذلك أف ىذا العمل الضخم كالذم قاـ بو التدمرم قد اعَبتو ىنات كزالت كىفوات كإغفاالت
كاخطاء قراءات كزبرهبات ،نستطيع القوؿ بدرجة عالية من االطمئناف اف األمر حباجة اىل اعادة نظر جدية يف ىذا
التحقيق مع بذؿ مزيد من اعبهد اؼبقركف ابألانة كاعبلد كاألمانة

()71

األجزاء غري احملققة من اتريخ حوادث الزمان:

رغم كل اجملهودات القيمة الٍب بذلت لتحقيق كتاب حوادث الزماف كأنبائو إال أف ىناؾ قطعتْب(نسختْب) من
ـبطوطات ىذا الكتاب مل تتم دراستها  .منها نسخة ـبطوطة الرابط كالٍب تتضمن أحداث ككفيات السنوات من ?-=0
><= ىػ ،كىي الفَبة السابقة لتاريخ مولد اؼبؤرخ اعبزرم ،ىذه النسخة ردبا تلقي لنا أضواء على منهج اعبزرم يف كيفية
تناكلو لؤلحداث الٍب مل يعاصرىا كما ستزكدان دبصادر اعتمد عليها اعبزرم  .من الصحة دبكاف القوؿ أف جزءا من
معلومات ىذه النسخة قد تكوف كردت يف النسخة الٍب انتخبها اؼبؤرخ مشس الدين الذىيب من كتاب حوادث الزماف كالٍب
جاءت ربت مسمى  ":اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم " كالٍب تشتمل على حوادث ككفيات السنوات من <@<=@?-ق
لكن ذلك ال يفي بغرض اؼبعرفة الكاملة كاليقينية؛ كذلك حبكم أف الذىيب اتبع يف اؼبختار االختصار كردبا اؼببالغ بو.
أما النسخة الثانية من ـبطوطات كتاب اعبزرم كايت مل يتم العمل عليها أك مل يكتمل ربقيقها كىي نسخة ـبطوطة غوات
(Gothaأرقاـ  )8<<@،8<=0،8<=8كالٍب أشران اليها سابقان.
ىذه النسخة الٍب نود أف ننهي هبا ىذا البحث دبا كرد فيها من أخبار متعلقة ابعبزيرة الفراتية  ،سواء أكاف األمر متعلقا
بكيفية اإلشارة ؽبذه اؼبنطقة أك اإلشارة اىل أبرز أحداثها .
أشار اعبزرم حوؿ تسمية اعبزيرة الفراتية أبكثر من مسمى  ،من أمثلة ذلك :اعبزيرة ،جزيرة ابن عمر كما أشار لذلك
يف حوادث سنٍب  =::ىػ  =;; ،ىػ  ،اعبزيرة الفراتية  ،اعبزيرة العمرية يف حوادث السنوات =?:ىػ  =?@ ،ىػ ،
=@:ىػ.
أما تعلق أبحداث ىذه اؼبنطقة (اعبزيرة الفراتية) فقد أكالىا اعبزرم كبّب عناية ككاف متابعا ألحداثها اؼبختلفة كحصل
على معلومات مهمة من مصادر متعددة كابلذات من اعبزريْب التجار كالعلماء الذم كانوا يفدكف اىل دمشق كقد أظهر
اعبزرم يف عديد اؼبواضع من مؤلفو اىل حرصو على اإللتقاء هبم كاإلفادة منهم ،فعلى ذلك مل زبل سنة من سنوات ىذه
كضبطها كمن ص? ;8-8إشارات مهمة عن كتاب اعبزرم كمؤلفو كبياف مصادر اعبزرم اؼبتنوعة كما أفاض يف اغبديث عن اؼبصادر الٍب
ترصبت للجزرم ،افدان من ىذه الصفحات كصوبنا بعض اؽبفوات.
( )>8جرباف ،استدراكات نقدية.
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النسخة من اؼبخطوط من اإلشارة ؼبعلومات عن اعبزيرة الفراتية مشّبا اىل حكامها أك أحداثها السياسية كالعسكرية عبلكة
على ذكر أمور تتعلق ابلكوارث الطبيعية أك حوادث الغبلء مضافا اىل كل ذلك اإلشارات الواضحة لتجارىا القادمْب اىل
دمشق ،كما مل يغفل اإلشارة اىل عدد كافر من كفيات علماء اعبزيرة الفراتية  .كيبكن ىنا اإلشارة اىل بعض األمثلة فبا
أكرده اعبزرم متعلقا بشأف اعبزيرة الفراتية كاترىبها  ،كمن ذلك :
النصوص الواردة أدانه ىي من نسخة ـبطوطة غوات  ،Gothaرقم @<< ،8كىي نصوص غّب منشورة ألف ىذه النسخة
مل ربقق بعد .النصوص اقتباس حريف كما كردت يف نسخة اؼبخطوط كمل يتدخل الباحث يف لغتها إال يف أصيق اغبدكد .

ما ورد يف أحداث سنة  631هـ ،عن والية بدر الدين لؤلؤ على املوصل

"كفيها :يف ربيع األكؿ تقدـ اإلماـ اؼبستنصر ابهلل بوالية األمّب بدر الدين لؤلؤ الركمي األاتبكي ،زعيما ابؼبوصل
كأعماؽبا ،كأحضر األمّب سنقرجاه الظاىرم أمّب آخور اػباص الشريف كسلم إليو خلعة ،كاػبلعة قبا (أطلس) أسود
،كفرجية فبزكج ،كعمامة قصب كحلية مذىبة ،كسيف ؿبلى ابلذىب ،كسلم إليو فرسا دبركوب ذىبا ،ككنبوش ،كمشدة
ابريسما ،كسيف ركاب ،كأمر ابلتوجو إىل اؼبوصل ،كأف ىبلع ىذه اػبلعة على األمّب بدر الدين لؤلؤ ،كيبطيو الفرس
اؼبذكور ،كأيمره بذكر اظبو يف اػبطبة على اؼبنابر ،كنقشو على سكة الدراىم كالداننّب على السمة الشريفة اؼبستنصرية بو،
كلقب ابؼبلك اؼبسعود ،كقيل :ابلرحيم ،كىو اؼبشهور .فغلقت ؿباؿ اؼبوصل ،كزين البلد ،كأكقد الشموع ،ككاف يوـ ركوبو
يوما مشهودا" (.ـبطوطةغوات رقم @<<8كرقة ;<ب).
كيف أحداث سنة  =:9ىػ "كفيها خرجت عساكر الركـ كبو آمد ،فأقاموا عليها أايما  ،مث انزلوا السويدافأخذكىا ،
كقيل يف ىذه السنة اخذكا الرىا كحراف كالرقة كنزؿ اليهم صاحب ماردين ،كاخذكا من األمواؿ ما ال
وبىصى"(.ـبطوطةغوات رقم ،8<<@،كرقة <<آ) .

ومن أحداث سنة  633هـ  -حول استعادة االشرف والكامل ملدينة حران ...

"ففيها :قطع االشرؼ كالكامل كالفرات كاستعاد الكامل حراف كارىا كغّبىا من ببلد الشرؽ كأخرب قلعة الرىا كاندفعت
عساكر الركـ قبل كصولو كنزؿ على دنيسر فأخرهبا اال اعبامع كأحرقوا كاستباحوا الفركج كاألمواؿ،كبينما ىم على دنيسر
جا كتاب بدر الدين لولو اىل األشرؼ يقوؿ  :قد قطع التتار دجلة يف ماية طلب كل طلب طبس ماية فارس ككصلوا اىل
سنجار فخرج اليهم معْب الدين بن كماؿ الدين مهاجر فقتلوه على ابب سنجار كقطع االشرؼ كالكامل الفرات اىل
انحية دمشق كرجع التَب كؼبا قطعا الفرات عادت عساكر الركـ كجات اػبوارزمية اىل صاحب ماردين فنزؿ اليهم كاحرقوا
نصيبْب كفعلوا فيها اعظم ما فعل الكامل بدنيسر كتوجهت العساكر فنازلوا ىمد كخرجت السنة كاغبصار على امد
كفتحت يف السنة الثانية"(ـبطوة غوات،رقم @<<،8كرقة =9ب).
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ومن أحداث سنة  637هـ أخذ بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل مدينة سنجار

"كفيها:أخذ بدر الدين لولو صاحب اؼبوصل سنجار من اؼبلك اعبواد دبوافقة أىلها لسوء سّبتو فإنو صادرىم كاخذ أمواؽبم
كخرج يتصيد كعبج يف الربية فبعثوا اىل بدر الدين فجا  ،ففتحوا لو األبواب كمضى اعبواد اىل عانة فأقاـ هبا مث ابعها
للخليفة"( .غوات @<<،8كرقة ;>ب).

ومن أحداث سنة  638هـ وصول رسل التتار اىل ميافارقني

"كفيها :كصل رسوؿ التَب من ملكهم خاقاف إىل ميافارقْب إىل شهاب الدين غازم كمعو كتاب إليو كإىل ملوؾ اإلسبلـ
أيمرىم ابلدخوؿ يف طاعتو ،ككاف يف عنواف الكتاب" :من انيب رب السما ماسح كجو األرض ملك الشرؽ كالغرب
قاقاف" ،كقاؿ لشهاب الدين كقد جعلك سبلح داره كأمرؾ أف زبرب أسوار ببلدؾ صبيعها فقاؿ لو شهاب الدين :أان من
صبلة اؼب لوؾ كببلدم حقّبة ابلنسبة إىل الركـ كالشاـ كمصر فتوجو إليهم فمهما فعلوه فعلتو قاؿ أبو اؼبظفر :ككاف ىذا
..
الرسوؿ شيخا لطيفا مسلما من أىل اصبهاف"( .غوات @<<،8كرقة =>ب)

ويف أحداث سنة  642هـ وفرض قطيعة على أهل الشام

"كفيها :كرد كتاب بدر الدين لؤلؤ صاحب اؼبوصل يقوؿ :أبنِب قد قررت على أىل الشاـ قطيعة يف كل سنة على الغِب
عشرة دراىم كعلى الوسط طبس دراىم كعلى الفقّب درنبا ،كقرأ ؿبيي الدين بن الزكي كتابو على الناس كشرعوا يف
.
اعبباية".

ومن أحداث سنة  644هـ  ،عن موقف صاحب املوصل

" ...كالببلد الشرقية بْب النهب كاألخذ كالسيب من اػبوارزمية كقت كالتتار كقت بتوجو كركحة كبدر الدين لؤلؤ ابؼبوصل
يدارم اعبميع كيوقع بينهم الفًب ككلما طبدت فتنة أاثرىا ليشغل بعضهم ببعض عنو ،كاؼبعظم بن سنجر شاه بن أاتبك
ابعبزيرة العمرية دأبو كدأب أىل بلده يصادرىم كأيخذ أمواؽبم كيعمل ؽبم ذنوب بغّب ذنوب ،حبيث تفرؽ أكابر بلده
كسافركا إىل الببلد كهتججوا كتركوا أمواؽبم كأمبلكهم كسافركا ،ككلما بلغو عن أحد من أىل بلده أف قد صار لو ثركة أك
اكتسب شيئا عمل لو ذنب كسلبو مالو كحالو كحبسو ،كبعد ليايل ما يصبح إال مشنوؽ يف اغببس ،فعل ذلك جبماعة من
أىل بلده كاغتنم موت مظفر الدين صاحب اربل كاشتغاؿ بدر الدين لؤلؤ ابلتتار كموت األشرؼ كالكامل كبعد اؼبلك
الصاحل عنو كاشتغاؿ اػبليفة كاؼبلوؾ ابلتتار كاف ىذا فعلو كىذا شغلو ساؿبو هللا(.غوات @<<،8كرقة ?@ب).

ومن أحداث سنة  646هـ الوقعة بني صاحب ماردين وصاجب املوصل(ورقة 111آ)

" كفيها :كانت الوقعة بْب صاحب اؼبوصل كصاحب ماردين كذلك أف بدر الدين لؤلؤ صاحب اؼبوصل كسنجار نفذ
عسكر غبصار ماردين كالتقى العسكراف ككانت النصرة لعسكر اؼبوصل كأسركا أكثر عسكر ماردين كغنموا أمواؽبم ككاف
من صبلة اؼبأسورين أيدمر الذم كاف دكيدار الكامل ككاف قصد أبواب الديواف كانعم عليو كجعل أسوة أبحد الزعماء أرابب
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اؼبعايش السنية فأبطرتو النعمة ففارؽ خدمة اػبليفة كقصد صاحب ماردين كخرج يف صبلة العسكر احملاربْب فأسر كأحضر
بْب يدم بدر الدين لؤلؤ مقيدا مطوقا ككاف قد بلغو أنو أفحش يف شتمو فأمر بصلبو فلما انتهى ذلك إىل علوـ الديواف
انشد أبو اؼبعايل ابن أيب اغبديد ـباطبا للوزير ىذه األبيات:
(@<<888\;-8ب)
يضحي أسّبا أك يرل بطاال
كل أمّب كفر الذم أكليتو
الذم أبدا التجنب ظنو كدالال
كابن اؼبشمر كالدكيدار
كمدا كىذا وبمل االغبلال
ىاذاؾ يف حلب يبوت جبوعو
كغدا على جذع الصليب مثاال
مث انقضت أايـ مدة أسره
فأعاده ريب اؼبنوف ىبلال
قد كاف بدرا يف العشّبة طالعا
ككاف أيدمر ىذا صبيل الصورة كامل احملاسن حسن الوجو لطيف األخبلؽ رضبو هللا كإايان كاؼبسلمْب أصبعْب(.ـبطوطة
غوات ،رقم@<< ،8كرقة 88ب)

ويف أحداث سنة  647هـ يشري اىل غرق مدن اجلزيرة ،بقوله:

"كفيها :كصل من دمحم بن الصبلاي العلوم اغباكم إبربل مكتوب إىل بغداد إىل اػبليفة ىبرب فيو أف إنساان من أىل
الصدؽ ،أخربه أنو كاف متوجها من اؼبوصل إىل اربل ابلقرب من السبلمية ،فشاىد على بعد سوادا عظيما مقببل فظنو
عسكرا أك جيشا ،فلما قرب منو رآه ماء سايبل متفقا فنجا بنفسو كصعد إىل علو كأنذر الناس كأىل السبلمية فهرب منهم
من قدر على الغدك ،كصعدكا إىل العلوات ،فأتى السيل فأىلك من كاف ىناؾ من النساء كالصبياف كاؼبشايخ كاؼبرضى،
ككانوا زايدة على ث بلثة آالؼ إنساف فهلكوا صبيعا كتلف ما كاف ىناؾ من دكاب كزركع كىدـ الدكر كالبيوت كاألسواؽ
حٌب مل يبق (ـبطوطة غوات رقم@<<8كرقة8:0-آ)هبا ديك يصيح كال كلب ينبح كال حايط قامي ،ككذا كصل اػبرب من
مدينة اعبزيرة أهنا غرقت صبيعها ككصل من اربل على اعبناح الطاير من ابن الصبلاي اغباكم إبربل يف يوـ اإلثنْب حادم
عشر احملرـ اؼبذكور أف يف يوـ عاشوراء كالغيوـ كتزايدت الزاابت زايدة مفرطة مؤذنة ابلغرؽ ،كأشار ابالحتياط كاالستظهار
على السكر كاغبراسة ،فأحضر الوزير الزعماء ليبل كأخربىم ،كركب بكرة ىو كصباعة أرابب الدكلة كانزعج الناس كما شكوا
يف اؽببلؾ .كاستعد اػبليفة للسفر كاألركاد ،فمن هللا بنقيصة اؼباء يف ذلك اليوـ ،كلطف هللا ،كزاؿ ذلك االنزعاج .قاؿ دمحم
بن ابراىيم جامع الكتاب :حكى يل صباعة من اعبزريْب ،قالوا :جاءت الزايدة إىل اعبزيرة من كقت العصر فغلقت األبواب
مث قلفطت كسدت صبيع مرامي صور اعبزيرة ككصل اؼباء إىل الشراريف فسد اػبلو الذم بْب الشراريف كبقوا أىل البلد
دايرين داخل الصور يسدكا كل خبش يطلع منو اؼباء ليل كهنار كرؤكس النساء كالصبياف مكشفة يدعوف هللا تعإىل؛ كأسقاىم
كمن هللا تعإىل بنقيصة
اؼباء ،كاستعماؽبم من فوؽ شراريف الصور كالناس يف جهد جهيد ،فبقوا على ىذا اغباؿ سبعة أايـّ ،
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اؼباء قليبل قليبل كاألكبلؾ ترسي إىل صور البلد كتركح إىل العقيمة ذبيب ما وبتاجوه أىل البلد إليو من صبيع األصناؼ من
اؼبأكوؿ كالفواكو كغّبه(.كرقة8:0ب)

اخلامتة:

إف استعراض النقاط الٍب كردت يف ىذه الورقة ال تغِب عن العودة ألعماؿ الباحثْب فبن عملوا على ربقيق أجزاء من
كتاب حوادث الزماف للجزرم.كما أف ىذه العودة قد تدفع اؼبهتمْب بكتب التاريخ اإلسبلمي-الذم يعملوف على
ربقيقو -إىل ضركرة التأكيد على اف مهمة التحقيق ربتاج -ردبا أكثر-اىل الدقة الصارمة كاألمانة الواضحة لتخرج كتب
الَباث ؿبققة ربقيقا علميا-كإف كاف مضنيان -لتكوف الفائدة أعم كامشل.
لبلص اىل القوؿ أبف كتاب اعبزرم ؼبؤلفو اعبزرم األصل الدمشقي اؼبولد كالوفاة من اؼبصادر الرئيسة كاؽبامة فمؤلفو
كاف ركز اعبزء األكرب من كتابة لتاريخ ببلد الشاـ كخباصة مدينة دمشق-اال أنو قدـ معلومات كاسعة عن العراؽ كمصركاليمن كبعض األخبار عن اؼبغرب العريب  ،كما قدـ معلومات جغرافية طبيبعيىة كبشرية ؼبناطق مثل ببلد اؽبند كما قدـ
معلومات عن البحار كاحمليطات كحيوانتها اؼبائية ،كما أف جزءا ىاما من كتابو كخاصة األجزاء األخّبة ربوم معلومات ردبا
انفرد ابلكثّب منها فبا حدل بعديد من اؼبؤرخْب اؼبعاصرين لو أك البلحقْب يشّبكف لو كيقتبسوف ما أكرده يف كتابو ،فهو
ؽبذا كأكثر يستحق اؼبزيد من العناية كاالىتماـ.
ختامان أسبُب أف يوفق أحد الباحثْب بتحقيق القسم األكؿ من ىذا الكتاب اعتمادا على نسخة ـبطوطة الرابط-اؼبشار
اليها ،-كالباحث يعمل اآلف مع زميلْب على ربقيق مادة الكتاب كما كردت يف ـبطوطات غوات (ارقاـ ،8<<@،8<=0
.)8<=8كيف حاؿ مت ذلك يكوف اعبهد اعبماعي للدارسْب قد أشبر يف إاتحة ىذا الكتاب ؿبققا مطبوعا يستفاد منو لتاريخ
اؼبنطقة اإلسبلمية .
أخّبان شكران ؼبركز دراسات اؼبوصل الذم ربتضنو جامعة اؼبوصل لعقدىا اؼبؤسبر اؽباـ كالذم جاء ربت عنواف "اعبزيرة
الفراتية اتريخ كحضارة -القرف األكؿ -القرف السابع اؽبجرم /السابع-الثالث عشر اؼبيبلدم) كالذم جاء ثراين دبحاكرة
كقيما دبا قدـ خبلؿ جلسات اؼبؤسبر من أكراؽ علمية شارؾ إبعدادىا لببة من علماء الوطن العريب دبشرقو كمغربو.
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اتريخ قبوؿ النشرَِِِ/ِ/َِ:

اتريخ استالـ البحثَُِِ /ُِ /ِِ :

قراءةىتاروخوّةىفيىكتاب"المُختارىمنىمناقبىاألخوار"ى ى
لمجدىالدونىأبيىالسَعَاداتىابنىاألثورىالجَزَريى(ت606هـ1210/م) ى
A historical reading in the book “The Chosen One
”from the Good People
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Pr-oumelkheir otmani
Department of History/ Faculty of Social Sciences and
 Humanities/ University of Jilali Bounaama - Khemis MilianaAlgeria
Specialization: Intermediate History

()959

 مجلة علمية محكمة/ مجلة دراسات موصلية
هـ3665 ذو القعدة/  م4244  حزيران/ الثان
) القسم35( العدد
ي
ر
الثان
الدول
اض
واالفت
الخامس
العلم
بالمؤتمر
عدد خاص
ي
ي
ي
ي
ر
) الثالث عش الميالدي- السابع/ السابع الهجري- الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول
4244  شباط43-46
ISSN. 1815-8854

:ملخص البحث

ىذا البحث ادلعنون ب " قراءة اترخييّة يف كتاب"ادلختار من مناقب األخيار" جملد الدين أيب السعادات ابن األثري
ُ
ٍ َّٕٓٔٔم)" ىو دراسةٌ دلؤل/ىـٙٓٙاجلزري(ت
 من عائلة ابن األثري اليت اشتهر منها رلد الدين أبو،ف تراثي ألحد األعالم
ََ
 حياتو ووظائفو، تناولت فيها،وقسمت دراسيت إىل عناصر
ّ السعادات
ّ ، وغريمها، وعلم احلديث،بتبحره يف اجملال اللُغوي
أىم
 ومنهج كتابو ىذا، وما قيل عنو،عموما
ً
ً  وخصائص منهجو يف التأليف،وسريتو ومرضو ووفاتو
ّ  مع ذكر،حتديدا
 وتربيّة، اىتمام رلد الدين ابن األثري بصالح النفوس،وتوصل البحث إىل نتائج ىي
ّ ،الشخصيات ال ُفراتيّة اليت ترجم ذلا
 وما أخذ من،إيضاح لطبيعة شخصيّة ادلؤلِّف
 والكتاب فيو، ورلاىدة النفس،الفرد لنفسو دبجالسة األولياء والعلماء
ٌ
ِ ّ  كما أ ّن الشخصيات ادلذكورة فيو منتقاةٌ بعناية للرتمجة ذلا؛،صفات العلماء وأخالقهم
األول يف شخصية
ّ ألّنا ادلؤثّر
ِ
ٍ
ِ  ذكرىا أبونُعيم يف تقدمي كتابو،ومناقب
ِ
.""حلية األولياء وطبقات األصفياء
صفات
كل ما ذكره من
ّ  و،ادلؤلّف

Abstract:

.التصوف
ّ ، ادلُختار يف مناقب األخيار، أبو السعادات، رلد الدين، ابن األثري:الكلمات ادلفتاحيٌة

This research entitled “Historical Reading in the Book “The Chosen
Ones from Manaqib Al-Akhyar” by Majd Al-Din Abi Al-Saadat Ibn AlAtheer Al-Jazari (d. And the science of hadith, and others, and I divided
my study into elements, in which I dealt with his life, jobs, biography,
illness and death, and the characteristics of his approach to writing in
general, and what was said about him, and the approach of this book in
particular, with mentioning the most important al-Djazriya personalities for
which he was translated.
The research reached results, which are Majd Al-Din Ibn Al-Atheer’s
interest in the righteousness of souls, the individual’s upbringing of himself
by sitting with saints and scholars, and self-striving. The book contains an
explanation of the nature of the author’s personality, and what he took from
the characteristics and morals of scholars, and the characters mentioned in
it are carefully selected for translation; Because it is the primary influence
on the personality of the author, and all the qualities and virtues he
mentioned were mentioned by Abu Naim in the introduction of his book
"The Ornament of the Guardians and the Layers of the Pure".
Keywords: Ibn al-Atheer, Majd al-Din, Abu al-Saadat, The chosen one in
the virtues of the good, Sufism.
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مق ٌدمة:

ازدانت اجلزيرة الفراتية بعلمائها وُكتّاهبا الذين صنّفوا يف ع ّدة ٍ
فنون ،وكان من بينهم ،الكاتب "رلد الدين ابن
ّ
ٍ
متنوع ٍ
ىائل ،سنق ّدم أحد مصنّفاتو؛ ادلعروف ب"ادليختار من مناقب
األثري(تٙٓٙهٕٔٔٓ/م) ،دبا تركو من ْإرث علمي ّ
ٍ
ظ اجلزيرة ال ُفراتيّة
األخيار"
خيص ح ّ
كدليل على ذاك التميُّز ،فنقف على ىدف أتليفو لو ،ومنهجو فيو ،مثّ نستخرج منو ما ّ
ِ
حّت نستطيع
عرضها ابلصورة اليت أرادىا الكاتب ،مثّ مناقشة ذلك دبا كتبو غريه عنهمّ ،
من تراج ٍم ضمن الكتاب ،زلاولني ْ
يف األخري تقيّيم زلتوى الكتاب ،واخلروج بنتائج جديدة ،من خالل دراستنا ىذه ،فما جديد اجلزيرة ال ُفراتيّة احلضاري الذي
عرضتو بعض تراج ِم كتاب "ادلختار من مناقب األخيار"؟.
ُ

ٌأكنًل ،امسو كنسبو كمولده:

زلمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد
زلمد بن ّ
رلد الدين ،ابن األثري اجلََزِري ،أبو السعادات ،ادلبارك بن أيب الكرميّ ،

()1
ادلؤرخ ابن األثري،
ْ
الشيباين ،ادلعروف ب"ابن األثري اجلىىزرم" ،ادلل ّقب" :رلد الدين"  ،وحسب أخيو ّ
()3
()2
عزالدين(تٖٓٙهٕٖٔٗ/م)" ،مولده ،يف أحد الربيعني ،سنة أرب وع كأربعني"  ،ولد جبزيرة ابن ُع َمر  ،ونشأ هبا ،مثّ
ّ

زلمد بن أيب بكر (ٙٓٛىـٙٛٔ/ىـ)ٔٗٔٗ( .ىـٜٜٔٗ/م)َ .وفَيات األعيان وأنباء أىل
(ٔ) ابن خلّكان .أبو العبّاس مشس ال ّدين أمحد بن ّ
الزمان( .ح ّققو ،ال ّدكتور إحسان عبّاس) .طٔ .دار صادر .بريوت .لبنان .ج٘ .صٔٗٔ؛ الذىيب.احلافظ مشس الدين أبو عبد هللا
ّ
السبكي.اتج
دول اإلسالم( .دط) .منشورات ّ
(تٚٗٙه)ٔٗٓ٘( .هٜٔٛ٘/م)ّ .
مؤسسة األعلمي للمطبوعات .بريوت .لبنان .صٖٕٖ ؛ ُ
زلمد احللو-
الدين أبو نصر عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف(ٕٚٚهٚٚٔ/ه)( .دت) .طبقات الشافعيّة الكربى( .حتقيق ،عبد الفتاح ّ
زلمد بن أمحد بن عثمان
زلمد الطنجاوي)( .دط) .دار إحياء الكتب العربيّة .ج .ٛصٖٙٙ؛ الذىيب .اإلمام مشس الدين ّ
زلمود ّ
ود.زليّي ىالل السرحان).
عواد معروفُ ،
(تٚٗٛهٖٔٚٗ/م)ٔٗٔٚ( .هٜٜٔٙ/م)ّ .
سري أعالم النبالء( .ح ّقق ىذا اجلزء ،د.بشار ّ
مؤسسة الرسالة .بريوت .لبنان .جٕٔ .ص صٜٗٛ ،ٗٛٛ؛ ابن العماد احلنبلي الدمشقي .اإلمام شهاب الدين أبو الفالح عبد احلي
طّٔٔ .
وخرج
زلمد َ
بن أمحد بن ّ
الع َكري(ٕٖٜٓٔٔٓٛ-ه)ٕٔٗٔ( .هٜٜٔٔ/م) .شذرات الذىب يف أخبار من ذىب( .أشرف على حتقيقو ّ
أحاديثو عبد القادر األرانؤوط ،ح ّققو وعلّق عليو ،زلمود األرانؤوط) .طٔ .دار ابن كثري .دمشق-بريوت .م .ٚصٕٗ ؛ ابن تغري بردي
مصورة عن طبعة دار
األاتبكي .مجال الدين أبو احملاسن يوسف (ٖٔٛٚٗ-ٛه)( .دت) .النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة( .نسخة ّ
الكتب ،مع استدر ٍ
ادلؤرخني أبو احلسن علي بن أيب
اكات
عز الدين .اإلمام ّ
اجلزري ّ
وفهارس جامعة) .ج .ٙصٜٔٛ؛ ابن األثري َ
العالمة عمدة ّ
َ
وصححو الدكتور
زلمد بن عبد الكرمي بن الواحد َ
الشْيباين (تٖٓٙه)ٕٔٗٗ( .هٕٕٓٓ/م) .الكامل يف التاريخ( .راجعو ّ
زلمد بن ّ
الكرم ّ
زلمد يوسف الزيبق الدقّاق) .طٗ .الكتب العلمية .بريوت .لبنان .جٓٔ .صٖٓ٘؛ ِ
القفطي .الوزير مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف
َْ
ّ
ّ
زلمد أبو الفضل إبراىيم) .طٔ .دار الفكر العريب .القاىرة.
(حتقيق،
حاة.
الن
أنباء
على
اة
الرو
انباه
م).
ٜٔٛٙ
ه/
ٔٗٓٙ
(
ه).
ٕٗٙ
(ت
ُ
ّ
ّ
مؤسسة الكتب الثقافيّة .بريوت .لبنان .جٖ .ص. ٕ٘ٚ
ّ
ابَن ُع َمر" .أنظر .وفيات األعيان .جٗ .صٕٗٔ.
يرة
ز
جب
والدتو
"كانت
كان،
ل
خ
ابن
وحسب
؛
ٖٓ٘
ص
.
ٓٔ
ج
يخ.
ر
التا
يف
الكامل
)
(ٕ
ّ
َْ
ِ
ِ
رجل من أىل بـَْرقَعيد" ،يقال
(ٖ) جزيرة ابن ُع َمر ،مدينة فوق ادلوصل ،على دجلتها ،مسيّت جزيرة؛ أل ّن دجلة زليطة هبا ،قال الواقدي" :بناىا ٌ
الزمان  .جٗ .صٖٗٔ .
لو" :عبد العزيز بن عمر" .ينظر .وفيات األعيان وأنباء أىل ّ
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انتقل إىل ادلوصل( )9بعد ذلك( ،)5وذكر ابن خلّكان(تٔٙٛهٕٖٔٛ/م) سنة انتقالو " ،مثٌ انتقل إىل ادلوصل يف سنة
و
مخس كستٌني كمخسمائة ،مثٌ عاد إىل اجلزيرة ،مثٌ عاد إىل ادلوصل ،كتن ٌقل يف الوًلايت هبا"( ،)6ومن كثرة بقائو يف ادلوصل
صار يـْنسب إليها" ،مث ادلوصلي الكاتب ابن األثري ، )7("،...وحي ّدد ِ
القفطي(تٕٗٙهٕٕٔٛ/م) مكان إقامتو
ٌ
ُ
()8
ابلتحديد يف ادلوصل" ،كسكن ادلوصل ً
بدرب ىد َّراج" .

اثنينا ،ثقافتو:

العالمة البارع األكحد البليغ ،رلد
ابلعالمة "ابن األثري ،القاضي الرئيسٌ ،
ادلؤرخون واألدابء على وصفو ّ
يتّفق ّ
الشيباين اجلىزرم ،مثٌ ادلوصلي
زلمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد ٍ
زلمد بن ٌ
الدين ،أبو السعادات ادلبارؾ بن ٌ

(ٗ) الَم ِ
وصل ،ابلفتح ،وكسر الصاد ،ادلدينة الشهرية العظيمة ،إحدى قواعد بالد اإلسالم ،قليلة النظري كِ ًربا ،وعمارًة ،وكثْر َخ ْل ًقا ،وسعة رقعة
ْ
ألّنا وصلت بني اجلزيرة والعراق" ،وقيل" :وصلت بني دجلة
يف زليط رحال الركبان ،منها يُقصد إىل مجيع البلدان ،قالوا" :ومسيّت ادلوصل؛ ّ
ٍ
ِ
جامع ْني تُقام فيهما اجلمعة ،أحدمها ،بناه نور
وسورىا يشمل على َ
ووجد فيهاُ ،
وال ُفرات" ،وقلّما عدم شيءٌ من اخلريات يف بلد من البلدان ّإال ُ
الدين زلمود يف وسط السوق ،واآلخر ،على ٍْ
زلمد ،فيما
سرت من األرض ،يف صق ٍع من أصقاعها قدمي ،وىو الذي استحدثو مروان بن ّ
الرومي البغدادي (تٕٙٙىـ)ٖٕٔٗ( .ىـٜٔٓٙ/م) .معجم
أحسب .ينظر ،ايقوت احلموي .شهاب ال ّدين أبو عبد هللا بن عبد هللا احلموي ّ
السعادة .مصر .م٘ .ص صٖٕٕ. ٕٕٗ ،
البلدان( .تصحيح وترتيبّ ،
زلمد أمني اخلاجني الكتيب) .طٔ .مطبعة ّ
(٘) طبقات الشافعيّة .ج .ٛص. ٖٙٙ
سري أعالم النبالء .جٕٔ .ص ص ٜٗٓ ،ٜٗٛ؛
الزمان .جٗ .صٕٗٔ؛ طبقات الشافعيّة .ج .ٛصٖٙٙ؛ ّ
( )ٙوفيات األعيان وأنباء أىل ّ
شذرات الذىب يف أخبار من ذىب .م .ٚصٗٗ؛ النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة  .ج . ٙص.ٜٔٛ
سري أعالم النبالء .جٕٔ .ص . ٜٗٛ
(ّ )ٚ
الرواة على أنباء النُحاة  .جٖ .ص. ٕ٘ٚ
( )ٛانباه ّ
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()9
زلمد سعيد ابن
شاكنرا ،...قرأ النحو على أيب ٌ
رئيسا يم ى
الكاتب ابن األثري  ،قرأ احلديث ،كالعلم ،كاألدب ،ككاف ن

حج ،مسع ببغداد من ابن يكليب ،كح ٌدث ،كانتفع بو الناس"(.)44
ٌ
الدىاف ،كأيب أكرـ م ٌكي الضرير ...كدلٌا ٌ
ٍ
ِ
والظاىر أ ّن بلوغو ادلستوى العلمي قد ارتبط إبقامتو ابدلوصل؛ لما يلتقي فيها من علماء وثقافات ،فادلوصل ،حسب

ما قالو ايقوت احلموي(تٕٙٙهٕٖٔٓ/م" :منها ييقصد إىل مجيع البلداف ،فهي ابب العراؽ ،كمفتاح يخراساف ،كمنها
مسعت أ ٌف بالد الدنيا ً
العظاـ ثالثة :نىػ ٍيسابور؛ ألّنٌا ابب الشرؽ ،كدمشق؛ ألّنٌا ابب
كثريا ما
ي
ييقصد إىل أذربيجاف ،ك ن
"كمسيٌت ادلوصل؛ ألّنٌا كصلت بني اجلزيرة
دير هبا ،قالوا :ي
الغرب ،كادلوصل؛ أل ٌف القاصد إىل اجلهتني قلٌما ًل ٌ
كالعراؽ" ،كقيل" :كصلت بني ًدجلة كالفرات"(.)12

ٍ
خاصة بطريقة السماع "كمسع من حيي بن سعدكف القرطيب،
كما ساعده ارحتالو على طلب العلم يف ع ّدة فنونّ ،

كخطيب ادلوصل ،...مثٌ انتقل إىل ادلوصل ،كمسع احلديث ،كقرأ الفقو كاحلديث كاألدب كالنحو( ،)13كقيل" :أنٌو كاف

انظما للشعر ،فمن شعره-رمحو هللا -ما نظمو لصاحب ادلوصل ،كقد زلٌت بو بغلتو ،كألقتو إىل األرض( ،)14كما
ن
و
قائال... ":ككاف عادلنا يف ع ٌدة علوـ منها :الفقو،
عزالدين(تٖٓٙهٕٖٔٗ/م) عن ثقافتو ً
ادلؤرخ ّ
حت ّدث أخوه ّ
كاألصوًلف ،كالنحو ،كاحلديث ،كاللغة ،...ككاف كاتبنا يمفل نقا ييضرب بو ادلثل"(.)45
ِ
زلمد بن
زلمد بن ٌ
ورحالتو ،فيما ذكره "ادلبارؾ بن ٌ
ادلؤرخ القفطي(تٕٗٙهٕٕٔٛ/م) مشواره العلميّ ،
وخلّص ّ
سن يف العلوـ الشرعيٌة ،... ،ككتب ألمرائها ،كقرأ هبا النحو على أيب
...كاتب
ه
ه
فاضل ،لو معرفة ابألدب ،كنظر ىح ى
)
16
(
زايف ادلاكًيسيين الضرير ،نزيل ادلوصل ،كمسع
زلمد سعيد بن ادلبارؾ بن ٌ
الدىاف  ،مثٌ على أيب الكرـ ،م ٌكي بن ٌ
ٌ

ِ
اجلمع؛ يقال" :ت َكتّبت القوم"؛ إذا اجتمعوا،
كتااب ،وكتابة ،ومكتبة ،وكْتبة ،فهو كاتب ،ومعناىاْ :
يكتب؛ َكْتـبًا؛ ً
ب؛ ُ
( )ٜالكتابة يف اللّغة؛ َكتَ َ
بتوسط نَظْ ِمها" .ينظر ،القلقشندي .أبو العباس
"عرفها صاحب البيانّ ،
ص ّور روحانيّة تظهر آبلة ُجثمانيّة دالّة على ادلرادُّ ،
أبّنا ُ
ً
اصطالحاّ :
ُ
صبح األعشى .طبع مطبعة دار الكتب ادلصريّة .القاىرة .مصر .جٔ .صٔ٘ ؛ ابن األثري .ضياء ال ّدين
كتاب
م).
ٕٕٜٔ
ه/
ٖٓٗٔ
(
أمحد).
ُ
الشْيباين اجلََزريّ ( .أول يوليوٕٗٓٓم) .الو ْش ُي ادلرقوم يف َح ِّل ادلنظوم( .حتقيق ،حيي عبد العظيم ،تقدمي ،ال ّدكتور
زلمد ّ
أبو الفتح نصر هللا بن ّ
األول .سلسلة ال ّذخائر .ص ص. ٔٙٛ ،ٔٙٚ
عبد احلكيم راضي) ،اإلصدار ّ
سري أعالم النبالء .جٕٔ .ص. ٜٗٛ
(ٓٔ) ّ
سري أعالم النبالء .جٕٔ .صٓ. ٜٗ
(ٔٔ) ّ
(ٕٔ) معجم البلدان .م٘ .صٖٕٕ.
(ٖٔ) شذرات الذىب يف أخبار من ذىب .م .ٚصٗٗ .
(ٗٔ) النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة  .ج .ٙص. ٜٜٔ
(٘ٔ) الكامل يف التاريخ .جٓٔ .صٖٓ٘ .
ِ
يل ،لو
( )ٔٙسعيد بن ادلبارك بن علي بن الد ّ
َّىان البغدادي ،أبو ّ
س ،نبيوٌ ،نب ٌ
زلمد ،من أىل ادلقتديّة؛ إحدى احملّال الشرقيّةٌ ،
رجل فاضل كيّ ٌ
معرفة ابلنحو ،وي ٌد يف الشعر ،رحل إىل أصبهان ،ومسع هبا ،واستفاد من خزائن وقُوفها ،وكتب الكثري من كتب األدب خبطّو ،وعاد إىل بغداد،

()963

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
الثان  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
العدد ( )35القسم
ي
ر
الثان
الدول
اض
واالفت
الخامس
العلم
بالمؤتمر
عدد خاص
ي
ي
ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

كحج،
زلمد الطوسي ،كغريمهاٌ ،
احلديث من أيب بكر حيي ابن سعدكف القرطيب ،كأيب الفضل ،عبد هللا بن أمحد بن ٌ
كمسع ببغداد مجاعةن من ادلتأ ٌخرين كابن يس ىكينة ،كغريه ،كعاد إىل ادلوصل"(.)47
السْبكي(تٔٚٚهٖٔٚٓ/م) يف طبقات الشافعيّة ،نفس الكالم ،مع ِذكره لإلجازة يف رواية احلديث،
وذكر اإلمام ُ
"فسمع من حيي بن سعدكف القرطيب ،كخطيب ادلوصل الطوسي ،كمسع ببغداد من أيب يكليب ،ركل عنو كلده،

كالشهاب القومي ،كمجاعة أخرل ىم ٍن ركل عنو ابإلجازة فخر الدين ابن البخارم"(.)48

()49
أخ َويْو الذي يُ ُّ
عز الدين (تٖٓٙهٕٖٔٗ/م) ،ويرتّبو
عد ىو أكربمها سنِّاّ ،
ذكرا ألسرتو ّإال من خالل ثقافة َ
وال جند ً
السيوطي(تٜٔٔهٔ٘ٓٙ/م) ضمن الطبقة الثامن عشرة ،وقال عنو ":احمل ٌدث اللغوم ،صاحب التاريخ ،كمعرفة

إخباراي ،عارفنا
نسابةن،
الصحابة ،كاألنساب ،كغري ذلك ،كانت داره رلمع الفضالء ،ككاف م ٍك ن
ن
مال يف الفضائلٌ ،
()21
()21
ادلؤرخني أثناء حديثهم عن مصنّفاتو" كأخيو الضياء
ابلرجاؿ كأنساهبم ،كًل سيٌما الصحابة"  ،وممّا ذكره بعض ّ

بريا ،يف ع ّدة
واستوطنها ً
"شر ُح اإليضاح" ،يف النحو أليب علي الفارسي ،يف ثالثة وأربعني رللّ ًدا ،و"شرح اللَ ْمع" ً
زماان ،وأخذ الناس عنو ْ
شرحا ك ً
قاصدا دمشق ،واجتاز ادلوصل ،وهبا وزيرىا مجال الدين اجلواد األصبهاين ،فارتبطو عنده ،ومعو االجتياز ابإلحسان،
رللّدات ،وخرج من بغداد ً
فسري من ُحيضر كتبو إ ْن كانت
وص ّدره ابدلوصل لإلقراء ،واإلفادة ،والتصنيف ،وكان آخر كتبو ببغداد ،وبلغو أ ّن الغرق قد استوىل على بغدادّ ،
سادلة ،فوجدىا قد غرقت فيما غرق ،وحدث لو العمى ،فذىب بصره-رمحو هللا -مولده يف رجب سنة(ٜٗٗهٔٔٓٔ/م) ،بنهر طابقِ ،
وشعره
الرواة على أنباء النُحاة  .جٕ .ص ٘ٔ -ٗٚ؛ قال ابن تغريري بردي:
وتويف -رمحو هللا -ابدلوصل سنة(ٜ٘ٙهٔٔٚٗ/م) .ينظر .انباه ّ
كثريّ ،
مخس وسبعون سنة" .أنظر .النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة  .ج .ٙصٕ. ٚ
"سنة (ٜ٘ٙه ٔٔٚٗ/م)ّ " :
تويف ولو ٌ
الرواة على أنباء النُحاة  .جٖ .ص ص. ٕ٘ٛ ،ٕ٘ٚ
( )ٔٚانباه ّ
( )ٔٛطبقات الشافعيّة .ج .ٛص. ٖٙٙ
( )ٜٔتفاصيل جزئيّة قليلة عن والده ،أنّو كان يعمل لدى ح ّكام ادلوصل ،وأنّو كان غنيِّا ،وىي من ترجيحات ادلؤلّف .ينظر ،ابن األثري
زلمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيْباين( .دت) .مق ّدمة احمل ّقق .كتاب التاريخ الباىر يف الدولة
اجلزري.علي بن أيب الكرم زل ّمد بن ّ
األاتبكيّة ابدلوصل( .حتقيق ،عبد القادر أمحد طُليمات)( ،دط) .دار الكتب احلديثة ابلقاىرة .مصر .ص ص. ٛ ،ٚ
(ٕٓ) السيوطي .اإلمام الشيخ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر (تٜٔٔه)ٖٔٗٓ( .هٜٖٔٛ/م) .طبقات احلُّفاظ( .راجع النسخة
وضبط أعالمها جلنة من العلماء إبشراف الناشر) .طٔ .دار الكتب العلميّة .بريوت .لبنان .ص ص٘. ٜٗٙ ،ٜٗ
َ
زلمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد
ابن
د،
زلم
بن
هللا
نصر
الفتح،
أبو
الدين،
ضياء
ير
ز
الو
مة
العال
الصاحب
الدين،
ضياء
األثري،
ابن
)
ٕٔ
(
ّ
ّ
ّ
وحتول عنها مع أبيو وإخوتو ،فنشأ ابدلوصل ،وحفظ القرآن،
َ
الشيْباين اجلََزري ،ادلُنْشئ ،مولده يف جزيرة ابن عمر ،يف سنة(٘٘ٛهٔٔٙٗ/م)ّ ،
ويف يف شهر ربيع اآلخر
وأقبل على النحو ،واللغة ،والشعر ،واألخبار ،قدم بغداد ً
رسوال ،وح ّدث هبا بكتابو ،ومرض ،فت ّ
ود.زليّي ىالل
عواد معروفُ ،
سنة(ٖٙٚهٕٜٔ٘/م) .ينظر .الذىيبٔٗٔٚ( .هٜٜٔٙ/م)ّ ،
سري أعالم النبالء( .ح ّقق ىذا اجلزء ،د.بشار ّ
مؤسسة الرسالة .بريوت .لبنان .جٖٕ ،ص صٕ. ٖٚ ،ٚ
السرحان) .طّٔٔ .

()969

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
الثان  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
العدد ( )35القسم
ي
ر
الثان
الدول
اض
واالفت
الخامس
العلم
بالمؤتمر
عدد خاص
ي
ي
ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854
()23
و ( )22و
كتاب مجيل يف صناعة البياف،
كاتب إنشاء رليد ،صاحب بالغة ،كلو "ادلىثى يل السائر بني الكاتب كالشاعر"  ،ه
ي

كغري ذلك"( ،)49وأشار ابن تغري بردي (تٗٛٚهٔٗٚٔ/م) إىل أخيو" كىو أخو أيب احلسن علي بن اجلىىزرم

()25

( ،)26كلو أخواف صليباف أحدمها ،أبو احلسن ىذا ،كصنٌف "سلتصر األنساب" للسمعاين ،ك"كتاب التاريخ" ،ككتاب
و
إنشاء رليد ،صاحب بالغة ،)47(""...كما ذكر ابن خلّكان
كاتب
"أخبار الصحابة" ،كأخوه الضياء،
ي
و
عاقال ،هبينا ،ذا ٌو
عز الدين علي ،صاحب التاريخ ،كأخومها
كرعا ،ن
(تٔٙٛهٕٖٔٛ/م)"ككاف ن
بر ،كإحساف ،كأخوه ٌ
الصاحب ضياء الدين ،مصنٌف كتاب ادلثل السائر"(.)48

اثلثنا ،الوظائف اليت شغلها:

توّل رلد الدين ابن األثري وظيفة كتابة اإلنشاء ،ال غريىا"...،مثٌ اتٌصل ابألمري رلاىد الدين ٍقيماز
ادلالحظ على ّ

ككيل ديواف اإلنشاء،
تويف سلدكمو ،فكتب اإلنشاء لصاحب ادلوصل ٌ
اخلادـ إىل أف ٌ
"عز الدين مسعود األاتبكي"ٌ ،
()29
الرتسل"  ،وكان لو متيُّز يف أدائو لوظيفة الكتابة ،فارتقت مراتبو :عند احل ّكام "...مثٌ
ى
كعظيم قدره ،كلو اليد البيضاء يف ٌ
ِ
ادلسازلات،
رجع من صناعة الكتابة إىل أتليف الكالم ،وترتيب ادلعاين ِم َن ادلكاتبات والوالايت و َ
(ٕٕ) ّ
كل ما َ
"أما كتاب اإلنشاء ،فادلُراد بو ّ
ِ
صبح
واإلطالقات ،ومناشري األقطاعات ،واذلَُدن ،واألماانت ،واألديان ،وما يف معىن ذلك ككتابة احل َكم ،وحنوىا...ينظر ،القلقشندي .كتاب ُ
األعشى .جٔ .صٗ٘ .
(ٖٕ) ينظر مقالنا" د.أم اخلري عثماين( ،أوت ٕٕٓٓم) .مقال "صناعة الكتابة بني اإلنشاء والفنون األخرى من خالل مؤلّفات ابن
األثري(ضياء الدين تٖٙٚه)" .رللّة الدراسات التارخييّة واالجتماعيّة .جامعة نواكشوط .موريطانيا .العدد .ٗ٘ :ادلوقع على الشبكة ىو:
.www.rehs.mr
الرواة على أنباء النُحاة  .جٖ .صٓ. ٕٙ
(ٕٗ) انباه ّ
(ٕ٘) النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة  .ج .ٙص. ٜٜٔ
الشْيباين ،ابن
زلمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد اجلَزري َ
النسابة ّ
عز الدين أبو احلسن ،علي بن ّ
( )ٕٙالشيخ اإلمام العالّمة احمل ّدث األديب ّ
الشيخ األثري ،أيب الكرم ،مصنّف التاريخ الكبري ،ادلل ّقب ابلكامل ،ومصنّف كتاب معرفة الصحابة ،مولده جبزيرة ابن عمر ،يف
زلتشما ،كان منزلو مأوى طلبة العلم،
ئيسا،
إماما ّ
سنة(٘٘٘هٔٔٙٔ/م) ،ونشأ ىو هبا وأخواه ّ
العالمة ،كان ً
ً
عالمة إخبارًاي ،أديبًا ،متفنّـنًا ،ر ً
يتمو ،واختصر "األنساب"
ولقد أقبل يف آخر عمره على احلديث ً
إقباال ِّ
اتما ،ومسع العاّل والنازل ،ومن تصانيفو "اتريخ ادلوصل" ،ومل ّ
عز الدين يف اخلامس والعشرين يف شهر شعبان
للسمعاين ،وى ّذبو ،وقدم الشام ً
تويف ّ
رسوال ،فح ّدث بدمشق ،وحبلبّ "..
سري
زلمد بن أمحد بن عثمان (تٚٗٛهٖٔٚٗ/م)ٔٗٔٚ( .هٜٜٔٙ/م)ّ .
سنة(ٖٓٙهٕٖٔٗ/م) .ينظر .الذىيب .اإلمام مشس الدينّ .
مؤسسة الرسالة .بريوت .لبنان .جٕٕ ،ص
عواد معروفُ ،
ود.زليّي ىالل السرحان) .طّٔٔ .
أعالم النبالء( .ح ّقق ىذا اجلزء ،د.بشار ّ
ٖٖ٘. ٖ٘ٙ-
الرواة على أنباء النُحاة  .جٖ .ص ص.ٕٙٓ ، ٕٜ٘
( )ٕٚانباه ّ
سري أعالم النبالء .جٕٔ .ص ٓ. ٜٗ
(ّ )ٕٛ
سري أعالم النبالء .ص ص. ٜٗٓ ،ٜٗٛ
(ّ )ٕٜ
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السر(" ،)31كسألو صاحب ادلوصل أف يلي الوزارة،
اتٌصل خبدمة السلطاف ،كترقٌت بو ادلنازؿٌ ،
حّت ابشر كتابة ٌ
فاعتذر ًٌ
السن كالسهو ابلعلم"(.)34
بعلو ٌ
واكتفى ِ
ٍ
بشكل عام " ككتب
القفطي(تٕٗٙهٕٕٔٛ/م) ابإلشارة إىل امتهانو وظيفة الكتابة ألمرائها

()33( )32
دليل على ُحسن إجادتو فيها" ،كاتٌصل خبدمة األمري رلاىد الدين قادياز بن عبد هللا اخلادـ
ألمرائها "  ،وىذا ٌ
ً
عز الدين ،مسعود بن مودكد
الزيٍين ،ككاف انئب ادلملكة ،فكتب بني يديو يم ٍنش نئ إىل أف قبض عليو ،فاتٌصل خبدمة ٌ
ى
فحضي عنده،
تويف ،مثٌ اتٌصل بولده نور الدين أرسالف شاه،
صاحب ادلوصلٌ ،
كتوىل ديواف رسائلو ،ككتب لو إىل أف ٌ
ٌ

كتوفٌرت يح ٍرىمتو لديو ،ككتب لو م ٌدة(.)34

()35
عز الدين بن
واتّصل خبدمة األمري الكبري رلاىد الدين بن قادياز إىل أن مات ،فاتّصل خبدمة صاحب ادلوصل ّ

()37
()36
قدره"(،)38
ووّل ديوان اإلنشاء  ،وأضاف الذىيب (تٚٗٛه ٖٔٗٛ/م) "كعظيم ي
مسعود (تٜ٘ٛهٜٔٔٗ/م)ّ ،

الع ْزل ،ومن ح ّقو إّناء
السر ،وظيفتو التوقيع عن ادللك ،واالطّالع على أسراره اليت يُكاتب هبا ،وعنو ُ
تصدر التواقيع ابلوالايت ،و َ
(ٖٓ) كاتب ّ
ِ
ِ
يعسر عليهم الفهم ،ويـُ ْؤتون من قبل ذلك ،ال سيّما إذا اشتبكت األمور ،وازدمحت
القصص إىل ادللك ،وتفهيمو ّإايىا ،فإ ّن أكثر ادللوك ُ
ٍِ
السر
السر التلطّف يف ذلك ،حبيث تصل إىل ِذىن ادللكّ ،
وإال فمّت ظَلَم ادللك و ً
احدا يف واقعة ل َعدم فهمو ،وكان كاتب ّ
األشغال ،فعلى كاتب ّ
ِ
ِ
حيرتز من الكتابة يف قطْع األرزاق،
ىو الذي قرأ عليو الق ّ
صة فيها كان شري ًكا لو أو مستبدِّا عنو ابلظلم ،ومن ح ّقو أن يكتم من أُسّر إليو ،وأن ّ
ِ
ومبيد
السْبكي.الشيخ اإلمام قاضي القضاة اتج الدين عبد الوىاب (تٔٚٚه)ٖٔٙٚ( .هٜٔٗٛ/م)ُ .معيد النعم ُ
فقلّما أفلح كاتبو .ينظرُ .
ِ
زلمد أبوالعيون) .طٔ .دار الكتاب العريب .القاىرة .مصر .صٖٔ .
زلمد علي ّ
النجار ،أبوزيد شليبّ ،
النقم( .ح ّققو وضبط وعلّق عليوّ ،
(ٖٔ) شذرات الذىب يف أخبار من ذىب .م .ٚصٗٗ.
عز الدين مسعود(ٜ٘ٛ-٘ٚٙهٜٔٔٗ-ٔٔٛٔ/م) ،نور الدين
(ٕٖ) سيف الدين غازي الثاين(٘٘ٙه٘ٚٙ-هٔٔٛٔ-ٔٔٚٓ/م)ّ ،

األول(ٕٙٓ-ٜ٘ٛهٕٔٓٙ-ٜٔٔٗ/م).
أرسالن شاه ّ
الرواة على أنباء النُحاة  .جٖ  .ص. ٕ٘ٚ
(ٖٖ) انباه ّ
الزمان  .جٗ .جٕٗٔ .
(ٖٗ) وفيات األعيان وأنباء أىل ّ
(ٖ٘) قَـْيماز بن عبد هللا ،رلاىد اخلادم الرومي ،احلاكم على ادلوصل ،بىن اجلامع اجملاىدي ،وادلدرسة ،والرابط ،وادلارستان ،بظاىر ادلوصل،
دال ،كرديًا
يد ْع يف ادلوصل بيتًا ّإال وأغىن أىلو ،وكان ديِّنًا صاحلًا ،عا ً
على ِدجلة ،ووقّف عليهم األوقاف ،وكان عليو رواتب كثرية ،حبيث مل َ
ٍ
وّل ابنو رسالن شاه ،حبَسو ،وضيّق عليو،
خارجا عن الرواتب دبئة دينار ،ولو
ٌ
حكاايت مشهورة ،ودلّا مات ّ
كل يوم ً
عز الدين مسعود ّ
يتص ّدق ّ
وأذاه ،فتويف يف احلبس ،فأُخرج ملفوفًا يف كساء يف سنة(ٜٗ٘هٜٜٔٔ/م) .ينظر .سبط ابن اجلوزي .مشس الدين أبو ادلظ ّفر .يوسف بن قزِ
ْ
ّ
أوغلي بن عبد هللا(ٔٙ٘ٗ-٘ٛه)ٖٔٗٗ( .هٕٖٓٔ/م) .مرآة الزمان يف تواريخ األعيان( .ح ّققو وعلّق عليو ،إبراىيم الزيْبق) .طٔ .دار
الرسالة العادليّة .دمشق-احلجاز .اجلمهوريّة العربيّة السوريّة .جٕٕ .ص ص ٔ. ٕٙ ،ٙ
بقي يف مرضو إىل التاسع والعشرين من شعبان سنة تس ٍع ومثانني
( )ٖٙأاتبك مسعود بن مودود بن زنكي بن آقسنْـ ُقر صاحب ادلوصلّ ،
حج ،ولبس
فتويف -رمحو هللاُ ،-
حليما ،قليل ادلعاقبة ،كثري احلياء ،وكان قد ّ
ودفن ابدلدرسة اليت أنشأىا مقابل دار ادلملكة ،وكان ً
ومخسمائةّ ،
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ولعل ذلك ما جعل م ّدتو تطول يف
السْبكي(تٔٚٚهٖٔٚٓ/م) أبنّو كان ً
بينما ذكر ّ
ئيسا ُم ً
فاضال ر ً
ادلؤرخ ُ
شارا إليو ّ ،
أدل ممّا ذكره َسْبط ابن اجلوزي (تٗ٘ٙهٕٔ٘ٚ/م) ،على ُح ْسن استشارتو ،يف أحداث
وظيفتو ،وال ّ

()41
عز الدين ،صاحب ادلوصل أصحابو،
"كأما العادؿ  ،فا ٌف ادلشارقة اثركا عليو ،كاستشار ٌ
سنة(ٜ٘ٛهٜٔٔٗ/م) ٌ
فأشار عليو اجملد ابن األثري ابخلركج ،كأشار عليو رلاىد الدين قادياز ،ابلقياـ لتظهر حقائق األمور"( ،)94ونقل اإلمام

الذىيب(تٚٗٛهٖٔٗٛ/م) عن غريه أبنّو " كاف كاتب اإلنشاء لدكلة صاحب ادلوصل نور الدين أرسالف شاه بن

مسعود بن مودكد ،ككاف حاسبنا ،كاتبنا ،ذكينا"(.)94
والظاىر أ ّن اجتهاده وأمانتو يف عملو ىي اليت جعلتو ينال أعلى ادلراتب وثقة أمراء ادلوصل وقتها؛ إذ اتّصل خبدمة
عز الدين بن مسعود(تٜ٘ٛهٜٔٔٗ/م) أن يلي الوزارة،
السلطان ،وترقّت بو ادلنازلّ ،
السر ،وسألو ّ
حّت ابشر كتابة ّ

()93
فاعتذر ِّ
ادلؤرخ ابن تغري بردي(تٗٛٚهٔٗٚٔ/م) إىل عالقتو ابلسلطان
الس ْه ِو ابلعلم  ،بينما أشار ّ
بعلو ّ
السن و َ
منقطعا إىل العلم ،قليل ادلالزمة ذلم""(.)99
"ككتب ألمرائها ،ككانوا حيرتمونو ،ككاف عندىم دبنزلة الناصحٌ ،إًل أنٌو كاف
ن
ادلؤرخ
ويبدو أ ّن طلب النصيحة وادلشورة منو استمّرت إىل آخر ّأايمو ،حسب ما رواه أخوه ّ
سكنت ً
كنت ابألمس
عزالدين(تٖٓٙهٕٖٔٗ/م)على لسانو أثناء م ّدة مرضو " كقد
ٍ
ركحي إىل اًلنقطاع كال ىدعة ،كقد ي
ّ
أمور ضركريٌة جاؤكين أبنفسهم
كأان يم ىع ى
اَف أىذي ُّؿ نفسي ابلسعي إليهم ،كىا أان اليوـ قاعد يف منزيل ،فإذا طر ٍ
أت ذلم ه
أل ٍخ ًذ رأيٌي"(.)95

ٍ
ِ
ِ
مسجد قد بناه يف داره ،ويصلّي فيو ثلث الليل ،وكان رقيق القلب ،شفي ًقا على
كل ليلة ،وخيرج إىل
خرقة ّ
التصوف دب ّكة ،وكان يلبس اخلرقة ّ

الرعيّة .ينظر .الكامل يف التاريخ .جٓٔ .ص. ٕٕٜ
سري أعالم النبالء .جٕٔ .ص. ٜٗٛ
( )ٖٚطبقات الشافعيّة .ج .ٛص ٖٙٚ؛ ّ
سري أعالم النبالء .جٕٔ .ص ٓ. ٜٗ
(ّ )ٖٛ
( )ٖٜطبقات الشافعيّة .ج .ٛص. ٖٙٚ
الشكر بن شاذي بن مروان؛ ادلل ّقب ب"ادللك العادل أبو بكر"" (-ٖ٘ٛ
(ٓٗ) العادل ،ادللك العادل سيف الدين أبو بكر ،أمحد بن أيب ُ
٘ٔٙهٕٜٔٔ-ٔٔٗٗ/م) ،شقيق ادللك الناصر صالح الدين األيويب (تٜ٘ٛه ٜٔٔٗ/م).
(ٔٗ) مرآة الزمان .جٕٕ .ص. ٕٛ
سري أعالم النبالء .جٕٔ .صٔ. ٜٗ
(ٕٗ) ّ
(ٖٗ) شذرات الذىب يف أخبار من ذىب .م .ٚصٗٗ .
(ٗٗ) النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة  .ج .ٙص. ٜٔٛ
الزمان  .جٗ .صٖٗٔ .
(٘ٗ) وفيات األعيان وأنباء أىل ّ
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ابعا ،مرضو ككفاتو:
رن

مرض مزمن أبطل يديو ورجليو ،وعجز من الكتابة ،وأقام
ادلؤرخني يف سبب وفاتو ،من أنّو حصل لو ٌ
ال اختالف عند ّ

بداره( ،)96وح ّدد اإلمام الذىيب(تٚٗٛهٖٔٗٛ/م) نوع ادلرض الذي أصابو" مثٌ عرض لو فاجل يف أطرافو"( ،)47وقيل:
"ككاف فيو نقرس ،ككاف يحيمل يف ًزل ٌفة"(.)48
عزالدين(تٖٓٙهٕٖٔٗ/م) ،عن ادلرض ،وسببو
ادلؤرخ ّ
وروى ابن خلّكان(تٔٙٛهٕٖٔٛ/م) ما حكى أخوه ّ
وطريقة عالجو " أنٌو دلٌا أيقعد جاءىم رجل مغريب ،كالتزـ أنٌو يداكيو كيػ ٍْبئوً ،
فملنا إىل قولو ،كأخذ يف معاجلتو بدىن
ي
ه
صنعو ،فظهرت مثرة صنعتو ،كًلىىنت رجاله ،كصار يتم ٌكن من م ٌدمها ،كأشرؼ على كماؿ البيػ ٍرء ،فقاؿ يل" :أى ٍعط ىذا
ادلغريب شيئىا يرضيو كاصرفو" ،فقلت" :دلاذا ،كقد ظهر يٍصلح معاانتو؟" ،فقاؿ" :األمر كما تقوؿ ،كلكين يف ر و
احة شلٌا
ٌ
ي
كنت فيو من صحبة ىؤًلء القوـ ،كاًللتزاـ أبخطارىم ،كقد سكب ،كقد سكنت ركحي إىل اًلنقطاع كال ًٌدعة ،كقد
ي
أمور ضركريٌة جاؤكين
كنت ابألمس كأان يمعاَف أىذي ُّؿ نفسي ابلسعي إليهم ،كىا أان اليوـ قاع هد يف منزيل ،فإذا طر ٍ
ي
أت ذلم ه
أبنفسهم ألخذ رأيٌي ،كبني ىذا كذاؾ كثري ،كمل يكن سبب ىذا ٌإًل ىذا ادلرض ،فما أرل زكالو ،كًل معاجلتو ،كمل يبق
و
ٍت
الذؿ ،كقد
سليما من ًٌ
أعيش ابقًيو ًّ
ي
عز الدين" :فقبل ي
أخذت منو أبكفر حظ" ،قاؿ ٌ
من العمر ٌإًل القليل ،فد ٍعين ي
حرا ن
و
إبحساف"(.)49
ت الرجل
كصرفٍ ي
قولو ،ى
بدرب
وكانت وفاة رلد الدين ابن األثري ابدلوصل ،يوم اخلميس س ْلخ ذي احل ّجة (ٙٓٙهٕٔٔٓ/م)ُ ،
ودفن برابطوْ ،

()54
ثالاث كستٌني سنة"( ،)51وأضاف اإلمام
َد َّراج ،داخل البلد -رمحو هللا ، -وذكر الذىيب أبنّو "عاش ن
مرض مزمن أبطل يديو كرجليو ،كعجز من الكتابة ،كأقاـ بداره ،كأنشأ
السْبكي(تٔٚٚهٖٔٚٓ/م) "كحصل لو ه
ُ
()52
و
ست كستٌمائة" ّ ،أما اإلمام
تويف سنة
رابطنا بقرية من قرل ادلوصل ،ككقَّف أمالكو عليو،...
ٌ
ٌ

( )ٗٙطبقات الشافعيّة .ج . ٛص ٖٙٚ؛ وفيات األعيان .جٗ .صٖٗٔ .
سري أعالم النبالء .جٕٔ  .ص ٓ. ٜٗ
(ّ )ٗٚ
ٍ
سري أعالم النبالء .جٕٔ  .ص ٜٓٗ؛ مثّ حصل لو نقرس أبطل حركة يديو ورجليو ،وصار ُحيمل يف َزل ّفة ."... ،ينظر ،شذرات
(ّ )ٗٛ
ِ
"زلاف"" .أنظر .علي بن ىادية .بلحسن
الذىب يف أخبار من ذىب  ،م ،ٚصٗٗ ؛ ادل َح ّفة ،ىي ىودج ال قـُبّة لو تركب فيو ادلرأة؛ مجْ ُعو َ
ادلؤسسة الوطنيّة للكتاب .اجلزائر.
البليش .اجليالّل بن احلاج حيئٗٔٔ( .هٜٜٔٔ/م) .القاموس اجلديد ّ
ادلسعدي) .طّ .ٚ
للطالب( .تقدمي َ
(زلك) .ص.ٜٔٓٔ
مادة ُ
ٍ
ودفن برابطو -رمحو هللا.-
ست وستمائة ابدلوصلُ ،
احلجة من سنة ّ
وتويف يوم اخلميس ،سلْخ ذي ّ
( )ٜٗوفيات األعيان .جٗ .صٖٗٔ؛ ّ
الرواة على أنباء النُحاة  .جٖ .ص. ٕٜ٘
ينظر .انباه ّ
الزمان .جٗ .صٖٗٔ ؛ النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة .ج .ٙص. ٜٜٔ
(ٓ٘) وفيات األعيان وأنباء أىل ّ
سري أعالم النبالء .جٕٔ  .صٔ. ٜٗ
(ٔ٘) ّ
(ٕ٘) طبقات الشافعيّة .ج . ٛص. ٖٙٚ
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عرض لو فاجله يف أطرافو ،كعجز عن الكتابة ،كلزـ داره ،كأنشأ رابطنا يف
الذىيب(تٚٗٛهٖٔٗٛ/م) ،فقال ...":مثٌ ى
()53
و
عزالدين(تٖٓٙهٕٖٔٗ/م) بذكر خرب وفاتو ،يف كتابو "الكامل
ادلؤرخ ّ
قرية ،كقٌف عليو أمالكو ، "...واكتفى أخوه ّ
زلمد
يف التاريخ" "يف سنة وٌ
ست كستٌمائة ،كفيها يف سلٍخ ذم ٌ
تويف أخي رلد الدين ،أبو السعادات ادلبارؾ بن ٌ
احلجةٌ ،
ابن عبد الكرمي الكاتب"(.)54

خامسا ،سريتو:
ن

العالمة البارع ،األوحد ،البليغ ،رلد الدين أيب السعادات ادلبارك بن
اشتهر رلد الدين ابن األثري ،ابلقاضي الرئيسّ ،
الشْيباين اجلَزري ،مثّ ادلوصلي الكاتب ابن األثري ،صاحب جامع األصول ،و
زلمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد َ
زلمد بن ّ
ّ

غريب احلديث ،وغري ذلك( ،)55وذكر الذىيب(تٚٗٛهٖٔٗٛ/م) ما قالو غريه عن سرية وأخالق رلد الدين "..ككاف
و
عاقال ،هبينا ،ذا ٌو
كإحساف"( ،)56وىذا ما ولَّد احرتام أمراء ادلوصل لو" وكانوا حيرتمونو ،وكان عندىم دبنزلة
بر،
كر نعا ،ن
الناصح(.)57
تويف
عزالدين ابن األثري(تٖٓٙهٕٖٔٗ/م) مناقبو ،حني ذكر خرب وفاتو "كفيها يف سلٍخ ذم ٌ
وذكر أخوه ّ
احلجة ٌ
أخي رلد الدين أبو السعادات ...ذا دي ون مت و
و
ني ،كلزكـ و
رضي هللا عنو ،-فلقد كاف من
طريق مستقيم -رمحو هللاٌ -
ً
صر"( ،)58ودافع
كلعل من ي
كم ٍن ىع ىرفىوي من أىل عصران ييعلن ٌ
أين يم نق ٌ
قويل ،ى
همين يف ٍ
ذكرتيو يتٌ ٌ
يقف على ما ي
زلاس ًن الزمافٌ ،
و
ببخيل ،فما ىو
قلت" :من كقٌف ع ٌقاره هلل ،فليس
عنو اإلمام الذىيب(تٚٗٛهٖٔٗٛ/م) ،فيما نُ ِسب إليو من ُخب ٍل ،ي
"()59
جبواد؛ بل صاحب و
و
ببخيل ،كًل و
و
عمل هلل ،وظاىرة الوقف
ى ٍ
حزـ كاقتصاد -رمحو هللا ، -وكانت ّأايمو األخرية كلّها ٌ
و
صر حرب" ،ككقٌف
تسمى " قى ٍ
كانت منتشرة بكثرة عند ح ّكام آل زنكي؛ إذ "أنشأ رابطنا بقرية من قرل ادلوصلٌ ،

سري أعالم النبالء .جٕٔ  .صٓ. ٜٗ
(ٖ٘) ّ
العالمة رلد الدين أبو السعادات
ست وستمائة :فيها مات ّ
الرواة .جٖ .ص ٕٜ٘؛ سنة ّ
(ٗ٘) الكامل يف التاريخ .جٓٔ  .صٖٓ٘ ؛ انباه ّ
دول اإلسالم.
زلمد ،ابن األثري َ
الشيْباين ،مثّ ادلوصلي ،يف آخر العام ،ولو اثنتان وستّون سنة وتسعة أشهر .ينظرّ .
زلمد بن ّ
ادلبارك بن ّ
صٖٕٖ.
سري أعالم النبالء .جٕٔ  .ص. ٜٗٛ
(٘٘) ّ
سري أعالم النبالء .جٕٔ  .صٓ. ٜٗ
(ّ )٘ٙ
( )٘ٚالنجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة  .ج .ٙص. ٜٜٔ
( )٘ٛالكامل يف التاريخ .جٓٔ  .ص صٖٓ٘. ٖ٘ٔ ،
سري أعالم النبالء .جٕٔ  .صٔ. ٜٗ
(ّ )ٜ٘
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أمالكو عليو كعلى داره اليت كاف يسكنها ابدلوصل ،ككانت كفاة رلد الدين ادلذكور ابدلوصل ،يوـ اخلميس سلٍخ ذم
دراج ،داخل البلد -رمحو هللا.)64(" -
احلجة سنة وٌ
ست كستٌمائة ،ي
ٌ
كدفن برابطو ،بدرب ٌ
ِ
وخلّف صدقةً جارية تتمثّل يف علمو ،ومناقبو ،فهذا القفطي(تٕٗٙهٕٕٔٛ/م) يذكر ما كان لو من علمو"...
كمعركؼ ،كقً نًن من صحبة الناس ًم ٍل نكا قريب احلاؿ ،فوقٌفو على مصاحل أىلو،
كركيت عنو -رمحو هللا ،-ككاف لو ٌّبر،
ه
ي
إيل اإلجازة جبميع مصنٌفاتو ،كمسموعاتو ،كمركايتو"(.)64
كبًن رابطنا فيو ىم ٍن يسرتيح دبا كقٌفو عليو ،كتب ٌ

سادسا ،التأليف كمنهجو فيو:
ن

مل يكن رلد الدين ابن األثري كاتبًا دلصنّفاتو بيده؛ بل كان بطريقة اإلمالء لِ َمن كان يكتب لو من العلماء ،وطلبة العلم

كف يديو كرجليو ،فمنعو من الكتابة يمطٍل نقا ،كأقاـ يف داره يغشاه األكابر كالعلماء"(،)64
"...مثٌ ىعرض لديو مرض ٌ
خاصةً وأ ّن ادلعلومات اليت كانوا يكتبوّنا
وتتجلّى أمانة َم ْن كان يكتب لو من العلماء وطلبة العلم ،وم ّدة صربىم أماموّ ،
كل ىذا األمانة اليت يتّصف هبا ىؤالء يف احلِفاظ على
كانت عن طريق اإلمالء؛ ممّا يتطلّب ّقوة السماع والرتكيز ،ويظهر مع ّ
ٍ
ٍ
ما يسمعون إىل ِ
تفرغ ذلا ،ككاف
شكل أحرف وكتابة خطيّة" ،كبلغين أنٌو صنٌف ىذه الكتب كلٌها يف م ٌدة العطلة ،فإنٌو ٌ

عنده مجاعةه يعينونو عليها يف اًلختيار كالكتابة"(.)63
ٍ
عزالدين
اشتهر رلد الدين ابن األثري ابلتأليف يف ع ّدة فنون ،فقيل عن مؤلّفاتو الكثري ،فهذا أخوه ّ
تصانيف مشهورة ،يف التفسري ،كاحلديث ،كالنحو ،كاحلساب ،كغريب
(تٖٓٙهٕٖٔٗ/م) يزّكي مصنّفاتو" ..كلو
ه
ٍ
أبوصاف
مدكنة ،فلقد كاف من زلاسن الزماف ،)64("....وأفرده ابن خلّكان(تٔٙٛهٕٖٔٛ/م)
احلديث ،كلو
رسائل ٌ
ه
ً
ادلعتى ىمد يف األمور عليهم ،كلو
كفر يد األماثل ٍ
قدرا ،كأحد األفاضل ادليشار إليهمٍ ،
"أشهر العلماء ذ ٍك نرا ،كأكْب النبالء ن
ً
الصحاح الستٌة،
من ادلصنٌفات البديعة ،كالرسائل الوسيعة منها" :جامع األصوؿ يف أحاديث الرسوؿ" ،مجع فيو بني ٌ
زايدات كثرية عليو ،كمنها ،كتاب "النهاية يف غريب احلديث" ،يف مخس رللٌدا و
ت ،أخذه
كىو كتاب يرزينٌ ،إًل أ ٌف فيو
ه
لطيف "يف صنعة
كتاب
من تفسري الثعليب كالزسلشرم ،كلو كتاب "ادلصطفى كادلختار يف األدعيٌة كاألذكار" ،كلو
ه
ه
الكتابة" ،كلو كتاب "البديع يف شرح الفصوؿ يف النحو ًلبن ال ىدىَّاف" ،كلو ديواف رسائل ،ككتاب "الشايف يف شرح

يم ٍسنىد اإلماـ الشافعي" ،كغري ذلك من التصانيف"(.)65
الزمان  .جٗ .صٖٗٔ .
(ٓ )ٙوفيات األعيان وأنباء أىل ّ
الرواة على أنباء النُحاة  .جٖ .ص.ٕ٘ٛ
(ٔ )ٙانباه ّ
الزمان  .جٗ .صٖٗٔ .
(ٕ )ٙوفيات األعيان وأنباء أىل ّ
الزمان .جٗ .صٖٗٔ .
(ٖ )ٙوفيات األعيان وأنباء أىل ّ
(ٗ )ٙالكامل يف التاريخ .جٓٔ .صٖٔ٘ .
الزمان  .جٗ .صٔٗٔ .
(٘ )ٙوفيات األعيان وأنباء أىل ّ
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زلمد بن
السْبكي(تٔٚٚهٖٔٚٓ/م) ِ
بنوع من التخصيص يف الفنون اليت صنّف فيها مؤلّفاتو "ادلبارؾ بن ٌ
وذكرىا ُ

العالمة رلد الدين ،أبو السعادات اجلىىزرم ،ابن األثري ،صاحب جامع
الشيباينٌ ،
زلمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد ٍ
ٌ

األصوؿ ،كغريب احلديث ،ك"شرح الشافعي" ،كغري ذلك ،كلو ديواف رسائل ،كمن تصانيفو ما ذكرانه "كتاب

"تفسري ٍم الثعليب كالزسلشرم ،كادلصطفى ادلختار يف األدعيٌة كاألذكار"،
شاؼ
اإلنصاؼ يف اجلمع بني الكشف كالك ٌ
ى

الدىاف" ،يف النحو ،ك"الفركؽ كاألبنيٌة" ،ككتاب "األذكاء كالذكات" ،ك"شرح غريب
"البديع يف شرح أصوؿ ابن ٌ
الرتسل"(.)66
الطواؿ" ،كاف ن
ابرعا يف ٌ
"صنٌف ال يكتيب احلًساف"( ،)67والواضح أ ّن شهرتو كانت
وأضاف ابن تغري بردي(تٗٛٚهٔٗٚٔ/م) وص ًفا ذلا ى
العالمة رلد الدين أبو السعادات ادلبارؾ  ...صاحب جامع األصوؿ ،كغريب
أكثر لكتاب"جامع األصوؿ" " ٌ
احلديث"( ،)68وال ِذكر لكتاب"ادلختار من مناقب األخيار" ِ
ض ْمن ما قيل عن مصنّفاتو ،ولذلك أردت احلديث عن
زلتواه ،وتتبع منهجو ،مع ٍ
زلاولة لتحليل بعض ما أراد إيصالو من خالل مؤلَِّفو ىذا.
ّ

اثمننا ،ىدؼ أتليف كتاب"ادلي ٍختار من مناقب األخيار:

ذكرا لكتاب "ادلي ٍختار يف مناقب األخيار"،
ُعرف رلد الدين ابن األثري ً
عموما بكتابو "جامع األصوؿ" ،وال جند ً
ٍ
األول ،ادلتمثّل يف الكتابة عن
ودبطالعة الكتاب الذي ىو يف أربعة أجزاء جنده قد ذكر ىدفو من أتليفو يف مق ّدمتو ابجلزء ّ
إيل من أخبا ًر ًخرية هللا تعاىل من خلقو
"كإين دلٌا
ي
مر األزمان ٌ
كقفت على ما كصل ٌ
مناقب السلف ليقتدي هبم اخلَلَف على ّ
أئمة اذليدل،
كأكليائو الذين اصطفاىم لعبادتو ،كاختارىم لقربو من الصحابة ،كالتابعني ،كاتبعيهم ،ى
كم ٍن بعدىم من ٌ

كأعالـ الدين ،كرؤكس اجملتهدين الذين رفضوا الدنيا مع ال يق ٍدرة عليها ،كتركوىا مع التم ٌكن منها كالوصوؿ
ؼ أقدا ورً ،
تدؿ على شر ً
كعظم أخطا ور ،كهتدم سامعها إىل
سن أخبا ور،
كأمجل آاث ور ٌ
إليها....فرأيٍػتيها حبمد هللا تعاىل ٍ
أح ى
ى
ى

الطريق األرشد ،كتقف بو على ً
وصل العارؼ هبا إىل اجلنٌات األسعد ،يً
الفعل األمحد ،كتي ً
كربلٌو يف العيش األرغد"(،)69
ورس ِم سلوكياتو ،دبا عرف من أخالق ومناقب بعض السلف ،فأراد أن ينقل ما انتفع بو
ما يؤّكد أنّو أتثّر يف بناء شخصيّتوْ ،
إىل اخللف ،ابختيار البعض منهم.
سري أعالم النبالء .جٕٔ .صٔ ٜٗ؛ النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة .ج.ٙ
( )ٙٙطبقات الشافعيّة .ج .ٛص ص ٖٙٚ ،ٖٙٙ؛ ّ
ص. ٜٜٔ
( )ٙٚالنجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة .ج .ٙص. ٜٜٔ
سري أعالم النبالء.جٕٔ .ص. ٜٗٛ
دول اإلسالم .صٖٕٖ؛ ّ
(ّ )ٙٛ
الشيباين اجلزري ،مثّ ادلوصلي(ت ٙٓٙه)ٕٔٗٗ( .ه/
زلمد بن عبد الكرمي ْ
زلمد بن ّ
( )ٜٙابن األثري .رلد الدين أبو السعادات ادلبارك بن ّ
زلمد أديب اجلادر) .طٔ .مركز زائد
ٕٓٓٙم ) .كتاب ادلختار من مناقب األخيار( .ح ّققو وعلّق عليو ،مأمون الصاغرجي ،عدانن عبد ربّوّ ،
للرتاث والتاريخ .اإلمارات العربيّة ادلتّحدة .جٔ .ص صٗ. ٘ ،
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ٍ
سلطان ،كما فعل غريه،
والواضح ،أ ّن أتليفو ىذا كان بداف ٍع شخصي ،وليس أبم ٍر أو خدمةً يق ّدمها ىديّةً ألم ٍري أو

مقتصرا يف ذلك على ما مالت
ت أف أختار ما مجعوا طيىرفنا طيىرفنا من آاثرىم ،كأخبارىم يرل ٌر ندا من اإلسناد،
"....فأرد ي
ن
كمجعت ىذا الكتاب،
نفسي إليو ،ككف ٌقين نظرم عليو ،فإ ٌف األغراض يف اًلختيارات متبوعة ،كادلقاصد فيها سلتلفة،
ي
مستم ندا من هللا يح ٍسن التوفيق ،مستعيننا بو على اذلداية إىل ىسنى ًن احل ٌق الواضح الطريق ،كمسٌيتيو "كتاب ادلختار من
ٌ

مناقب األخيار" ،كابهلل أستعني ،كعليو أتوٌكل ،كىو حسيب كنعم الوكيل"( ،)74مع مالحظة أنّو مل يذكر عناوين الكتب
اليت طالعها جلمع مادة كتابو ىذا؛ بل اقتصر على ِذكر أقوال بعض الذين أخذ عنهم ،كذكره البن أيب
الدنيا(تٕٔٛهٜٛٗ/م).
األول الذي كتب عن مناقب األخيار ،فقد سبقة احلافظ أبونـُ َعيم (تٖٓٗهٖٜٔٓ/م)
ومل يكن رلد الدين ابن األثري ّ
أحسن هللا إىل أمثالك ،فقد
"أما بعد،
إىل ذلك ،يف كتابو ٍ
"حلٍية األكلياء كطبقات األصفياء" الذي ذكر فيو ىدفو ٌ
ى
و
ىسامي مجاعة كبعض أحاديثهم،
كتاب
تً ،م ٍن مجٍ ًع
ابتغي ى
ي
كجل ،كأجيبيك إىل ما ٍ
استعنت ابهلل ٌ
يتضمن أ ى
ٌ
عز ٌ

كأعالما شاىرة ينقاد دلواًلهتم العقالء الصاحلوف ،كيغبطهم دبنزلتهم
نعوات ظاىرة
ككالمهم...كاعلم أ ٌف ألكلياء هللا ن
ن
الشهداء كالنبيُّوف"(.)71
ادلؤرخ ابن تغري بردي (تٗٛٚهٔٗٚٔ/م)
وىو نفس ادلنهج الذي سار عليو َم ْن جاء بعده يف الكتابة ،كما فعل ّ

الذي ذكر يف مق ّدمة كتابو "النجوـ الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة" ما ي ْشبو ما ذىب إليو رلد الدين ابن األثري ،من
ٍ
ىدف يف أتليف كتابو ،مع مراعاة أ ّن رلد الدين رّكز على ادلناقب احلسنة دون اإلشارة إىل ادلساوئ ،بينما ابن تغري
فخص مناقب احل ّكام ،واخللفاء ،والسالطني ،مع ِذكر مساوئهم إىل جانب بعض من
بردي(تٗٛٚهٔٗٚٔ/م)،
ّ
زلاسنهم(.)74

اتسعا ،منهج كتاب "ادليختار من مناقب األخيار":
ن

ِ
الصلحاء ،واألولياء قبلو جلمع مادة
الزىاد ،و ّ
الظاىر أ ّن رلد الدين ابن األثري قد طالع ما ُكتب يف موضوع ّ
الوعاظ ،و ُ
دبنهج ٍ
خاص يذكر من خاللو ما يك ُفل للخلَف االستفادة من مناقب السلف األخيار الذين
كتابو ىذا؛ ليستطيع إفراده ٍ

(ٓ )ٚادلختار من مناقب األخيار .جٔ .ص . ٙ
(ٔ )ٚأبونُعيم .احلافظ أمحد بن عبد هللا األصفهاين (تٖٓٗه)ٗٔٙ( .هٜٜٔٙ/م)ِ .حلية األولياء وطبقات األصفياء .دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع .بريوت .لبنان .جٔ .ص صٗ. ٘ ،
ِ
ت
وجَر ْ
ودايرىم ،ونسمع كما َوقَـ َع ْ
(ٕ...." )ٚوىذا َلعمري من أعظم اإلحسان ،وأمسغ النعم لنعاين ممّن تق ّدم أخبارىم ،ونشاىد منازذلم ّ
تَ ،
ِ
أخبارىمِ ْ ،
أتخر
كل ُم َرت َجم ،ومن إليو انضاف ،فنُ ْخرب بذلك من ّ
أعظ ْم هبا من منّة جليلةً ،وكرامةً ،وفضيلةً ،فلنقابل ىذه ادلنّة ابإلنصاف يف ّ
عصره من األقوام أبفواه احملابر ،وألسن األقالم ليقتدي كل ٍ
ملك أييت بعدىم جبميل اخلصال .".ينظر .النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة.
ّ
ُ
جٔ .صٔ. ٖ-
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ِ
كأئمة الدين أحسن هللا إليهم كما أحسن هبم إلينا ،كابرؾ فيهم
وقف
َ
اختياره عليهم دلصنّفو ىذا "ككاف للعلماء ٌ
ُ
و
كل فضيلةو،
كل مجيلةٌ ،
كدكنوا من أقواذلم كأفعاذلم ٌ
كعليهم ،كما ابرؾ هبم فينا كعلينا ،قد مجعوا من أخبارىم كآاثرىم ٌ
أداه إليو نظىيره ،فمنهم من
كأك ىدعوىا كتبنا صنٌفوىا يف مناقبهم ،كرلامي وع ألٌفوىا على مراتبهم ،فكلٌّ منهم سلك
أسلواب ٌ
ٍ
ن
مجيال ،كاقتصر ،فرتؾ
أطاؿ ،كذكر غثنا ،كمسيننا ،كأكثر ،فأكرد يمتىي ٌقننا،
سننا ن
ن
كمظنوان ،كمنهم من اختصر ،فح ىذؼ ىح ى
كالن منهم إىل ما اختاره ،كدبقتضى اذلول الباعث لو على ما
قليال ،على حسب الغرض الداعي ٌ
كثريا ،كذكر ن
ن
أراد"(.)73

فإين
"أما بعدٌ ،
واستعمل نفس ادلنهج الذي ّاّتذه أخوه عّزالدين (تٖٓٙهٕٖٔٗ/م) يف كتابة "الكامل يف التاريخ"ٌ ،
مائال إىل ادلعارؼ
مل أزؿ دلطالعة كتب التواريخ ،كمعرفة ما فيها ،يم ٍؤ نثرا لالطٌالع على اجللٌي من حوادثها ،كخافيها ،ن
أتملتيها رأيتيها متباينة يف ربصيل الغرض ،يكاد جوىر ادلعرفة هبا
كاآلداب كالتجارب ادلي ى
فلما ٌ
ودعة يف مطاكيهاٌ ،
أخل بكث وري شلٌا ىو و
آت ،كمع ذلك
يستحيل إىل العرض ،فمن بني يمطىَّوؿ قد استقصى الطرؽ ،كالركاايت ،كسلتص ور قد َّ

اتريخ جام وع
رغبت يف أتليف و
أيت األمر كذلك ي
فلما ر ي
فقد ترؾ كلٌهم العظيم من احلادات ،كادلشهور من الكائناتٌ ،
ألخبار ملوؾ الشرؽ كالغرب ،كما بينهما ليكوف تذكرةن يل أراجعيو خوؼ النسياف ،كآيت فيو ابحلوادث كالكائنات ،من

ضا إىل كقتنا ىذا"(.)74
ٌأكؿ الزماف متتابعة يتلو بعضها بع ن
ومل يعتمد ادلنهج احلوّل يف ترتيب مادة كتابو؛ بل ّاّتذ منهج ادلعاجم لعرض تراجم الذين ْترجم ذلم ،فكان منهجو
األكؿ ،فيمن يعرؼ امسوٌ ،أما القسم الثاين ،ففيمن مل ييعرؼ
حسب قولو:
ي
"كجعلت مدار الكتاب على قسمني :القسم ٌ
ً
رضي هللا عنهم -كالباب
األكؿ إىل ثالثة أبواب ،الباب ٌ
امسو ،كينقسم القسم ٌ
األكؿ ،يف ذكر العشرة من الصحابةٌ -
كل و
ً
حرؼ إىل
كمن بعدىم ،مرتٌػبنا على حركؼ ادلعجم ،كينقسم ُّ
الثاين ،يف ذكر الرجاؿ من الصحابة ،كالتابعني ،ى
األكؿ ،يف الصحابة ،كالفصل الثاين ،يف التابعني ،كغريىم ،كالباب الثالث ،يف النساء الصحابيات،
فصلني ،الفصل ٌ
ملتزـ
ب على أمساء بالدىم ،كجهاهتم ،ه
كغريىن ،مرتٌػبنا على حركؼ ادلعجم ،كينقسم القسم الثاين إىل اببني ،كىو مرتٌ ه
ٌ
()75
األكؿ ،يف الرجاؿ ،الباب الثاين ،يف النساء" .
فيو التقنيٌة ،الباب ٌ
ِ
خصت االسم ،واللقب،
وادلالحظ ،أنّو اتّبع يف كتابو طريقة ادلعاجم ،يف اعتماد الرتتيب األجبدي لذكر ترامجو اليت ّ
كل من تَـ ْر َجم ذلم ،دون ِذكر بعض من ادلثالب أو النقائص؛ ألنّو على ما يبدو يريد
والنسب ،وبعض ادلناقب اليت انفرد هبا ُّ
القراء وسلوكياهتم ،فمن التابعني ذكر ،ولذلك مل يعتمد التسلسل الزمَن ،وسأرّكز
فقط ترسيخ الصفات احلسنة يف نفوس ّ
(ٖ )ٚادلختار من مناقب األخيار .جٔ .ص ٘ .
(ٗ )ٚالكامل يف التاريخ .جٓٔ .ص ص٘. ٙ ،
(٘ )ٚادلختار من مناقب األخيار .جٔ .ص ص. ٚ ،ٙ
ُ
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ألستدل هبا على مدى حتقيق ىدف
خيص تراجم الشخصيات اليت تنتمي إىل ما يدخل ضمن اجلزيرة ال ُفراتيّة؛
ّ
على ذكر ما ّ
كتابة ىذا ادلؤلَّف:
ٔ -إبراىيم بن أمحد ادليىولٌد :ىو أبو إسحاق ،إبراىيم بن أمحد بن ادلولِّد ،من كبار مشائخ الرقّة( ،)76وفتياّنم ،وأحسنهم
ُ
()77
التصوف،
يف
عالية
درجة
لو
كانت
و
،
ي
ق
الر
ار
القص
سريًة ،صحب أاب عبد هللا بن ّ
اجلالء الدمشقي ،وإبراىيم بن داود ّ ّ
ّ
وبالغةٌ يف ادلنطق ابحلِ َكم( ،)78ويذكر بعض ما أُثر من أقوالو ،قاؿ":القياـ آبداب العلم كشرائعو يبلي يغ بصاحبو إىل مقاـ

التصوف "كمنهم ادلثبٌت ادلؤيد إبراىيم بن
الزايدة كال ىقبوؿ"(،)79ويذكره أبونـُ َعيم (تٖٓٗهٖٜٔٓ/م) ضمن أىل
ّ
()81
بقي إىل األبد؛ أل ٌف الفاين عن زلبوبو
التصوف "مثن
ٌ
أمحد"  ،ويذكر لو ما قالو عن ّ
التصوؼ الفناء فيو ،فإذا فىػ ىًن فيو ٌ
()81
و
س إليو فيو ،ومن بني ما قالو يف رللس مواعظو
ابؽ دبشاىدة ادلطلوب ،كذلك بقاء األبد"  ،وكان لو ٌ
رللس للوعظ ُُْيلَ ُ
ىذه األبيات:
ً
ً
ًسجن لً و
ىخا نى ىدوـ
صػ ػ ػػامػ ػ ػ ػ ػًتنا أ ى
ىن تىػ ىرل ى
ساف ال ىف ىّت م ىن ال ىك ىرـ كل ٍ
ٍي ى
()82
س ًم
ت أ ٍىم هن ًم ػ ٍػن يك ًٌل نان ًزلىػ وػة ىمػ ٍػن نىػالىوي نىػ ى
ػاؿ أىف ػ ػ ى
الص ٍم ي
ى
ض ىل ال ىق ى
تصوفو الواضح "حديث إبراىيم بن أمحد بن ادلولوٌد الصويف"(.)83
وكان يل ّقب دبا كان من ّ
( )ٚٙارتبط تعريف الرقّة ابلرافقة ،فالرافقة :الفاء قبل القاف" ،الرافقة ،بالد متّصل البناء ابلرقّة ،ومها على ض ّفة الفرات ،وبينهما مقدار ثالمثائة
ذراع"" ،وعلى الرافقة سوران ،بينهما فصيل ،وىي ،على ىيئة مدينة السالم ،وذلا ربْض بينهما ،وبني الرقّة ،بو أسواقها ،وقد خرب بعض أسوار
فأما اآلن ،فإ ّن الرقّة خربت ،وغلب امسها على الرافقة ،وصار اسم ادلدينة الرقّة" اليت بناىا ادلنصور يف سنة
الرقّة" ،قلت ":ىكذا كانت ّأوًالّ ،
وّل عهده ،مثّ إ ّن الرشيد بىن
(٘٘ٔهٕٚٚ/م) ،على بناء مدينة بغداد ،ورتّب فيها ً
جندا من أىل خراسان ،وجرى ذلك على يد ادلهدي ،وىو ّ
فلما قام علي بن سليمان بن علي واليًا على اجلزيرة نقل أسواق الرقّة إىل تلك
قصورىا ،وكان فيما بني الرقّة ،والرافقة فضاءٌ وأرض مزارعّ ،

فلما قدم الرشيد الرقّة استزاد يف تلك األسواق ،وكان أيتيها،
األرض ،وكان سوق الرقّة األعظم فيما مضى ،يُعرف ب"سوق ىشام العتيق"ّ ،
فع ّمرت م ّدةً طويلة .ينظر .معجم البلدان .مٖ .ص. ٔٙ
وبقيم هباُ ،
ِ
القصار ،قرأ عليو ُعبيد هللا بن عمر البغدادي" .ينظر ،ابن
القراء" إبراىيم بن داود ،أبو إسحاق الرقّي ّ
( )ٚٚيذكره ابن اجلََزري ،ضمن قائمة ّ
زلمد بن علي (تٖٖٛه)ٕٓٓٙ-ٖٕٔٚ( .م) .غاية النهاية يف
زلمد بن ّ
زلمد بن ّ
اجلَزري الدمشقي الشافعي.اإلمام مشس الدين أبو اخلري ّ
برجسراس) .طٔ .دار الكتب
طبقات ال ُقَّراء( .طبعة جديدة ّ
َن بنشرىا سنةٕٖٜٔهُ ،
مصححة اعتمدت على الطبعة األوىل للكتاب اليت ُع ّ
العلميّة .بريوت .لبنان .جٔ .صٕٓ .
( )ٚٛادلختار من مناقب األخيار .جٔ .ص . ٕٓٛ
( )ٜٚادلختار من مناقب األخيار .جٔ .ص . ٕٜٓ
(ٓ )ٛحلية األولياء وطبقات األصفياء  .جٓٔ .صٗ. ٖٙ
(ٔ )ٛحلية األولياء وطبقات األصفياء .جٓٔ .صٗ. ٖٙ
(ٕ )ٛادلختار من مناقب األخيار  .جٔ .ص ص ٕٓٔ. ٕٔٔ ،
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وعبّ ِادىم الناطقني
القصار الرقّي ،من كبار مشايخ الشامُ ،
بن داود ّ
ِ -إبراىيم بن داكد :ىو أبو إسحاق ،إبراىيم ُ
اجلالء ،وطال عمره كثريا ،فبقي بعد أقرانوِ ،
أكثر مشائخ الشام،
ابحلكمة وادلوعظة احلسنة ،من أقران اجلُنيد ،وابن ّ
َ
ُُ
وصحبو ُ
ً ّ
وم على
ضع ى
ىض ٍع ي
ف عن ٌ
رلرًدا فيو ،زلبِّا ألىلو...قاؿ" :أ ي
ف اخللق ىمن ي
رد شهواتو ،كأقول اخللٍق ىم ٍن قى ى
وكان ً
الزما للفقرّ ،
كص ٍحبة فق وري" ،كقاؿ" :كفاايت الفقراء يف التوٌكل ،ككفاايت
ٌ
كيلو ،ي
ردىا" ،كقاؿ":حسبيك من الدنيا شيئاف :يح ٍرمةي ٌٌ
()84
األغنياء يف األمالؾ" .
ويهتم رلد الدين ابن األثري ِ
يصلً يح قلوب الناس
بذكر ادلناقب اجلميلة لو،
ي
(كقاؿ"":سافرت ثالثني سنةن أ ٍ
ّ
()85
القواؿ-صبينا كاف
للفقراء")  ،كقاؿ إبراىيم بن ادلول
القصار ،فقاؿ ":ادعي يل ن
ي
يوما على إبراىيم ٌ
ٌد":دخلت ن
فالان ٌ
يغين:
"غين األبيات اليت يكنت تغنيها ابألمس يف ابغ فالف ،فأخذ ٌ
ابلرقٌة -فدعوتيو لو ،فقاؿ لوٌ :
ت ىذبٍ يف ًوين كأىنٍ ى ً
ً
صانً يع؟
ريًيت
إذىا يك ٍن ى
كم ٍوض ىع ىش ٍك ىواىم ،فى ىما أ ىىان ى
ى
ت ذىخ ى
ضً
ار النى ً
اج يع
حّت إ ىذا بى ىدا
اس َّ
ك ادلى ى
ًيل اللىٍي يل ىى َّزًين إًل ٍىي ى
نىػ ىها ًرم نىػ ىه ي
أقَّضي نىػ ىها ًرم ًابحل ًد ً
يث ً
كَي ىم يع ًين كاذلػىػ ػ ػ ُّػم ابللىٍي ًل ىج ًام يع
كابدلي ىًن
ىٍ
ى
""()86
و
القصار يف
كيقوؿ":كاشوقاه إىل ىم ٍن ىذا ٍ
كص يفو ،كإىل زماف يكشف لنا عن بوادم ىذه األحواؿ  ،مات إبراىيم ّ
سنة(ٖٕٙهٜٖٛ/م) -رمحة هللا عليو.)87(-

ّ -إبراىيم بن ىشيػباف :أبو إسحاق ،إبراىيم بن شيبان ِ
الق ْرِميسيَن ،أحد مشايخ الطريقة ،وشيخ اجلبل يف وقتو ،ذو
ٍى
ُ
ث
ادلقامات ادلشهورة يف الورع والتقوى،
غالـ ىح ىد ي
ي
كقاؿ":خرجت من اجلزيرة إىل الرقٌة ،كمعي مجاعة من الفقراء ،فيهم ه
السن"( ،)88ويذكره أبونـُ َعيم(تٖٓٗهٖٜٔٓ/م) ضمن قوائم األولياء واألصفياء" ،كمنهم القرميسيين إبراىيم بن شيباف،
ًٌ
كحفظ من التصنُّع كالتزين ابلعرفاف ،كاف من ادلتمس ٌكني ابلقرآف كالبياف"(.)89
أييًٌد ابليقني كاإليقاف ،ي

ً
ً
الص ٌمة ابلرقٌة،
وزىادىا ،قاؿ ابن أيب الدنيا(تُِٖقْٖٗ/ـ)" :كاف ٍتوبىة بن ٌ
ْ -تىػ ٍوبىةي بٍ ين الص َّمة :من ُعبّاد ّ
زلاسبا لنفسو فحسب ،فإذا ىو ابن ستني سنة ،فحسب أايمها ،فإذا ىي أحد كعشركف ألف و
ً
يوـ كمخس مئة
ه
ي ٌ
ككاف ن
ن ىى ى ٌ
(ٖ )ٛحلية األولياء وطبقات األصفياء .ص٘. ٖٙ
(ٗ )ٛادلختار من مناقب األخيار .جٔ .ص . ٕ٘ٙ
(٘ )ٛادلختار من مناقب األخيار .جٔ .ص . ٕ٘ٚ
( )ٛٙادلختار من مناقب األخيار .جٔ .ص . ٕ٘ٚ
( )ٛٚادلختار من مناقب األخيار .جٔ .ص . ٕ٘ٚ
( )ٛٛادلختار من مناقب األخيار .جٔ .ص . ٕٖٙ - ٕ٘ٚ
( )ٜٛحلية األولياء وطبقات األصفياء  .جٓٔ .ص ص ٔ. ٖٕٙ ،ٖٙ
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ذنب ،كيف كيف كل و
يوـ ،فصرخ ،كقاؿ":اي كيلتنا ،ألقى ادلىلك و
يوـ عشرة آًلؼ و
ألف و
خر
أبحد كعشرين ى
ذنب؟" ،مثٌ ٌ
ٌ
مغشينا عليو فإذا ىو ميٌت"(.)91

الزٌىاد ،العيبٌاد ادلشهورين ابدلوصل
زلمد بن ًكشاح :ادلوصلي األ ْزدي ،يي ٌ
زلمد" ،ككاف من ي
كًن":أاب ٌ
ٓ -الفتح بن ٌ
ىج ٍعتىين ،كأى ٍع ىريٍتين ،كيف ًىملٌ الليل
زلمد بن الوليد:
ي
زلمد األزدم يقوؿ من جوؼ الليلًٌ :
"رب أ ى
"مسعت فتح بن ٌ
قاؿ ٌ
و
زلمد بن ًكشاح سنة
أٍ
فبأم كسيلة أكرمتين ىذه الكرامة؟" ،ككاف يبكي ساعةن ،كيفرح ساعةن ،مات فتح بن ٌ
ىجلى ٍستينٌ ،
(َُٕقٕٖٕ/ـ) ابدلوصل"(.)91
بن ًعمراف" :أبو مسعود األ ٍزدم ،من أىل ادلوصل ،رحل يف طلب احلديث إىل البلداف النائيٌة ،كجالس
ٔ -ادلي ى
عاَف ي
كأتدب آبدابو ،كصنٌف كتبنا يف السنٌن كالزىد ،كاألدب ،كح ٌدث عن الثورم،
العلماء ،كلزـ سفياف الثىػ ٍورم ،فتف ٌقو بوٌ ،

كابن أيب ذئب ،كمالك ،كابن يجريح ،كاألكزاعي ،كالليث ،كخلق سواىم كثري ،ركل عنو ابن ادلبارؾ ،كموسى بن
كزلمد بن جعفر الوركاين ،كإبراىيم بن عبد هللا اذلركم"(.)92
ي
أعني ،كبشر بن احلارثٌ ،
ِ
ّتص الزىد
ورّكز رلد الدين ابن األثري على طبيعة تصنيفاتو ،دون ذكر عناوينها ،أل ّن ما يبحث عنو ىو كوّنا ّ
ادلتصوفة لِما
عاقال ،صاحب يسنٌة"( ،)93وكان من
ّ
فاضال يف العلوـ ،كردينا ن
التام "كاف زاى ندا ن
ليستدل هبا على صالحو ّ
ّ
كيات خاصة التواضع " إ ٌف التصوؼ براعةه يف ادلعارؼ ،كبالغةه يف ادل ً
ظهر عليو من سلو ٍ
خاكؼ"( ،)94وذلك ما نستجلّو
ٌ

البوابوف،
ممّا ذكره رلد الدين ابن األثري ،فيما نقلو عن غريه "جاء بشر بن احلارث يوـ اجلمعة يدخل ادلسجد ،فطرده ٌ
عاَف ً
البوابوف ،مل
ظنٌوه ن
بن عمراف ،فقاؿ" :مالىك تبكي"؟ ،قاؿ" :طردكين ٌ
سائال ،فقعىد يف قيػبٌة الشعراء يبكي ،فأاته ادلي ى ي
حّت أيدخلىك ادلسج ىد أان" ،قاؿً" :ل أريد"،
ي ىد يعوين أدخل ادلسجد" قاؿ" :قد
ى
اغتممت؟" ،قاؿ" :نعم" ،قاؿ" :قي ٍم ٌ
كل و
مكاف"(.)95
قاؿ ادليعاَف:
ي
"مسعت سفياف الثىػ ٍورم يقوؿً" :ل يستكمل ادلؤمن حقيقة اإلديافٌ ،
حّت أيتيو البالء من ًٌ

(ٓ )ٜادلختار من مناقب األخيار .جٕ .ص . ٔٚ
ُ
(ٔ )ٜادلختار من مناقب األخيار  .جٗ .ص ص. ٔٛٚ ،ٔٛٙ
ُ
(ٕ )ٜادلختار من مناقب األخيار .ج٘ .صٖٓ .
ُ
(ٖ )ٜادلختار من مناقب األخيار .ج٘ .صٖٔ .
ُ
(ٗ )ٜحلية األولياء وطبقات األصفياء  .ج .ٙص. ٖ٘ٙ
(٘ )ٜادلختار من مناقب األخيار .ج٘ .صٖٔ .
ُ
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يسميو
للمعاَف" :أنت ى
ويكفي ادل َ
ادلعاَف كامسك ،ككاف ٌ
عاَف متيّـًزا ما ل ّقبو بو قُدوتو سفيان الثَـ ْوري"؛ إذ كان يقول ُ
ُ
()96
تويف ادلعاَف بن ِعمران سنة(ٗٔٛهٛٓٓ/م) ،وقيل :سنة(٘ٔٛهٛٓٔ/م)،
ـ
،
العلماء"
ايقوتة
ركاية:
الياقوتة ،كيف
ّ ُ
ابدلوصل ،وقربه هبا معروف يُزار(.)97
من ِذكر سفيان الثَـ ْوري( ،)98فهو من األولياء ،ذكره أبونـُ َعيم (تٖٓٗه ٖٜٔٓ/م)"
وادلالحظ أ ّن ىناك قص ٌد ْ
رضي هللا عنو...-كانت لو النيكت
كمنهم اإلماـ ادلرضى ،كالورع الدرل ،أبو عبد هللا ،سفياف بن سعيد الثىػ ٍورم ٌ -
كالزىد ألي يفو"( ،)99وكذلك ،قص ٌد من
كمثبَّ ٍ
ت بو الرعاية ،العلم حلي يفو ي
سلَّم لو يف اإلمامة ،ي
الرائقة ،كالنيتف الفائقة ،يم ى
ي...الوقيً ،لعلمو ع يقوؿ ،كدلالو
ِذ ْكر الليث بن سعد الذي يذكره أبونـُ َعيم (تٖٓٗه ٖٜٔٓ/م) "كمنهم السرم ،الس ٌخ
ٌ
التصوؼ السخاء
ب يذكؿ ،أبو احلارث ،الليث بن سعد كاف يعلى يم األحكاـ مليًّا ،كيبذؿ األمواؿ سخيًّا ،كقيل إ ٌف
ٌ

()111
أمرا ٌإًل
كالوفاء"  ،وكانت فيو ميزة النُصح للح ّكامّ ،
كيل الليث اجلزيرة ،ككاف أمراء مصر ًل يقطعوف ن
حّت قيل ":قد ٌ

دبشورتو"( ،)111وىي نفس ميزات رلد الدين ابن األثري.

ً
اتبعي ،روى عن ابن عمر ،ابن عبّاس ،وغريمها ،ولد
ٕ -ميموف بن مهراف :أبو أيوب ،موىل األ َْزْد ،يف ِع َداد َّ
الرقـّيّنيٌ ،
بن ُعيينة،
سنة أربعني ،وىو إمام أىل اجلزيرة ،مجع بني العلم ،و ّ
الزىد ،والعبادة ،روى عنو األعمشُ ،محَْيد الطويل ،احلكم ُ

فرقنا
كت ىم ٍن مل يتكلٌم ٌإًل حب ٌق أك
ٍ
يسكت ،كأدر ي
األوزاعي ،قاؿ ميموف " :لقد أدر ي
كت ىم ٍن مل ٍ
يكن ديأل عينيو من السماء ى
كنت أستحي أف أتكلٌم عنده"(.)112
من ربٌو ،كقد أدركت من ي

( )ٜٙادلختار من مناقب األخيار .ج٘ .ص ٕٖ.
ُ
األزدي ،رحل البالد يف
م):
ٓٓٛ
ه/
ٗٔٛ
سنة(
؛
ٕٖ
ص
٘
ج
،
األخيار
مناقب
من
ختار
( )ٜٚادل
تويف ادل َ
عاَف بن ِعمران ،أبو مسعود ادلوصلي ْ
ّ ُ
ُ
عاَف كامسك" .ينظر .النجوم الزاىرة يف
وأتدب آبدابو ،فكان يقول لو" :أنت ُم َ
طلب احلديث ،وجالس العلماء ،...،ولزم الثَـ ْوري ،وتف ّقو بوّ ،
ملوك مصر والقاىرة  .جٕ  .ص. ٔٔٚ
( )ٜٛالثَـ ْوري ،سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ،من ولد ثور بن عبد مناة بن ّأد بن طاحبة بن إلياس بن منصور بن مضر بن نزار بن ُمعد
رجال ليس منهم رجل دون الربيع بن خثيم ،ىم ابلكوفة ،وليس ابلبصرة منهم أحد" ،ومات
بن عدانن ،وكان يقال " :أنّو يف بَن ثور ثالثون ً
زلمد بن اسحاق ادلعروف إبسحاق
سفيان الثوري ابلبصرة مسترتًا من السلطانُ ،
ودفن عشاءً ،وذلك سنة(ٔٔٙهٚٚٛ/م) .ينظر ،ابن النّدميّ .
الرتاث العريب .بريوت .لبنان .صٔ. ٕٛ
الوراقٕٔٗٚ( .ىـٕٓٓٙ/م) .كتاب الفهرست .طٔ .دار إحياء ّ
أيب يعقوب ّ
(ِ )ٜٜحلية األولياء وطبقات األصفياء  .ج .ٙص. ٖ٘ٙ
(ٓٓٔ) ِحلية األولياء وطبقات األصفياء  .ج .ٙص. ٖٜٔ
(ٔٓٔ) النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة  .جٕ .صٕ. ٛ
(ٕٓٔ) ادلختار من مناقب األخيار .ج٘ .ص ص. ٛٓ ،ٜٚ
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يذكره أبونـُ َعيم(تٖٓٗهٖٜٔٓ/م) ضمن قوائم األولياء األصفياء" ،كمنهم احلكيم اليقظاف أبو أيوب ،ميموف

اعتقاؿ
"التصوؼ
التصوؼ
بن مهراف ،إماـ اجلزيرة ،محيد السرية ،سديد السريرة ،كأضاؼ أب ٌف ذاؾ من مسات
ي
ٌ
ٌ
خزف عنك علمو ،كإف
جاىال ،فإنٌك إ ٍف
السريرة كاحتماؿ اجلريرة " ،وذكر قولوً" :ل يُتارين عادلنا كًل ن
ى
ماريت عادلنا ى
الثالث الوسطى
جاىال خشن بصدرؾ"( ،)113ونتيجة لتميّزه ذكره السيوطي (تٜٔٔهٔ٘ٓٙ/م) ِضمن الطبقة
ماريت ن
ى
َ
من التابعني" ،ميموف بن مهراف ،أبو أيوب الرقٌي ،قاؿ سليماف بن موسى" :إ ٍف جاءان العلم من انحية اجلزيرة عن
الزىرم قبلناه،
ميموف بن مهراف قبلناه كإ ٍف جاءان من البصرة عن احلسن البصرم قبلناه ،كإ ٍف جاءان من احلجاز عن ي
ست عشرة
كإف جاءان من الشاـ عن مكحوؿ قبلناه ،كاف ىؤًلء األربعة علماء الناس يف زمن ىشاـ ،مات سنة ٌ

كمائة"(.)114

وكان اخلليفة عمر بن عبد العزيز األُموي(ٔٓٔ-ٜٜهٕٚٓ-ٚٔٛ/م) ،معجبًا دبيمون بن ِمهران ،فكان يقول" :إذا

اجا"( ،)115ويضيف أبو نـُ َعيم (تٖٓٗهٖٜٔٓ/م) بعض أقوال ميمون:
ذىب ىذا كضربيو صار الناس من بعدىم ىر ىج ن
كرجل يعمل يف الدرجات" ،وقال":لو أ ٌف أىل القرآف صلحوا لصليح
اتئب،
"ًل خري يف الدنيا ٌإًل لرجلني ،رجل ه
ه
الناس"(.)116

رجل إىل ميموف بن مهراف
وذكر رلد الدين ابن األثري ً
بعضا ممّا نُقل إليو من سلوكياتو "كقاؿ أبو ادلليح الرقٌي" :جاء ه
ً
ربب احليلَّي كاحليلٌل" ،قال" :فعندم من ىذا ما
خيطيب إليو ابنتو ،فقاؿً" :ل أرضاىا لك" ،قاؿ" :كمل؟" قاؿ" :ألّنٌا ٌ
تريد؟" ،قال" :فاآلف الذم أرضاؾ ذلا"(.)117

ً
أردت أف أنصرؼ
وقال عيسى الرقّي:
فلما ي
ي
"مشيت مع ميموف بن مهراف ٌ
حّت أتى ابب داره ،كمعو ابنو عمركٌ ،
تويف مهران سنة سبع عشرة ومئة وقيل:
قاؿ لو عمرك" :اي أبٌو ،أًل ٍتع ًر ٍ
ض عليو العشاء؟" قال" :ليس ذاؾ من نيٌيت"ّ ،
ِ
كل بلدةو ،كىم بيػغٍييت،
ست عشرة(،)448
ّ
وطبيعي أن تكون ىذه أخالق مهران ،وىو يقول":العلماء يى ٍم ضاليت يف ٌ
ٌ
()119
ككجدت صالح قليب يف رلالسة العلماء" .
ي

(ٖٓٔ) حلية األولياء وطبقات األصفياء  .جٗ .صٖ. ٛ
(ٗٓٔ) طبقات احلُّفاظ .ص. ٗٙ
(٘ٓٔ) حلية األولياء وطبقات األصفياء.جٗ .صٓ. ٛ
( )ٔٓٙحلية األولياء وطبقات األصفياء .صٖ. ٛ
( )ٔٓٚادلختار من مناقب األخيار .ج٘ .صٔ. ٛ
ُ
( )ٔٓٛادلختار من مناقب األخيار .ج٘ .صٖ. ٛ٘-ٛ
ُ
( )ٜٔٓحلية األولياء وطبقات األصفياء .جٗ .ص. ٛٙ
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نصيب منو ،فذكر رلد الدين ابن األثري
ومل يقتصر الصالح يف اجلزيرة الفراتيّة على الرجال فقط؛ بل كان للنساء
ٌ
شخصيّة امرأة من ادلوصل ىي:

ريب حبنا شدي ندا ،فلو أ ىىم ىر يل إىل النار ما
"إين
زلمد ،قالت رقيّة العابدة ادلوصليّةٌ :
ألحب ٌ
ٌ
يرقيٌة ادلوصليٌة :قال منصور بن ّ
علي"(،)111
كجدت للنار حرارةن مع حبًٌو ،كلو ىأم ىر يب إىل اجلنٌة دلىا
ي
ي
كجدت للجنٌة ل ٌذةن مع حبٌو؛ أل ٌف حبٌو ىو الغالب ٌ
"مسعت امرأة متعبّدةً عندان تقول:
ومل تكن رقيّة وحدىا العابدة؛ بل كانت ىناك أخرايت كاليت نقل حديثها ْفتح ادلوصلي:
ُ

"إذلي ،لو أنٌك ع ٌذبتين بعذابك كلٌو لكاف ما فاتين من قيربك أعظم عندم من العذاب ،كلو ٌنعمتين بنعيم اجلنٌة كلٌو

كاف ل ٌذة يحبٌك يف قليب أكثر"( ،)111وىذا ما يشبو ما متيّزت بو العابدة رابعة العدويّة يف البصرة.

خاُتة:

يبني
اىتمام رلد الدين ابن األثري بصالح النفوس ،وتربيّة الفرد لنفسو دبجالسة األولياء والعلماء ،ورلاىدة النفس ،ما ّادلتصوفة.
شخصيّتو الزاىدة ّ
وإيضاح لطبيعة شخصيّة ادلؤلِّف ،وماذا أخذ من صفات العلماء ،وأخالقهم ،ومناقبهم.
الكتاب فيو شر ٌحٌ
الشخصيات ادلذكورة منتقاةٌ بعناية للرتمجة ذلا؛ ّ ِاألول يف شخصية مؤلِّفنا ىذا.
ألّنا ادلؤثّر ّ
الزىد ،والنصح للح ّكام ،كما ىو يف
العلماء الذين ْتر َجم ذلم ُّأدوا عدَّة أدوا ٍر منها ،طلب العلم ،وتعليمو ،والوعظ ،و ُشخصية رلد الدين ابن األثري.
ترجم ذلم مكنّو من تتبّع مسرية حياتو الشخصيّة ،وتعكس مدى استفادتو من رلالستو
اعتماده الرتتيب األجبدي لرتمجة من َللعلماء ،ومطالعة الكتب؛ إذ بدأ من الرقّة إىل ادلوصل ،ومعو نلمح دور اجلزيرة الفراتيّة يف إُياد وتثبيت الكلمة الطيّبة ،دبا
زىادىا العلماء.
فعلو ّ
ِ
من اختارىم ،ذكرىا أبونُعيبم يف تقدمي كتابو "حلية األولياء وطبقات األصفياء".
كل ما ذكره من صفات
ومناقب ْ
 ّمصادر البحث كمراجعو:

(أول يوليوٕٗٓٓم) .الو ْش ُي ادلرقوم يف َح ِّل ادلنظوم( .حتقيق حيي
زلمد ّ
الشْيباين اجلََزريّ .
ٔ -ابن األثري .ضياء ال ّدين أبو الفتح نصر هللا بن ّ
األول .سلسلة ال ّذخائر.
عبد العظيم)( .تقدمي ،ال ّدكتور عبد احلكيم راضي) .اإلصدار ّ
الشْيباين
عز الدين .اإلمام ّ
زلمد بن عبد الكرمي بن الواحد َ
اجلزري ّ
ٕ -ابن األثري َ
زلمد بن ّ
ادلؤرخني أبو احلسن علي بن أيب الكرم ّ
العالمة عمدة ّ
(تٖٓٙه)
الزيْبق الدقّاق) .طٗ .الكتب العلميّة.
 (ٕٗٗٔهٕٕٓٓ/م) .الكامل يف التاريخ( .راجعوزلمد يوسف َ
ّ
وصححو الدكتور ّ
بريوت .لبنان .جٓٔ .

(ٓٔٔ) ادلختار من مناقب األخيار .ج٘ .ص. ٕٜ٘
ُ
( )444ادلختار من مناقب األخيار .ج٘ .ص. ٕٜ٘
ُ
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ٖ-

ٗ-

٘-
-ٙ

 (دت) .كتاب التاريخ الباىر يف الدولة األاتبكيّة ابدلوصل( .حتقيق ،عبد القادر أمحد طُليمات)( ،دط) .دار الكتب احلديثةابلقاىرة .مصر .
الشيباين اجلزري ،مثّ ادلوصلي (ت ٙٓٙه)ٕٔٗٗ( .ه/
زلمد بن عبد الكرمي ْ
زلمد بن ّ
ابن األثري .رلد الدين أبو السعادات ادلبارك بن ّ
زلمد أديب اجلادر) .طٔ .مركز
ٕٓٓٙم ) .كتاب ادلختار من مناقب األخيار( .ح ّققو وعلّق عليو ،مأمون الصاغرجي ،عدانن عبد ربّوّ ،
زائد للرتاث والتاريخ .اإلمارات العربيّة ادلتّحدة .جٔ .
د.أم اخلري عثماين( .أوت ٕٕٓٓم)" .صناعة الكتابة بني اإلنشاء والفنون األخرى من خالل مؤلّفات ابن األثري ضياء الدين
(تٖٙٚه)" .رللّة موريطانيا .رللّة الدراسات التارخييّة واإلجتماعيّة .جامعة نواكشوط موريطانيا .العدد .ٗ٘ :ادلوقع على الشبكة ىو:
.www.rehs.mr
مصورة
ابن تغري بردي األاتبكي.مجال الدين أبو احملاسن يوسف(ٖٔٛٚٗ-ٛه)( .دت).النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة( .نسخة ّ
عن طبعة دار الكتب مع استدر ٍ
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ِ
زلمد
الرواة على أنباء النُحاة( .حتقيق ّ
٘ٔ -القفطي .الوزير مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف (تٕٗٙه)ٔٗٓٙ( .هٜٔٛٙ/م) .انباه ّ
مؤسسة الكتب الثقافيّة .بريوت .لبنان .
أبو الفضل إبراىيم) .طٔ .دار الفكر العريب .القاىرةّ .
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(تصحيح وترتيب ّ
زلمد أمني اخلاجني الكتيب) .طٔ .مطبعة ّ
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اتريخ قبول النشر1211/1/12:

اتريخ استالم البحث1212 /21 /8 :

أطباء مدينة حرَّان ونذاطهم العلمي في المذرق واألندلس
خالل القرن الثالث والرابع الهجري/التادع والعاذر الميالدي
Doctors of Harran and their scientific activities in the
and Andalusia during the third and fourth Orient
/centuries AH
The ninth and tenth century AD

د .رائذة تازي
الجزائر
جامعة حديبة بن بورلي -الذلف-
/كلية العلوم اإلندانية واالجتمارية /ذعبة التاريخ
االختصاص الدقيق :تاريخ وديط
Dr. TAZI Aicha
department of historie/ faculty of Humanities and
Social Sciences/ Hassiba Benbouali University of
chlef, ALGERIA
specialty: Doctor in medieval history
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ملخص البحث:

"حراف" مدينة عظيمة مشهورة حسب ايقوت اغبموم تقع يف اعبزيرة الفراتية ،كتعد موطن العلم كالعلماء ،كمن بُت
َّ
حراف؛ الطب ،فاشتهرت بيواتت حبد ذاهتا يف صناعة الطب كعائلة اثبت بن قرة الصايب الذم
العلوـ اليت برع فيها علماء َّ
كاف لو الفضل الكبَت ىو كأبنائو كأحفاده يف تطوير علم الطب سواءا من الناحية النظرية من خبلؿ مؤلفاهتم أك من
الناحية العملية من خبلؿ خدمتهم لدل خلفاء بٍت العباس.
اغبراين (كاف حيا سنة
اغبرانيُت يف صناعة الطب حىت يف األندلس فنجد الطبيب يونس بن أضبد َّ
كقد ذاع صيت َّ
ٓٓٗقٕٕٔٓ/ـ)(ٔ) الذم حقق شهرة كاسعة ،كقد خطى ابناه أضبد (كاف حيا سنة ٖٙٙىػٜٚٙ/ـ) كعمر(ٕ) نفس
خطى كالدمها يف التخصص يف مهنة الطب فشدا الرحاؿ إىل بغداد كمكثا هبا عشر سنُت يتلقوف العلوـ الطبية ،مث عادا إىل
األندلس فحظيا عند اػبليفة األموم اؼبستنصر ابهلل (ٖٖٓ٘ٙٙ-ىػٜٚٔ-ٜٙٔ/ـ) الذم قرهبما كرافقاه يف حلو كترحالو
كغزكاتو.
اإلشكالية :كيف ساىم أطباء حراف يف تطور صناعة الطب كالًتكيج ؽبا يف مشارؽ األرض كمغارهبا؟
اغبراين.
حراف ،الطب ،األندلس ،اثبت بن قرة الصايب ،يونس بن أضبد َّ
الكلمات ادلفتاحيةَّ :

Abstract
Harran is a great and famous city, according to Yakut al-Hamawi, It is
located on the Al-Djazīra. It is the home of science and scientists, and
among the sciences in which Harran scholars excelled; Medicine, So,
Byoutat became famous in the medical industry as the Thabet bin Qara AlSabi family Who had great credit for him and his sons and grandsons in
developing the science of medicine, both in theory and through their books
Or, in practice, through their service with the caliphs of Bani al-Abbas.
The reputation of the Harranians in the medical industry spread even in
Andalusia, so we find the doctor Yunus bin Ahmed Al-Harani (he was
alive in the year 400 AH/1022 AD), who achieved wide fame. His two
(ٔ) مل تذكر اؼبصادر التارخيية اتريخ ميبلده أك كفاتو كلكنها أكدت أنو عاصر األمَت دمحم بن عبد الرضباف األكسط(ٕٖٚ-ٕٖٛىػ-ٛ٘ٚ/
 ٛٛٙـ) كخدـ يف ببلطو مدة من الزمن .كإذا صح أف كلداه يونس كعمر اررببل إىل اؼبشرؽ سنة ٖٖٓىػ يف عهد اػبليفة عبد الرضباف
الناصر(ٖٖٓٓ٘ٓ-ىػ ٜٙٔ-ٜٕٔ/ـ) كمل يكن طالب العلم يرربل إال يف قرابة العشرين سنة بعد التدرج يف التعليم كالتخصص يف العلوـ
كاؼبعارؼ من أىل بلده ،فنستنتج أف عمر كأضبد كلدا يف مطلع القرف الرابع حوايل سنة ٖٓٔىػ فهذا يؤكد أف يونس اغبراين كاف حيا يف العقد
األكؿ من القرف الرابع اؽبجرم العاشر اؼبيبلدم كهللا أعلم.
(ٕ) نفس اإلشكاؿ مطركح ابلنسبة لتاريخ كفاهتما ،فقد أغفلت اؼبصادر ذكر التواريخ لكن اؼبؤكد أف عمر تويف زمن اغبكم اؼبستنصر
ابهلل(ٖٖٓ٘ٙٙ-ىػٜٚٔ-ٜٙٔ/ـ) كبقي أضبد حيا حىت زمن اػبليفة ىشاـ اؼبؤيد ابهلل(ٖٜٜ-ٖٙٙىػٜٔٓٓ-ٜٚٔ/ـ)

()284

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
الثان  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
العدد ( )35القسم
ي
ر
الثان
الدول
اض
واالفت
الخامس
العلم
بالمؤتمر
عدد خاص
ي
ي
ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

sons, Ahmad (was alive in 366 AH/976 AD) and Umar followed in the
same footsteps as their father in specializing in the medical profession, so
they traveled to Baghdad and stayed there for ten years receiving medical
sciences. Then they returned to Andalusia and were found with the
Umayyad Caliph Al-Mustansir Billah (350-366 AH / 961-971 AD), who
brought them close and accompanied him in his dissolution, his travels and
his conquests
So: How did Harran's doctors contribute to the development and
?promotion of the medical industry in the East and West
Keywords: Harran, medicine, Andalusia, Thabet bin Qara Al-Sabi, Yunus
bin Ahmed Al-Harani.

مقدمة:

حراف مكانتها اغبضارية من موقعها االسًتاتيجي ضمن اعبزيرة الفراتية(ٖ) ،حيث تقع عند ملتقى الطرؽ
اكتسبت َّ
التجارية يف شرؽ الفرات كال سيما طريق الشاـ كطريق اعبزيرة ،ككانت حراف منذ األلف الثاين قبل اؼبيبلد قاعدة إقليم كبَت
كظلت عامرة حىت اؼبائة السابعة من اؽبجرة (الثالثة عشر اؼبيبلدم) ،حكها اآلشوريوف كحكمها اليوانف كالركماف كالفرس
قبل أف يفتحها اؼبسلموف صلحا يف (ٔٛىػٖٜٙ/ـ) ،كنزؽبا مركاف الثاين(ٖٕٔ-ٕٔٚىػٚ٘ٓ-ٚٗٗ/ـ) آخر خلفاء بٍت
أمية يف اؼبشرؽ(ٗ)  .فأسهمت بدكر رايدم يف ـبتلف اجملاالت السياسية كاالقتصادية كالعلمية ،كأضحت مدينة راقية ابمتياز
بفضل ثركاهتا الطبيعية كؿباذا هتا لنهرم دجلة كالفرات فاستغلت ركافده يف تنمية اقتصادىا كخدمت ؾباالتو كالزراعة
جلي على النشاط اغبضارم.
كالتجارة ،فانعكس ذلك بشكل ِّ

حران
أوال :تعريف مدينة َّ

"بفتح اغباء كتشديد الراء اؼبهملتُت كيف آخرىا نوف بعد ألف"(٘)" ،مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور(اعبزيرة
الفراتية) ،كىي قصبة داير ُمضر"( ،)ٙسبتعت دبكانة حضارية فبيزة يف العصر الوسيط بفضل موقعها اإلسًتاتيجي كبفضل
ثركاهتا الطبيعية.

(ٖ) سبتعت اعبزيرة الفراتية برفاىية ابلغة كمكانة عالية فقد كانت" معدف االبطاؿ كعنصر الرجاؿ ،كمنبع اػبيل كالعدة ،كينبوت اغبَْيل كالشدة"
حسب ما ذكره ابن حوقل .ينظر :ابن حوقل أيب القاسم النصييب( ،)ٜٜٔٙصورة األرض ،دار مكتبة اغبياة ،بَتكت ،صٓ.ٜٔ
( ٗ) كي لسًتنج(ٗ٘ ،) ٜٔبلداف اػببلفة الشرقية ،ترصبة :بشَت فرنسيس ككوركيس عواد ،مطبوعات اجملمع العلمي العراقي ،بغداد ،ىامش
صٖٗٔ.
( ٘) أبو الفدا عماد الدين إظباعيل بن دمحم بن عمر(دت) ،تقومي البلداف ،دط ،دار صادر ،بَتكت ، ،ص .ٕٚٙ
(  )ٙايقوت اغبموم شهاب الدين أبو عبد هللا ،معجم البلداف ،دط ،دار صادر ،بَتكت ،ج ٕ ،صٖٕ٘.
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حراف لشدة حرىا
حرل  ،كديكن أف تكوف سبب تسميتها ّ
اغبر ،كامرأة ّ
كحراف لغة تعٍت الرجل العطشاف ،كأصلو من ّ
ّ
كرجحنا ذلك بسبب كصف ابن جبَت ؽبا بقولو ":بلد ال حسن لديو كال ظل يتوسط ْبرَديْو ،فقد اشتق من اظبو ىواءه ،فبل
أيلف الربد ماؤه ،كال تزاؿ تتقد بلفح اؽبجَت ساحاتو كأرجائو ،كال ذبد فيو مقيبل ،كال تتنفس منو إال نفسا ثقيبل ،قد نبذ
ابلعراء ،ككضع يف كسط الصحراء"(.)ٛ
فعِّربت فقيل
كما ذكرت اؼبصادر اعبغرافية أهنا ظبيت هباراف نسبة إىل أخي إبراىيم عليو السبلـ ألنو أكؿ من بناىا ُ
حراف ،كيُذكر أهنا أكؿ مدينة بنيت على األرض بعد الطوفاف(.)ٜ
َّ

اثنيا :احلياة العلمية حبران يف القرن الثالث والرابع اذلجريني التاسع والعاشر ادليالديني:

حراف قبل اإلسبلـ كخاصة زمن اليوانف حيث دخلتها الفلسفة كالعلوـ
ازدىرت اغبياة العلمية كالفكرية يف مدينة َّ
اليواننية اؼبختلفة ،كما كاف للصابئة الدكر البارز يف تعلم اغبضارة اليواننية ،كإعادة بعثها يف الشرؽ من جديد ،كال ننسى
األديرة كالكنائس اليت أنشئت فيها حلقات التدريس فكانت كاؼبدارس ؽبا علوـ كأنظمة يلتحق هبا الطلبة لدراسة الكتاب
اؼبقدس كتفسَته ،ليتوسع دكر ىذه األديرة يف العصر اإلسبلمي لتساىم مسامهة فعلية يف حركة الًتصبة من اليواننية كاآلرامية
إىل العربية يف كافة العلوـ ،من فلسفة كاتريخ كفلك كرايضيات كطب.)ٔٓ(...
حراف بصبغة إسبلمية(ٔٔ) ،فكانت كثَتة اؼبساجد(ٕٔ)،
صبغت َّ
كبعد فتح اعبزيرة الفراتية زمن عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر ُ
كسبيزت دبسجدىا اعبامع اليت كانت تعقد فيو حلقات الدرس حيث زبرج منو الكثَت من األعبلـ الذين اشتهركا يف العامل
حراف إال أهنا أصبحت تضاىي اغبواضر العلمية الكربل نتيجة بركزىا يف كافة
اإلسبلمي ،فعلى الرغم من صغر مدينة َّ
العلوـ فكانت مركزا من مراكز العلم(ٖٔ) تشد إليها الرحاؿ من ـبتلف أرجاء العامل اإلسبلمي حىت من األندلس ،مثل
الطبيب اعبراح أبو اغبكم عمر بن عبد الرضبن بن أضبد الكرماين (تٗ٘ٛقٔٓٙ٘/ـ) الذم نشأ يف قرطبة مث رحل إىل
حراف كاعبزيرة مث عاد إىل سرقسطة كاشتهر هبا(ٗٔ).
اؼبشرؽ كدرس اؽبندسة كالطب يف َّ
( )ٚنفسو ،جٕ ،ص ٖٕ٘.
(  )ٛابن جبَت(دت) ،تذكرة ابألخبار عن اتفاقات األسفار اؼبسماة رحلة ابن جبَت ،دط ، ،دار صادر ،بَتكت صٕٕٓ-ٕٜٔ
( )ٜايقوت اغبموم ،معجم البلداف ،جٕ ،ص ٖٕ٘ .ابن شداد عز الدين ،)ٜٔٚٛ(،األعبلؽ اػبطَتة يف ذكر أمراء الشاـ كاعبزيرة ،ربقيق:
حيِت عبادة ،كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي ،دمشق ،جٖ ،صٖٗ.
(ٓٔ) حسُت علي(ٕٕٓٓ) ،الدكر العلمي ؼبدينة حراف من القرف الثاين حىت القرف السابع اؽبجرم ،أنقرة ،ص.٘ٚ
(ٔٔ) ابن شداد ،األعبلؽ اػبطَتة ،صٓٔ.
(ٕٔ) ابن جبَت ،الرحلة ،صٕٕٕ.
(ٖٔ) حسُت علي ،الدكر العلمي ؼبدينة حراف ،ص.٘ٛ
(ٗٔ) ابن فضل هللا العمرم(ٖٕٗٔق) ،كتاب مسالك األبصار يف فبالك األمصار ،طٔ ،أبو ظيب ،اجملمع الثقايف ،ج ،ٜصٓ .ٕٙدمحم
العريب اػبطايب ،)ٜٔٛٛ( ،الطب كاألطباء يف األندلس اإلسبلمية ،جٔ ،طٔ ،دار الغرب اإلسبلمي ،بَتكت ،صٔ٘.
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حراف بفضل عناية اغبكاـ هبا كحرصهم على تشييد اؼبؤسسات العلمية كالدينية هبا،
كيعود ازدىار اغبياة العلمية يف َّ
فقد جدد جامعها نور الدين ؿبمود(ٜٓٗ٘٘ٙ-ىػٖٔٔٚ-ٔٔٗ٘/ـ) ككسعو كأكقف عليو األكقاؼ ،ؼبا ُعرؼ عن ىذا
األخَت من حب العلم كتقريب العلماء كزبصيص اعبراايت ؽبم .كألف ظهور اؼبدرسة كمؤسسة علمية مستقلة جاء متأخرا
حبراف قبل ىذا التاريخ كإمنا اقتصر التعليم يف القركف اؽبجرية األكىل
حىت القرف ٘قٔٔ/ـ فبل نكاد نعثر على اسم ؼبدرسة َّ
على اؼبساجد كالزكااي مث ظهرت اؼبدرسة يف كقت متأخر أنشأ أكؽبا السلطاف نور الدين ؿبمود ،كأخرل انشأىا مشس الدين
اغبرانية (تٚٔٙىػٖٔٔٙ/ـ) نسيبة شرؼ الدين بن العطار(تٕٚٚىػ،)ٖٕٔٙ/
شقَت ،كمدرسة أنشأهتا ست النعم َّ
كمدرسة انشأىا مشس الدين أبو دمحم بن سبلمة بن العطار(٘ٔ).
كما ُكجد هبا من األربطة كالزكااي ما كاف كقفا على الفقراء( ،)ٔٙفأكىل اغبكاـ عناية ابلغة ابلعلم كالعلماء كخصصوا
ؽبم األكقاؼ اعبليلة فانعكس ذلك بشكل إجيايب على اغبياة العلمية كالفكرية.

اثلثا :أهم العلوم والعلماء يف مدينة حران:

حراف مسقط رأس الكثَت من العلماء األفذاذ الذين ذاع صيتهم يف ؾباالت زبصصهم ،فاىتم علمائها ابلعلوـ
تعد َّ
الشرعية كالدينية كاألدبية فنجد منهم العلماء كالفقهاء كالقضاة كاحملدثُت كالقراء كاغبفاظ كاػبطباء كالركاة كاؼبشايخ كاألئمة
كالزىاد ،كاؼبتتبع لكتب الًتاجم جيد ذلك جليا ،فضبل على أنو كاف ؽبم السبق يف العلوـ العقلية يف الكثَت من التخصصات
خاصة التنجيم كعلم الفلك( )ٔٚألف أىل حراف قبل اإلسبلـ كانوا يعبدكف الكواكب كيؤمنوف ابلتنجيم ،فنبغ فيها العديد
اغبرانيُت
من الفلكيُت مثل البتَّاين(تٖٔٚقٜٕٜ/ـ) كىو صايبء كأسلم ،كيف اؽبندسة كالرايضيات قبد الكثَت من العلماء َّ
من بينهم اغبجاج بن يوسف بن مطر (تٕٔٛقٖٖٛ/ـ) ،كما برز فيها اؼبًتصبُت حبكم معرفتهم للغة العربية كاللغات
القددية كاآلرامية كاليواننية(.)ٔٛ
كتوارث بيواتت كربل العلم يف ـبتلف التخصصات خاصة يف ؾباؿ الطب كعائلة اثبت بن قرة الصايب الذم كاف لو
الفضل الكبَت ىو كأبنائو كأحفاده يف تطوير صناعة الطب سواءا من الناحية النظرية من خبلؿ مؤلفاهتم أك الناحية العملية

(٘ٔ) ابن شداد ،األعبلؽ اػبطَتة ،ص ٔٗ.ٕٗ-
( )ٔٙنفسو ،ص ٕٗ.
( )ٔٚعرؼ علم الفلك يف الكتب ال قددية على أنو علم اؽبيئة فقد قاؿ ابن خلدكف أنو علم ينظر يف حركات الكواكب الثابتة كاؼبتحيزة،
كيستدؿ بكيفيات تلك اغبركات على أشكاؿ كأكضاع لؤلفبلؾ لزمت عنها ىذه اغبركات احملسوسة بطرؽ ىندسية ،كقاؿ اػبوارزمي أنو معرفة
تركيب األفبلؾ كىيئتها .ينظر :عبد الرضبن ابن خلدكف ٜٖٖٔ (،ـ) ،اؼبقدمة تح :عبد السبلـ الشدادم  ،مؤسسة الرسالة ،القاىرة ،جٖٓ،
ص  .ٛٛؿبمود بن أضبد بن يوسف اػبوارزمئٜٜٙ( ،ـ) ،مفاتيح العلوـ ،تح :ابراىيم األبيارم  ،دار الكتاب العريب ،بَتكت ،ص ٕٓٗ.
()ٔٛللتوسع أكثر ينظر :ؿبمود عبيد صبيل الدليمي( ،)ٕٓٔٚاغبي اة العلمية كالفكرية يف مدينة حراف خبلؿ العصر العباسي ٕٖٔٙ٘ٙ-ىػ،
مذكرة ماجستَت (غَت منشورة) ،زبصص اتريخ ،جامعة آؿ البيت ،صٕٗٔ.
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من خبلؿ خدمتهم لدل خلفاء بٍت العباس" ،كىذه الرباعة منحتهم الرايسة كثبتت أحواؽبم كأعلت مراتبهم لدل خلفاء بٍت
العباس"(.)ٜٔ

رابعا :أطباء حران ودورهم يف تطوير صناعة الطب يف ادلشرق:

إف اغبديث عن الطب كاألطباء يف أم إقهليم كاف ،يلفت انتباىنا للحديث عن اؼبؤسسات الطبية ىناؾ ،كنقصد هبا
(ٕٓ)
حبراف بيمارستاف(ٕٔ) أنشأه مظفر الدين ُكوْك َِربم(-ٜ٘ٗ
البيمارستاانت كقد ذكرت اؼبصادر التارخيية أنو ُكِجد َّ
ٖٓٙىػٕٖٕٔ-ٖٔٔ٘/ـ) صاحب إربل ،ككاف يف األصل دارا لو يسكن هبا فأكقفها كجعلها بيمارستاف(ٕٕ) يُدرس بو
الطب كيُداكل فيو اؼبرضى ،كمل تصلنا معلومات كاسعة حوؿ ىذا البيمارستاف كإمنا اكتفت اؼبصادر التارخيية كحىت اعبغرافية
بذكره دكف التفصيل يف مهامو كأظباء أطبائو كاتريخ زكالو ،كردبا أغفلتو اؼبصادر النشغاؽبا بذكر البيمارستاانت الكربل اليت
ذاع صيتها كاشتهر أطبائها يف بغداد كدمشق كالقاىرة ،كالظاىر أنو توقف عن العمل على إثر االجتياح اؼبغويل للمدينة
(ٖٕ)
كىجر سكاهنا بعد ؾبزرة مركعة
حراف سنة ٓٙٚىػٕٔٚٔ/ـ  ،الذم عاث فسادا يف الببلد كؿبى صبيع معاؼبها اغبضارية َّ
َّ
(ٕٗ)
إىل اؼبوصل كماردين .
حراف الذين خدموا الطب خدمة جليلة كلكن سنقتصر على أطباء القرف الثالث
كال يسعنا اغبديث عن صبيع أطباء َّ
كالرابع اؽبجريُت ،حبكم أف ىذه الفًتة تعد فًتة ازدىار العلوـ العقلية بفضل جهود اػببلفة العباسية يف تشجيع العلوـ
كاؼبعارؼ كتنشيط حركة الًتصبة كما كاف لذلك من أثر على صناعة الطب .ككانت أشهر أسرة خدمت الطب خدمة جليلة
اغبراين كيف ذلك يقوؿ ابن أيب أصيبعة":ككذلك جاء صباعة كثَتة من ذريتو-اثبت بن قرة -كمن أىلو
عائلة اثبت بن قرة َّ
يقاربونو فيما كاف عليو من حسن التخرج كالتمهر يف العلوـ"(ٕ٘).

( )ٜٔابن الندمي أيب الفرج دمحم بن إسحاؽ الوراؽ البغدادم ،الفهرست ،دط ،بَتكت ،دار اؼبعرفة ،دت ،صٓ.ٖٛ
يمار"؛ دبعٌت" :عليل" أك "مريض" أك "مصاب"،
(ٕٓ)
الراء ،كسكوف السُت -كلمة فارسيّة مرّكبة من كلمتُت" ،بَ َ
َ
البيمار ْستاف  -بفتح ّ
ك"ستاف"؛ دبعٌت" :مكاف" أك "دار" ،فهي إذف دار اؼبرضى ،مثّ اختُصرت يف االستعماؿ ،فصارت "مارستاف" ،كما ذكرىا اعبوىرم يف
ِ ِ
مؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة ،مصر  ،ص.ٛ
صحاحو .ينظر :أضبد عيسى(ٕٕٔٓ) ،اتريخ البيمارستاانت يف اإلسالمّ ،
(ٕٔ) ابن جبَت ،الرحلة ،صٕٕٔ .كي لسًتنج ،بلداف اػببلفة الشرقية ،ص ٖٗٔ.
(ٕٕ) ابن شداد ،األعبلؽ اػبطَتة ،جٖ ،ص ٕٗ.
(ٖٕ) الذىيب مشس الدين(٘ ،) ٜٔٛالعرب يف خرب من عرب ،ربقيق :أبو ىاجر دمحم السعيد بن بسيوين زغلوؿ ،طٔ ،دار الكتب العلمية،
بَتكت ،جٖ ،ص ٕٖٓ.
(ٕٗ) ميشيل اترديو( ،)ٜٜٜٔصابئة القرآف كصابئة حراف ،ترصبة :سلماف حرفوش،طٔ ،دار الكلمة للنشر كالتوزيع ،دمشق ،ص٘.
(ٕ٘) ابن أيب أصيبعة ،عيوف األنباء ،ص ٘.ٕٜ

()284

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
الثان  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
العدد ( )35القسم
ي
ر
الثان
الدول
اض
واالفت
الخامس
العلم
بالمؤتمر
عدد خاص
ي
ي
ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

احلراين:
 -2أبو احلسن اثبت بن قرة َّ

اغبراين ،ككنيتو أبو
ىو اثبت بن قره بن مركاف بن اثبت بن كرااي بن إبراىيم بن كرااي بن مارينوس بن سااليونوس َّ
اغبسن ،مل يكن مسلما كإمنا كاف طبيبا على مذىب الصابئة( ،)ٕٙحدثت لو مع أىل مذىبو أمورا أنكركىا عليو يف اؼبذىب
حراف كدخل بغداد ،ككاف من اؼبقربُت إىل اػبليفة اؼبعتضد(-ٕٜٚ
فحرـ عليو رئيسهم دخوؿ اؽبيكل ،فخرج من َّ
َّ
()ٕٚ
ٕٜٛىػٜٕٓ-ٜٕٛ/ـ) فبغض النظر عن داينتو فاػبربة كالكفاءة كانت ىي اؼبقياس الوحيد ،كلد اثبت بن قرة يف
حراف يوـ اػبميس ٕٔصفرٕٔٔىػٖٛٙ/ـ كتويف يف بغداد سنة ٕٛٛىػٜٓٔ/ـ ،عن عمر يناىز سبعة كسبعوف سنة(،)ٕٛ
ّ
كىو عامل عريب موسوعي اشتهر ابلطب كالفلك كالرايضيات كاؽبندسة كاؼبوسيقى كالفلسفة(.)ٕٜ
كيعرؼ اثبت كأحد األطباء العرب البارزين ،قاؿ عنو ابن أيب أصيبعة ":مل يكن يف زمن اثبت بن قرة من دياثلو يف
صناعة الطب"(ٖٓ) ،ككاف اثبت من أكائل الركاد يف جانب مهم من جوانب الطب مل يتطرؽ إليو كثَت من األطباء يف
عصره؛ فقد كاف لو اىتماـ ابألمراض اعبلدية ،حيث ربدث عن األمراض اليت تصيب سطح جلد الوجو مثل الكلف
كالقوابء(ٖٔ) ،كالقركح كالربص ،كالبُهاؽ كىو بياض يعًتم اعبلد كخيالفو كاغبكة(ٕٖ).
كتطرؽ إىل أمراض الرأس فذكر أنواع الصداع الذم يعًتم اإلنساف ،كما تعرض ألنواع الشقيقة ،كذكر ما يقوم الرأس
كينقي الدماغ من األدكية كاألغذية ،كما ربدث عن األغذية الضارة ابلرأس كالدماغ كالذىن ،كأكضح األثر الضار للدسم
كالدىوف على صحة اإلنساف ،ككاف لو ابع طويل يف األمراض العصبية كالعقلية كالنفسية ،فقد شخص اثبت بن قرة
أمراض السكتة أبنواعها الدماغية كالقلبية كأعطى ؽبا لعبلج البلزـ كربدث عن آاثرىا اعبانبية ،كحدد أنواع الصرع ،كما
كصف التشنج كذكر أسبابو كعبلجو ،ككصف عددا من األمراض النفسية(ٖٖ).
( )ٕٙنفسو ،ص ٘.ٕٜ
()ٕٚخَت الدين الزركلي( ،)ٜٔٛٙاالعبلـ قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كاؼبستعربُت كاؼبستشرقُت ،ط ،ٚدار العلم
للمبليُت ،بَتكت ،ص .ٜٛ
( )ٕٛابن الندمي ،الفهرست ،ص ٓ.ٖٛ
()ٕٜصباؿ الدين القفطي ،) ٕٓٓ٘( ،إخبار العلماء أبخبار اغبكماء ،ربقيق :إبراىيم مشس الدين ،طٔ ،دار الكتب العلمية ،بَتكت،
صٖ.ٜ
(ٖٓ) ابن أيب أصيبعة ،عيوف االنباء ،ص٘.ٕٜ
(ٖٔ) القوابء عرفها ابن سينا اهنا تشبو السعفة كىي مرض جلدم عبارة عن طفح أضبر عليو طبقة ايبسة تتقشر أحياان تسبب حكة يف اعبلد
ك ىي أنواع منها الغائر كىو مستعصي العبلج كقد كصف لكل نوع عبلجا مناسبا لو.ينظر :ابن سينا أبو علي اغبسُت بن علي،)ٜٜٜٔ (،
القانوف يف الطب ،ربقيق :دمحم أمُت الضناكم ،طٔ ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،جٗ ،صٕ.ٖٜ
(ٕٖ) حسُت علي ،الدكر العلمي ؼبدينة حراف ،صٓ.ٛ
(ٖٖ) دمحم عبيد صبيل الدليمي ،اؼبرجع السابق ،صٓ٘ٔ.
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كلو أيضا دراسات كأحباث يف ؾباؿ األمراض اعبنسية كأمراض الذكورة ،كذكر أسباهبا كأكضح أعراضها ،كما تناكؿ
أمراض النساء كالتوليد فتحدث عن اختناؽ األرحاـ ،كإدرار الطمث كحبسو ،كأسباب اغبمل كانقطاعو ،كعسر الوالدة،
ككيفية إخراج اعبنُت اؼبيت كاؼبشيمة ،كاىتم أيضا بطب األطفاؿ ،كلو آراء قيمة يف الكبلـ على زايدة اللنب كقطعو،
كاألمراض اليت تصيب األطفاؿ كاغبصبة كاعبدرم ،كأثبت تفوقا كنبوغا يف ؾباؿ طب العيوف كتشريح العُت ،كبرع يف أمراض
األنف كاألذف كاغبنجرة؛ كربدث عن أمراض القلب ،كتطرؽ أيضا إىل أمراض الفم كاألسناف؛ فذكر علل األسناف
كعبلجها ،كأتى اثبت دبعلومات دقيقة يف ؾباؿ أمراض الكلى كاؼبثانة؛ كتعرض ألسباب إدرار البوؿ ،كذكر العديد من
كبُت بعض األسباب العضوية اؼبسببة لو مثل ضعف اؼبثانة
اؼبدرة للبوؿ ،كربدث عن التبوؿ البلإرادمّ ،
األدكية كاألغذية ّ
(ٖٗ)
عند األطفاؿ كالشيوخ  .ككل ىذه التخصصات أفرد ؽبا كتبا خاصة ،فربز يف التصنيف كلو " تصانيف مشهورة
ابعبودة"(ٖ٘) ذكرىا ابلتفصيل القفطي يف كتابو( ،)ٖٙأشهرىا على اإلطبلؽ كتاب الذخَتة يف علم الطب كىو عبارة عن
موسوعة طبية ـبتصرة كضع فيو عصارة خربتو يف ؾباؿ الطب يف ـبتلف التخصصات( ،)ٖٚكتبو يف األصل ابلسراينبة ألنو
عبارة عن رد على الكندم ،كترصبو إىل العربية تلميذه عيسى بن أسيد النصراين( .)ٖٛكألف اثبت بن قرة كاف فصيحا عارفا
ابللغة العربية كأصوؽبا فقد كاف لو الفضل يف ترصبة الكتب العلمية خاصة الكتب الطبية ترصبة حسنة خاصة من اللغة
السراينية( ،)ٖٜفًتجم كصحح كأضاؼ على الكتب القددية عصارة خربتو فبقيت مرجعا لطلبة العلم لقركف عدة.

ٕ -أبو سعيد سنان بن اثبت بن قرة:

(ٓٗ)
حراف رحل إىل بغداد كىناؾ اتقن مهنة الطب ،فخدـ اػبلفاء:
كاف ماىران يف الطب على شاكلة أبيو  ،أصلو من ّ
اؼبقتدر ابهلل (ٖٕٓ-ٖٔٚىػ ٜٖٕ-ٜٓٛ/ـ) كالقاىر ابهلل (ٕٖٖٕٕٓ-ىػٜٖٗ-ٜٖٕ/ـ) كالراضي ابهلل (ٕٕٖ-
ٖٕٜىػٜٗٓ-ٜٖٗ/ـ) ،أسلم زمن القاىر ابهلل كتويف يف بغداد يف ذم اغبجة ٖٖٔىػٜٕٖ /ـ(ٔٗ).

(ٖٗ) اثبت بن قرة الصايب عامل الطب كالفلك كالرايضيات  https://www.mawhopon.net/?p=4343-اتريخ زايرة اؼبوقع
ٕٔ.ٕٕٕٓ/ٔٓ/
(ٖ٘) ابن أيب أصيبعة ،عيوف األنباء ،ص.ٖٓٓ-ٕٜٛ
( )ٖٙالقفطي ،أخبار اغبكماء ،ص ٖ.ٜٛ-ٜ
( )ٖٚكىو كتاب مًتابط من حيث الصياغة كاؼبضموف ككتب بلغة كاضحة ككاف قد اقتبس من مؤلفات علماء اليوانف كالسرايف ،أصبح من
الكتب اؼبهمة كمرجع من مراجع العرب الطبية ،قسمو اثبت بن قرة إىل إحدل كثبلثوف اباب تناكؿ تقريبا كل التخصصات اليت برع فيها .ينظر:
اثبت بن قرة()ٜٖٔٛػ الذخَتة يف علم الطب ،اؼبطبعة األمَتية.القاىرة.
( )ٖٛالقفطي ،أخبار اغبكماء ،صٖ.ٜ
( )ٖٜابن أيب أصيبعة ،عيوف االنباء ،ص٘.ٕٜ
(ٓٗ) القفطي ،أخبار اغبكماء ،ص.ٔٗٛ
(ٔٗ) ابن الندمي ،الفهرست ،ص ٕٔٗ.
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كاف كبَت أطباء البيمارستاف الكبَت ببغداد ،ككاف حريصا على مداكاة العامة قبل اػباصة ،فاؼبعركؼ عنو أنو نبو اػبليفة
العباسي إىل ضركرة إنشاء بيمارستاف متنقل فيو ؾبموعة من األطباء كاؼبمرضُت حيملوف معهم الدكاء كاؼبعونة يف سواد العراؽ
النعداـ األطباء بو ،كالنتشار األمراض بُت العامة ،كقد كاف للملي كالذمي نصيب من العبلج على التوايل(ٕٗ) .ككاف أبو
سعيد سناف قبل ذلك قد ُعُِت على رأس األطباء الذين يطوفوف ابؼبساجُت كيعاعبوهنم حىت ال تنتشر بينهم األمراض
كاألكبئة كىو أكؿ من عُت يف مهمة خدمة اؼبساجُت(ٖٗ).
كألنو كاف الطبيب اػباص للمقتدر ابهلل (ٖٕٓ-ٖٔٚىػٜٖٕ-ٜٓٛ/ـ) كرفيع اؼبنزلة عنده ،فقد أشار عليو أبف يبٍت
بيمارستاان ينسب إىل اػبليفة عرؼ فيما بعد ابلبيمارستاف اؼبقتدرم ،كعُت أبو سعيد سناف بن اثبت عميد األطباء،
كبسبب األخطاء اليت كاف يقع فيها األطباء يف مداكاة اؼبرضى فقد ُكلف ابختبار األطباء ،كمل يسمح ألم طبيب أف ديارس
مهنة التطبيب إال بعد أف يوافق سناف بن اثبت لو(ٗٗ) ،ككاف عدد األطباء يف بغداد كحدىا يبلغ حينها ٓٛٙ
طبيب(٘ٗ) "سول من استغٌت عن امتحانو ابشتهاره ابلتقدـ يف الصناعة كسول من كاف يف خدمة السلطاف"( )ٗٙكىذا يدؿ
على مكانتو كبراعتو يف صناعة الطب رغم كثرة األطباء حينها.

 -3أبو احلسن اثبت بن سنان بن اثبت بن قرة:

" كاف اب رعا يف الطب عاؼبا أبصولو فكاكا للمشكبلت من الكتب" أسند إليو تدبَت اؼبارستاف الكبَت ببغداد( ،)ٗٚخدـ
من اػبلفاء :اؼبتقي هلل (ٖٖٖ-ٖٕٜىػٜٗٗ-ٜٗٓ/ـ) ،كاؼبستكفي ابهلل (ٖٖٖٖٖٗ-ىػٜٗٙ-ٜٗٗ/ـ) كاؼبطيع
هلل(ٖٖٖٖٗٙ-ىػٜٚٗ-ٜٗٙ/ـ)( ،)ٗٛكاف لو الفضل يف عبلج الوزير ابن مقلة الشَتازم (تٖٕٛىػٜٖٜ/ـ) يف سجنو
بعد أف قطعت يده كاعتل جسده فبلزمو حىت شفي(.)ٜٗ
كىو صاحب كتاب التاريخ اؼبشهور الذم َّأرخ فيو للدكلة العباسية من سنة ٕٜ٘ىػٜٓٚ /ـ حىت سنة ٖٖٙىػٜٚٗ/ـ،
كىو كتاب قيِّم اؼبعلومات بسبب قربو من السلطاف يف بغداد كقد جعلو ذيبلن على"اتريخ الطربم" كنسج فيو على منوالو،

(ٕٗ) ابن أيب أصيبعة ،عيوف االنباء ،صٖٔٓ.القفطي ،أخبار اغبكماء ،صٔ٘ٔ.
(ٖٗ) ابن أيب أصيبعة ،عيوف االنباء ،صٖٔٓ .القفطي ،أخبار اغبكماء ،صٓ٘ٔ.
(ٗٗ) ابن أيب أصيبعة ،عيوف االنباء ،صٕٖٓ.
(٘ٗ) الزركلي ،األعبلـ ،جٖ ،صٔٗٔ.
( )ٗٙالقفطي ،أخبار اغبكماء ،ص.ٜٔٗ
( )ٗٚنفسو ،ص.ٜٛ
( )ٗٛابن أيب أصيبعة ،عيوف األنباء ،صٖٗٓ.
( )ٜٗنفسو ،صٖ٘ٓ.ٖٓٙ-
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كاتبع طريقتو يف التصنيف(ٓ٘) ،ىذا الكتاب مفقود اآلف كمل يصلنا منو سول بعض النقوؿ .تويف أبو اغبسن اثبت بن سناف
يف بغداد ٔٔذم القعدة ٖ٘ٙىػٜٚ٘/ـ(ٔ٘).

احلراين مث البغدادي:
 -4أبو اسحق إبراهيم بن سنان بن اثبت بن قرة َّ

"كاف كامبل يف العلوـ اغبكمية فاضبل يف الصناعة الطبية ،متقدما يف زمانو ،حسن الكتابة ،كافر الذكاء" كمن
خبلؿ اظبو فهو ينتمي ألسرة اثبت بن قرة الصايب الذين ذاع صيتهم يف بغداد .كلد سنة ٕٜٙقٜٓٛ/ـ ،كاف مهندسا
كطبيبا كأغلب مؤلفاتو يف اؽبندسة(ٕ٘) .ككانت كفاتو بسبب علة يف كبده ،تويف ببغداد يف النصف من
ؿبرـٖٖ٘ىػٜٗٙ/ـ(ٖ٘).

احلراين:
 -5أبو اسحق بن زهرون َّ

" كاف طبيبا مشهورا ،كافر العلم يف صناعة الطب " تويف ببغداد يف ليلة اػبميس  ٜٔصفر ٖٜٓىػٜٕٔ/ـ(ٗ٘).

احلراين:
 -ٙأبو احلسن َّ

كاظبو اثبت بن إبراىيم بن زىركف ك"كاف طبيبا ؿبذقا مصيبا"(٘٘) ،علت مكانتو يف ببلط بٍت بويو بعد عبلجو للوزير
ابن بقية اؼبلقب بنصَت الدكلة (ٖٖٗٔٙٚ-ىػٜٚٛ-ٜٕٙ/ـ) كزير عز الدكلة خبتيار البويهي الذم شارؼ على اؼبوت
بسبب علة دموية حادة كاف قد فصد ألجلها مرة كساءت حالتو حىت ظن اغباضركف معو أنو مات ،فقرر أبو اغبسن
فصده مرة اثنية أماـ معارضة بقية األطباء آنذاؾ ،كمل سبض أربعة أايـ حىت صلُح حالو كزالت علتو( ،)٘ٙفأكرمو عز الدكلة
كأعطاه اؼباؿ اعبزيل ككذلك فعل معو الوزير ابن بقية( .)٘ٚكقد شهد لو أقرانو ابلرباعة يف مهنتو مثل الطبيب عبد يشوع
اعباثليق الذم قاؿ فيو" :ىو رجل عاقل المثيل لو يف صناعتو"(.)٘ٛ
(ٓ٘) القفطي ،أخبار اغبكماء ،ص .ٜٛابن أيب أصيبعة ،عيوف األنباء ،ص.ٖٓٚ
(ٔ٘) ابن الندمي ،الفهرست ،ص ٕٔٗ.
(ٕ٘) الزركلي ،األعبلـ ،جٔ ،صٕٗ.
(ٖ٘) ابن أيب أصيبعة ،عيوف األنباء ،ص.ٖٓٚ
(ٗ٘) نفسو ،ص.ٖٓٚ
(٘٘) ابن الندمي ،الفهرست ،ص ٕٔٗ.
( )٘ٙكىذه اغبادثة كانت شبيهة ؼبا حدث لثابت بن قرة الذم عاجل قصااي كاف قد تبادر ألذىاف أىلو أنو مات ،لكنو استطاع عبلجو بفصده
كإخراج الدـ الفاسد من جسمو بعد أف أصابتو سكتة ،كقد أنكر عليو العامة ذلك كاهتموه أنو مشعوذ صابئ كمل يكن مسلما حينها ،فربر
للسلطاف سبب قدرتو على عبلجو أنو كاف يعرؼ علة القصاب كأنو كاف يبلحظ كيفية تناكلو للكبد فعجل بعبلجو بدكاء كاف حيملو معو ؼبا
ظبع خرب كفاتو .ابن أيب أصيبعة ،عيوف األنباء ،ص .ٕٜٙالقفطي ،أخبار اغبكماء ،ص ٕٔٔ.ٕٕٔ-
( )٘ٚابن أيب أصيبعة ،عيوف األنباء .ٖٓٛ ،القفطي ،أخبار اغبكماء ،صٔٔٔ.ٕٔٔ-
( )٘ٛالقفطي ،أخبار اغبكماء ،صٔ.ٜ
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اغبراين يف بغداد يوـ اعبمعة ٜٔشواؿ ٖٜٙىػ ٜٜٚ/ـ ،ككاف مولده ابلرقة يوـ اػبميس  ٕٛذك
تويف أبو اغبسن َّ
القعدةٖٕٛىػٜٛٙ/ـ(.)ٜ٘

 -ٚابن وصيف الصايب:

حراف
لقد انفرد ابن أيب أصيبعة دكف القفطي كابن جلجل يف تلقيبو ابلصايب لذلك أدرجناه ضمن أطباء مدينة ّ
ابعتبارىا موطن الصابئة(ٓ.)ٙ
كاف ابن كصيف طبيبا ببغداد يف حدكد سنة ٖٓ٘ىػٜٙٔ/ـ "،كاف خبَتا بطب العُت قيما بو مل يكن يف زمانو أعلم
منو أخذ الناس عنو ذلك"(ٔ ،)ٙانؿ شهرةن كاسعة فشُّدت إليو الرحاؿ من األقطار فممن رحل إليو من األندلس عمر كأضبد
ابنا يونس اغبراين(ٕ ، )ٙكقد كاف الطلبة يلتفوف حوؿ ابن كصيف أثناء عبلجو للمرضى كذلك لبلستزادة يف اؼبعرفة ابؼبزاكجة
بُت العلم النظرم كالتطبيقي ابعتباره "أكثر مزاكلة لطب العُت" على قوؿ ابن أيب أصيبعة(ٖ ،)ٙكفبا يذكره ابن جلجل نقبل
اغبراين يف معاملة ابن كصيف للمرضى كمساعدة احملتاجُت أنو كافق أف يعاجل مريضا من خراساف على ما ديلك
عن أضبد َّ
من النقود دكف أف يلزمو دفع اؼببلغ كلو ،كقد حلف اػبرساين كاذاب أنو ال ديلك سول شبانُت درمها فقبل عبلجو لكنو
اكتشف أنو كاف خيفي داننَت أخرل كأنو حلف حانثا فرفض ابن كصيف عبلجو لذلك السبب(ٗ.)ٙ

حران ودورهم يف تطوير صناعة الطب يف األندلس:
خامسا :أطباء ّ

كانت رحلة اؼبشارقة إىل ببلد الغرب اإلسبلمي قليلة نسبيا ،فلم يكن الوازع الديٍت كاعبهاد أك العلمي للتدريس
كاإلجازة ىو احملرؾ الوحيد ؽبذه الرحبلت ،كإمنا قبد من العلماء من انتقل إىل الغرب اإلسبلمي حبثا عن الثراء من خبلؿ
التجارة أك رغبة يف تويل مناصب مرموقة يف الدكلة ابلتقرب كخدمة السلطاف ،كقد انؿ اؼبشارقة االىتماـ من علماء الغرب
اإلسبلمي من خبلؿ الًتصبة كالتعريف فاؼبقرم مثبل أفرد جزءان من كتابو نفح الطيب ترجم فيو للعلماء اؼبشارقة الوافدين
فعّرفهم كذكر مؤلفاهتم كاؼبؤلفات اليت جلبوىا معهم.
لؤلندلس ّ

( )ٜ٘نفسو ،صٕ.ٜ
(ٓ )ٙينظر ترصبتو يف :ابن أيب أصيبعة ،عيوف األنباء ،صٖٔٔ.ابن جلجل ،)ٜٔ٘٘(،طبقات األطباء كاغبكماء ،ربقيق :فؤاد السيد ،مطبعة
اؼبعهد العلمي الفرنسي لآلاثر الشرقية ،القاىرة.صٔ .ٛالقفطي ،أخبار اغبكماء ،ص.ٖٖٙ
(ٔ )ٙالقفطي ،أخبار اغبكماء ،ص.ٖٖٙ
(ٕ )ٙابن جلجل ،طبقات االطباء ،صٔ .ٛللتوسع أكثر حوؿ أضبد كعمر ابنا يونس اغبراين ينظر الصفحة ٕٔ كمابعدىا من اؼبقاؿ .
(ٖ )ٙابن أيب أصيبعة ،عيوف األنباء ،صٖٔٔ.
(ٗ )ٙابن جلجل ،طبقات األطباء ،صٔ.ٛ
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 -2حملة عن الطب يف األندلس خالل القرن 3هـ9/م:

عمل اؼبسلموف منذ استقرارىم ابألندلس على بناء صرح دكلة متطورة سياسيا كإداراي كمتحضرة فكراي كعلميا،
كاغبقيقة أف كاقع العلم عامة كالطب خاصة ابألندلس بدأ يتغَت كيتطور منذ عهد عبد الرضباف الداخل(-ٖٔٛ
ٕٔٚىػٚٛٛ-ٚ٘ٙ/ـ) الذم جلب برفقتو الطبيب الوليد اؼبذحجي(ت ٖٔٛىػٚ٘٘ /ـ) فاىتم ابلطب ككاف الطبيب
اػباص لؤلمَت كاؼبدبر لعبلجو(٘ ، )ٙككاف الناس يف بداية األمر يعتمدكف على كتاب مًتجم من كتب النصارل يقاؿ لو
األبريشم كمعناه اعبا مع ،ككانت مهنة الطب يف األندلس كقفا على النصارل كمل تكن ؽبم دراية بصناعة الطب( ،)ٙٙكإف
شاركهم بعض اؼبسلمُت فيها فإهنم يشكلوف الكثرة الغالبة فبا كاف مدعاة لسخط الفقهاء ،رغم رضى الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أبف
يعاعبو أىل الذمة(.)ٙٚ
كيف عهد اإلمارة تقدمت ال علوـ الطبية ابألندلس ،بفضل عناية اغبكاـ ابلطب كاألطباء كتشجيعهم للتأليف كالًتصبة،
كتقريب األطباء كمنحهم امتيازات كاسعة خصوصا إذا كانوا ابرعُت ،كمل يكن اػبليفة يهتم ابلداينة اليت ينتمي إليها ىؤالء
ألف اؼبقياس الوحيد كاف اػبربة كالكفاءة(.)ٙٛ
كزاد ىذا االىتماـ كاغبرص على الدفع ابلعلوـ الطبية كتوفَت أسباب تطورىا يف عهد اػبليفة اؼبستنصر (ٖٓ٘-
ٖٙٙىػ ٜٚٙ-ٜٙٔ/ـ) فكاف يرعى الرحبلت العلمية بنفسو كيتابع أخبارىا ،كفتح ابب بيت ماؿ اؼبسلمُت لئلنفاؽ على
العلماء كالتقرب مهم دبا فيو األطباء ،كمل يفتو التودد للعلماء الذين حيلوف بقرطبة خاصة اؼبشارقة قصد تبليغ علومهم
كتعليمها يف مدارسها ،ابإلحساف إليهم كتفقد أحواؽبم( .)ٜٙكما ينسب إىل اػبليفة اؼبستنصر إنشاء ديواف األطباء ،يػُ َقيَد
فيو اسم كل طبيب حيًتؼ مهنة الطب كيزاكؽبا كإذا ارتكب خطأ يتوجب عليو العقاب .ككل ىذه األمور(ٓ )ٚأعطت دفعة
قوية ؼبهنة الطب يف األندلس.
كأكؿ من كتب يف علم الطب يف األندلس عبد اؼبلك بن حبيب السلمي اإللبَتم(ٕٖٛىػٖٛ٘ /ـ) ،كلو كتاب
"ـبتصر الطب" كتتبع فيو اؼبؤلف اتريخ الطب العريب القدمي منذ العصر اعباىلي ،كأشار إىل الطب النبوم ابلتفصيل من
(٘ )ٙدمحم العريب اػبطايب  ،اؼبرجع السابق ،ص .ٖٜ
( )ٙٙعبد اغبميد حسُت أضبد السامرائي ،العلوـ الطبية األندلسية ،طٔ ،األندلس ،دار دجلة .ٕٓٔٛ ،صٕٕٔ.
( )ٙٚعبَت زكراي سليماف ،تطور علم الطب يف االندلس ،جامعة سوىاج،

 https://platform.almanhal.com/Files/2/14110اتريخ زايرة اؼبوقع  .ٕٕٕٓ-ٓٔ-ٔٙصٖ

( )ٙٛبلعريب خالد ،تطور العلوم الطبية يف عهد اخلالفة األموية يف األندلس وأثرها يف تقدم احلضارة اإلنسانية (422-322ه/ـ

2229-921م) ،اجمللة اعبزائرية للبحوث كالدراسات التارخيية اؼبتوسطية ،اجمللد  ،ٚالعددٔ ،جواف ٕٕٔٓ .ص.ٗٛ

( )ٜٙنفسو ،ص.ٜٗ
(ٓ )ٚعبد العزيز سامل ،)ٜٜٔٚ( ،قرطبة حاضرة اػببلفة يف األندلس ،مؤسسة شباب اعبامعة ،اإلسكندرية ،جٕ ،ص .ٕٓٛ
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خبلؿ االستدالؿ ابألحاديث النبوية كاألصوؿ الفقهية يف التطبيب كالعبلج(ٔ ،)ٚمن أشهر أطباء األندلس يف العصر
الوسيط قبد :ابن جلجل (ٖٖٛىػٜٜٗ/ـ) ،الزىراكم (تٖٓٗىػٕٔٓٔ/ـ) ،ابن الكتاين (ٕٓٗىػٖٔٓٓ/ـ) ،ابن كافد
(ٓٗٙىػٔٓٚٗ/ـ) ،ابن زىر (ت٘٘ٚىػٕٔٔٙ/ـ) ،ابن طفيل (تٓ٘ٛىػٔٔٛ٘/ـ) ،ابن البيطار (ٙٗٙىػٕٔٗٛ/ـ)،
كمن خبلؿ تتبعنا لتاريخ كفاة ىؤالء األطباء قبد أف أقدمهم تويف يف القرف الرابع اؽبجرم كال نكاد نلمس أظباء ألطباء
اغبراين إىل األندلس يف القرف الثالث اؽبجرم مل تكن
أندلسيُت مشهورين قبل ذلك التاريخ ،كعليو نستنتج أنو بوصوؿ َّ
اؼبدرسة الطبية األندلسي ة قد تبلورت بعد ،كإمنا كانت ال تزاؿ مرتبطة ابإلنتاج الطيب اؼبشرقي سواء من خبلؿ األطباء
الوافدين إليها أك من خبلؿ الكتب الطبية اليت جلبها العلماء كالرحالة كاغبكاـ.

 -1ادلؤثرات ادلشرقية ابلطب األندلسي:

اُ ْعتُِرب اؼبشرؽ اإلسبلمي القبلة األكىل اليت كانت تُ َّشد إليها الرحاؿ من طرؼ العلماء كطلبة العلم اؼبغاربة كاألندلسيُت،
كذلك حبكم التطور الذم كصلت إليو اغبواضر اإلسبلمية ىناؾ خاصة بغداد ،اليت كاف ال بد لكل أندلسي رحل إىل
اؼبشرؽ أف يدخلها ابعتبارىا مركز اغبضارة كالعلم كاؼبعرفة كالثقافة كيف ذلك يقوؿ ابن حزـ القرطيب" :كىذه بغداد حاضرة
الدنيا ،كمعدف كل فضيلة ،كاحمللة اليت سبق أىلها إىل ضبل ألوية اؼبعارؼ كالتدقيق يف تصريف العلوـ كرقة األخبلؽ كالنباىة
كالذكاء كحدة األفكار كنفاذ اػبواطر"(ٕ.)ٚ
كفبا ال شك فيو أبف الطب يف األندلس كاف امتدادا للنهضة العلمية الشاملة اليت شهدىا العامل اإلسبلمي كظهرت
بوادرىا منذ القرف الثالث اؽبجرم ،ذلك أف صلة األندلسيُت حبواضر الشرؽ اإلسبلمي بغداد كدمشق كاؼبدينة اؼبنورة
كالقاىرة مل تنقطع أبدا(ٖ.)ٚ
كإف ارتباط اؼبدرسة الطبية االندلسية بنظَتهتا اؼبشرقية بلغ أكجو يف عهد اػبليفة عبد الرضبن الناصر (ٖٓٓ-
ٖٓ٘ىػ ٜٙٔ-ٜٕٔ/ـ) ،كقد كصف ابن جلجل حاؿ األندلس يف عصر الناصر" :تتابعت اػبَتات يف أايمو ،كدخلت
الكتب الطبية من اؼبشرؽ كصبيع العلوـ ،كقامت اؽبمم كظهر الناس فبن كاف يف صدر دكلتو من األطباء اؼبشهورين"(ٗ.)ٚ
كأىم مصدر أندلسي ديدان دبعلومات شافية عن التأثَتات اؼبشرقية يف تطور الطب األندلسي ،كبعض الكتب الطبية
اؼبشرقية البغدادية ابلذات كاليت انتقلت إىل األندلس كاشتهرت لديهم ىو كتاب "التصريف ؼبن عجز عن التأليف" للطبيب
(ٔ)ٚعبَت زكراي سليماف ،تطور علم الطب يف األندلس ،صٕ.ٖ-
(ٕ )ٚاؼبقرم أضبد بن دمحم التلمساين(دت) ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،ربقيق :إحساف عباس ،دار صادر ،بَتكت ،جٖ،
ص٘ .ٔٙدمحم بشَت حسن راضي العامر (ٕٗٔٓ) ،فصوؿ يف إبداعات الطب كالصيدلة يف األندلس ،طٔ ،دار الكتب العلمية ،بَتكت،
صٓ.ٙ
(ٖ )ٚؿبمود اغباج القاسم دمحم( ،)ٜٜٜٔانتقاؿ الطب العريب إىل الغرب معابره كأتثَته ،طٔ ،دار النفائس ،دمشق ،صٕ.ٚ
(ٗ )ٚبلعريب خالد ،تطور العلوم الطبية يف عهد اخلالفة األموية يف األندلس ،ص.ٜٗ-ٗٛ
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القرطيب أيب القاسم خلف بن عباس الزىراكم (تٖٓٗىػٕٔٓٔ/ـ) ،فقد صرح الزىراكم يف اعتماده على عدد من
اؼبؤلفات اليواننية كالعربية يف الطب كاألدكية كاألغذية كالنبات كتدبَت الصحة ،علما أنو يشَت إىل اؼبصدر الذم رجع إليو أك
قد يكتفي بذكر اسم اؼبؤلف كمن تلك الكتب قبد :كتب جالينوس ككتب أبو بكر الرازم ،ككتب يوحنا بن
ماسويو.)ٚ٘(...
اغبراين الذم كاف لو السبق من األطباء
كفبا ال شك فيو أف األندلس استفادت إفادة ابلغة من خربة يونس بن أضبد َّ
اؼبشارقة يف االستقرار يف األندلس كخدمة الطب كالصيدلة يف نفس الوقت.

حران ابألندلس يف القرن 3هـ9/م:
 -3أطباء َّ
احلراين:
أ -يونس بن أمحد َّ

اغبراين من أكائل األطباء اؼبشارقة الذين نزلوا قرطبة كاستقركا هبا زمن اػبليفة دمحم بن عبد الرضبن
يعترب يونس بن أضبد َّ
اغبراين الذم بقرب مسجد
األموم(ٕٖٚ-ٕٖٛىػٛٛٙ-ٕٛ٘/ـ) ،كىو الذم بٌت اؼبسجد اؼبنسوب إليو كىو مسجد ّ
()ٚٚ
()ٚٙ
اغبراين
اغبراين كعلت مكانتو بفضل براعتو يف الطب  ،لكن ؼباذا اختار يونس ّ
القمرم بقرطبة  ،كذاع صيت يونس ّ
االنتقاؿ إىل األندلس دكف بغداد اليت شهدت رقي كبَتا يف عصره؟ كرغم عناية خلفاء بٍت العباس ابلعلوـ عامة كالطب
خاصة؟ كالظاىر أف مرد ذلك يعود أكال لؤلكضاع السياسية السائدة يف اؼبشرؽ بسبب سيطرة االتراؾ كما قبم عن ذلك من
اضطراب كال استقرار ،كمن جهة أخرل َّقرب اػبلفاء العباسيُت الكثَت من األطباء ككاف لثابت بن قرة كعائلتو السبق يف
اغبراين التوجو إىل األندلس خدمة للطب كلعلو حيظى دبكانة رفيعة
احتبلؿ الصدارة يف خدمة الطب ىناؾ ،فارأتل يونس َّ
اغبراين يف األندلس.
لدل اغبكاـ كاألمراء ىناؾ بفضل براعتو يف الطب .كىذا ما سنلمسو من خبلؿ تتبعنا لسَتة َّ
اغبراين مكانة مرموقة يف األندلس منذ أايمو األكىل هبا ،بفضل إدخالو نوع جديد من األدكية إىل األندلس يسمى
احتل َّ
اؼبعاجُت ،كىي عبارة عن كتل دكائية لينة ربتوم مواد طبية كمواد ربسُت النكهة ـبلوطة مع العسل أك عصَت الفواكو
()ٚٛ
اغبراين أدخل األندلس معجوان كاف يبيع
اؼبسكر يتعاطاىا اؼبريض ابلفم أك تذاب فيو  ،كيذكر ابن أيب أصيبعة ":أف ىذا َّ
الشربة منو خبمسُت دينارا ألكجاع اعبوؼ"( ،)ٜٚكقد أظباه "اؼبغيث الكبَت"(ٓ ،)ٛكلقد لقي ذلك الدكاء قباحا ابلغا يف
(٘ )ٚدمحم بشَت حسن ،فصوؿ يف إبداعات الطب كالصيدلة يف األندلس ،صٕ.ٙ
( )ٚٙابن جلجل ،طبقات األطباء ،صٗ.ٜ
( )ٚٚابن أيب أصيبعة ،عيوف األنباء ،ص .ٗٛٙ
( )ٚٛدمحم بشَت العامرم ،)ٕٓٔٙ(،هناد عباس زينل ،اإلقبازات العلمية لؤلطباء يف األندلس كأثرىا على التطور اغبضارم يف أكركاب ،طٔ ،ص
https://books.google.dz/books.ٕٜٙ
( )ٜٚابن أيب أصيبعة ،عيوف األنباء ،ص .ٗٛٙ
(ٓ )ٛنفسو ،ص .ٗٛٚابن جلجل ،طبقات األطباء.ٜ٘-ٜٗ ،
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مداكات الكثَت من العلل اليت كانت مستعصية من قبل ،كما أنو انتفع بو صاحبو ك َّأدر عليو األمواؿ ،ما دفع دبجموعة من
األطباء(ٔ )ٛإىل شراء شربة منو كعملوا على فحصها كربليلها ابلشم اترة كالتذكؽ اترة أخرل حىت توصلوا إىل مكوانهتا مث
اغبراين الذم أقرىم على أهنم أصابوا يف اؼبكوانت لكنهم مل ُحيسنوا اؼبعايَت أك
عرضوا ما توصلوا إليو على الطبيب يونس َّ
اغبراين كاف يتحلى أبخبلؽ الطبيب الذم اليبخل بعلمو على من يطلبو فإنو تقاسم
اؼبوازين اػباصة بكل ُم َك ِوف ،كألف َّ
معهم خربتو كشاع صناعة ىذا النوع من الدكاء يف األندلس(ٕ.)ٛ
اغبراين بذلك اؼبعجوف فقط بل يتذكر اؼبصادر أنو كاف لو السبق يف االستفادة من اػبواص الطبية لنبات
كمل ينفرد َّ
"بستاف أبركز" كىو نبات فارسي األصل ،فاستخدـ عصارتو يف صناع الًتايؽ(ٖ )ٛلعبلج األشخاص الذين تعرضوا لشرب
(ٗ)ٛ
اغبراين برباعتو يف صناعة الطب دفع ابػبليفة دمحم بن عبد الرضبن األكسط (-ٕٖٛ
السم القاتل  .إف شهرة يونس َّ
ٖٕٚىػٛٛٙ-ٛ٘ٚ/ـ) إىل تقريبو لبلستفادة من خربتو يف كعبلج أفراد ببلطو كحاشيتو ،فأصبح طبيب القصر األموم٘.ٛ
كإف الشيء الذم يُؤسف لو أف يونس اغبراين رغم براعتو يف الطب كصناعة الدكاء ،مل يًتؾ لنا مؤلفا يف الطب ينتفع بو من
بعده(.)ٛٙ

احلراين:
ب -أمحد وعمر ابنا يونس بن أمحد َّ

لقد كانت مهنة الطب يف العصر الوسيط من بُت اؼبهن اؼبتوارثة داخل األسرة الواحدة كمن ذلك ما شهدانه يف أسرة
اغبراين يف األندلس ،فلم يفارؽ اغبياة قبل أف َيوِرث علمو
اثبت بن قرة الصايب يف اؼبشرؽ ،ككذلك األمر ابلنسبة ليونس َّ
لسبل الحتبلؿ مكانة مرموقة يف األندلس عامة كيف ببلط اػببلفة خاصة.
لولديو أضبد كعمر ،كالظاىر أنو عبَّد ؽبما ا ُ
ارربل أضبد كعمر إىل اؼبشرؽ يف خبلفة عبد الرضبن الناصر(ٖٖٓٓ٘ٓ-ىػٜٙٔ-ٜٕٔ/ـ)( ،)ٛٚكتتلمذا على أعبلـ
)(ٛٛ
الطب يف بغداد ،كدرسا كتب جالينوس(تٕٔٙـ) على اثبت بن قرة الصايب ،كعلل العُت على ابن كصيف
(ٔ )ٛيذكر بن أيب أصيبعة أهنم كانوا طبسة أطباء من بينهم ضبدين بن َّأابف كجواد النصراين كمل يذكر أظباء البقية .ابن أيب أصيبعة ،عيوف
االنباء ،ص .ٗٛٚ-ٗٛٙ
(ٕ )ٛالقفطي ،أخبار اغبكماء ،ص ٕ.ٕٜ
(ٖ )ٛلفظ مشتق من تَتكف اليواننية ،كىو لفظ يطلق على مضاد السموـ عامة .ينظر :دمحم كامل حسُت ،اؼبوجز يف اتريخ الطب كالصيدلة
عند العرب ،اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلوـ ،طبع على نفقة اعبمهورية العربية الليبية ،دت ،ص.ٖٚٙ
(ٗ )ٛدمحم بشَت العامرم ،هناد عباس زينل ،اإلقبازات العلمية لؤلطباء يف األندلس ،ص ٔ.ٕٚ
(٘ )ٛأضبد أمُت ،)ٜٜٔٙ(،ظهر اإلسبلـ ،بَتكت ،ط٘ ،ص ٕٖٔ .دمحم بشَت العامرم ،هناد عباس زينل ،اإلقبازات العلمية لؤلطباء يف
األندلس ،ص .ٕٖٜ
( )ٛٙعبد اغبميد حسُت أضبد السامرائي ،)ٕٓٔٛ(،العلوـ الطبية األندلسية ،طٔ ،األندلس ،دار دجلة .صٕٕٗ.
()ٛٚابن أيب أصيبعة ،اؼبصدر السابق ،ص .ٗٛٚ
( )ٛٛابن جلجل ،اؼبصدر السابق ،صٕٔٔ.
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الصايب( ،)ٜٛكزبصص أضبد بطب الكحالة -طب العيوف -مث عادا بعد عشر سنوات يف دكلة اغبكم اؼبستنصر(ٖٔ٘-
ماج ّد يف علم الطب
ٖٙٙىػٜٚٔ-ٜٙٔ/ـ) ،كمن اؼبؤكد أف ىذه اؼبدة أعطتهما فرصة كاسعة لبلطبلع على كل َّ
كاالطبلع على الكتب كاؼبراجع الطبية اؼبهمة اؼبوجودة يف بغداد ،ككذلك التعرؼ على كثَت من التجارب يف طرؽ العبلج
كربضَت األدكية كمن مث االستفادة من ذلك كلو يف تدعيم مدرسة الطب يف قرطبة كتطويرىا(ٓ .)ٜكدبجرد عودت األخوين
إىل األندلس أغبقهما اغبكم اؼبستنصر(ٖٖٔ٘ٙٙ-ىػٜٚٔ-ٜٙٔ /ـ) خبدمتو كرافقاه يف غزكاتو كحلو كترحالو،
كاستخلصهما لنفسو دكف غَتىم فبن كاف من األطباء يف ذلك الوقت(ٔ.)ٜ
صار أضبد من أشهر أطباء العيوف يف األندلس(ٕ ")ٜككاف يداكم العُت مداكاة نفيسة"(ٖ. )ٜكما أضحى من أشهر
أطباء األندلس براعة يف صناعة أدكية اعبوارشنات كىي عبارة عن" أدكية مل حيكم سحقها ،كمل تطرح على النار ،كيشًتط
تقطيعها رقاقا كأغلب ؿبتوايهتا البهارات العطرية كتعجن ابلعسل"(ٗ ،)ٜكتستعمل يف عبلج أمراض اؼبعدة كال سيما عسر
اؽبضم كإزالة األخبرة اؼبتصاعدة منها كاليت ديكن أف تؤثر على ـبتلف أجهزة اعبسم(٘ ،)ٜىذا الدكاء كثَتا ما كاف اػبليفة
اغبكم اؼبستنصر(ٖٖٔ٘ٙٙ-ىػٜٚٔ-ٜٙٔ /ـ) يتناكلو على يدم أضبد بن يونس اغبراين يف حاالت عسر اؽبضم اليت
كاف يعاين منها بسبب شراىتو يف األكل" ،ٜٙككاف كافقو يف ذلك موافقة كأفاد ماال عظيما"(.)ٜٚ

اغبراين ببغداد ،ككاف طبيبا عاؼبا بعبلج العُت مل يكن يف زمانو أعلم منو ،كمن خبلؿ اظبو
( )ٜٛابن كصيف الصايب :أدركو أضبد بن يونس َّ
حراف ألهنا موطن الصابئة ،يف حُت لقبو ابن جلجل ابلصارم كالنسبة األكىل ىي األصح .ينظر :ابن أيب أصيبعة ،عيوف األنباء،
الصايب أنو من َّ
صٖٔٔ .ابن جلجل ،أخبار اغبكماء ،صٔ.ٛ
(ٓ )ٜطو عبد اؼبقصود عبد اغبميد أبو عبية(دت) ،اغبضارة اإلسبلمية ،دراسة يف اتريخ العلوـ اإلسبلمية -نشأهتا يف اؼبشرؽ كانتقاؽبا اىل
األندلس دعم األندلسيُت ؽبا كأتثَتىا على أكركاب ،-دار الكتب العلمية ،بَتكت ،جٕ ،ص ٓٗ.ٙ
(ٔ )ٜابن جلجل ،طبقات األطباء ،صٖٔٔ .ابن أيب أصيبعة ،عيوف االنباء ،ص .ٗٛٚ
(ٕ )ٜؿبمود اغباج قاسم ،)ٜٜٜٔ( ،انتقاؿ الطب العريب إىل الغرب معابره كأتثَته ،طٔ ،دار النفائس ،دمشق ،ص  .ٛٙدمحم بشَت العامرم،
هناد عباس زينل ،اإلقبازات العلمية لؤلطباء يف األندلس ،ص ٓٔٔ.
(ٖ )ٜابن أيب أصيبعة ،عيوف االنباء ،ص.ٗٛٚ
(ٗ )ٜكىي لفظ فارسي معناه اؽباضم .دمحم كامل حسُت(دت) ،اؼبوجز يف اتريخ الطب كالصيدلة عند العرب ،اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة
كالعلوـ ،طبع على نفقة اعبمهورية العربية الليبية ،ص.ٖٚٚ-ٖٚٙ
(٘ )ٜكقد ذكرىا ابن سينا يف كتابو كىي عدة أنواع كل نوع خاص بعبلج معُت نظر :ابن سينا أك علي اغبسُت بن علي ،)ٜٜٜٔ(،القانوف
يف الطب ،ربقيق :دمحم أمُت الضناكم ،طٔ ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،جٖ ،ص ٔٗٗ .ٗ٘ٙ-دمحم بشَت العامرم ،هناد عباس زينل،
اإلقبازات العلمية لؤلطباء يف األندلس ،ص .ٕٙٚ
( )ٜٙدمحم بشَت العامرم ،هناد عباس زينل ،اإلقبازات العلمية لؤلطباء يف األندلس ،ص .ٕٙٚ
( )ٜٚابن أيب أصيبعة ،عيوف االنباء ،ص .ٗٛٚ
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مات عمر بعلة اؼبعدة بسبب كرـ خطَت أدل إىل مرضو مث كفاتو( ،)ٜٛكظل أضبد من اؼبقربُت إىل اػبليفة اؼبؤسبن عنده
يف مأكلو كمشربو كسكن يف قصره يف مدينة الزىراء( .)ٜٜكبقي أضبد على قيد اغبياة حىت عهد اػبليفة ىشاـ اؼبؤيد ابهلل
(ٖٜٜ-ٖٙٙىػٜٔٓٓ-ٜٚٙ/ـ) فواله خطة الشرطة كخطة السوؽ (اغبسبة) يف قرطبة(ٓٓٔ) ،كىذه الوظيفة األخَتة ال
شك أهنا أاتحت لو اإلشراؼ على األغذية اؼبصنعة اؼبباعة يف األسواؽ .كما توىل أضبد إقامة خزانة للدكاء ابلقصر األموم
مل يوجد ؽبا نظَت ابألندلس كرتب ؽبا اثٍت عشر صبيا من الصقالبة لصنع الدكاء الذم كاف يوزع ؾباان على من حيتاج إليو
من اؼبرضى كاؼبساكُت(ٔٓٔ)  .ككاف" بصَتا ابألدكية اؼبفردة ،كصانعا لؤلشربة كاؼبعجوانت ،معاعبا ؼبا كقف عليو"(ٕٓٔ) .تويف
حبمى الربع(ٖٓٔ) كعلة اإلسهاؿ(ٗٓٔ).

اخلامتة:

حراف يف القرف ٖٗ-اؽبجرم اؼبوافق ٔٓ-ٜـ ،يف كافة التخصصات الطبية درسا كفبارسة كتطبيقا ،كقد
 برع أطباء َّزاكجوا جهودىم النظرية أبخرل تطبيقية من خبلؿ مداكاة اؼبرضى يف البيمارستاانت.
اغبراين يف صناعة الطب كبرعت فيو كاحتلت الرايدة من بُت األطباء آنذاؾ ككانت تشد
 اشتهرت أسرة اثبت بن قرة َّالرحاؿ إىل علمائها كأطبائها لبلستزادة من علومهم كمعارفهم ،فخدموا اغبضارة اإلسبلمية رغم بقاء بعض أفراد أسرة
اثبت بن قرة على صابئيتهم.
حراف بًتصبة الكتب الطبية القددية بفضل فصاحتهم يف اللغة العربية كسبكنهم من اللغات القددية
 ساىم أطباء َّكاآلرامية كالسراينية فًتصبوا كصححوا كأضافوا على الكتب القددية عصارة خربهتم فبقيت مرجعا لطلبة العلم.

حراف بًتصبة الكتب الطبية القددية بل كضعوا ؼبستهم يف التأليف يف ـبتلف التخصصات فخلفوا ترااث
 مل يكتف أطباء َّكبَتا خدـ الطب كاغبضارة اإلسبلمية لعدة قركف.

اغبراين إىل األندلس خدمة للطب كحبثا عن الثراء كالشهرة يف الببلط األموم ،ككاف لو ذلك بفضل
 اذبو يونس بن أضبد َّبراعتو يف الطب ،فًتؾ ؼبستو العلمية ىناؾ كاعًتفت صبيع كتب الًتاجم برباعتو يف صناعتو الطبية ،ككذلك األمر
ابلنسبة لولديو أضبد كعمر.
( )ٜٛنفسو ،ص .ٗٛٚ
( )ٜٜابن جلجل ،طبقات األطباء ،صٖٔٔ.ؿبمود اغباج قاسم ،انتقاؿ الطب العريب إىل الغرب ،ص.ٛٙ
(ٓٓٔ) ابن جلجل ،طبقات األطباء ،صٖٔٔ.
(ٔٓٔ) ابن جلجل ،طبقات االطباء.ٖٔٔ ،ؿبمود اغباج قاسم ،انتقاؿ الطب العريب إىل الغرب .ٛٚ-ٛٙ،
(ٕٓٔ) ابن جلجل ،طبقات االطباء ،صٖٔٔ.
(ٖٓٔ) ضبى الربع كىي اغبمى السوداكية ينظر :ابن سينا ،القانوف يف الطب ،جٗ ،ص.ٕٚ
(ٗٓٔ)ابن جلجل ،طبقات األطباء ،صٖٔٔ.
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 حظي األخواف أضبد كعمر ابنا يونس اغبراين دبكانة مرموقة يف الببلط األموم ابألندلس ،كمل يكن ليصبل إىل ىذهاؼبكانة إال عن دراية كسبكن يف علم الطب كىذا التأىيل مرجعو اؼبدة الطويلة اليت قضياىا لدراسة الطب على أيدم
حراف يف بغداد.
كبار أطباء َّ
اغبراين يف صناعة الطب يف اؼبشرؽ كما
ث داخل األسرة الواحدة فربعت أسرة اثبت بن قرة َّ
 كاف الطب علما يػُ َوَر ُاغبراين كأبنائو يف األندلس.
كاف اغباؿ ليونس َّ

اغبرانيُت كقدموىم على أقراهنم بفضل براعتهم يف
 َّقرب اػبلفاء العباسيُت يف اؼبشرؽ كاألمويُت يف األندلس األطباء َّمهنة الطب.
 كأخَتا نقوؿ أنو كانت ىناؾ صبلت ثقافية قوية بُت اؼبشرؽ عامة كاعبزيرة الفراتية خاصة كالغرب اإلسبلمي خبلؿالقرنُت الثالث كالرابع اؽبجريُت بفضل رحلة العلماء كاألطباء كعناية األمراء كاػبلفاء هبم.

قائمة البيبلوغرافيا:
أوال ادلصادر:
ٔ -ابن الندمي أيب الفرج دمحم بن إسحاؽ الوراؽ البغدادم( ،دت) ،الفهرست ،دط ،دار اؼبعرفة ،بَتكت.
ٕ -ابن جبَت ،دت ،تذكرة ابألخبار عن اتفاقات األسفار اؼبسماة رحلة ابن جبَت ،دط ،دار صادر ،بَتكت.
ٖ -ابن جلجل أبو داكد بن سليماف بن حساف األندلسي(٘٘ ،)ٜٔطبقات األطباء كاغبكماء ،ربقيق :فؤاد السيد ،مطبعة اؼبعهد العلمي
الفرنسي لآلاثر الشرقية ،القاىرة.
ٗ -ابن حوقل أيب القاسم النصييب ،)ٜٜٔٙ (،صورة األرض  ،دار مكتبة اغبياة ،بَتكت.
٘ -ابن خلدكف عبد الرضبن(ٖٖٜٔـ) ،اؼبقدمة ،تح :عبد السبلـ الشدادم ،مؤسسة الرسالة ،القاىرة .جٖٓ.
 -ٙابن سينا أبو علي اغبسُت بن علي( ،)ٜٜٜٔالقانوف يف الطب ،ربقيق :دمحم أمُت الضناكم ،طٔ ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،جٖ.
 -ٚابن شداد عز الدين( ،) ٜٔٚٛاألعبلؽ اػبطَتة يف ذكر أمراء الشاـ كاعبزيرة ،ربقيق :حيِت عبادة ،كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي ،دمشق،
جٖ.
 -ٛابن فضل هللا العمرمٕٖٔٗ(،ق) ،كتاب مسالك األبصار يف فبالك األمصار ،طٔ ،اجملمع الثقايف ،أبو ظيب ،ج.ٜ
 -ٜأبو الفدا عماد الدين إظباعيل بن دمحم بن عمر دت ،تقومي البلداف ،دط ،دار صادر ،بَتكت.
ٓٔ -اػبوارزمي ؿبمود بن أضبد بن يوسف(ٜٜٔٙـ) ،مفاتيح العلوـ ،تح ابراىيم األبيارم ،دار الكتاب العريب ،بَتكت.
ٔٔ -اؼبقرم أضبد بن دمحم التلمساين (،دت) ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،ربقيق :إحساف عباس ،دار صادر ،بَتكت ،جٖ.
ٕٔ -اثبت بن قرة( ،)ٜٖٔٛالذخَتة يف علم الطب ،اؼبطبعة األمَتية ،القاىرة.
ٖٔ -صباؿ الدين القفطي ،)ٕٓٓ٘(،إخبار العلماء أبخبار اغبكماء ،ربقيق :إبراىيم مشس الدين ،طٔ ،دار الكتب العلمية ،بَتكت.
ٗٔ -ايقوت اغبموم شهاب الدين أبو عبد هللا (،دت) ،معجم البلداف ،دط ،دار صادر ،بَتكت ،ج ٕ.
٘ٔ-الذىيب مشس الدين ،) ٜٔٛ٘(،العرب يف خرب من عرب ،ربقيق :أبو ىاجر دمحم السعيد بن بسيوين زغلوؿ ،طٔ ،دار الكتب العلمية،
بَتكت .جٖ.
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اثنيا ادلراجع:
 -ٔٙأضبد أمُت ،)ٜٜٔٙ(،ظهر اإلسبلـ ،ط٘ ،بَتكت ،ج٘.

مؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة ،مصر.
 -ٔٚأضبد عيسى ،)ٕٕٓٔ(،اتريخ البيمارستاانت يف اإلسالمّ ،

 -ٔٛبلعريب خالد (،جوافٕٕٔٓ) .تطور العلوم الطبية يف عهد اخلالف ة األموية يف األندلس وأثرها يف تقدم احلضارة اإلنسانية (-322
422هـ 2229-921م) ،اجمللة اعبزائرية للبحوث كالدراسات التارخيية اؼبتوسطية ،اجمللد  ٚالعددٔ،
 -ٜٔاثبت بن قرة الصايب عامل الطب كالفلك كالرايضيات  https://www.mawhopon.net/?p=4343-اتريخ زايرة اؼبوقع
ٕٕٕٕٔٓ./ٔٓ/
ٕٓ -حسُت علي ،)ٕٕٓٓ( .الدكر العلمي ؼبدينة حراف من القرف الثاين حىت القرف السابع اؽبجرم ،أنقرة.
ٕٔ -خَت الدين الزركلي .) ٜٔٛٙ(،االعبلـ قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كاؼبستعربُت كاؼبستشرقُت ،ط ،ٚدار العلم
للمبليُت ،بَتكت.
ٕٕ -طو عبد اؼبقصود عبد اغبميد أبو عبية(،دت) ،اغبضارة اإلسبلمية ،دراسة يف اتريخ العلوـ اإلسبلمية -نشأهتا يف اؼبشرؽ كانتقاؽبا اىل
األندلس دعم االندلسيُت ؽبا كأتثَتىا على أكركاب ،-بَتكت ،دار الكتب العلمية ،جٕ.
ٖٕ -عبد اغبميد حسُت أضبد السامرائي ،)ٕٓٔٛ (،العلوـ الطبية األندلسية ،طٔ ،األندلس ،دار دجلة.
ٕٗ -عبد العزيز سامل ،دت ،قرطبة حاضرة اػببلفة يف األندلس ،مؤسسة شباب اعبامعة ،اإلسكندرية ،جٕ.
ٕ٘ -عبَت زكراي سليماف ،تطور علم الطب يف األندلس ،جامعة سوىاج،
 https://platform.almanhal.com/Files/2/14110اتريخ زايرة اؼبوقع .ٕٕٕٓ-ٓٔ-ٔٙ
 -ٕٙكي لسًتنج(ٗ٘ ،)ٜٔبلداف اػببلفة الشرقية ،ترصبة :بشَت فرنسيس ككوركيس عواد ،مطبوعات اجملمع العلمي العراقي ،بغداد،
 دمحم العريب اػبطايب ( ،)ٜٔٛٛالطب كاألطباء يف األندلس اإلسبلمية ،طٔ ،دار الغرب اإلسبلمي ،بَتكت.جٔ. -ٕٚدمحم بشَت العامرم ،هناد عباس زينل( ،) ٕٓٔٙاإلقبازات العلمية لؤلطباء يف األندلس كأثرىا على التطور اغبضارم يف أكركاب ،طٔ.
https://books.google.dz/books
 -ٕٛدمحم بشَت حسن راضي العامرم(ٕٗٔٓ) ،فصوؿ يف إبداعات الطب كالصيدلة يف األندلس ،طٔ ،دار الكتب العلمية ،بَتكت.
 -ٕٜدمحم كامل حسُت(،دت) اؼبوجز يف اتريخ الطب كالصيدلة عند العرب ، ،اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلوـ ،طبع على نفقة اعبمهورية
العربية الليبية
ٖٓ -ؿبمود اغباج القاسم دمحم( ،)ٜٜٜٔانتقاؿ الطب العريب إىل الغرب معابره كأتثَته ،طٔ ،دار النفائس ،دمشق.
حراف خبلؿ العصر العباسي ٕٖٔٙ٘ٙ-ىػ ،مذكرة ماجستَت
ٖٔ -ؿبمود عبيد صبيل الدليمي( ،)ٕٓٔٚاغبياة العلمية كالفكرية يف مدينة َّ
(غَت منشورة) ،زبصص اتريخ ،جامعة آؿ البيت.
ٕٖ -ميشيل اترديو( ،)ٜٜٜٔصابئة القرآف كصابئة حراف ،ترصبة :سلماف حرفوش ،طٔ ،دار الكلمة للنشر كالتوزيع ،دمشق.
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اتريخ استالم البحث1212 /21 /8 :

االدهاماتىالطلموظىلطلماءىالجزورةىالغراتوظىواثرهاىعلىى
الحضارةىالعربوظ ى
(بدوعىالزمانىبنىالرزازىالجزريىت:06هـ560:/مىىأنموذجا) ى
The scientific contributions of the scholars of Al-Djazīra
and their impact on Western civilization
Badi' al-Zaman Ibn al-Razzaz al-Jazari
())d: 602 AH / 1206 AD) as a model
أ.م.د.عكابىوودفىجمطظ ى
الطراق ى
جامطظىالموصل/ىكلوظىالتربوظىاالدادوظىى/ىىقدمىالتاروخى ى
االختصاصىالدقوق:ىتاروخىادالميى/ىعبادي ى
Assist. Prof. Dr. Okab Yousif Jumaa
Iraq
University of Mosul/ College of Basic Education /
History Department
Exact specialization: Islamic history / Abbasid
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ملخص البحث:

تعد اصتزيرة الفراتية من االقاليم اليت اسهمت بدور فاعل ومؤثر يف االحداث التارمتية سياسيا وحضاراي عرب العصور
االسبلمية ،فقد كانت منطقة جاذبة شكلت مركزا استيطانيا للقبائل العربية منذ البداايت االوىل للفتح االسبلمي وتكونت
فيها تركيبة سكانية متنوعة،وقد انتسب اىل اصتزيرة الفراتية علماء ومفكرون كانت عتم اسهاماهتم وابداعاهتم اضتضارية ،وىذا
البحث يسلط الضوء على واحد من بُت ابرز علماء اصتزيرة الذين كانت عتم مثل تلك االبتكارات وىو العامل بديع الزمان
ابو العز بن إشتاعيل بن الرزاز اصتزري035( ،ه256-ه3652-3332/م ،وقد قسم البحث اىل عدة ػتاور تناولت
سَتة ىذا العامل وبداايت حياتو ومؤلفاتو واىم اؾتازاتو وأثرىا على اضتضارة الغربية.
الكلمات ادلفتاحية  :الفراتية – اصتزري – ابتكارات – اضتضارة

Abstract
Al-Djazīra is one of the regions that have played an active and
influential role in the historical events, politically and culturally throughout
the Islamic ages.
Scientists and thinkers have belonged to Al-Djazīra, who had their
contributions and civilizational innovations, and this research sheds light
on one of the most prominent scholars of Al-Djazīra who had such
innovations, the scientist Badi’uzzaman Abu Al-Izz bin Ismail bin AlRazzaz Al-Jazari (530 AH-602 AH / 1136-1206 AD). The research was
divided into several axes that dealt with the biography of this scientist, the
beginnings of his life, his writings, his most important achievements and
their impact on Western civilization, historical sources on this subject.
Keywords: Al-Djazīra, Al-Jazari , innovations , civilization

سريتو الشخصية والعلمية :
امسو ونسبو :

ىو بديع الزمان ابو العز بن إشتاعيل بن الرزاز اصتزري ،ولقب (اصتزري) نسبةً إىل موطنو اصتزيرة الفراتية ،وابلتحديد
جزيرة ابن عمر ،الواقعة بُت هنري دجلة والفرات يف مشايل العراق ،واصتدير ابلذكر ان اظتعلومات اظتتوافرة حول حياتو قليلة
جدا ،إذ مل تذكر كتب الًتاجم من حياتو شيئاً ،وكل ما يعرف عنو ؾتده يف مقدمة كتابو ( :اصتامع بُت العلم والعمل النافع
يف صناعة اضتيل)( ،)3ويعتقد أنّو ولد عام (035ىـ3332/م) ،و تويف عام (256ىـ3652/م) علماً أ ّن بعض الرواايت
( ) 3ينظر :يوسف ،حسن دمحم ،شدو النواعَت لو حكاية ،غتلة العريب ،العدد  ،373كانون الثاٍل  ،3995ص 383؛ بوعزي ،أزتد ،اعتندسة
اظتيكانيكية عند العرب واظت سلمُت بُت القرن التاسع والقرن السادس عرر ،غتلة اظتهندس التونسي ،عدد  33ديسمرب -نوفمرب  3996؛

ى
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ترَت إيل أنّو تويف عام (257ىـ3635/م(( ، )6وقربه اآلن يف جزيرة بوطان جنوب تركيا(( )3جزيرة ابن عمر سابقا)
ويضيف بعض الباحثُت أنو كردي االصل كونو ولد ونرأ يف جزيرة ابن عمر( )3؛ كما أن اصتزري كثَتاً ما كان يسمى
(.)0
مصطلحاتو بلغتو االم الكردية

نشأتو العلمية :

تلقى اصتزري تعليمو األويل يف بلدتو جزيرة عمر ،وال تــذكر األخبــار كثي ـراً عــن تعليمــو ،ويذكر انو حفظ القرآن الكرَل
واألحاديث الرريفة ،واطّلع على مؤلفات من سبقوه يف ميدان اعتندسة (علم اضتيل) ،فقرأ كتب علماء اليوانن واعتند ،وقرأ
مؤلفات إقليدس وأرستيدس ،وقرأ ما كتبة العلماء العرب ومنهم البَتوٍل واطتوارزمي ،والفارايب وابن سينا وابن اعتيثم وغَتىم
الررّتي ،وجيو ،اصتامع بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري ،غتلة عامل اظتخطوطات والنوادر ،مج ،0ع ،3مايو -اكتوبر  ،6555ص-337
 338؛ غتموعة مؤلفُت ،موسوعة اعبلم العلماء العرب واظتسلمُت ،ط ،3دار اصتيل ،بَتوت 603/0 ،6550،؛ الغراري ،حليمة ،بـناة الفكر
العلمي يف اضتضارة اإلسبلمية  :مبلمح من سَت علماء مسلمُت من عصور ؼتتلفة ،اظتنظمة اإلسبلمية للًتبية والعلوم والثقافة،6556 ،

تسلسل ،33ص 3؛ علي ،حسُت ،ابن الزاز اصتزري رائد علم اظتيكانيكْ ،تث منرور ضمن وقائع مؤدتر ازتد اطتاٍل الدويل الثالث ،تركيا،
 ،6539/35/2-0ص 733؛ ابن الرزاز اصتزري mawdoo3.com ،؛ وينظر عنو :
Hayes, John Richard,The Genius of Arab Civilization: The Source of the Renaissance.
 Marco Ceccarelli؛ 2nd Edition. Massachusetts Institute of Technology Press, 1983. p. 205
, Distinguished Figures in Mechanism and Machine Science: Their Contributions and
 Norman SMITH, The Arabian Legacy. New؛ Legacies, Part 2, 2009 , Vol. 1. P6.
 Lance Day, Ian McNeil, Biographical Dictionary of the History of؛ Scientist , 1974
 Kuzu,Ali, El- Cezeri Dünyanın Ilk؛Technology, Al-Jazari, Ibn Al-Razzaz , 2013
Mühendisi,Paraf Yayinlari,Istanbul1.Basim,2013, p,11.
( )6الررّتي ،اصتامع بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري ،ص  338؛ الزركلي ،خَت الدين ،االعبلم ،ط ،30دار العلم للمبليُت،6556 ،
30/3؛ م راد ،بركات دمحم ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية ،مقال منرور على موقع قصة
االسبلم/االعبلم 6533/6/36،؛ بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة ،حتقيق دمحم سعيد ،مقال يف جريدة
اصتمهورية أونبلين ،علماء مسلمون غَتوا وجو العامل  56 ،35-9مايو  6565؛ ابن الرزاز اصتزري ،مقال منرور على موقع :
.com.baytdz://http
( )3ميتاٍل  ،برادوست ،ؼتًتع االنسان اآليل ...اظتخًتع بديع الزمان اصتزري ،مقال منرور على موقع وكالة (صدى الواقع السوري) االعبلمية /
6565/ 6/32 ،Vedeng News؛ بديع الزمان اصتزري أحد أعظم ميكانيكيّي وؼتًتعي التاريخ ،مقال منرور يف صحيفة روانىي
(صحيفة الكًتونية سياسية اجتماعية ثقافية) إعداد :غاندي إسكندر.6539/8/66 ،
( ) 3الصويركي ،دمحم ،العامل الكردي الكبَت اشتاعيل بن الرزاز اصتزري (257-023ه3652-3332/م) ،مقال منرور يف موقع sema :
 ،kurd.netلندن  60شباط  6533؛ وينظر ايضا  :ميتاٍل ،ؼتًتع االنسان اآليل....
( )0ميتاٍل ،ؼتًتع االنسان اآليل....

ى
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واتثر بكتب بٍت موسى ودتيز يف دراسة علم اضتيل ودتكن من اخًتاع بعض االالت اظتيكانيكية اليت تساىم يف توفَت جهد
اإلنسان كاالت رفع اظتياه والنوافَت والساعات وأواٍل اضتيل وغَتىا(.)2
دائما يقرن
ومن اظترجــح أنـّـو درس الرايضيات ،وما توافر يف عصره من معلومات فيزايئية وتطبيقات صناعية ،فكان ً
الدراسة النظرية ابلتجريب العملي والتطبيقي ،وال يثق ابلنظرايت اعتندسية ما مل تؤكدىا التجارب العملية( ،)7وتقع رتيع
إؾتازاتو يف دائرة االخًتاعات اظتيكانيكية ،وصناعة اآلالت ،فكان ْتق مهندساً ابرعاً معنيًّا  -بصفة خاصة -ابستخدام
وملما بكل الفنون
اضتقائق العلمية واطتربة التكنولوجية يف صناعة ما ينفع اجملتمع من آالت مبتكرة ،فأصبح راسخاً يف فنوًّ ،
قواي( ،)8ويعد اصتزري من مراىَت العلماء اظتسلمُت يف ىندسة اضتركات واالالت
إظتاما ًّ
اظتيكانيكية واعتيدروليكية ً
الروحانية(.)9

ادلهام اليت توالىا :

حظي ابن الرزاز اصتزري مبكانة وعناية من قبل حكام عصره االراتقة يف منطقة امد بداير بكر من اصتزيرة الفراتية ،وقد
اشار اىل ذ لك يف كتابو حيث يقول  ..." :وامتدت ايل ابواع ذوي اعتمم الرفيعة الستطبلع انواع اضتكم البديعة ،فعناٍل
من عناية ملوك زماٍل وفبلسفة اواٍل ما أذتر بو غرس اعتدادي ، )35(" ...ويروى أ ّن اصتزري عمل كمهندس يف داير بكر
الواقعة يف مشال اصتزيرة الفراتية ،يف عهد ملكها اظتلك الصا ح الناصر أيب الفتح ػتمود بن دمحم بن أرسبلن بن داود بن
سكمان بن أرتق ،الذي توىل اضتكم ما بُت عامي (239-023ه  3666 - 3320 /م) ،وىو من ملوك الًتكمان
التابعُت للدولة األيوبية يف عهد مؤسسها صبلح الدين األيويب ،ويذكر أنو عمل قبل ذلك يف خدمة والده ،ويف خدمة
أخيو ،وأن خدمتو تلك بدأت يف عام (075ىـ 3373/م) ،حيث حظي برعاية ملوك بٍت أرتق يف داير بكر وقضى ؿتو

) (2عنب ،دمحم ازتد عبد الرزتن ،العامل اظتسلم بديع الزمان اصتزري مؤسس علم الروبوت ،غتلة افكار ،العدد ،370االردن ،تررين االول
 ،6538ص.36
( ) 7ينظر  :اصتزري ،ابو العز بديع الزمان بن اشتاعيل ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل ،ؼتطوط معهد الثراث العلمي العريب -
حلب( ،نسخة بصيغة  )pdfمكتبة نور ،Noor-Book.com ،ص  .3-3ينظر فتاذج من صورة اظتخطوط اظتبلحق ص.30-35
( ) 8اضتسن ،ازتد يوسف ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل للجزري ،غتلة اتريخ العلوم العربية ،العدد  ،3أاير  ،3977ص65
؛ م راد ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية ؛ الصويركي ،العامل الكردي الكبَت اشتاعيل بن الرزاز اصتزري ؛ بديع الزمان اصتزري
عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة ؛ ابن الرزاز اصتزري ،مقال منرور على موقع . com.baytdz://http:
( )9شوقي ،جبلل ،العلوم واظتعارف اعتندسية يف اضتضارة االسبلمية ،ط ،3الكويت ،3990 ،ص.607-602
( )35اصتزري ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل ،ص 3-6؛ مطلوب ،ازتد ،علم اضتيل عند العرب ،غتلة اظتورد ،العدد ،3
 ،6555ص.32
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عاما يف خدمتهم( ،)33وىكذا رفعتو خربتو العلمية وقدراتو االبتكارية يف االخًتاع إىل مرتبة "رئيس األعمال"
ستسة وعررين ً
أي كبَت مهندسي الدولة يف مدينة داير بكر (آمد)(.)36

مؤلفاتو :

صنف ابن الرزاز اصتزري مؤلفا ضمن ختصصو اعتندسة اظتيكانيكية ،وىو  :كتاب اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف
صناعة اضتيل ،وشتاه حاجي خليفة كتاب :اآلالت الروحانية ،لبديع الزمان :أيب العز بن إشتاعيل بن الرزاز اصتزري ،وقال

انو ألفو :لقره أرسبلن األرتقي( ،)33كما لتمل الكتاب اسم اخر وىو :كتاب "معرفة اضتيل اعتندسية"( ،)24وقد امت اصتزري
(.)30

اتليف كتابو ىذا عام 256ىـ3652/م

أمهية الكتاب :

وىذا الكتاب يعد من أىم اظتؤلفات يف علم اضتيل او اعتندسة اظتيكانيكية ،ويفهم من مقدمة الكتاب ان ابن الرزاز
اصتزري ألفو بطلب من اظتلك الصا ح الناصر أيب الفتح ػتمود بن دمحم بن أرسبلن بن داود بن سكمان بن أرتق،
عام072ىـ  3383 /م ،وىو أحد سبلطُت بٍت أرتق يف داير ،يف عهد اطتليفة العباسي الناصر لدين هللا (-070
266ىـ 3660-3385 /م)(.)32

( )33اصتزري ،اصتامع 3-6 ،؛ اضتسن ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل للجزري ،ص 63؛ ىيل ،دوانلد .ر ،العلوم واعتندسة
يف اضتضارة االسبلمية ،تررتة  :ازتد فؤاد ابشا ،مطابع السياسة ،الكويت ،6553 ،ص.332
( )36بوعزي ،اعتندسة اظتيكانيكية ؛ م راد ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية ؛ الصويركي ،العامل الكردي الكبَت اشتاعيل بن
الرزاز اصتزري ؛ علي ،ابن الزاز اصتزري رائد علم اظتيكانيك ،ص 733؛ ابن الرزاز اصتزري ،مقال منرور على موقع :
com.baytdz://http؛ ينظر  :اصتزري ،اصتامع ،ص.3-3
( )33مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيٍت (ت3527ىـ) ،كرف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مكتبة اظتثٌت ،بغداد،
3933م . 3390/6 ،وىذه الطبعة (صورهتا عدة دور لبنانية ،بنفس ترقيم صفحاهتا ،مثل :دار إحياء الًتاث العريب ،ودار العلوم اضتديثة ،ودار
الكتب العلمية).
( ) 33صورة من كتاب  :اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل ،مقال على موقع موىوبون ؛ وينظر  :ميتاٍل ،ؼتًتع االنسان اآليل...
؛ وينظر  :الزركلي ،االعبلم.30/3 ،
( )30الررّتي ،اصتامع بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري ،ص.335-339
( )32اصتزري ،اصتامع ،ص 2-3؛ اضتسن ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل للجزري ،ص 63؛ بوعزي ،اعتندسة اظتيكانيكية ؛
الغراري ،بـناة الفكر العلمي يف اضتضارة اإلسبلمية ،تسلسل ،33ص 6؛ غتموعة مؤلفُت ،موسوعة اعبلم العلماء العرب واظتسلمُت 603/0 ،؛
م راد ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية ؛ بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة ؛ ابن الرزاز
اصتزري ،مقال منرور على موقع  com.baytdz://http:؛
Kuzu,Ali, El- Cezeri Dünyanın Ilk Mühendisi, , p,11.
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يضم كتاب اصتزري اظتذكور رسوماً متقنة ظتا اخًتعو ،مع وصف دقيق ألجزائها وكيفية العمل هبا واالستفادة منها ،بلغ
ُّ
()37
ورشتت صوره بيد اظتؤلف .
عدد ؼتًتعاتو ( )370ؼتًتعاً ،بُت جهاز وأداةُ ،
وتكمن اقتية الكتاب يف الرد على الذين عابوا التقنية االلية العربية ،الكتاب الذي عده اظتؤرخ االمريكي جورج سارتون
( )38( )George Sartonأبنو  ":اكثر االعمال تفصيبل يف غتالو بل ىو الذروة يف ىذا اجملال من إؾتازات اظتسلمُت ".
وعد كتاب اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل للجزري من اوسع الكتب اليت ْتثت يف اظتيكانيك او (علم
اضتيل) ( ،)39والكتاب من ابرز كتب اعتندسة اظتيكانيكية العربية على االطبلق ،ونتثل قمة منجزات اظتهندس العريب اصتزري،
(.)65
ويقدم وصفا دقيقا جملموعة من االليات اليت اخًتعها
مهما،
مسلما ً
ويف ذكرى مرور  855عام على وفاة اصتزري قال اضتسٍت  " :كان اصتزري ( )3652-3332عاظتًا عربيًا ً
وغتدا مع كتابو الرهَت يف اظتيكانيكا "اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف
ؼتًتعا
ومهندسا ميكانيكيًا ذائع الصيت ً
كان ً
ً
صناعة اضتيل ،أىم االؾتازات اإلسبلمية للهندسة اظتيكانيكية وعمل رائد يف اتريخ التكنولوجيا "(.)63
وكتاب اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل يعد من أىم اظتؤلفات العربية يف صناعة الساعات اظتائية بصفة
خاصة ،واالت اضتيل بصفة عامة ،وال أدل على أقتيتو يف استعراض األْتاث اليت كتبت عن ابن الرزاز(.)66
وأرتع كثَت من الباحثُت وعلماء التكنولوجيا التطبيقية ،أن ىذا الكتاب أىم مؤلف ىندسي وصل إلينا من رتيع
اضتض ارات القدنتة والوسيطة اليت عرفها العامل حىت عصر النهضة األوربية ،وال ترجع ىذه األقتية فقطط الشتمال الكتاب
أيضا إىل اشتمالو على طرائق صنعها؛ فقد
على أوصاف مهمة لآلالت اظتيكانيكية اليت ابتكرىا ووصفها اصتزري ،بل ترجع ً
وصفت ىذه الطرق بتفاصيل وافية وإرشادات دقيقة أمكن معها صنعها يف عصران أبيدي الفنيُت ،وكل ذلك قد أكسب
كتاب اصتزري شهرة واسعة ،وظفر لو ابىتمام كبَت يف الغرب( ،)63وقد اشار اصتزري يف مقدمة كتابو اىل انو قدم توضيحا
(.)63
ظتا صنع يف " الوصف والكيفية "

( )37صورة من كتاب اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل ،مقال على موقع موىوبون.
)18 (Introduction to the History of Science , 1927, vol. 2, p. 510.
) (39مطلوب ،علم اضتيل عن العرب ،ص.30
( )65الررّتي ،اصتامع بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري ،ص.339
(21) Al Hassani,Salim , 800 Years Later: In Memory of Al-Jazari, A Genius Mechanical
Engineer , Published on: 30th January 2008, muslim heritage.com.
) (66ص ـاضتية ،دمحم عيســى ،الفي ـزايء واضتي ــل عنــد العــرب ،غتل ــة عــامل الفكــر ،مــج ،33ع  ،6يولي ــو-اغســطس -ســبتمرب ،الكوي ــت،3983 ،
ص.630
( )63م راد ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية ؛
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وعن أقتية الكتاب الكبَتة ،قال اظتستررق اظتهندس التكنولوجي اإلؾتليزي دوانلد ىيل ( " :)Hillمل تصلنا حىت
العصور اضتديثة وثيقة من أية حضارة أخرى يف العامل ،فيها ما يناظر ما يف كتاب اصتزري من ثراء يف التصميمات والرروح
اعتندسية اطتاصة بطرق صناعة وجتميع اآلالت"( ،)60ويف موضع اخر قال ىيل عن الكتاب ايضا  ":ومن االعمال ابلغة
االقتية يف اعتندسة على مدى العصور قبل عصر النهضة االوربية يربز كتاب االالت البن الرزاز اصتزري ...يلخص الكتاب
معظم اظتعارف اظتًتاكمة عن اعتندسة اظتيكانيكية حىت ذلك الوقت ،مع تطويرات وابداعات اصتزري نفسو ،وتكمن اقتية
الكتاب جزئيا فيما تضمنو من وصف الالت ومكوانت وافكار ،وابلقدر نفسو من االقتية تبدو حقيقة ان اصتزري صنف
كتابو مع اصرار معلن عن دتكُت الصناع من بعده من اعادة تركيب االتو ،حيث قدم وصفا مدققا لكل من اطتمسُت الة،
يتضمن صناعتها وتركيبها واالجزاء اظتكونة عتا ،وزودان بثروة من اظتعلومات اظتتعلقة بطرق ومناىج اظتهندسُت اظتيكانيكيُت يف
العامل االسبلمي"(.)62
وقال عنو ألدو مييلي( ..." : )67ختصص بدراسة االت قياس الزمن ...ابو العز اشتاعيل بن الرزاز بديع الزمان اصتزري
الذي نبغ ْتدود 3650م ولكنو اىتم كذلك ابظتسائل العلمية لعلم اعتيدروليكا ،ولبلالت اظتتحركة بذاهتا ،ولو كتاب يف
معرفة اضتيل اعتندسية ،ورمبا كان ىذا الكتاب احسن الكتب العربية اليت عرفتنا مببلغ النمو الذي وصل اليو علم اظتيكانيكا
اليوانٍل يف البلدان االسبلمية ".
لقد أودع اصتزري اخًتاعاتو السابقة يف كتابو الرهَت ":اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل" الذي ألفو
عام (256ىـ3652/م) ،بعد عمل استغرق منو ستسة وعررين عاماً من الدراسة والبحث ،فجاء ْتق موسوعة علمية
تتحدث عن اآلالت اظتيكانيكية واعتيدروليكية يف ىذا العمل قدم اصتزري عددا كبَتا من التصاميم والوسائل اظتيكانيكية،
إذ قام بتصنيف اآلالت يف ست فئات حسب االستخدام وطريقة الصنع ،وكانت ىذه أساسا للتصنيفات األوروبية
يف عصر النهضة ،ويف الكتاب دراساتو وأْتاثو يف الساعات ،والفوارات اظتائية ،واآلالت الرافعة للماء واألثقال ،حىت يعد
من أروع ما كتب يف القرون الوسطي عن اآلالت اظتيكانيكية واعتيدروليكية ،بل ومن أىم اظتؤلفات اعتندسية اليت وصلت
إليهم من رتيع اضتضارات القدنتة والوسيطة اليت عرفها العامل حىت عصر النهضة األوربية ،وقد أهبرت
Al Hassani, 800 Years Later؛

Kuzu,Ali , El- Cezeri Dünyanın Ilk Mühendisi , p,11
:InMemory of Al-Jazari

( )63ينظر  :ص .33-3
(25) D. R. Hill, Studies in Medieval Islamic Technology, edited by D. A. King , Ashgate,
 Donald Hill, Mechanical Engineering in the Medieval Near East؛ 1998,11, p. 231
, Scientific American, May 1991, pp. 64-9.
) (62العلوم واعتندسة يف اضتضارة االسبلمية ،ص.329-328
( ) 67العلم عند العرب ،واثره يف تطور العلم العاظتي ،تررتة  :عبد اضتليم النجار و دمحم يوسف موسى ،دار القلم ،د .ت ،ص.350
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اخًتاعاتو اظتهندسُت على مِّر العصور ،واكتسب شهرة واسعة ،واىتمام ابلغ لدى علماء الغرب ،وانل الباحث واظتستررق
(دوانلد ىيل) جائزة (دكسًت) الدولية اليت دتنح ألصحاب اإلؾتازات اظتتميزة يف غتاالت التكنولوجيا ؛ عن تررتتو لكتاب
اصتزري إىل اإلؾتليزية ،وكتابة رسالة شاملة عنو بعنوان( :بديع الزمان اصتزري واتريخ التكنولوجيا اإلسبلمية) (.)68
وىناك ابحث ايابٍل اىتم ابصتانب التركيلي يف كتاب اصتزري وتوفر على دراستو ،ونرر دراسات عن الرسوم اعتندسية
واألشكال التوضيحية اليت حفلت هبا إحدى ؼتطوطات الكتاب ،وىي اظتخطوطة احملفوظة ابظتكتبة السليمانية ّتامع "
أايصوفيا " إبسطنبول ،وتوجد عدة نسخ من كتاب اصتزري يف عدد من اظتتاحف العاظتية كالباب
العايل يف إسطنبول ومتحف الفنون اصتميلة يف بوسطن ومتحف اللوفر يف فرنسا ومكتبة جامعة أوكسفورد ،وقد اشتهر
الكتاب كثَتاً يف الغرب ،وقام بًترتة بعض فصولو إىل األظتانية كل من فيدمان  Wiedmannوىاوسر Hawser
يف الربع األول من القرن العررين ،ومن اظتؤسف أن النص العريب الكامل عتذا الكتاب ،مل ينرر إال بعد نقلو إىل األظتانية
واإلؾتليزية ،وقام معهد الًتاث العلمي العريب إبصدار نصو العريب الكامل ،حيث قام بتحقيقو الدكتور اظتهندس أزتد
اعتمادا على صورة كافة ؼتطوطات اصتزري اظتعروفة
يوسف اضتسن ابلتعاون مع الدكتور عماد غاًل ومالك ملوحي،
ً
واظتوجودة يف اظتكتبات العاظتية اظتختلفة ،وأفضلها ؼتطوطات إسطنبول (ؼتطوطة طوب قايب َسرايِي ،رقم  ،)69()3376وقال
حاجي خليفة عن الكتاب  ":وتررتو بعضهم للسلطان ابن سليم خان ابلًتكية"(.)35
وللك تاب العديد من اظتخطوطات أيضا  ،اضافة اىل ما ذكر سابقا منها ما ذكره اظتؤرخ السوري برادوست ميتاٍل ،وىي
ؼتطوطة بيعت يف مزاد لندن عام  3978مببلغ قدره  325555جنيو سًتليٍت من قبل مؤسسة كيفوركيان وؼتطوطة يف
مكتبة سليماٍل التابعة ظتتحف آية سوفيا يف اسطنبول وكانت من أفخم فنون اإلسبلم وكذلك لو ثبلث ؼتطوطات يف
مكتبة توبكاي سراي اسطنبول وؼتطوطة يف مكتبة بودليان اكسفورد وأيضاً يف مكتبة جامعة لندن و يف مكتبة ترسًتبيت

( ) 68اضتسن ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل للجزري ،ص 63-65؛ ويكبيداي  :اظتوسوعة اضترة ،مقالة  :بديع الزمان ابو
العز بن اشتاعيل بن الزاز اصتزري اظتلقب ابصتزري ؛ يوسف ،شدو النواعَت ،ص 387 - 382؛ مطلوب ،علم اضتيل عن العرب ،ص 37؛
الررّتي ،اصتامع بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري ،ص 339-338؛ الغراري ،بـناة الفكر العلمي يف اضتضارة اإلسبلمية ،تسلسل،33
ص 6؛ ميتاٍل ،ؼتًتع االنسان اآليل...
( )69اضتسن ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل للجزري ،ص 63-65؛ الررّتي ،اصتامع بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري،
ص 339-338؛ م راد ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية ؛ الصويركي ،العامل الكردي الكبَت اشتاعيل بن الرزاز اصتزري ؛
بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة.
( )35كرف الظنون.3390/6 ،
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يف دبلن ابيرلندا واظتكتبة الوطنية يف ابريس ومكتبة لينينغراد بروسيا( ،)33وذكر جبلل شوقي  30ؼتطوطة للكتاب موزعة
(.)36
على ؼتلف اظتكتبات واظتتاحف العاظتية

حمتوايت الكتاب :

احتوى كتاب اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل ذترة ما اؾتزه وصممو اصتزري يف علم اضتيل او اعتندسة
اظتيكانيكية ،وخَت من وصف الكتاب وػتتوايتو ودوافع أتليفو ومنهجو ىو مؤلفو ،حيث يقول يف مقدمة كتابو اصتامع
وبسطت القول يف الصفة والكيفية
 .." .:ورتعت ذلك يف مقدمة تتضمن ستسُت شكبل ،وقسمتها إىل أنواع ستةّ ،
واستعملت فيما وضعتو أشتاء أعجمية أتى هبا السابق من القوم واستمر عليها البلحق إىل اليوم ،وألفاظا أخر يقتضيها
الزمان إذ كان ألىل كل عصر لسان ولكل طائفة من أىل العلم اصطبلحات بينهم معروفة واتفاقات عندىم مألوفة،
وصورت لكل شكل مثاال وأشرت إليو ابضتروف استدالال وجعلت عليو من تلك اضتروف أبداال:
النوع األول  :يف عمل بناكيم وقيل فناكُت يعرف منها مضي ساعات مستوية وزمانية وىو عررة أشكال.
النوع الثاٍل  :يف عمل أواٍل وصور تليق مبجالس الرراب وىو عررة أشكال.
النوع الثالث  :يف عمل أابريق وطساس للفصد والوضوء وىو عررة أشكال.
النوع الرابع  :يف عمل فوارات يف برك تتبدل وآالت الزمر الدائم وىو عررة أشكال.
النوع اطتامس  :يف عمل آالت ترفع ماء من غمرة وبئر ليست بعميقة وهنر جار وىو ستسة أشكال.
النوع السادس  :يف عمل أشكال ؼتتلفة غَت متراهبة وىو ستسة أشكال"(.)33
وقد ضمن اصتزري  -كما ىو واضح  -يف الكتاب عددا كبَتا من التصاميم والوسائل اظتيكانيكية ،ويف الكتاب دراساتو
وأْتاثو يف الساعات ،والفوارات اظتائية ،واآلالت الرافعة للماء واألثقال.
وىو عمل موسوعي غَت مسبوق يف التصاميم والوسائل اظتيكانيكية ،إذ قام فيو بتصنيف اآلالت يف ست فئات حسب
االستخدام وطريقة الصنع ،وكانت ىذه أساسا للتصنيفات األوروبية يف عصر النهضة(.)33

( ) 33للتفاصيل عن ؼتطوطات الكتاب ينظر  :اضتسن ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل للجزري ،ص 63؛ الررّتي ،اصتامع
بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري ،ص 335-339؛ ؼتًتع االنسان اآليل...
( )36شوقي ،العلوم واظتعارف.620-623 ،
( )33ينظر  :اصتامع ،ص 3-3؛ وينظر :حاجي خليفة ،كرف الظنون 3390/6 ،؛ شوقي ،العلوم واظتعارف 622-620،؛ كرف
الظنون 3390/6 ،؛ بوعزي ،اعتندسة اظتيكانيكية عند العرب واظتسلمُت ،الررّتي ،اصتامع بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري ،ص-335
.333
( )33بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة.
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وعلى ما ذكره اصتزري ،فالكتاب يضم ستسة أجزاء متتص كل منها بقسم من أقسام اضتيل أو تكنولوجيا الصناعات،
وكتمع بُت دفتيو اظتوضوعات التالية:
الساعات اظتائية ،السفن ،أحواض القياس ،النافورات ،آالت رفع اظتياه اليت تعمل بقوة جراين اظتاء ،بعض اآلالت اظتفيدة
أساسا
كاألبواب واألقفال… وقد ركز اصتزري يف كتابو ،على أقتية التجريب وأقتية اظتبلحظة الدقيقة للظواىر اليت تكون ً
لبلستنتاجات العملية(.)30
ويلخص الكتاب معظم اظتعارف اظتًتاكمة عن اعتندسة اظتيكانيكية حىت ذلك الوقت ،مع تطويرات وإبداعات للجزري
نفسو ،واىل ذلك يرَت اصتزري يف مقدمة كتابو انو اطلع على علوم وافكار وصنائع من سبقو فيقول  ..." " :وبعد فإٍل
تصفحت من كتب اظتتقدمُت وأعمال اظتتأخرين أسباب اضتيل يف اضتركات اظتربّهة ابلروحانية وآالت اظتاء اظتتخذة للساعات
اظتستوية والزمانية ونقل األجسام ابألجسام عن اظتقامات الطبيعية وأتملت يف اطتبلء واظتبلء لوازم مقاالت برىانية وابشرت
عبلج ىذه الصناعة برىة من الزمان وترقّيت يف عملها عن رتبة اطترب إىل العيان فأخذت فيها أخذ بعض من سلف وخلف
()32
واحتذيت حذو من عمل ما عرف"...
ويؤكد اصتزري على اقتية ربط النظرية ابلعمل والطبيق وىو ماسعى اليو يف تصميماهتا ونقلها اىل حيز التطبيق والعيان
متقدما على من سبقو يف ىذا اظتضمار ،فيقول ..." :وكنت وجدت ؽتن خبل من العلماء وتقدم من اضتكماء وضعوا
أشكاال وذكروا أعماال مل يباشروا صتملتها حتقيقا وال سلكوا إىل تصحيح رتعها طريقا وكل علم صناعي ال يتحقق ابلعمل
فهو مًتدد بُت الصحة واطتلل .فجمعت فصوال ؽتا ّفرقوه و ّفرعت أصوال ؽتا حققوه واستنبطت فنوان لطيفة اظتدارج خفيفة
اظتداخل واظتخارج  ...وألّفت ىذا الكتاب يرتمل على بعض خروق رقعتها وأصول فرعتها وأشكال اخًتعتها ومل أعلم أٍل
سبقت إليها "(.)37

اىم اخرتاعاتو :

عرف عن اصتزري أبنو من العلماء القبلئل الذين رتعوا بُت العمل والعلم ،ووظف علمو البتكار االت ميكانيكية
صممها ورشتها يف كتابو ىذا ،وىي قابلة لبلؾتاز واليت اصبحت فيما بعد اساسا لبلخًتاعات والصناعات اليت قدمتها
النهضة االوربية للعامل.

( )30ينظر :اصتزري ،ص 3-3؛ م راد ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية.
( )32اصتزري ،اصتامع ،ص 3-6؛ مطلوب ،علم اضتيل ،ص.32
( )37اصتزري ،اصتامع ،ص 3-6؛ مطلوب ،علم اضتيل ،ص.32
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مهندسا عمليًا أكثر من كونو ؼتًتعا ،حيث بدا أنو مهتم ابضترفية البلزمة لصنع األجهزة أكثر من
وقد عده البعض
ً
بدال من اضتساب النظري( ،)38اال ان
التكنولوجيا اليت تكمن خلفها ،وتكونت آالتو عادة عن طريق التجربة واطتطأ ً
اظتبلحظ من كتابو انو حرص على اصتمع بُت العلوم اظتيكانيكية النظرية اليت كانت معروفة يف زمانو ،وبُت النواحي التطبيقية
العملية(.)39
وقد اتصف اصتزري يف اؾتازاتو ابالمانة العلمية  ،حيث كانت بعض أجهزتو مستوحاة من األجهزة السابقة ،فبُت ذلك
فيما ذكره عن اؾتازاتو وتطويره لبعض اؾتازات من سبقوه ،ونتضي اصتزري يف وصف التحسينات اليت أجراىا على عمل
عددا من األجهزة والتقنيات واظتكوانت اليت تعد ابتكارات أصلية ال تظهر يف األعمال اليت قام هبا من
أسبلفو ،ويصف ً
سبقوه( ، )35وقد اشار اصتزري اىل ذلك بقولو  " :وكنت سلكت مذىب الفاضل ارمشيدس يف قسمة الربوج االثٍت عرر...
واٍل وقفت على فنكان يونس االسطراليب – رزتو هللا  ...-ومل أسلك يف ذلك (عمل الفوارات) مذىب بٍت موسى –
رزتهم هللا – والفضل عتم ابلسبق اىل موضوعات اظتعاٍل ...واٍل وقفت على مقالة ايلينوس النجار اعتندي وىي شهَتة...
ووقفت على مقالة استنبطها البديع الفاضل ىبة هللا بن اضتسُت االسطراليب ببغداد سنة 037ه ،ولقد ابدع فيها
ابضتقيقة"(.)33
فكان اصتزري صادقا فيما ذكر يف مقدمة كتابو ،اذ اعًتف ّتهود السابقُت واشار اليهم( ،)36وبُت اصتزري انو يكره عمل
شيء سبقو اليو غَته دون زايدة او تغيَت ،فقال ...":وكنت اكره ان اعمل شكبل سبقت اليو بغَت زايدة فرع او تغيَت
اصل"(.)33
وعمل اصتزري على حتسُت اخًتاعاتو وتطويرىا ،مراعيا يف تصاميمو اصتمالية يف الركل واضتجم ْتسب الغرض
الذي تصمم لو االلة ،فبُت يف وصف بعض االتو انو صنع بعض االالت بطلب وترجيع من اظتلك الصا ح ابو الفتح
ػتمود بن قرا ارسبلن ،مثل " الة معراة من السبلسل واظتوازين والبنادق وؽتا يسرع اليو التغيَت والفساد ،وليعلم منها مضي

(Marco Ceccarelli , Distinguished Figures in Mechanism and Machine Science )38
 ،: Their Contributions and Legacies, Part 2. P1-21.عن  :ويكبيداي  :اظتوسوعة اضترة ،مقالة  :بديع الزمان ابو
العز بن اشتاعيل بن الزاز اصتزري اظتلقب ابصتزري.
( )39ينظر  :اصتامع ،ص 2-3؛ الغراري ،بـناة الفكر العلمي يف اضتضارة اإلسبلمية ،تسلسل ،33ص.3
( Hill , Mechanical Engineering in the Medieval Near East , pp. 64 -9.)35؛ بديع الزمان اصتزري عامل
مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة.
( )33اصتامع ،الصفحات .363-393،366 ،397 ،33 ،9 :
( )36مطلوب ،علم اضتيل عند العرب ،ص.32
( )33اصتامع ،ص.382
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ساعات واجزاء ساعات بغَت كلفة ،وتكون لطيفة الركل ،مستصحبة يف السفر واضتضر ،فامعنت الفكر وصنعت ابقًتاحو
ما اصفو " ،وكذلك صناعة زورق يوضع يف بركة يف غتلس الرراب(.)33
يتمثل اصتانب األكثر أقتية يف آالت اصتزري يف اآلليات واظتكوانت واألفكار واألساليب وميزات التصميم اليت
(.)30
يستخدمها ،ونتثل وصفو لآلالت وصف مهندس ؼتًتع مبدع عامل ابلعلوم النظرية والعملية
وقد جتاوزت اخًتاعات اصتزري اطتمسُت ،ونرَت ىنا اىل ابرز اؾتازات اصتزري وتصميماتو ،دون الدخول يف تفاصيلها
وطريقة عملها ؛ الن ذلك لتتاج اىل متخصص يف اعتندسة اظتيكانيكية ،وىذا البحث افتا ىو دراسة اترمتية ،ومن اىم تلك
االالت والتصاميم :
 -3تصميم وانراء غتموعة كبَتة من الساعات الدقاقة ذات الرخوص اظتتحركة.
 -6تصميم االواٍل العجيبة ،وترمل  :أابريق وطساس للوضوء وللفصد وأواٍل جملالس الرراب.
 -3فوارات (انفورات) اظتياه أبشكال ؼتتلفة.
 -3االت الزمر الدائم.
 -0االت رفع اظتياه ،وىي على أنواع :
أ -الة اظتغرفة الغامسة اظتدارة مبسنن جزئي.
ب -الة الدوالب ذي الكفات (تربينة دفعية على غرار تربينة بلتون الذي جاء من بعد اصتزري أبكثر من ستسة
قرون.
ت -مضخة الزؾتبَت والدالء اليت يديرىا دوالب اظتاء.
ث -اظتضخة ذات االسطوانتُت اظتتقابلتُت.
ج -الدواليب ذات االجنحة
ح -الدواليب ذات الكفات  /وىذه الدواليب بنوعيها تعرف يف عصران اضتاضر ابلًتبينات الدفعية ( Impulse
.)Turbines
خ -الدواليب ذات الريرات او االجنحة اظتوربة وتعرف ابلًتبينات الرد فعلية (.Reaction (Turbines
 -2الية حتويل اضتركة الدورانية اىل حركة ترددية*.
 -7أول مانع للتسرب يف كابسات االسطواانت.
وبتلك االؾتازات واالخًتاعات والتصاميم ؛ فأن ما جاء يف كتاب اصتزري يعد أعظم اؾتاز ىندسي ،ال يف اضتضارة
االسبلمية فحسب ،بل يف العصور الوسطى عموما(.)32
( )33اصتامع ،ص  607 ،303؛ وينظر  :مطلوب ،علم اضتيل ،ص 37؛ صاضتية ،الفيزايء واضتيل عند العرب ،ص .633
( )30اضتسن ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل للجزري ،ص.65
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وهبذا قدم اصتزري للبررية أكثر من  05آلة ابتكرىا كلها ووصفها بدقة يف كتابو اظتسمى" :اصتامع بُت العلم والعمل
النافع يف صناعة اضتيل" الذي جاء مروقا ومصحواب ابلرسومات التفصيلية اظتلونة اليت الزالت ابقية وزاىية حىت اآلن ،وكان
مهتما مبوضوعات البيئة وضرورة اضتفاظ عليها يف سياق تكاملي مع وسائل اإلنتاج التقليدية كالزراعة ،وعدد من اآلالت
(.)37
ذات العبلقة ابجملال الصحي

( )32شوقي ،العلوم واظتعارف ،ص ؛  622؛ و للتفاصيل عن تصاميم اصتزري واالتو وكيفية عملها ينظر  :كتابو  :اصتامع بُت العلم والعمل ،
بوعزي ،اعتندسة اظتيكانيكية ؛ ىيل ،العلوم واعتندسة يف اضتضارة االسبلمية ،ص 333-332؛ مراد ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو
اظتيكانيكية ؛ وينظر ايضا  :بديع الزمان اصتزري...عامل اظتيكانيكا واظتخًتع اظتبهر ،مقال على موقع ( :اترمتكم)  taree5com.com؛
الصويركي ،العامل الكردي الكبَت اشتاعيل بن الرزاز اصتزري ؛ ابن الرزاز اصتزري ،مقال منرور على موقع com.baytdz://http:؛ ميتاٍل،
ؼتًتع االنسان اآليل...
* وىو ما يعرف ابلعمود اظترفقي "عامود الكرنك"  ،لتول اضتركة الدوارة اظتستمرة إىل حركة ترددية خطية ،وىو أساسي لآلالت اضتديثة مثل
احملرك البخاري وػترك االحًتاق الداخلي وأدوات التحكم اآللية .ينظر  :بديع الزمان اصتزري ..عامل اظتيكانيكا واظتخًتع اظتبهر ،مقال على موقع
.taree5com.com :
( ) 37للتفاصيل ينظر  :بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة ؛ بديع الزمان اصتزري ..عامل اظتيكانيكا واظتخًتع
اظتبهر ،مقال على موقع taree5com.com :

ى
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غاسل اليدين اجملدول من اخًتاعات اصتزري

اشهر اجنازات اجلزري :

االنسان االيل  :اشتهر ابن الزاز اصتزري ابخًتاعاتو العجيبة ،واشهرىا واكثرىا اقتية االنسان االيل ،وعتذا االخًتاع

قصة يرويها اصتزري فيقول  " :ويف ذات ليلة قال األمَت نصَت الدين بن أرتق للجزري  " :كرىت أن يصب اظتاء على
يدي خادم أو جارية كي أتوضأ بو ،فهل لديك حيلة للوضوء ابظتاء دون أن يصبو أحد يل؟؟ " ؛ ومن ىنا جاءت فكرة

ى
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اإلنسان االيل الذي يعمل بطريقة ميكانيكية مربغتة لو مسبقا للمساعدة يف بعض األمور ،وابلفعل صنع لو بديع الزمان
اصتزري آلة على ىيئة غبلم يصب على يد اظتلك ماء" ليتوضأ بو ( ،)38وىي ما تسمى أبلة الوضوء او الة غسل اليدين
وكذلك االالت اظتوسيقية ،غَتىا من االالت اليت سبقت االشارة اليها ،اليت تعمل ذاتيا وتربو الية عمل الروبوت يف وقتنا
اضتاضر.
ساعات اجلزري  :كان عمل اصتزري ،كما يقول اضتسن سلسلة من أعمال اظتهندسُت العرب ومن سبقهم من مهندسي

اضتضارات السابقة لئلسبلم ،من يوانن ورومان وفرس ومسلمُت ؛ ولكن اصتزري مل يستوعب فقط فنون من سبقو بل اخًتع
كثَتاً من اآلالت والوسائل اظتيكانيكية واعتيدروليكية ،فمثبلً يف غتال الساعات صنع ساعة وصفها يف كتابو ،وىي تربو إىل
حد بعيد ساعة ابب جَتون( )39يف دمرق  -اليت صنعها دمحم الساعايت بُت عامي (020-033ىـ)  ،-وكذلك يف مدينة
فاس اظتغربية حتدث العامل برايس عن ساعتُت مائيتُت قائبلً  :أهنما تربهان ما اخًتعو اصتزري( ،)52وقد اشار ابن بطوطة

(اظتتوىف779 :ىـ) اىل مايربو ذلك يف حديثو عن وقفية اظتدرسة البوعنانية مبدينة فاس فبُت يف وصفو للمدرسة إهنا
اشتملت العديد من الغرف ،...ابإلضافة إىل رواقُت متقابلُت للدرس ،وصومعة تررف على اظتدينتُت :فاس القدَل وفاس
اصتديد ،وعلى قاعة للصبلة ازدانت مبنرب رائع بديع ...كما اشتملت على ساعة مائية كانت حديث الكتاب والرعراء
ردحا من الزمان ،نصبت قبالة ابب اظتدرسة الرئيسي يف شارع الطالعة الكربى ،)03("...حيث يعتقد اهنا رمبا تكون احد
)(38عبد الفتاح ،علي ،اعبلم اظتبدعُت من العرب واظتسلمُت ،مكتبة ابن كثَت ،دار ابن حزم ،ط.082-080/3 ،6535 ،3
( ) 39وىو أعظم ابواب اصتامع االموي بدمرق ،ويسمى ابب الساعات كما وصفو ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة (حتفة النظار يف غرائب
األمصار وعجائب األسفار) ،الناشر ،أكادنتية اظتملكة اظتغربية ،الرابط3337 ،ىـ ،336/3 ،وقال عنو ايقوت اضتموي  " :واظتعروف اليوم أن
اباب من أبواب اصتامع بدمرق ،وىو اببو الررقي ،يقال لو ابب جَتون ،وفيو ّفوارة ينزل عليها بدرج كثَتة يف حوض من رخام وقبّة خرب يعلو
ماؤىا ؿتو الرمح" ،معجم البلدان ،ط ،6دار صادر ،بَتوت.399/6 ،3990 ،
( )05ميتاٍل ،ؼتًتع االنسان اآليل ...؛ ذكر ايقوت اضتموي يف وصفو لباب جَتون احد ابواب اصتامع االموي بدمرق  " :وفيو ّفوارة ينزل

عليها بدرج كثَتة يف حوض من رخام وقبّة خرب يعلو ماؤىا ؿتو الرمح" ،معجم البلدان ،ط ،6دار صادر ،بَتوت399/6 ،3990 ،؛ صورة
من كتاب «اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل ،مقال على موقع موىوبون.
( ) 03رحلة ابن بطوطة (حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار) ،الناشر ،أكادنتية اظتملكة اظتغربية ،الرابط3337 ،ىـ 330/3 ،؛
وينظر  :صاضتية ،الفيزايء واضتيل عند العرب ،ص.633-667
* ابن عريب  :ىو الفيلسوف الصويف دمحم بن علي ابن عريب ،اظتلقب ابلريخ االكرب (238-080ىـ3635-3320/م من اىل مرسية
ابالندلس رحل اىل اظتغرب ومصر والرام واستقر بدشق ،وىو من مراىَت الفبلسفة اظتسلمُت ودرس الفقو واضتديث ولو ؿتو  689كتااب ورسالة
ص ،387وعاش بدمرق وتويف فيها ودفن ابحمللة اليت عرفت ابشتو .الصفدي ،صبلح الدين خليل بن ايبك ،الوايف ابلوفيات ،حتقيق  :ازتد
االرانؤوط و تركي مصطفى ،دار احياء الًتاث ،بَتوت ، 362-363 / 3 ،واقيم على ضرلتو مزار بسيط ،بٌت عليو فيما بعد السطان العثماٍل
سليم  -عندما دخل دشق وزار قرب ابن عريب -جامعا ابلقرب منو ،وعد ختطيط اصتامع انتبو اظتهندسون اىل للمنرأة اظتائية (الناعور) فحملت
اشتو ،يوسف ،شدو النواعَت ،ص.388
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الساعات اليت صممها اصتزري  ،وقد صنع اصتزري وصمم العديد من الساعات ومنها ساعة الطاووس( ،)06اال ان اشهر
تلك الساعات ىي :
ساعة الفيل  :وىي أحد ساعاتو اظتائية اظتعروفة ابسم(ساعة الفيل) واليت تتكون من وزن يعمل على الطاقة اظتائية على

شكل فيل ،والعناصر اظتختلفة للساعة موجودة يف بيت على ظهر الفيل كتلس فيو دتثال برري معمم حولو دتاثيل صغَتة
لعصافَت ،ودتاثيل كبَتة نسبياً غتسمة لتنُت صيٍت وطائر الفينيق اظتصري ،وىذه الساعة تعترب الساعة األوىل اليت يكون لآللة
رد فعل صويت ْتيث تصدر أصوااتً مًتاكبة بطريقة ميكانيكية بعد فًتات معينة من الزمن ،ففي ىذه اآللة اإلنسان اآليل
يضرب الصنج ،وتغرد الطيور اظتيكانيكية ،بعد كل ساعة أو نصف ساعة(.)03
وتعد ساعة الفيل مثاالً مبكراً يف التعددية الثقافية ؽتثلة ابلتكنولوجيا ،فالفيل نتثل ثقافات اعتنود واألفارقة ،والتنُت نتثل
الثقافة الصينية ،وط ائر الفينيق نتثل الثقافة اظتصرية القدنتة ،ونتثل عمل اظتياه الثقافة اليواننية القدنتة ،والعمامة دتثل الثقافة
اإلسبلمية(.)03

) (06ينظر :اصتزري ،اصتامع ،ص 38وبعدىا ؛ وللتفاصيل عن ساعة الطاووس ينظر:
Salim Al-Hassani , Al-Jazari’s Peacock Clock (1206) CE), Published on: 29th december
2020, muslimheritage.com.
( Hill , Mechanical Engineering in the Medieval Near East, pp. 64-9.)03؛ غتموعـة مـؤلفُت ،الـف
اخًتاع واخًتاع ،الًتاث االسبلمي يف عاظتنا اظتعاصر ،حترير :سليم اضتسٍت ،تررتة  :ابراىيم لتِت شهايب ،6532 ،ص 37؛ ويكبيداي  :اظتوسـوعة
اضترة ،مقالة  :بديع الزمان ابو العز بن اشتاعيل بن الزاز اصتزري اظتلقب ابصتزري ؛ بديع الزمان اصتزري عامل مسـلم ابتكـر االنسـان اآليل مـن ألـف
سنة ؛ وينظر عن ساعات اصتزري  :ىيل ،العلوم واعتندسة يف اضتضارة االسبلمية ،ص.379 -373
( )03بديع الزمان اصتزري أحد أعظم ميكانيكيّي وؼتًتعي التاريخ ،مقال...

ى
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ساعة الفيل كان واحداً من أعظم اخًتاعات اصتزري وأكثرىا شهرة.

الكرنك  :يُعد بديع الزمان أول من ابتكر ،واستخدم نظام ذراع اإلدارة والتدوير (الكرنك) كجزء من االلة حيث حيث

استخدمو يف احد االتو اليت صنعها لرفع اظتياه( ،)00ويعد ىذا االؾتاز من أىم االكترافات اظتيكانيكية على اإلطبلق؛ ألنو
لتول اضتركة الدائرية إىل حركة مستقيمة ،ويستخدم الكرنك اليوم يف معظم اآلالت الصناعية كمحركات السيارات
والقطارات والبواخر والدراجات النارية ،واظتضخات والروبواتت.

( )00ىيل ،العلوم واعتندسة يف اضتضارة االسبلمية ،ص.333 -335

ى
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االت رفع ادلياه  :كما اخًتع اصتزري أول آالت رفع اظتياه حيث استخدم فيها ألول مرة السلسلة اضتديدية اليت

تستخدم اليوم يف ػتركات السيارات(.)02
ومن االالت اظتنجزة اليت تعد شاىدا حيا على براعة اصتزري واؾتازاتو القابلة للتطبيق ىي مضخة الريخ ػتي الدين لرفع
اظتاء ،تقع إىل جانب جامع الريخ ػتيي الدين بن عريب* :
انعورة الشيخ حمي الدين  :ىي عبارة عن جهاز رفع اظتاء الثالث للجزري الذي وصفو يف ؼتطوطاتو وىي من فتوذج

اظتضخة الساقية أو (مضخة الزؾتَت والدالء) ،وىي عبارة عن انعورة التزال ْتالة جيدة  -لكنها متوقفة عن العمل ورفع
اظتاء منذ سنوات ،-توجد حاليا بدمرق يف بيت احد سكان اظتنطقة بزقاق يعرف بزقاق الريخ ػتي الدين  ،وىي تررف
على دمرق.
وىذه الناعورة نفذت بعد وفاة ؼتًتعها بـ  05 :عاما على وجو التقريب ،لرفع اظتاء للبيمارستان القيمري من هنر يزيد –
احد اىم فروع هنر بردى وانقاىا بسبب علوه – حيث ان سيف الدين القيمري بٌت البيمارستان وافتتحو سنة
223ىـ3603/م ،لذا يتبُت ان عمر اظتنرأة  7قرون ونصف.
ورغم اهنا ليست اىتم االخًتاعات يف كتاب اصتزري ،لكنها حتظى ابقتية استثنائية ابلنسبة ظتؤرخي التقنية ،ألنو لوال
منرأة الريخ ػتي الدين اليت ال تزال ْتالة جيدة حىت االن ،لبقي الظن لدى مؤرخي التقنية أبن اصتزري مل يصف اال
(.)07
فتوذجا مل مترج اىل حيز التطبيق العملي ،أي اهنا دليل على امكانية تنفيذ تصميمات اصتزري

( )02بديع الزمان اصتزري أحد أعظم ميكانيكيّي وؼتًتعي التاريخ ،مقال  ...؛ للتفاصيل عن االت رفع اظتياه ينظر  :اصتزري ،اصتامع ،الفصل
االول اىل الفصل اطتامس ؛ ىيل ،العلوم واعتندسة يف اضتضارة االسبلمية ،ص 333 -332؛ اضتسن ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف
صناعة اضتيل للجزري ،ص ،02-63حيث قدم شرحا وصورا صتزء من كتاب اصتامع وىو النوع اطتامس الذي يتناول االت رفع اظتاء .
( )07يوسف ،شدو النواعَت ،ص.387-380

ى
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ويبدو من خبلل كتاب اصتزري انو اوىل يف اؾتازاتو وتصاميمو اىتماما ابلغا ابالت رفع اظتاء ،ولعل ذالك يعود اىل ان
حيواي يف الببلد العربية واإلسبلمية ؛ ومن ىنا
أمرا ًّ
أتمُت اظتاء من أجل الررب والري ولؤلغراض اظتنزلية والصناعية ،كان ً
حتتاج عمليات الري يف كثَت من األحيان ،إىل وسائل لرفع اظتاء لتلبية اضتاجات األساسية كالررب والطبخ ،أو لتزويد
األراضي الزراعية ابظتياه البلزمة للزراعة ( ،)08وىذا يرَت ان اصتزري ْتث يف صناعة كثَت ؽتا كان الناس لتتاجونو يف زمانو،
او ؽتا ىدتو اليو خربتو العلمية وجتربتو العملية(.)09

( )08م راد ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية.
) (09مطلوب ،علم اضتيل ،ص.32
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فتاذج من االت رفع اظتاء للجزري.
اثر اخرتاعات ابن الرزاز اجلزري على احلضارة االسالمية والنهضة االوربية :

يعد بديع الزمان أبو العز بن إشتاعيل اصتزري (256-035ه 3652-3332/م) أبرز علماء اإلسبلم واضترفيُت
واظتهندسُت اظتيكانيكيُت واظتخًتعُت ،وذلك بسبب اخًتاعاتو اظتيكانيكية األساسية(،)25
ونتكن القول ان اصتزري ىو اول من استخدم اظتعرفة واطتربة التقنية (التكنلوجية) لصا ح االغراض اظتفيدة للمجتمع مثل
الساعات الزمنية والطواحُت واظتعاصر واالالت اظتيكانيكية اظتختلفة وادوات رفع اظتاء(.)23
ولذلك مت وصفو بـ“ أب ىندسة العصر احلديث “ ،وبسبب اخًتاعو للروبوت البرري القابل للربغتة يف وقت مبكر،

فقد مت وصفو أبنو“ أب الروبواتت“(.)26

وقد سبقت اؾتازات اصتزري شبيهاهتا الغربية بقرون عديدة ،فمثبل أقدم منرأة مائية مراهبة الالت اصتزري يف الغرب
ىي تلك اليت وصفها اغريكوال* عام 3002م أي بعد قرنُت ونصف من منرأة اصتزري اليت وصفها أبهنا ساقية ذات زؾتَت
ودالء تدور مبحرك مائي من اظتسننات اظتتعامدة(.)23
( )25الصويركي ،العامل الكردي الكبَت اشتاعيل بن الرزاز اصتزري ؛ بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة.
( )23الررّتي ،اصتامع بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري ،ص.338
( )26بديع الزمان اصتزري...عامل اظتيكانيكا واظتخًتع اظتبهر ،مقال على موقع taree5com.com :
؛ بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة.
( )23يوسف ،شدو النواعَت ،ص.395
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وابتكر اصتزري أكثر من  25آلة ميكانيكية وىيدروليكية تعتمد على الطاقة الكهرومائية ،وقد أتثر بو العديد من علماء
الغرب يف فًتة النهضة اظتبكرة ومن أبرزىم دافنري ،الذي قامت معظم اخًتاعاتو على ما ابتكره اصتزري(.)23
واعًتف اظتؤرخ)  Lynn Whiteلُت وايت( أن الًتوس القطعية ظهرت ألول مرة يف مؤلفات اصتزري ،وأهنا مل تظهر
يف أورواب إال بعد اصتزري بقرنُت يف ساعة جيوفاٍل دوندي الفلكية 3323م( )20؛ ويف غتال الساعات يبُت دوانلد ىيل
فضل اصتزري واسبقيتو يف اخًتاعها ومعرفة العامل االسبلمي هبا قبل الغرب حيث يقول  " :ان ىذا النوع من ساعات ضبط
معروفا يف العامل االسبلمي منذ القرن اضتادي عرر اظتيبلدي قبل اول ظهور لو يف الغرب مبائيت عام "(.)22
وقد تضمن كتاب اصتزري ذخَتة كبَتة من الوسائل اعتيدروليكية ،واظتهارات اظتيكانيكية العاظتية اليت ظهرت ااثرىا يف
اوراب عندما مت التوصل اىل اكتراف التصميم اظتيكانيكي للمحركات البخارية وػتركات االحًتاق الداخلي ومباديء التحكم
االيل ،وىذا التأثَت اليزال ظاىرا يف اعتندسة اظتيكانيكية اظتعاصرة ،ونتكن القول ان علم اصتزري كان أحد أسس النهضة
العلمية يف اضتضارة العربية اإلسبلمية اليت انتقلت فيما بعد إىل أورواب(.)27
كما كان اصتزري أول من حتدث عن ذراع الكرنك ((  Crankshaftالذي حول اضتركة الدائرية إىل أفقية دافعة لؤلمام،
وىي فكرة ػتركات القاطرات والسيارات ،ومل يظهر الكرنك كجزء من االلة يف اوراب اال يف القرن اطتامس عرر اظتيبلدي،
حيث فجر ثورة يف اعتندسة اظتيكانيكية( ،)28واألكثر عبقرية انو كان يستخدم اظتاء يف ترغيل ىذه اآلالت لعدم وجود
استخدامات فاعلة للوقود يف ىذا الوقت  ،كما ابتكر اصتزري آالت رفع اظتياه ،واستخدم الكرات اظتعدنية لئلشارة إىل
الوقت يف الساعات اظتائية ،وتكمن أقتية تصاميم اصتزري أبن كافة آالت رفع اظتاء اظتعقدة ذات الزؾتَت والدالء اظتوضوعة
قبل زمانو كانت تدور بقوة دفع اضتيواانت وليس بقوة اظتاء وىو الذي وضع أساس االستفادة من الطاقة الكامنة للمياه
بركل عملي و ؾتح يف تغيَت مفهوم الطاقة والنقل واضتركة فقبلو كان العامل يعتمد على اضتيواانت يف نقل اظتاء أو رفعو من
األهنار واظتصارف ،ليأيت ىو آبالتو وادواتو ويستخدم اآللة والًتوس وقوة تيار اظتاء اصتاري ليمثل ذلك نقلة نوعية بكل

( )23بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة.
( )20ىيل ،العلوم واعتندسة يف اضتضارة االسبلمية ،ص  339؛ موسوعة اتريخ العلوم العربية Dona.R.Hill, .
 "Engineering", in Roshdi Rashed, ed , London and New York , Vol. 2 , pp. 751–795 ,؛
بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة.
( )22العلوم واعتندسة يف اضتضارة االسبلمية ،ص.379
(67) Hill, Studies in Medieval Islamic Technology, II, pp. 231-232.
( )28الف اخًتاع واخًتاع ،ص.330
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اظتقاييس يف مفاىيم العلم واتريخ اضتضارة اإلنسانية ،وابتكر اآلالت الضاغطة والرافعة والناقلة واحملركة ووصفها بكل دقة
وأوضح خصائص كل منها(.)29
ويف حديثو عن بعض االالت اظتتنوعة اليت تضمنها القسم االخَت من كتاب اصتزري  -وىي ترمل اقفال ومنبهات واباب
اثراي صمم لقصر االمَت يف مدينة امد – قال ىيل  " :اما الباب فهو ذو مغزى يف اتريخ التقنية ،النو تضمن طريقة صب
مل تكن معروفة قبل ذلك الوقت ،فقد كان مصنوعا من الصفر (النحاس االصفر) والنحاس ،وكانت بعض قطع الصفر
تصب يف قوالب مغلقة يف تربة رملية خضراء"(.)75
وقد تناول علماء الغرب اصتزري واسهاماتو ابلبحث والدراسة ،وأثنوا على اؾتازاتو وأشادوا هبا وبينوا اثرىا على النهضة
االوربية والثورة الصناعية اضتديثة ،ومنهم  :مؤرخ التكنولوجيا اإلؾتليزية اظتهندس دوانلد ىيل قال  " :نرى للمرة األوىل يف
عمل اصتزري عدة مفاىيم مهمة لكل من التصميم والبناء ،مثل تصفيح األخراب لتقليل التروه إىل أدٌل حد وحتقيق
التوازن الثابت بُت العجبلت ،واستخدام قوالب خربية (نوع من النماذج) وفتاذج الورق إلنراء التصاميم ،ومعايرة
الفتحات وطحن اظتقاعد واظتقابس للصمامات مع مسحوق الصنفرة ليبلئم اظتاء ،وصب اظتعادن يف صناديق مقفلة مغلقة
(.)73
ابلرمل"
()76
ويقول جورج سارتون((  ": George Sartonاصتزري مهندس وصانع نريط يدخل يف التفاصيل الدقيقة
للميكانيك وأقتيتها التقدر ابلثمن ،يف اتريخ اعتندسة يف العامل " ويقول ايضا " :إ ّن اخًتاعات اصتزري ما زالت تعزز أنظمة
وسائل النقل اضتديثة اطتاصة بنا ،لقد كانت اآلليات البلزمة للتدوير من األعاجيب اعتندسية يف زمانو ،وكذلك اليوم ،وىي
أيضاً تستمر يف ترغيل كل طائرة وقطار وسيارة على ىذا الكوكب".
ويف مهرجان العامل اإلسبلمي الذي عقد يف بريطانيا عام 3972م ،عرضت فتاذج لرفع اظتاء صنعت حسب إرشادات
بديع الزمان اصتزري ،وآلة لقياس كمية الدم اليت تؤخذ من اظتريض ،أما اخًتاعو الذي أاثر إعجاب اظتراىدين ودىرتهم،
فهو (الساعة الدقاقة) ،وىي ساعة مائية حتدد الوقت وتقدم إشارات  -تقوم أبدائها ُدمى -لدوران دائرة الربوج ،وتعاقب
الرمس والقمر يف فلكهما السرمدي الدائم الذي ال انقضاء لو ،وال انتهاء(.)73
( )29الررّتي ،اصتامع بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري ،ص 339؛ الف اخًتاع واخًتاع ،ص 330؛ ويكبيداي  :اظتوسوعة اضترة ،مقالة :
بديع الزمان ابو العز بن اشتاعيل بن الزاز اصتزري اظتلقب ابصتزري ؛ ابن الرزاز اصتزري ،مقال منرور على موقع  com.baytdz://http:؛
بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة.
( )75العلوم واعتندسة يف اضتضارة االسبلمية ،ص.392
( Hill , 1998, P:231-232.)73؛ ويكبيداي  :اظتوسوعة اضترة ،مقالة  :بديع الزمان ابو العز بن اشتاعيل بن الزاز اصتزري اظتلقب
ابصتزري.
)72( Introduction to the History of Science, vol. 2, p. 510
( )73م راد ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية.
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ومل تقتصر اقتية اصتزري يف اؾتازاتو واالالت اليت صنعها واؾتزىا فحسب ،بل تعدى ذلك اىل تصاميمو وؼتطوطاتو اليت
اعتمدت ىي االخرى كاسس لبلخًتاعات البلحقة على يد من جاء بعده من العلماء ،حيث اظهر براعة يف فن الرسم
الصناعي ويف وصف ادق االالت واكثرىا تعقيدا بلغة علمية دقيقة واضحة(.)73
وقدم اصتزري وصفا طتمس آالت لرفع اظتياه تعمل بقوة جراين اظتاء يف غتراه الطبيعي ،وقد جعلها اصتزري ذات
تصميمات ؼتتلفة لتناسب االرتفاعات اظتتباينة اليت يلزم نقل اظتاء إليها… وقد تركت ىذه اآلالت بصمة واضحة على
اتريخ صناعة اآلالت يف العامل ،وكذلك وصف اصتزري النموذج األول للمضخة اظتائية اليت مهدت السبيل البتكار احملرك
البخاري وآالت الضخ اليت تعمل ابظتكابس أو األسطواانت اظتتداخلة(.)70
ويعد االنسان االيل (الروبوت) من أبرز اإلخًتاعات اليت أؾتزىا العلماء اظتسلمون يف ىذا اجملال ؛ واليت يرجع الفضل يف
اخًتاعو إىل عامل الرايضيات واعتندسة اظتيكانيكية العامل اظتسلم بديع الزمان اصتزري ،الذي أذىل علماء الغرب أبفكاره
(. )72
العلمية واخًتاعاتو اليت أحدثت ثورة يف اظتيكانيكا اعتندسية
واخَتا نتكن القول ابنو من األمور اظتثَتة للدىرة أن العامل بديع الزمان اصتزري كان حريصا أن يعطي يف اآلالت اليت
ابتكرىا اقتية للجانب اإلنساٍل يف التصميم والتنفيذ ،وقد دتيزت االتو ابلفعل ابلطابع االنساٍل ،كما وصفها مؤلف كتاب
اتريخ تطور اإلنسان اآليل  ، Mark E ،Rosheim ،الذي كان قد وصف الفرقة اظتوسيقية للجزري وقال عنها:
"على عكس اإلغريق ،فإن األمثلة العربية لئلنسان اآليل ال تعكس تطورا مفصليا يف التصميم فحسب ،بل تعكس توجها
الستخدام اظتوارد اظتتاحة لراحة اإلنسان"( ،)77فهو يرى أن علم اضتيل كتب أن متدم الناس وأال يصبح غترد تسلية ومرح
فحسب(.)78

( )73يوسف ،شدو النواعَت ،ص 395؛
Al Hassani,Salim , 800 Years Later: In Memory of Al-Jazari, A Genius Mechanical
 Engineer , Published on: 30th January 2008, muslim heritage.com؛ الصويركي ،العامل الكردي
الكبَت اشتاعيل بن الرزاز اصتزري ؛ صورة من كتاب اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل ،مقال على موقع موىوبون.
( )70ىيل ،العلوم واعتندسة يف اضتضارة االسبلمية ،ص 333-333؛ م راد ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية ؛ الف اخًتاع
واخًتاع ،ص.337
) (72عنب ،العامل اظتسلم بديع الزمان اصتزري مؤسس علم الروبوت ،ص.36
(77) Rosheim ، Mark E. ،Robot Evolution : The Development of Anthrobotics ،WileyIEEE (1994) ،p. 9.
( )78بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة.
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وهبذا انل اصتزري لقب شيخ العلماء اظتسلمُت ألنو استطاع يف علم اضتيل أن لتقق الفائدة عندما وضع الفكر ػتل قوة
العضبلت ووضع اآللة ػتل جهد اصتسد(.)79

دلاذا ضاعت احلقيقة؟

رغم كل ابداعات اصتزري اظتيكانيكية مل تكن ىذه األفكار شائعة بُت األجيال الرابة ،وابلتايل بعد وفاتو ؛ مل يلحظ
أحد أعمالو ومت دفنها دون أن يلتفت عتا أحد من أبناء اضتضارة اإلسبلمية ،وىو ما قد يربر عدم االكًتاث هبا أو البناء
عليها حينذاك ،وبطريقة ما؛ وصلت أعمالو إىل العلماء الغربيُت خبلل فًتة عصر النهضة على األرجح ،وذلك عن طريق
العبلقات التجارية بُت األجزاء الررقية والغربية من البحر األبيض اظتتوسط ،واليت أصبحت فيما بعد قاعدة لدراسة أشهر
العلماء اظتعاصرين مثل  :دافنري ،إيفاؾتليستا توريتريللي (3258-3237م) ؼتًتع البارومًت ؛ فهل استفادت تلك
األشتاء األوروبية الرهَتة من منجزات اصتزري وجتاىلت إحالة الفضل ألصحابو أم ال ؟ ،تلك فرضية مل يثبت صحتها من
عدمها إىل اآلن.
أما يف العصر اضتديث ؛ فقد مت الكرف عن أعمالو من قبل اظتؤرخُت واظتهندسُت األظتان يف الربع األول من القرن التاسع
عرر(.)85

اخلامتة :
بعد دراسة موضوع العامل اظتسلم بديع الزمان ابو العز بن اشتاعيل بن الرزاز اصتزري اظتتوىف سنة 256ىـ
 3652/م والبحث فيو ،ـتلص اىل النتائج االتية :

 -5عاش اصتزري يف مدينة امد قاعدة داير بكر من اقليم اصتزيرة الفراتية مابُت منتصف القرن السادس
اعتجري وحىت مطلع القرن السابع اعتجري ،وعاصر اثنُت من ملوك الدولة االرتقية وحظي عندىم
ابظتكانة الرفيعة واظتنزلة العالية ،وقدموا لو الدعم والترجيع حىت صار كبَت اظتهندسُت يف ببلطهم ،وقد
اشار اىل ذلك يف مقدمة كتابو اصتامع.

 -6يعد اصتزري احد اشهر علماء اقليم اصتزيرة الفراتية ،بل علماء اظتسلمُت يف علم اضتيل (اعتندسة
اظتيكانيكية).
( )79ميتاٍل ،ؼتًتع االنسان اآليل...
( )85بديع الزمان اصتزري ..عامل اظتيكانيكا واظتخًتع اظتبهر ،مقال على موقع .taree5com.com :
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 -7رغم الرهرة واظتكانة اليت انعتا اصتزري وبراعتو يف علمو اال انو التوجد أي معلومات عن سَتتو وحياتو
واؾتازاتو يف كتب الًتاجم والطبقات والتاريخ سواء" من عاصره او من جاء بعده ؛ ومل نقف على علة
ذلك.

 -8كل مايتوفر عنو من معلومات ىي من خبلل كتابو الرهَت(اصتامع بنب العلم والعمل النافع يف صناعة
اضتيل) ،وقد انل ىذا الكتاب اىتماما ابلغا من الباحثُت واظتختصُت يف التاريخ واضتضارة واعتندسة
اظتيكانيكية واظتخًتعُت عراب ومسلمُت واجانب وتناولوا الكتاب ابلبحث والتحليل والدراسة والتحقيق
والًترتة اىل عدة لغات.

 -9اثٌت اظتستررقون على علم اصتزري واقتية كتابو من الناحية العلمية ظتا لتتويو من اخًتاعات وتصاميم
عدت اساسا للنهضة االوربية اضتديثة يف غتال اعتندسة اظتيكانيكية.
 -:اطلع اصتزري على علوم واؾتازات من سبقو وقد دتيز ابالمانة العلمية واشار اىل ذلك يف مقدمة كتابو
اصتامع ،وبُت انو اضاف على اؾتازات من سبقو وطور بعضها وابتكر اخرى مل يسبقو اليها احد.

; -شهد العلماء الغربيون للجزري ابنو سبق علماء الغرب يف كثَت من اخًتاعاتو وانو قدم للبررية خدمة
جليلو ابخًتاعاتو تلك ،واهنا كانت اساسا ومنطلقا للثورة الصناعية اليت شهدهتا اوراب فيما بعد.

< -يعد اصتزري من العلماء القبلئل الذين رتعوا بُت النظرية والتطبيق يف اعمالو وتصاميمو ،اليت كان عتا
الفضل يف اعتام من جاء بعده من العلماء.

= -افضل ماقدمو اصتزري يف غتال اعتندسة اظتيكانيكية ىو اخًتاعاتو وتصاميمو يف العديد من االالت
كالساعات ،واالت رفع اظتاء والكرنك واالالت اظتتحركة من دمى واجهزة صحية وموسيقية،جعلتو يعد
ؼتًتع االنسان االيل او ما يعرف اليوم ابلروبوت.
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مالحق
تضم صور دلخطوط كتاب اجلامع بني العلم والعمل النافع يف صناعة احليل ومناذج من االتو وتصاميمو
من ادلخطوط واليت رمسها بيده
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الصفة االوىل من خمطوط كتاب اجلامع بني العلم والعمل النافع يف صناعة احليل للجزري (مقدمة
ادلؤلف)
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اقسام الكتاب وحمتوايتو.
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من تصاميم اجلزري مع الشرح
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من تصاميم اجلزري مع الشرح
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قائمة ادلصادر وادلراجع :

اوال  :ادلصادر وادلراجع العربية :

-3
-6
-3
-3
-0
-2
-7
-8

ابن الرزاز اصتزريmawdoo3.com ،
ابن الرزاز اصتزري ،مقال منرور على موقع . com.baytdz://http:
ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة (حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار) ،الناشر ،أكادنتية اظتملكة اظتغربية ،الرابط3337 ،ىـ.
بديع الزمان اصتزري أحد أعظم ميكانيكيّي وؼتًتعي التاريخ ،مقال منرور يف صحيفة روانىي (صحيفة الكًتونية سياسية اجتماعية ثقافية)
إعداد :غاندي إسكندر.6539/8/66 ،
بديع الزمان اصتزري عامل مسلم ابتكر االنسان اآليل من ألف سنة ،حتقيق دمحم سعيد ،مقال يف جريدة اصتمهورية أونبلين ،علماء مسلمون
غَتوا وجو العامل  56 ،35-9مايو .6565
بديع الزمان اصتزري...عامل اظتيكانيكا واظتخًتع اظتبهر ،مقال على موقع . taree5com.com :
بوعزي ،أزتد ،اعتندسة اظتيكانيكية عند العرب واظتسلمُت بُت القرن التاسع والقرن السادس عرر ،غتلة اظتهندس التونسي ،عدد 33
ديسمرب -نوفمرب .3996
اصتزري ،ابو العز بديع الزمان بن اشتاعيل ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل ،ؼتطوط معهد الثراث العلمي العريب  -حلب،

(نسخة بصيغة  )pdfمكتبة نور.Noor-Book.com ،
 -9حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيٍت (ت3527ىـ) ،كرف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مكتبة اظتثٌت،
بغداد3933 ،م.
 -35اضتسن ،ازتد يوسف ،اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل للجزري ،غتلة اتريخ العلوم العربية ،العدد  ،3أاير ،3977
ص.65
 -33الدو مييلي ،عند العرب ،واثره يف تطور العلم العاظتي ،تررتة  :عبد اضتليم النجار و دمحم يوسف موسى ،دار القلم ،د .ت.
 -36الزركلي ،خَت الدين ،االعبلم ،ط ،30دار العلم للمبليُت.6556 ،
 -33الررّتي ،وجيو ،اصتامع بُت العلم والعمل البن الرزاز اصتزري ،غتلة عامل اظتخطوطات والنوادر ،مج ،0ع ،3مايو -اكتوبر .6555
 -33شوقي ،جبلل ،العلوم واظتعارف اعتندسية يف اضتضارة االسبلمية ،ط ،3الكويت.3990 ،
 -30صاضتية ،دمحم عيسى ،الفيزايء واضتيل عند العرب ،غتلة عامل الفكر ،مج ،33ع  ،6يوليو -اغسطس -سبتمرب ،الكويت.3983 ،
 -32الصفدي ،صبلح الدين خليل بن ايبك ،الوايف ابلوفيات ،حتقيق  :ازتد االرانؤوط و تركي مصطفى ،دار احياء الًتاث ،بَتوت.
 -37صورة من كتاب  :اصتامع بُت العلم والعمل النافع يف صناعة اضتيل ،مقال على موقع موىوبون.
 -38الصويركي ،دمحم ،العامل الكردي الكبَت اشتاعيل بن الرزاز اصتزري (257-023ه3652-3332/م) ،مقال منرور يف موقع sema :
 ،kurd.netلندن  60شباط .6533
 -39عبد الفتاح ،علي ،اعبلم اظتبدعُت من العرب واظتسلمُت ،مكتبة ابن كثَت ،دار ابن حزم ،ط.6535 ،3
 -65علي ،حسُت ،ابن الزاز اصتزري رائد علم اظتيكانيكْ ،تث منرور ضمن وقائع مؤدتر ازتد اطتاٍل الدويل الثالث ،تركيا-0 ،
.6539/35/2
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 -63عنب ،دمحم ازتد عبد الرزتن ،العامل اظتسلم بديع الزمان اصتزري مؤسس علم الروبوت ،غتلة افكار ،العدد ،370االردن ،تررين االول
.6538
-66

الغراري ،حليمة ،بـناة الفكر العلمي يف اضتضارة اإلسبلمية  :مبلمح من سَت علماء مسلمُت من عصور ؼتتلفة ،اظتنظمة اإلسبلمية

للًتبية والعلوم والثقافة.6556 ،

 -63غتموعة مؤلفُت ،الف اخًتاع واخًتاع ،الًتاث االسبلمي يف عاظتنا اظتعاصر ،حترير :سليم اضتسٍت ،تررتة  :ابراىيم لتِت شهايب.6532 ،
 -63غتموعة مؤلفُت ،موسوعة اعبلم العلماء العرب واظتسلمُت ،ط ،3دار اصتيل ،بَتوت.6550،
 -60م راد ،بركات دمحم ،اصتزري ...اخًتاعاتو العلمية وتطبيقاتو اظتيكانيكية ،مقال منرور على موقع قصة
االسبلم/االعبلم.6533/6/36،
 -62مطلوب ،ازتد ،علم اضتيل عند العرب ،غتلة اظتورد ،العدد .6555 ،3
 -67ميتاٍل ،برادوست ،ؼتًتع االنسان اآليل ...اظتخًتع بديع الزمان اصتزري ،مقال منرور على موقع وكالة (صدى الواقع السوري)
االعبلمية .6565/ 6/32 ،Vedeng News /
 -68ىيل ،دوانلد .ر ،العلوم واعتندسة يف اضتضارة االسبلمية ،تررتة  :ازتد فؤاد ابشا ،مطابع السياسة ،الكويت.6553 ،
 -69ويكبيداي  :اظتوسوعة اضترة ،مقالة  :بديع الزمان ابو العز بن اشتاعيل بن الزاز اصتزري اظتلقب ابصتزري.
 -35ايقوت اضتموي ،معجم البلدان ،ط ،6دار صادر ،بَتوت.3990 ،
 -33يوسف ،حسن دمحم ،شدو النواعَت لو حكاية ،غتلة العريب ،العدد  ،373كانون الثاٍل .3995

اثنيا :ادلراجع االجنبية :

32- Al Hassani,Salim , 800 Years Later: In Memory of Al-Jazari, A Genius Mechanical
Engineer , Published on: 30th January 2008, muslim heritage.com.
33- Al Hassani,Salim, Al-Jazari’s Peacock Clock (1206) CE), Published on: 29th december
2020, muslimheritage.com.
34- Dona.R.Hill, "Engineering", in Roshdi Rashed, ed , London and New York.
35- Donald Hill, Mechanical Engineering in the Medieval Near East , Scientific
American, May 1991.
36- Donald. R. Hill, Studies in Medieval Islamic Technology, edite d by D. A. King,
Ashgate, 1998.
37- Hayes, John Richard,The Genius of Arab Civilization: The Source of the Renaissance.
2nd Edition. Massachusetts Institute of Technology Press, 1983. p. 205.
38- Kuzu,Ali, El- Cezeri Dünyanın Ilk Mühendisi,Paraf Yayinlari,Istanbul1.Basim,2013,
p,11.
39- Lance Day, Ian McNeil, Biographical Dictionary of the History of Technology, AlJazari, Ibn Al-Razzaz , 2013
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40- Marco Ceccarelli , Distinguished Figures in Mechanism and Machine Science : Their
Contributions and Legacies, Part 2. P1-21.
41- Marco Ceccarelli , Distinguished Figures in Mechanism and Machine Science: Their
Contributions and Legacies, Vol. 1. P6. Part 2, 2009.
42- Norman SMITH, The Arabian Legacy. New Scientist , 1974.
43- Rosheim ، Mark E. ،Robot Evolution : The Development of Anthrobotics ،
Wiley-IEEE (1994)
44- Sarton, George, Introduction to the History of Science , 1927.
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ملخص البحث:

ْنسيدا ٞنتطلبات الدعوة للمشاركة يف وقائع اٞنؤٕنر العلمي اٝنػاس الػ ي ينهمػو سركػا دراسػات اٞنواػذي والػ ي نطػوي
غايتػػو واىدااػػو السػػاسية علػػؤ ايىتمػػاـ ّنسػػؤولية يف سػػليا ايا ػواا علػػؤ ػراث ويت ػػارة اقلػػي اٛنايػػرة ال را يػػةي ى ػ ا
البحػث اٞنتوااػػع الػ ي عنوا ػػو :ل لمػر العلمػػاا السػػرايف سػػا اقلػي اٛنايػػرة ال را يػػة يف نوا ػ سػا سسػػًنة اٜن ػػارة ايسػػالسية
وال ي يسعؤ بو البايتث لل ت عناية اٞنؤٕنريا ٥نو امر ائة علماا سا سلة ااػيلة قػد زىػت بػدورىا اٝنارلػة التار٫نيػة لل ايػرة
يف عهود زاىرة ذىبية.
يه ػػدؼ البح ػػث اأ بي ػػاف لم ػػر ودور العلم ػػاا الس ػ ػرايف س ػػا ابنػ ػاا اٛناي ػػرة ال را ي ػػة يف سس ػػًنة اٜن ػػارة العربي ػػة الس ػػالسية
واسهاساهت اٛنلية وي سيما يف عصر اشراقتها يف لالقروف الثاسا والتاسع والعاشػر للمػيالد ي سػا ػالؿ دراسػة وُنػث لػ
ايسهاسات واياثر وايدوار العلمية يف ٠نايت العلوـ اٜنكمية والنقلية وسا ل ت تو عقوٟن وسا ركو اكرى سػا ػراث مقػايف
علمي ٞنا يستحقو ى ا اٞنواوع سا ايىتماس .
كما ا٨نية البحث يف كو و يتناوؿ عطاا ونهود سكوف ناري سه واايذ لو اتر٫نو ولمره يف سدف اقلي اٛنايرة ال را يةي
واظهػػار اف سػػا قدسػػو ابنػػاعه سػػا العلمػػاا سػػا اسػػهاسات يف ٠نػػايت العلػػوـ العقليةلاٜنكميػػة ػػالؿ عهػػود ايش ػراؽ العػػر
ايسالسي اٞنتعاقبة ىو لي اسهاسا ائيال او د يال بذ ىػو اسػهاسا ااػيال وغايػرا ي واسػهاسا مبعػا سػا ااػالة ىػ ا العنصػر
وعراقػػة ونػػوده يف ارض اٛنايػػرة الػػي اينػػع ايهػػاي واف ٠ناي ػػو اٜنيويػػة البنػػااة ا٧نػػا غطػلػت سسػػايتات واسػػعة سػػا العلػػوـ اٞنعػػارؼ
اٜنك مية كال لس ة واٞننطق والط واٟنندسة وال ل سثلما غطت سسايتات واسعة سا اآلداب واٞنعارؼ وال نوف.
قسػ البحػػث اأ سقدسػػة واربعػػة ١نػػاوري اذ ٩نػػيا اطػػور ايوؿ ليعطػػيا بػ ة وا ػ ية ننراايػػة و الاػػة اتر٫نيػػة عػػا اقلػػي
اٛنايرة ال را ية الؿ اٞندة الي يتددىا اٞنؤٕنر كالار للبحث والي ىي عصر ايشراؽ والتمكٌن للح ارة العربية ايسالسية.
اسا اطور الثاين اي يا ليعرؼ ابلسرايف سبيناا ىويته الثقااية وسسػتو ػاعله اي سػاين ورسػالته العلميػة وعالقػته سػع
اٞنسلمٌن اػما دولػة ايسػالـ الااىػرة سػع ذكػر ابػرز سراكػاى اٜن ػارية يف اٛنايػرة  .اسػا اطػور الثالػث اي ػيا ليعػرؼ بن بػة
٢نتػػارة سػػا العلمػػاا الس ػرايف سػػا ابنػػاا اٛنايػػرة ال را يػػةي سسػػلطا ال ػػوا علػػؤ ل يػػاهت العلميػػة وس ػ اىبه ال كريػػة وا تشػػارى
اٛنن ػرايف يف بػػالد اٛنايػػرة ال را يػػة سػػع بيػػاف امػػرى ودورى ػ العلميػػٌن .علػػؤ اف اطػػور الرابػػع كاسػػتعراض آلاثرى ػ اٞناديػػة
كاٞنػػدارس واٞنراكػػا واٞنكتبػػات ولػعامه العلمػػي الثقػػايف سػواا كػػاف يف ٠نػػاؿ الطػ ي او ٠نػػاؿ ال لسػ ة واٞننطػػق او يف ٠نػػايت
ايدب واللنة وك ا يف ٠نايت ال نوف واٞنعارؼ اي ر.
اعتمد البايتث يف ناولو للمواوع اٞنبحوث قدر علق ايسر بناية البحث دور العلمػاا السػرايف سػا ابنػاا اٛنايػرةي ستبعػا
ابيعتبار العالقة بٌن الهواىر اٞندروسػة وبػٌن البيئػة اٛننراايػة والثقاايػة الػي لدت
اٞننهج الوا ي التار٫ني ي وىو ال ي
اأ شوئها والي رعت ازدىارىا.
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نػاـ علػؤ ا ػو قػد ايتػاط بكػذ علمػاا السػرايف الػ يا٩ ولعذ سا مالة ايشارة ايي اح ابف البايتث وىو يقدـ البحػث ي
نايػرة ال را يػة يف عصػور الشػراؽ للح ػارة ايسػالسية وبكػذ العلػوـ الػي برعػوا ايهػا رٗنػوا اسػهاسه سػاٛنبػته ا٤كا ت قد ا
. نتارة سنه وسا اسهاساهت٢ ناذج٧ نا ولكنو قد اقتصر علؤ ذكرٟال

.نايرة ال را يةي علماا السرايفي العلوـ العقلية ي راث السرايف ال كريٛ يتواار ا:الكلمات املفتاحية

Abstract:
In embodiment of the requirements of the invitation to participate in
the proceedings of the Fifth Scientific Conference organized by the Mosul
Studies Center, whose lofty goals and objectives include a responsibility to
shed light on the heritage and civilization of Al-Djazīra region. From the
march of Islamic civilization), which the researcher seeks to draw the
attention of the conferees towards the impact of a group of scholars from an
authentic sect that, in turn, has adorned the historical map of Al-Djazīra in
golden and prosperous eras. The research aims to clarify the impact and
role of the Syriac scholars from Al-Djazīra in the march of the Arab peace
civilization and their clear contributions, especially in the era of its shining
in (eighth, ninth and tenth centuries AD), by studying and researching those
contributions, effects and scientific roles in the fields of judgment and
transfer sciences and what their minds produced And what their thought
left a cultural and scientific heritage because this topic deserves attention.
The importance of the research lies in the fact that it deals with the giving
and efforts of an important and authentic Al-Djazīra component that has its
history and impact on the cities of Al-Djazīra region, and to show that the
contributions made by its sons of scientists in the fields of rational sciences
during the successive eras of Arab and Islamic enlightenment is not a small
or extraneous contribution, but rather It is a genuine and abundant
contribution, and a contribution that stems from the originality of this
element and the ancient existence in the land of Al-Djazīra in which it
flourished, and that its vital and constructive fields covered wide areas of
sciences and wise knowledge such as philosophy, logic, medicine,
engineering and astronomy, just as it covered large areas of literature,
knowledge and the arts. The research is divided into an introduction and
four axes, as the first axis comes to give; A descriptive geographical
overview and a historical summary of Al-Djazīra Peninsula region during
the period specified by the conference as a framework for research, which
is the era of brightening and empowerment of the Arab Islamic civilization.
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As for the second axis, it comes to be known as the Syriac, indicating;
Their cultural identity, the level of their human interaction, their scientific
mission, and their relationship with Muslims within the prosperous state of
Islam, with a mention of their most prominent cultural centers on AlDjazīra. As for the third axis, it comes to know a select group of Syriac
scholars from Al-Djazīra, highlighting their scientific backgrounds, their
intellectual doctrines and their geographical spread in Al-Djazīra, with an
explanation of their scientific impact and role. However, the fourth axis
comes as a review of their material effects such as schools, centers and
libraries, and their scientific and cultural heritage, whether it is in the field
of medicine, philosophy and logic, or in the fields of literature and
language, as well as in the fields of arts and other knowledge. In dealing
with the subject under study, the researcher relied on the role of Syriac
scholars from the islanders, following the historical descriptive approach,
which takes into account the relationship between the studied phenomena
and the geographical and cultural environment that led to its emergence and
nurtured its prosperity. Perhaps it is superfluous to point out that the
researcher, while presenting the research, does not assert that he has
covered all the Syriac scholars whom Al-Djazīra had produced in the bright
ages of the Islamic civilization, and all the sciences in which they excelled.
Keywords: Al-Djazīra, Syriac scholars, mental sciences, Syriac intellectual
heritage.

متهيد

نستداسةٞنصيلة اٜنا ىي ا٧نية بعينها ا٫ن ارية ي نحصر قيمتها يف سريتلة اترٜنآمر واياثر العلمية وال كرية اٞاف ايدوار وا
ناارٜند استدادىا وميق اير باط ّنتنًنات يت رية تعلق بنه ة ا٤ ني الثقايف للم تمع ولالسة وللطاي ل ل٫للبعد التار
.نعاارة ىوية مقااية اايلةٞنالتنا اٜ نقق٥ ن اريةٜنمذ قي واشراقات ل ايدوار واياثر ا٠  وسا سب.نستقبذٞو رسي ا
نايرة ال را ية بيئة ُنثناي سا علمااٛندد ىو اقلي ا١ نية سا ا رنو اقع٨وأتسيساً علؤ سا سبق سا سنطلقات و هراً أل
نية سعينة ا عت ى ا العنواف ل لمر٫نية وسا ا بعث سنو سا اشراقات ا سا ية يت ارية نتمي اأ سريتلة اتر٨ وأل.واعالـ
.ن ارة ايسالسية سواوعاً للمشاركة يف سؤٕنرك السديدٜنايرة ال را ية يف نوا سا سسًنة اٛالعلماا السرايف سا اقلي ا
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احملور االول
إقليم اجلزيرة الفراتية
نبذة طبوغرافية وخالصة اترخيية

املكان :ىو ذل ايقلي اٛننرايف ال ي ناا يشكذ اٛناا ايعلؤ سا األرااي اطصورة سا بٌن هنري دنلة وال رات2ي
وال ي قد ٕنثذ َنمع مشذ مالمة ااقاع2ل اٛناا الشمايل النر سا ارض بالد سا بٌن النهريا واٛناا الشمايل الشرقي سا
ارض سورية واٛناا اٛننو سا بالد األماوؿ  .3وا٧نا سميتو سا قبذ اٞنؤر ٌن واٛننراايٌن اٞنسلمٌن بػ اٛنايرة ا٧نا ىو يراد
بو واي و اٞنكاين اي ف .4واسا عا سميتو بػ اٛنايرة ابل را ية ااف اوؿ سا عتو ب ل ىو ابا لكاف يف سعرض يتديثو
عا ايتد سد و وىي د يسر .ويرنح الكعيب اف اٜناؽ عت ال را ية ايو ا٧نا ىو عائد اأ اسريا اوٟنما ىو ا تشار روااد
ال رات يف سعه سسايتتو سشكال شبكة سا ايهنار اٞنت رعة اللو واث يهما لكوف اف هنر ال رات ناا ٪نده سا الشماؿ
والنرب واٛننوب لي ا و ٪ند سعه اناائو.5
يقع اقلي اٛنايرة ال را ية يف قل العامل القدمي .6ولقد وردت سمية اراو يف كتاب العهد القدمي لس ر اٝنليقة ٓنت
اس لارض شنعار  .7ودعاه الكلداف سا السرايف ابس لبيث لوااث والي عين لبٌن النهريا  .8واللق عليو الكتلاب
اليوم يوف سمية لسياوبواتسيا  .9كما واف البعض قد اللق عليو لاقلي اٛنايرة العراقية ورّنا ذل قد ناا ايما يبدو لقربو
سا اقلي العراؽ دوف بالد ارسينية واارس .22ولقد ناات سميتو لد البلدا يٌن واٞنؤر ٌن سا اٞنسلمٌن بعدة اشكاؿا اذ

 . 2اياط ري ي اٞنسال واٞنمال ي ص52ا ابا يتوقذي اورة ايرضي ص228
 . 2اياقاع ا او ايسقاع ي ٗنع سقع  :النايتيةي يصح رٚنها ابلسٌن والصاد
 . 3يتسٌني بكر عليي القبائذ العربية يف اٛنايرة ال را ية العليػاي سقػاؿ شػر يف ٠نلػة نيػذ العلػوـ اي سػا ية واينتماعيػةي العػدد 37ي ص229ا
اكتمػػاؿ اٚناعيػػذ ي اٛنايػػرة ال را يػػة سنػ بدايػػة العصػػر العباسػػي يتػػ ،هنايػػة عصػػر اٞنػ سوف ي الرويتػػة دكتػػوراة غػػًن سنشػػورة ي ناسعػػة دسشػػقي لسػػنة
2228ـي ص 25ي عبد هللا اٜنارمي ي ايوااع اٜن ارية سا اقلي اٛنايرة ال را يةي ص23
 . 4ا هػػر ابػػا ايمػػًن ي اللبػػاب ا ج2ي ص 277ا ابػػا سنهػػور ي لسػػاف العػػرب ا ج4ي دار اػػادر ي بػػًنوت ي ص233ا ابػػا ايمػػًن ي ايعػػالؽ
اٝنطًنةي ج3ي ص 4
 . 5الكعيب ي اٛنايرة ال را ية ودايرىا العربية ي ص32
 . 6الكعيب ي اٛنايرة ال را ية ودايرىا العربيةي ص9
 . 7الكتاب اٞنقدسي العهد القدمي ي س ر التكويا ي ص 22ي 22ي 22
 . 8ادي شًني اتريخ كلدو وامور ي سج2ي ص2
 . 9ادي شًني اتريخ كلدو وامور ي سج2ي ص2ا لو ابقري سقدسة يف اتريخ اٜن ارات ي سج2ي ص22
 . 22اياط ريي اٞنسال واٞنمال ي بريذي ص78
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ناا سثال لد مش الديا اٞنقدسي بصينة :لآقور 22ي وناا لد ايقوت اٜنموي بصينة :لامور  .22مث ناا عند سر ؤ
الابيدي بصينة:لقور .23
ولقد ٕنيا ى ا ايقلي اٛننرايف يف الاساف اٞنبحوث ّنقوسات عدةا أب٨نية سكا ية بٌن اقالي الدولة العربية ايسالسية الااىرة
قد عرب عنها اٞنقدسي بقولو ا ا و اقلي ي لو ا ذ .24ولقد ناا ذل ُنك سوقعو اإلسعا ي يي اٞنتوسا سا بٌن اقالي
بالد الشاـ والعراؽ وارسينيا واذربي اف وايماوؿي ٣نا نعلو يشكذ نسرا ارايا سواال وبنشاط دائ سا بٌن سساريا
ُنريٌن سهمٌن ٨نا اٝنليج العر والبحر اٞنتوساي كما وُنك غناه ايقتصادي سا النايتيتٌن الطبيعية والاراعيةي وك ل
ُنك يتيوية وااعلية سد و ويتوااره سا الي كا ت شكذ سراكا يت ارية لاقتصادية ْنارية وزراعية واناعيةي وعلمية
واكرية سهمة 25واي ا ُنك وارة اٞنياه و صوبة العبة الي ساعدت يف استيطاف السكاف ايو سن القدـ ا قاست
يت ارات سادىرة.26
واف دراسة درنة ا٨نية سوقع ى ا ايقلي وٓنري سعاسذ امره يف التاريخ اي ساين سيههر بواوح كيف ا و كاف ٬نتاز
ّنوقع يت اري ىاـ واريد بٌن ى بة ايراف واقلي اسيا الصنر سا ميتية وبٌن بالد الشاـ ويتوض البحر ايبيض اٞنتوسا
سا ميتية ا ر ٣نا نعلو سعربا للعديد سا اٟن رات والناوات الي رنت سا اقلي الشرؽ ل ل شهدت اراو العديد
سا اٜنروب اٜن ارية والصراعات الدينية والناعات العنصرية .27
ولعذ سا ايسور اٞنه ذكرىا يف ى ا الصدد عا اقلي اٛنايرة ال را ية ىو ا و مل يكا او يصبح يف يوـ سا ويتدة سياسية
سقتسما بٌن الدوؿ اطيطة بدولة العرب اٞنسلمٌنا كدولي ال رس والروـي وإسا ىو اتبع
اتسةي وسستقلة بن سهاي اهو إسا َ
َنملتو إليتد الدوؿ الكرب الي ايتتوت اراو وسقدرا وا كالدولة األسوية والدولة العباسية يف عصرىا األوؿي لو ٠نااا بٌن
إسارات او اقطاعات األسراا واٜنكاـ اٞنتنلبوف اطليوف.
واسا عا سدف ى ا ايقلي ااف الشريف ايدريسي قد بينها يف كتابو اىة اٞنشتاؽ يف ا عاؽ اآلااؽ بقولو :وسدف اٛنايرة
ىي الرقة والرااقة واٝنا وقة وابنرواف وعرابف وسكًن العباس ولاابف و نينًن واطمدية وقرقيسيا والريتبة والدالية وعا ة وىيت
والرب واأل بار وارار والقطر وسورا والكواة وساكسٌن وسن ار واٜن ر واٞنواذ وبلد ونايرة ابا عمر وبرقعيد ولذرسة
 . 22اٞنقدسيي ايتسا التقاسي ي دار اادري بًنوت ي ص236
 . 22اٜنمويي سع البلداف ي دار ايتياا العاث ي بًنوت ي ج2ي ص 83ا ابا ايمًن يايعالؽ اٝنطًنةي ج3ي ص4
 . 23الابيديي اتج العروس سا نواىر القاسوس.
 . 24اٞنقدسيي ايتسا التقاسي ي ص236
 . 25اكتمػػاؿ اٚناعيػػذي اٛنايػػرة ال را يػػة سنػ بدايػػة العصػػر العباسػػي يتػػ ،هنايػػة عصػػر اٞنػ سوف ي الرويتػػة دكتػػوراة غػػًن سنشػػورة ةي ناسعػػة دسشػػقي
لسنة 2228ـي ص25
 . 26يتسٌن بكر عليي القبائذ العربية يف اٛنايرة ال را ية العلياي سقاؿ شر يف ٠نلة نيذ العلوـ اي سا ية واينتماعيةي العدد 37ي ص229
. 27عبدهللا با مار اٜنارميي ايوااع اٜن ارية يف اقلي اٛنايرة ال را يةي ص 25
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و صيبٌن ورلس العٌن وسارديا والرىا ويتراف وسروج ونرايف ونر يص ولنا ويتيين وآسد و ينوا وايسابور وقرد وابزبدا
وسعلثااي وسوؽ األيتد واٜنديثة والسا وابرسا وكذ ى ه سا بالد اٛنايرة.28

الزمان  :اف الاساف ال ي يعاٛنو البحث ا٧نا ىو سدة القروف السبعة اٟن رية ايوأ والي ىي الاساف اجمليد والعصر ال ىيب
العتيد لدولة العرب وايشراؽ اٜن اري للمسلمٌن .واف سا بٌن سا ٕنيا بو اقلي اٛنايرة ال را ية يف عهود ايشراؽ للدولة
العربية ايسالسية اٞنعلمة ى ه وسرايتلها اٜن ارية ىو ا و كاف يشكذ سركااً سراي يا ىاسا وسهماًي اذ اىت علمااه سد و سا
اسة السرايف بشكذ كبًن ابلعل وال كر وإب شاا اٞندارس ال كرية واٞنعاىد العلميةي يت ،لاحت اللنة السراي ية لنة العاث
ال كري والعلمي واألد ايوي وسب ذل ا٧نا يعود إأ الواع اٛننرايف للسرايف ايو واٞنتوسا بٌن بالد بيا طة وبالد اارس
وبالد العرب اٞنسلمٌن.29
اف سا ٚنات ى ه اٞندة الي ا عهتا كم اؿ زساين لبحثي اٞنتوااع ى ا ىي اهنا كا ت عد ايتد اعصر السرايف
ال ىبيةي والسرايف كما ىو قد بينت ا ا ا٧نا يعدوف ايتد الواف النسيج السكاين لل ايرة ال را ية سكاف البحث ولعذ ًن
وايف ٟن ه اٞندة التار٫نية الي عنيتها ابل ىبية ىو ال ي ناا بقل اٞن كر اٞنسيحي ايلي دي لرازي يف قولو :مل يت لف
السرايف عا سباراة سائر الشعوب الراقية يف عصور هن تها ايدبيةي اكاف ٟن يف ل اٜنلبة اجمليدة قسا واار كما شهد
ب ل اسالٌن اٞنؤر ٌن ونهاب ة علماا اٞنشرقيات ي وسا لالع ا بارى وا ع ايها النهر ويه ايع اب سا درنة
الكماؿ الي بلنها ادابعى  ...ااهن ّنا ا شئوه سا اٞندارس الشهًنة واٞنعاىد ال مة واٞنكتبات الااىرة وبا ا٤نبوه سا
الكتاب ايعالـ وسا ابرزوه سا التاليف اٝنالدة و ل وه سا اياثر الثمينة اتحوا عصرا سعيدا ذىبيا استد اأ القرف الثاسا
وقيذ اأ القرف التاسع اٞنيالدي ..مث عادت اباغت ا وار ذل العصر ال ىيب ٞنيموف يف القر ٌن الثاين عشر والثالث عشر
للميالد ابلغ كتبة السرايف يتين اؾ اٚنؤ ذروة يف العلوـ العقلية والنقلية علؤ ا تالاها وسلكوا ا ال عا سالسة ال وؽ
ازسة البيافي و صرـ العصر ال ىيب للسرايف اب ط اا سراج غرينوريوس ابا العربي اٞن رايفل-2226
ماية البالغة و ل
2286ـ .22

احملور الثاين
السراين يف اجلزيرة الفراتية
هويتهم الثقافية وتفاعلهم االنساين ورسالتهم العلمية

 .28الشريف اإلدريسي .اىة اٞنشتاؽ يف ا عاؽ اآلااؽ .اجمللد الثايني اإلقلي الرابعي اٛناا السادسي ص 655
 . 29اكتماؿ اٚناعيذي اٛنايرة ال را ية سن بداية العصر العباسي يت ،هناية عصر اٞن سوف ي الرويتة دكتوراة غًن سنشورة ي ناسعة دسشقي لسػنة
2228ـي ص44
 . 22ايلي دي لرازيي عصر السرايف ال ىيب يص23
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اجلذور التارخيية  :لقد لصت سرانع اتريخ ايس النابرة اأ اف ايراسيٌن كا وا ايتد ايقواـ اٛنارية اٞننسلة سا ساـ با
راا غنية ّنقوسات

وح عليو السالـي سا الي تق سكوهنا واورقت اغصاهنا يف قل اٛنايرة العربيةي عندسا كا ت سرونا
وبواعث اٜنياة.22
ويكاد يت ق علماا التاريخ علؤ اف اٟن رة اآلراسية سا نايرة العرب ا٧نا كا ت سا بٌن لقدـ ى رات او سونات القبائذ
الساسية اأ ا٥ناا الشرؽي وقد ٕنثلت بتنلنذ ٗناعات ستعددة سنها كا ت قد عرات أبٚناا قبلية اأ سراكا ذات ص
و٧ناا يف سنالق اعايل وادي الرااديا وشرقي سوراي العلياي والي ىي تسمؤ اليوـ بػ ارض اٛنايرة.22
كما ويكاد ٩نمع علماا اينناس علؤ اف لالسرايف سا سكاف اٛنايرة ال را ية ا٧نا ى قوـ يتح لدروف سا اآلراسيٌن
اٞنهانريا سا نايرة العرب وينسبوف اليه ي وىك ا ويتيث اف ىويته ىي علؤ ذل ي اه إذف شعبا ساسيا ناراي كاف قد
رج سا شبو نايرة العرب يف اعات القحا واي٥نطاط ابلنة اٝنطورة مث ا داع ٥نو الشماؿ احلت ٗناعات سنو يف بالد
سورية واستقرت ايها يف ٥نو سنة  2522قبذ اٞنيالدي مث سا اتئت اف نامرت يف اواسا ال رات واأ ا٥ناا اٟنالؿ اٝنصي
ويف غرب دنلة سا ارض العراؽ.23
مث ٞنا است اات البالد الشاسية العلوية وىي الي قطنتها ل ايقواـ اآلراسية بنور الداي ة النصرا ية بعد اسد سا داوؿ
ايزسنة الي عراها اتريخ البشرية بدؿ ايس ٟن ه ايقواـ اصارت نعت ب ػ لالسرايف واار ٠نموعها يتسمؤ ب ػ لايسة
السراي ية .24
الدور احلضاري :مث وبعد لسد سا عاق اييتواؿ علؤ ثار ايسة السراي ية سليلة ل ايقواـ اآلراسية واٛنارية يف اقلي

اٛنايرة ال را ية وكاف قد اعذ ايو سصًنىا ابأليتواؿ الطبيعية و كيف سآٟنا ابلشؤوف البشريةي بتت يف ر٘نها القوسي
سقدرات ويدة العقليات اٝنالقة والطاقات الوقادة الي يراد ٟنا لع ايدوار الي طلبتها النه ة اي سا ية يف الكيافي
وىك ا اىد ريت ايسة السراي ية ٜنركة النه ة اي سا ية ش صيات ذات عقلية إبٞناـ واىتماـ سا ااحت سنطقة اٛنايرة
ال را ية بشكذ عاـ لاٞنركا اٜن اري الكبًن ال ي استمدت سنو شعوب واس كثًنة ٠ناورة وسعاارة مقااتها وسعاراها وانوهنا
ويف ٗنيع اياعدةي سثلما كا ت اٞننهذ الدااؽ ّنهيئات وسنميات قياـ اٜن ارة العربية ايسالسية الااىرة ود٬نوستهاي ولقد
ْنسد ذل ايسر يف ادوا ر كواك العلماا سا السرايف وسنه سا ابناا اٛنايرة ال را يةي اذ اف ىؤيا العقالا ا٧نا كا وا قد

 . 22لو ابقري سقدسة يف اتريخ اٜن ارات ي ص73
 . . 22الدكتور ا٘ند سوسة ي يت ارة العرب وسرايتذ طورىاي ص.79
 . 23الدكتور ا٘ند سوسة ي العرب واليهود يف التاريخ ي ص62-53ا ٚنًن عبدهي السرايف قد٬نا ويتديثا ي ص.29 -25
 . 24بطرس صريي ذ ًنة ايذىاف ي اج2ي 28
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نعلوا ال آنٌن سا اٞنسلمٌن الوريث ال كري لعلوـ اليومف واارس اذ لع ىؤيا السرايف دور الوسيا يف قذ ى ا العاث
اٞننوهي سؤديا ب ل اٝندسة للعرب اٞنسلمٌن 25اشقائه يف ايروسة.
لقد ازىرت كواك ذوي العقلية سا ابناا ايسة السراي ية يف اقلي اٛنايرة ال را ية بعلوـ ايولٌن العقليةي واشرقوا ابل كر
وال نوف وسعارؼ اٞنت ريا النقليةي سا دعؤ لقياـ اٞنراكا واٜن ارية والصروح العلمية وإلشراقة يت ارة ا سا ية وليدة
وست ددة ذات طلعات اتية.
اف كرب اٞنهمة وعهمة الدور ال ي اداه العلماا السرايف ٣نا ا٤نبته او ايتت نته اٛنايرة ال را ية الؿ القروف الثما ية
اٟن رية سا اتريخ الدولة العربية ايسالسية يف دع قياـ يت ارة ايسالـ الااىرة اما اتريخ اي سا ية يستدعي سنا ابرازىا
عراام سنا ٟنا .وىك ا ي سناص سا القوؿ اف أتمًن سرايف يف اٜن ارة العربية ايسالسية كاف كبًن.26

التفاعل احلضاري:

اف اسبق ايتتكاؾ و القي يت اري للعرب سع سواى وال ي كاف اساسا لقياـ يت ارهت ىو ا صاٟن بقوسيات وادايف
بالد الشاـ وسنها ايسة السراي ية اذ ٓنقق ى ا ايسر بعد اتح العرب للبالد الي مها ل ايس ذات السبق يف يتياة
العل الربىاين وكنتي ة ل ل اي تاح وايلتقاا والتمازج ولد الت اعذ اي ساين مث اف سا تائج اليت اٞنبادرة الي اللقتها
العقلية السراي ية ب تح س مار العلوـ اساـ العرب سع يتالة التلقي ال ي ابداه العر اٞنسل ٟنا ىو الالؽ سشروع اعذ
يت اري وقاد بٌن اٛنا بٌن كاف وراا أتسي وقياـ سراكا يت ارية علمية واكرية يف عموـ الدولة العربية ايسالسية ي
اسهمت يف ا٧ناا الت اعذ اٜن اري و ع يذ يتركة هن ة الواقع و قدسو.27
وقد نري ى ا التااوج بٌن ايستٌن بهذ سساواة اإلسالـ بٌن سعتنقيةي إذ مل يكا ٖنة عص لو ا٥نياز عندهي وإ٧نا كا ت
اٞنساواة ىؤ األساس ال ي بين عليو اإلسالـ سعاسلتو ألىذ األدايف السماوية األ ر ي وقد كاف ل ل لمره ىف استثاره ٨ن
السرايف وٓنري رغبته ىف اٞنشاركة ىف النشالات اٞن تل ة ال ،ػدورىا ع لة العرب.28
لقد كاف السرايف ى القنطرة الي عربت عليها العلوـ لتصذ اأ العرب .كما ولقد استوع العرب عا لريق السرايف
العلوـ اليوم ية وايسالي الدقيقة للعٗنة آلااقها انحتوا اٞن اىي والتعابًن ٞنعقدة بلنته القوسية سست يديا ّنهارة عالية سا
اٞنعارؼ القيمة يف ٠نايت ال لس ة والط والكيمياا وال ل وننرااية ايرض وعل اي واا واٞناليتة الي استطاعوا اف
يطلعوا عليها ب ذ است ادهت سا رٗنات السرايف.29
 25اٜن ارة السراي ية يت ارة عاٞنية -ص22
ٚ . 26نًن عبدهي السرايف قد٬نا ويتديثاي ص 24
 . 27دور اٞنراكػػا الثقاايػػة الس ػراي ية يف العػػرب اٜن ػػاري .يتس ػػٌن قاس ػ عايػػا ي لدراس ػػات س ػراي ية ي سنشػػور يف سوق ػػع
.Foundation for Syriac Studiesبتاريخ  7ديسمرب 2226ـ.

ٚ . 28نًن عبده ي السرايف قد٬نا ويتديثاي ص67
 29ينا بينولي سكاايي مقااة السرايف يف القروف الوسطؤ ي ص46
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مث يبد سا ايشارة اأ ظاىرة التصادـ ال كري الي ت ت عا عملية التالقي اٜن اري كمثذ عارض اآلراا و ناقض
الت ويالت والي قادت يف ذىنية العرب اأ استنتانات نديدة واأ ٠نايت نادة للعثور علؤ سرت بديلة الئ اٜنالة
العربية و٬نكا ساليتهة ى ه الهاىرة يف ا بثاؽ عدد سا ال روع العلمية لد العرب سثذ دراسة ايرض ودراسة الن وـ سا
الي ٕنثذ العابا الع وي بٌن الت سالت النهرية والتطبيقات العملية.32

أبرز املراكز احلضارية:

شكلت كبًنات سدف اٛنايرة ال را ية سراكااً يت ارية سهمةي اذ عدت يف عصر سا قبذ ايسالـ كمعاقذ علمية واكرية
شعر بعهمة اٞنهمة ويف ا شطتها ا٧نا ىي ذات يتيوية و٨نةي ولقد كا ت ايت نت اروح العل و باىت بشوا ص اٞنعراة.
وكاف قواسها وراببنتها سا العلماا السرايف .وٞنا ناا اٞنسلموف اآنٌن ٞندف اٛنايرة واستهلت عموـ ارنااىا بوارؼ دولته
ل
الااىرةي يتااهت ل اٞنراكا اٜن ارية علؤ سكا تها ول٨نليتها واستمرت بت دية دورىا اٜن اري ورسالتها الثقااية اي سا ية
كسابق عهدىا برعاية ٚنايتة ايسالـ ي واف سا ابرز ل اٞنراكا كر:
.2يتراف  .2الرىا  .3لرزف .4آسد  .5صيبٌن  .6سارديا  .7د يسر  .8اٞنواذ  .9كريت  .22الرقة  .22سن ار
32
 .22رلس العٌن  .23قرقيسياا  .24نايرة ابا عمر  .25سيااارقٌن

احملور الثالث
التعريف مبنتخب
من علماء السراين اجلزريني النجب

لقد ا رنت سدف اٛنايرة ال را ية اٞنئات سا العلماا يف العلوـ العقلية لعلوـ ايوائذ ٣نا ا تشروا يف

ايااؽ وكا ت ٟن ااثر وادوار وشهرة س مار باىت هب ايسة السراي ية وسدف اٛنايرة التار٫نية ال را ية
واستمر اوع وعطاا لىذ اٛنايرة ال را ية اٜن اريي اما بلداف اٛنايرة ويتواارىا ناا اطايتذ اٞنعٗنٌني
واوائذ رناؿ اٜنكمة ويتكماا ال لس ة وعلماا الط وابرعي ٢نتلف ل واع العلوـ وال نوف اي ري كما وناا
عدد سا اإلداريٌن ايا اذ وىنا كر قبسا سنه :
 .2سوسا با كي ا  .2وم النصييب  .3يتبي بو رئطة التكريي  .4د٥نا النصراين  .5زرواب الناعمي .6
يتسنوف الرىاوي  .7اثبت با قرة ٪ .8نٍن با نرير  .9ديو يسيوس ايسدي . 32وإلا اا الدساسة
اٞنواوعية علؤ ال قرة قوـ إبعطاا ب رٗنية يمنٌن سا اٞن كوريا :

 . 32ينا بينولي سكاايي مقااة السرايف يف القروف الوسطؤ ي ص46
32
 . 32يتركة العٗنة والنقذ ي ص224

()544

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
الثان  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
العدد ( )35القسم
ي
ر
الثان
الدول
اض
واالفت
الخامس
العلم
بالمؤتمر
عدد خاص
ي
ي
ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

حيىي بن السديد:

ىو اٜنكي ٪نٍن با سهذ السديد لبو بشر اٞنن التكريي .كاف ى ا الرنذ سا اىذ كريت وكاف عاٞنا ابلن وـ
و سيًنىا وايتكاسها سصيبا ايما يعا يو سا ذل سشتهرا بوي كثًن الريتلة اأ بنداد واينتماع برعسائها وسقدسي اىذ الدولة
وٟن سعو س اكرات و١ناورات وكاف ىالؿ با الصا كثًن اٞن اكرة لو واي عنو يف اتر٫نو ويتكاايت نرت بتكريت
سكوم اأ احة روايتو ومل ياؿ علؤ ذل اأ اف قتلو لبو اٞننيع قراوش العقيلي اسًن اٞنواذ وسا ين اؼ اليها سا
البلدات. 33

رومانوس الطبيب:

ىو الطبي التكريي األاذ واٞننبتي اليعقو اٞنلة .اٞنشهور يف التاريخ الكنسي بثاودسيوس البطريرؾ  .ولد و ش يف
كريت يف النصف ايوؿ سا اٞنائة التاسعة اٞنيالدية  .قرل العل يف دير قرٕنٌن يف شرقي لور عابديا سا اوايتي س ايت .
كاف ستٌن اي شاا ابلسراي يةي عل اليوم ية ودرس عل الط ويت ؽ ايو وبرع اعد سا سهرة ايلباا .رس بطريركا
للكرسي اي طاكي يف سدينة اسد يف شباط عاـ  887سيالدي دـ البطريركية سدة ٖناين سنوات مث سات يف دير قرٕنٌن يف
يتايراف سنة  896ـ  .لو سا الت ليف  :كناش ي يف الط وكتاب شرح لت سًن ايراثوس اٞننحوؿ ورسالة يف يتك
ال الس ة الرساية 34وناا عنو كو و سا اٜنكماا الرايايٌن ولقد كاف ذا شهرة اسػتحقها عػا نػدارة ولو صا يف يف
الرايايات واٟنندسة .35ولقد ورد اٚنو عاراا يف كتاب لبقات األلباا واٜنكماا يبا نل ذ . 36كما وذكر اايت
كتاب اللؤلؤ اٞننثور اف لثاوذوسيوس روسا وس التكريي رسالة نطوي علؤ سئة وامين عشر يتكمة ايثاغورسية لااؼ اليها
شرويتا يسًنة ابلسراي ية والعربية ولقد شرىا زو نربغ يف اجمللة ايسيوية اما اجمللد  8ي واسا سؤل ا و يف عل الط القد
ناا ِنصواو يف كتاب الاىرة ال كية كيف ا و انف كتااب يف الط اٚنو لأتليف اثودسيوس البطريرؾ .37

ابو نصر بن جرير:

ىو ٪نٍن با نرير التكريي اٞنكىن لبو صر سا لىايل كريت .سكا بنداد وكاف كثًن ايلالع يف العلوـ كالط
واألدوية وال ل مث بحر يف علوـ الط اكاف لبيبا ا ا ويتكيما ستمياا يف ٔنصصو .بذ ىو سا العلماا األلباا ال الا
وسا كتاب السرايف واالس ته اينالا سا ال يا كتبوا ابللنة العربية واللنة السراي ية سعا .بغ واشتهر يف سنتصف اٞنائة

ٗ . 33ناؿ الديا الق طي  .ا بار العلماا إب بار اٜنكماا  .ص  /273الق طي  .اتريخ اٜنكماا  .صنيف نوليوس ليػربت .لبعػة ييبتسػج
سنة 2929ـ ص365
 . 34اللؤلؤ اٞننثور ي ص348
 . 35اسحق ارسلة  .الاىرة ال كية .ص46
 . 36لبقات األلباا  .ص72
 . 37اسحق ارسلة .الاىرة ال كية  .ص46
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اٜنادية عشرة اٞنيالدية ولقد ذكره ابا اايبعو يف كتابو عيوف اي باا وقاؿ ا و كاف سونودا سنة 472ـ وك ف كا يو ال ذ
يف العل وال ذ والتميا يف اناعة الط ولقد ذكر عنو ا و كا ت لو اىتماسات ا ر غًن الط سنها ال لس ة واٞننطق
والتاريخ 38ولقد ذكر ايقوت اٜنموي عنو ا و كاف لستاذ اٜنسٌن با شبذ البندادي يف ال لس ة والط  39ويتسبما ناا
عنو اف لو كثًن سا اٞنؤل ات 42سنها :كتاب لاٞن تار يف اي تبارات ال لكية يف عل الن وـ وكتاب يف اناعة الط
42
وكتاب ا ر يف الباه وسنااع اٛنماع وس اره ك ل رسالة يف سنااع الراياة ونهة استعماٟنا كتبها لكايف الك اة با نهًن
لي ا كتاب سنطقي يىو اٚنو لاٞنصباح اٞنرشد اأ ال الح وند سنو سخ ٢نطولة سوزعة يف سكتبات الكلداف يف داير
بكر ويف سعرد ويف سكتبة اٞنتحف الربيطاين ويف سكتبة دير الشراة ويف اٞنكتبة الشرقية مث اف لو يف سكتبة ا تشار اي٬ناف يف
روسية كتاب عل ال قو واعتقاد ل ئمة النصار مس و سي ائيذ ابا نروه وذكر ابا نرير بن سو يف كتاب اٞنرشد كتابٌن
اس األوؿ لزيج التواريخ والثاين اٚنو لال ائق ويف دير الاع راف كتاب قوا ٌن بيعية سنسوبة اليو كما وذكر لو ابا الشحنة
كتاب يف التاريخ ٚناه لاٛناسع للتاريخ  42ك ل ا و الف و رن كتبا يف الط مل صذ الينا .43قاؿ عنو شي و ا و سا
كتبة القرف اٜنادي عشر اٞنيالدي وكا ت لم و علؤ يد ٪نٍن با عدي و٪نٍن با زرعة. 44

هبة هللا بن ملكا :

ىبة هللا ابا سلكا او سلكاف لبي عارؼ وسهت بنسخ و قذ كت الط القد٬نة وكت الصناعة الطبية .وقد كاف يتيا
يف عاـ 643ى ري وسا ااثره س و لكتاب عيسؤ با ٪نٍن :لاٞنية اٞنسيحية يف الصناعات الطبية . 45

صاعد بن حيىي :

ىو ااعد با ٪نٍن با ال ذ با عبدهللا با ا٘ند التكريي اٞنهندس :كاف يتيا يف عاـ 2245سيالدي وسا ااثره اٝنطية
س و لكتاب الايج اٛناسع– 46يف ال ل للعامل ال لكي اٞنهندس كوشيار با لباف با ابشهري اٛنيلي لت 422ىػ  :اذ
ل و كتبو ِنا يده يف عاـ 566ى رية عا س ة ِنا اٞنصنف كوشيار ي وٓنر قلها علؤ سا ىي عليو يت ،ل و وااقو يف

 . 38ابا ا اايبعة .عيوف اي باا  .ج .2ص243
 . 39اٜنموي  .سع ايدابا .اٛناا األوؿ .سادة يتسٌن
 . 42ينهر  .لوي شي و .اٞن طولات العربية لكتبة النصرا ية.ص76
 . 42وايات ايعياف .سج  .2ص66
 . 42الدر اٞننت يف اتريخ يتل  .بًنوت .ص92
 . 43اؤاد قاا٤ني  .لاوؿ الثقااة السراي ية يف بالد سا بٌن النهريا  .ص277
 . 44لوي شي و  .اٞن طولات العربية لكتبة النصرا ية .ص75
 . 45إبراىي اااذ النااري  .كتاب ا بار اٛنالية التكريتية يف البالد اٞنصرية .ص .72قال عا اهرسػت اا ػة سعهػد اٞن طولػات العربيػة يف
القاىرة.
 . 46وىي سا ١ن وظات سكتبة بلدية اإلسكندرية .
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بعض اٞنوااع علؤ كًن اٞنؤ ث وأت يث اٞن لكر ي و ويتيد اٛنمع والتثنية ١نااهة لنسخ األاذ بعينو ليكوف ذل لوكد يف
النقذ . 47وقد رن لو ظهًن الديا البيهقي يف "اتريخ يتكماا اإلسالـ" ص 32ي اقاؿ :لل كاف سهندساً سذا إىابو ي
دا الً بيوت ى ا ال ا سا لبوابو ي وك اه سعرااً ز٩نو اٞنعنوف أبلغ ي مث ز٩نو اٞنعنوف ابٛناسع . ..

أبو رائطة املنطقي:

ىو يتبي با دسة اٞنشهور بلق ابو رائطة .عاش يف كريت يف القرف التاسع للميالد وكاف ايلسواا سرسوقا كما
وكاف عاٞنا ستبسطا يف علمي اٞننطق وال لس ة علؤ سا وا و ديو يوس التلمحري يف كتابو وعنو قذ سي ائيذ الكبًن يف
اتر٫نو ولو سقايت ورسائذ ابللنة العربية و عد اقدـ أتليف واذ الينا ربه ابللنة العربية لعلماا سرايف اذ ا و يعد اوؿ سا
كت ابللنة العربية عند السرايف كما وا و قد دـ اآلداب العربية يف ولونو ّن اؿ العٗنة يتيث قذ كت سراي ية الس ية
كثًنة اأ العر ٣ 48نا يعين ا و كاف سا الرعيذ األوؿ ال ي ا عا العاث ال كري اليومين و٬نكا القوؿ اف لاب رائطة يف
كتااب و اٛندلية الكالسية يؤمر اٜنكمة ويريدىا ُنيث يعتمد لساسا علؤ العقذ واٞننطق يسيما علؤ األدوات اٛندلية الي
اارزىا ال كر ايااللوين وايرسططايل واف مل يكا لبو رائطو كمثذ ال ارا اهو عامل ابسور ال لس ة واٞننطق كو و يستند يف
اساليبو الربىا ية اأ لساس ستٌن سا التعالي اٞننطقية وسا اٞنعاين اٝنااة ابل لس ة األوأ لاٞنيتااايايقيا وى ا كنو
رسائلو . 49ي كر شي و اف ي رائطة سقالة يف الثالوث ايقدس يف ٠نموعة سا ٠ناسيع ابري يليها اربع سقايت ا ر يف
ْنسد اٞنسيح وويتدة لبيعتو علؤ راي اليعاقبة والتقدي اٞنثلث علؤ راي بطرس القصار ولو يف سكتبة ابري لي ا نداؿ
بٌن ا ٪نٍن النسطوري وبٌن ا رائطة اليعقو وبٌن ا قرة اٞنلكي.52

أنطوان الفصيح:

عالسة لوذعي واساـ لنوي سا احوؿ اٞننشئٌن والشعراا اجمليديا لو اطنة اائقة وذكاا ارؽ كريي الولا سا اؿ
نورنٌن كاف سا لئمة السراي ية يتيث كاف قد اك علؤ دراسة السراي ية اتبحر يف لاوٟنا وبياهنا كما درس اليوم ية لي ا
رى يف بعض لداير الشرؽ وسي قسا ولقد والت الينا بعض سؤل ا و يف اللنة والالىوت وايدب ل٨نها كتاب لسعراة
ال صايتة او اا ال صايتة وىو كتاب ي مل يسبقو ومل يلحقو ايو ايتد وىو يف مالمٌن اصال يف البالغة ويف وشي
الكالـ وٓنبًنه ويف آداب اا الكالـ  .يعد الرابف ل طواف التكريي يتاسذ البالغة عند السرايف يف زسا و وايتد سبتكري
القااية يف ايدب السرايين .ويف ٥نو  842ـ .52كما ا و شاعر لي ا اذ ٪نس سا شعراا الطبقة الوسطؤ .52وقد وا و
 . 47إبراىي النااري .كتاب ا بار اٛنالية التكريتية يف البالد اٞنصرية .ص 72قال عا اهرست اا ة سعهد اٞن طولات العربية يف القاىرة
 . 48اغناليوس األوؿ .اللؤلؤ اٞننثوري ص332
. 49سلي دكاش .ابو رائطو التكريي .دار اٞنشرؽ  .بًنوتي ص22
 . 52لوي شي و  .اٞن طولات العربية لكتبة النصرا ية .ص22
 . 52اغناليوس  .اللؤلؤ اٞننثور .ص336
 . 52اغناليوس  .اللؤلؤ اٞننثور  .ص42
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اغناليوس األوؿ بقولو :ل اسا ل طوف التكريي ال صيح ي الالىو الشاعر ي اساـ البياف ال ٤ند لو يف اصايتتو الي سار
ايها يف الرعيذ األوؿ ا دادا لن مو اأ لبقته  53بقي اف قوؿ ا و مل يكت ي يف بحر اللنة احس ولعذ سا سؤل ا و
األ ر يف غًن عل اللنة والبالغة ىو ا شائو كتاب اريد يف اناعة اٞنوسيقؤ 54ا ال علؤ اف اغناليوس األوؿ ي كر اف
ل طوف عمذ كتااب يف العناية اإلٟنية يف لربعة لبواب ُنث ايو عا انوؼ اٞنوت ويتدود اينذ والقدر والنىن وال قر واسر
سر اٞنًنوف ٗنع ها سا اسًن ايئمة  :يوسطين وايبوليط وااراـ و لمي ه لاب وامناسيوس والنايناي وابي ا وسيوس وقورل
وايريوااغي ودا ياؿ الصلحي ولو يف الشعر ديواف شعري اكثر قصائده ٖنا ية الوزف.55

عمرو بن ميت:

ىو عمرو با سي الطًنىاين  .56عاش يف النصف األوؿ سا القرف الرابع عشر اٞنيالدي ويورد السمعاين عنو ا و عكف
٥نو سنة  2342ـ علؤ اياغة ندية لكتاب اجملدؿ وال ي وىو كتاب لل و ساري با سليماف عامل سطوري سا القرف
الثاين عشر للميالد ابللنة الكلدا ية السراي ية و قلو عمر با س ،الطًنىاين واليبا با يويتنا اٞنوالي إأ العربية ولبع سع
رٗنة ي ينية بعناية ايب نسمندي وايو واريخ بطاركة النسالرة إأ سنة  327ـ والصينة الشائعة اليوـ سا الكتاب ا٧نا
ىي سا عملو . 57ويورد شي و اف ىنال سخ سا ى ا الكتاب ال ي ىو ٢نتصر لكتاب اجملدؿ يف سكتبة ال ا يكاف ويف
سكتبي اٞنواذ وداير بكر.58

اليان النصييب :

اظهر لنا ايب سلي دكاش اليسوعي يف كتابو عا لبو رائطة التكريي اف ي رائطة ابا اخ مشاس اٚنو الياف النصييب
وبٌن سا الؿ اإلشارة لو كيف ا و كاف س كرا ويتكيما أل و قد مب عا عمو اٜنكي لبو رائطة يف ال ىاب عاـ  827ـ
اأ البطريرؾ اشوط با سنباط يتاسال سعو اٞنوقف الالىو برسالة يشرح ايها عقيدة اليعاقبة يف سواوع الثالمة التقديسات
وقد لد اٞنهمة الياف اناب عا عمو وقرل الرسالة مالث سرات مالث سرات اساـ البطريرؾ وايشراؼ مث سناقشة ا قرة
اثوذورس ال ي ٫نتلف سعو يف كثًن سا اٞنسائذ .كما ولورد لنا دكاش قال عا اتريخ سي ائيذ السرايين ايتد ليدوار الي
كاف قد اداىا الشماش الياف ابا اخ لبو رائطة التكريي سا الؿ ذكره اف الياف كاف قد سا د عمو يف سساعيو إلقالة
ايسقف ايلوكسينوس راعي ابرشية صيبٌن٣ 59نا يويتي اف الشماس الياف ا٧نا ىو سا كار ة صيبٌن.

اٞنصدر .ص289
. 53
 . 54ال يكو ت ايلي دي لرازي .عصر السرايف ال ىيب  .ص76
 . 55اغناليوس  .اللؤلؤ اٞننثور .ص228و336
 . 56لوي شي و .كتاب اٞن طولات العربية .ص249
 . 57لوي اليبا .ا بار اطاركة كرسي اٞنشرؽ .دار اببليوف ي .2225ص26
 . 58لوي شي و  .اٞن طولات العربية .ص249
 . 59سلي دكاش .لبو رائطة  .ص22
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اثودورس الطبيب :

ىو ال ق اثودورا او اثودورس .وااذ اىلو سا كريت  .ارٓنلوا سنها مث سكنوا علؤ ال رات عند دير العمود .رى
اثودرا و عل يف دير العمود يف العاـ 826ـ بيد ا و ا تقذ اأ بلدة انداده كريت بعد اف سي يف سنة 828ـ اسق ا علؤ
قرية كروـ لي شكذ ال ايتية الشمالية ٞندينة كريت يف يتينها وقيذ ا و سقف علؤ سرعش اي ا .وناا عنو كو و ال ي
ابا كتاب قرايقوس التكريي.62

احملور الرابع
طائفة من املنجزات احلضارية والنتاجات الثقافية لنخبة علماء سراين من اجلزيرة الفراتية
املنجزات العلمية احلضارية:

ي ش اف عنواف كذ اسة راقية سن ااهتا العلمية وسعامل يت ارهتا ي وايسة السراي ية يف اٛنايرة ال را ية قد\ كا ت ٟنا سعامل
وسن اات ٪نق ٟنا اف ا ر سائر ايس و نااسها هباي واف سا بٌن اى وابرز سعامل اٜن ارة ى ه كر:

.1

املدارس :اقاست الن

العلمية للسرايف يف اٛنايرة ال را ية سعاىد وسدارس العل وسراكا ال كري وايتت نتها

سدهنا الكرب واديرهتا الشهًنةي واارت ستقط لالب اٞنعارؼ والعلوـ وال نوف سا كذ يتدب واوب .ولقد كا ت
ى ه اٞنراكا سنارات عل وسعراةي ٔنرج سنها عدد كبًن سا اٞنعٗنٌن وايلباا وال الس ة واٞنهندسٌني وكا ت سا ابرزىا ىي:
 .2سدرسة دير الاع راف  .2سدرسة الرىا  .3سدرسة كريت  .4سدرسة صيبٌن  .5سدرسة دير سار سي  .6سدرسة راس
العٌن  .7سدرسة قرٕنٌن  .8سدرسة سلطية  .9سدرسة دير البارد.62
.2

املكتبات :استلكت سدف اٛنايرة ويتواارىا الكرب سكتبات ااة بعلماا السرايفي وقد نعلت نص

ابٞن طولات سا ل اٞنؤل ات والعٗنات والطواسًن يف كااة العلوـ واٞنعارؼ وال نوف ويف كذ ايْناىات والثقااات .واف سا
بٌن سا ومقتو لنا اقالـ اٞنؤر ٌن اطدمٌن سنهاي كر .2 :سكتبة الرىا  .2سكتبة س راي ية كريت  .3سكتبة س ايت
.4سكتبة دير سار سي  .5سكتبة قرٕنٌن  .6سكتبة سرنسية .7 .سكتبة دير الاع راف  .8سكتبة دير الشاغورة  .9.سكتبة
آسد  .22سدرسة سار هبناـ يف اٞنواذ  .22سدرسة يتراف .22سكتبة دير العمود .62

.3

مراكز الرتمجة :ابتعدت ٦ن العلماا السرايف يف اٛنايرة سراكا ودكاكٌن للعٗنة سا اللنات اليوم ية وال ارسية

ا ال علؤ السراي ية لنة اٞنعٗنٌني ولقد شرعت وبرعت ى ه اٞنراكا والدكاكٌن بنشاط النقذ والعٗنةي دسة للحياة

 . 62اغناليوس ٞ .نعة يف اتريخ ايسة السراي ية .ص /5اللؤلؤ اٞننثور .ص47
 . 62ايلي دي لرازي ي عصر السرايف ال ىيب ي ص 25ا نورج عطيةي ايمر السرايين يف اٜنياة ال كريػة والعلميػة يف بػالد الشػاـي دار سكتبػة
العائلةي ص 273- 257ا سار غرينوريوس يويتنا ي سقاؿ اٞنراكا الثقاايػة يف بػالد سػا بػٌن النهػرياي دراسػات يف اتريػخ الكنيسػةي دائػرة الدراسػات
السراي ية لبطريركية ا طاكية ي سوقع الكعوين.نوزيف شابو ي سقاؿ دور اٞندارس السراي يةي دائرة السراي ية .
 . 62ايلي دي لرازي ي عصر السرايف ال ىيب .ص229
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اٛنديدةي يتيث رٗنت اأ العربية كمية كبًنة سا اياثر واٞنل ات اليوم ية والسراي ية وال ارسية .ولعذ سا بٌن اولئ
اٞنعٗنٌن يربز اس ٪نٍن با عدي ابا كريت اٞندينة اٛنارية يتيث قاـ بواع رٗنات للمقويت ولس سطة واٞنيتاايايقيا
يرسطو كما رن يااللوف و يمادوس وك ل عليقات ايسكندر اياروديسي و عليقات ميواريطيوس .63ومل ينحصر
عمذ السرايف ابلعٗنة اقا بذ قاسوا ابلشرح والت سًن والتعليق علؤ النصوص وسقار ة ١نتوايهتا ابلعاث السرايين و راث
شعوب ل ر  .كما لهن عملوا علؤ التنسيق بٌن ال لس ة اليوم ية وال قو اٞنسيحي .ولشهر سا قاـ هب ه األعماؿ كر .2
سويرا سابو ت ي  .2سار يعقوب الرىاوي ي  .3سرني ريشعيين ي  .4يتنٌن با اسحق ي  .5يويتنا با ساسوية ي .6
ابا العربي.64
وعا يتراية وسهارة اٞنعٗنٌن لسرايف يتكل كت السرايف اعمدة اٜن ارة قائال :لقد كاف اٞنعن السرايين يعن يترايا
يف ابدي ألسر مث ٓنرر سا يتراية العٗنة.65

.4

مراكز الطب :ا قا السرايف الط كعل وسهارة و قلوا كت الط سا اليومين اأ العربية وااااوا عليو الكثًن

سا الط البابلي ويعترب الط السرايين اساس الط العر ولعذ سا شهر الباا السرايف سا سدف اٛنايرة ال را ية  :يتنٌن
با اسحاؽ و٪نٍن با عدي وروسا وس التكريي وىبة هللا با سلكا التكرييي ال ذ با نرير وشقيقو ٪نٍن با نرير.

مراكز النجوم والفلك  :وللسرايف دور سه يف طوير الري يات وعل ال ل ولقد برع اٜنرا يوف ااة هب ه
.5
العلوـ يهن كا وا اليعٌن يف لري يات وال ل لبابلي ولعذ سا اشهر لعلماا السرايف يف ى ا اٜنقذ ى اثبت با قرة و
ودمحم با نابر البتاين وىو يتراين اعتنق ايسالـ 66اي ا ٪نٍن با السديد التكريي.67

.6

مراكز الصناعة :كاف السرايف لاحاب قنيات اناعية وزراعية وىندسية ويدوية يف ٗنيع سرايتذ اتر٫نه

الطويذ  .ااشتهروا بصناعة الس اد ي والتطريا ي ودبغ اٛنلود ي وٓن ًن الرؽ للم طولات ي ويتياكة النسيج ي واناعة
ال ار ي وٓن ًن األدوية واٞن كويت ي وإأ ىناؾ سا ا٤نازات .وقد ابتكروا الكثًن سا ى ه التقنيات اٜنراية ي ول ت
عنه الشعوب الي ا صلت هب  .ويك ي لف لذكر لك لف القماش اٞنسمؤ لسوسلٌن وىو ابتكار قاـ بو سرايف اٞنواذ
يف مشاؿ العراؽ ي وك ل سشتقات الربغذ واٞن كويت الي ٓن ر سنو .68

 . 63دور اٞنراكا الثقااية السراي ية ي يتسٌن قاس العاياي
 . 64ا هر  :الدكتور يعقوب مسقي دور السرايف يف العلوـ النهرية والتطبيقيةي
 . 65نوورج ر٘نة وسهيذ قاشاي السرايف اعمدة اٜن ارة ايسالسية ي ص225
 . 66الدكتور يوسف مسقي دور السرايف يف العلوـ .
 . 67ابراىي اااذ النااريي مر وا بار اٛنالية التكريتيةي
 . 68ا هر  :يعقوب مسق ي دور السرايف يف طور العوـي ٠نلة األبداع السراييني اصذ دراسات سراي يةي العدد 23ي ي 2222ـ.
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.7

االديرة  :كا ت بعض ايديرة سراكا علمية للسرايف ايت نت العديد سا اي شطة ال كرية والعلمية وكا ت

سنارات عل كش ف اٞندارس ولعذ سا بٌن ل ايديرة الي ايت نتها اٛنايرة ال را ية كر .2 :دير قرٕنٌن  .2دير ايتويشا
 .3دير ابعراب  .4دير الاع راف  .5دير ايعلؤ يف اٞنواذ  .6دير سار زكؤ  .7دير سار س.69،

.8

مراكز الفنون :رانت عا السرايف سهارة ال نوف اٛنميلة كالنقش واٜن ر والتصوير والا راة والتطريا واٞنوسيقؤ

ا قنوىا وبرعوا ايها ولعله ااقوا غًنى ّنا ل وه سا اياثر اٞنستبدعة يف ال نوف اٞن كورة ولعذ سا اشهر سا برع يف ذل
وٕنيا كر .2 :الرابف اببوي  .2سويرا ساو٫نت  .3اٞنطراف مئودورس ديوسقورس  .4الراى سهدو الرىاوي  .5الراى
سااب السربيين  .6الشماس يوسف اٞنلطي.72واايف ال ناف الشماس ابو صر التكريي.

مراكز اهلندسة :سا بٌن اٞنعارؼ الي رنت عند السرايف اا اٟنندسة ااهن برعوا ايو براعته يف اا التصوير
.9
سعاىدى العلمية ل وااثرى الديرية والكنسية يف العمارة شهد ٟن بطوؿ الباع يف ل اٜنلبة وىي ساية اىلته اف يكو وا
هبندسة البناا يف سستو سائر ايس القد٬نة الراقية ولعذ سا بٌن سا ٕنيا اٚنو يف ى ه ال ا والعل ىو  .2 :علي با
اٝنمار  .2يويتنا سطراف سارديا  .3الرابف يتبقوؽ  .4عيسؤ الرىاوي  .5 .الشماس ابو سامل اٞنوالي .6الق ابو
ل
72
ال ذ  .7واايف اس اٞنهندس ااعد با ٪نٍن التكريي
األاثر العلمية والفكرية الكتابية  :عندسا ٬نر اٞنطالعوف يف يتديقة راث السرايف اٛناريٌن الن ي ٪ناروف يف الواف والياب
ورود ى ه اٜنديقة وازاىًنىا الي شتهي اف داعبها العقوؿ العطشة ٞنا يف اٜندائق سا سناىذ .اهنا كنوزا بيئة ي قدر
بثما ركوىا وىنا عرض ٧ناذنا سنها:

.1كتاب ( هتذيب االخالق  :ىو الكتاب ال لس ي الن ي  :لهت ي اي الؽ وىو وايتد سا بٌن  242امر كتا

للمنطقي وال يلسوؼ واٜنكي ٪نٍن با عدي التكريي وىو اوؿ كتاب سا وعو يعاًف ايو اٞنؤلف سسائذ اي الؽ علؤ
لريقو ارسطو وقد كت أبسلوب بليغ و٣نا يدؿ علؤ ل٨نيتو ا و لبع اكثر سا  22سرة يت ،اليوـ و٣نا يدؿ لي ا اأ قره ا و
س او ابت سنحوي اأ كبار اٞن كريا العرب واٞنسلمٌن كاٛنايتظ وابا اٟنيث وابا عر ا و كتاب ١نك ابٜنكمة غين
اٝنااة .ويعاًف لسباب
العاسة و َّ
ابٞننطق س ع ابٛندؿ وىو يتَّس ابلواوح والبسالة و سلسذ األاكار٫ .نال ايو اٞنؤللف َّ
اتساي وك ل اٞنل
السبيذ الَّ ي ٩ن ل ْف يسل َكو اإل ساف
سام ًّ
ويبٌن َّ
العادي ليصبح إ ً
ا تالؼ األ الؽ وكي يَّة هت يبهاي ل
ل
يتائاا ٗنيع ال ائذ .وىو ندير ابٞندارسة وسا يتص حو سيعرؼ قدره .واسا سا يتيث اٞن موف ي
سام ً
ليصًن إ ً
كاسال ً
َ
اهو ينتميي إأ سدرسة نالينوس وٝنلو بنيتو السطحية سا لي إشارة لعقيدة دينية ٩نعلو كتااب عاٞنيا يه ٗنيع اإل سا ية

 . 69يتركة العٗنة والنقذ يف العصر العباسي ي ص52
 . 72ايلي دي لرازيي عصر السرايف ال ىيب ي ص72
 . 72ايلي دي لرازيي عصر السرايف ال ىيب ي ص 77
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احة سبتو إليو.72علما اف ٪نٍن با عدي يف
عديي وقد انتهدوا يف إمبات َّ
ل
١نققو الكتاب امعهمه عااه إأ ٪نٍن با ل
ى ا الكتاب يناقش سسالة اي الؽ عند ال الس ة امنه سا واعها يف ا ة العلوـ العملية وسنه سا واعها يف ا ة
العلوـ النهرية ا و يف كتابو ى ا ٩ني علؤ ساعيت :كيف لإل ساف اف يبادؿ الناس ال ائذ وكيف ٕنييا بٌن ال ائذ
اٜنسنة واأل ر الرديئة وٞناذا كت ارسطو يف اي لق وواع سنه ا ٟنا .اف نوابو ي عو يف يتديثو عا قوية الن
النالقة بواسطة اي الؽ و قوية ى ه الن ا٧نا كوف ابلعلوـ العقلية ودرس كت اي الؽ والسياسة ولي ا ابجملالسة
للاىاد والرىباف والنساؾ واىذ الورع والواعهٌن وسالزسة ٠نال الرعساا واىذ العل  .الاة الكالـ عا ى ا الكتاب
القوؿ ا و كتاب ار عت ايو الس ة اي الؽ اوؽ اركاف مالمة مقشها اٞنؤلف وىي اي ساف واطبة واشكالية الوان .

.2كتاب ( فن الفصاحة ) :اف الكتاب ال ي واعو الرابف ا طواف التكريي وال ي ٪نمذ عنواف اا ال صايتة سا ىو اي
نوىرة سا كنوز رامنا يتل ص بعمذ لنوي كبًن سا قبذ ايتد ائمة اللنة السراي ية وال ي واف لناارة علمو ولسمو ادبو
واثق ذكائو أب طوف رىطور او ا طوف البليغ او ل طوف ال صيح.
يسعسذ الكتاب يف سياؽ اٞنقدسة ايونا الكثًن سا السًنة اٜنيا ية للرابف التكريي سنتهيا ابف سا ابرز ١ناسا
الكتاب اف اٞنؤلف قاـ بتوسيع ُنور الشعر السرايين واستنبا ُنرا ٖناين اييقاعات عرؼ ابٚنو ويف ى ا الكتاب ينثر ا طوف
ش ور السراي ية اٛنالة الي ي تقر اليها كذ سا ينشد البالغة.
الكتاب ال ي يت لف سا ٙنسة ابواب ٓنوي علؤ  32اصال ويتناوؿ ال صذ ايوؿ سا الكتاب كي ية استيعاب
اناعة ال صايتة ويتوؿ ايسلوب ال ي ٬نكا سلوكو سا انذ قري س اىيمنا ٟن ا اٞنصنف اسا ال صذ الثاين ايناقش ايو
التعريف ابلصناعة وساىية ال صايتة سا الؿ ايست ااة بشريتها اسا ال صذ الثالث ايعدد سا اللو ا واع ال صايتة
واورىا وسصدرىا بينما ي ال صذ الرابع سا الكتاب صيذ اقساـ اورة اٞندح الي واح اسلوب الثناا وبشكذ
ستقا ..ايما يل ص ال صذ اٝناس ٓنليذ اقساـ القس الواردة يف اصذ اٞنديح اسا ال صذ السادس ا يو يناقش الكا
اقساـ العنصر اطرض واٞنا ع اٜنروب وال ائدة سنها اسا ال صذ السابع ا يو يقس الكا الشكو علؤ انااا ستساوية
واٜن ة الي لمع بٌن الرباىٌن الكتابية ويف ال صذ الثاسا يبٌن الكا اٞنصطلح ايوؿ ال ي يبٌن كي ية ادراؾ ى ه
الصناعة ويت ما ٧نوذنا و عابًن عا اقساـ اصذ اٞندح ابلربىاف اٞنناس ويف ال صذ التاسع سا الكتاب يكمذ الكا
واقص ا صاؿ ال مائر يف سخ و ن يد كلمات اٞنديح ايما يستعرض يف ال صذ العاشر ٧نوذج سا لنة اورة ال ـ علؤ
غرار لنة اٞنديح واٞن تل ة يف النوع ..كما يوااذ يف ال صذ اٜنادي عسر استعراض ٧نوذج الكلمات الي سبق ُنثها يف
ال صذ الثاسا كما يلي ذل يف اصذ نديد استعراض ٧ناذج سا اور اللنة علؤ الصنف ال ي يش ع علؤ التحمذ وسا
٫نص نسيق اقساسو الي قد طرا لنا وعا التحريض والتسليح للمعارؾ كما يوااذ الكا استعراض عرب ال صذ الثالث
اٞننواؿ يقوـ ال صذ الرابع عشر
عشر لنموذج اي ساىية الكلمات الي انلت سا الباب السابق هرا لطوٟنا  .وعلؤ
. 72الدكتورة مديا .يف سبة كتاب هت ي اي الؽ .اٞنشرؽ الرقمية.العدد 22يف يتايراف 2228
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ابستعراض كلمات سا ٧ناذج بعينها ويف ال صذ اٝناس عشر يقف الكا عرب ١نطة اقعاف اطموؿ واٜن ة ويف اي قس
سا اقساسها ٬نكا يتب الكالـ كما يربز يف ال صذ التايل ٧نوذج اثف لتوايح كي ية اكتساب ى ه الصناعة عرب ل
الت صص يستمر عرض ٧نوذناف ا ريٌن يف ال صذ السابع عشر
اٞنقع ة ابألعماؿ وعا لريق اٞند ذ اٞننًن  ..ويف
اٟندؼ سقروم ابلرباىٌن اي
للصورة سها ويف ال صذ الثاسا عشر يكشف الكا عا الناية اٝناسسة الي علا
اسثلة لبيعية وسدو ة سع اراة لرح ٧نوذج سادس يف ال صذ التاسع عشر ت ما اعالم سليما يتوؿ اياراب لايستناع
عند اىذ ايدب واسلوب الكالـ وكيف وابي اينة يست رج سع براىٌن الصناعة ايوأ ..كما يقدـ يف ال صذ العشروف
براىٌن وااحة علؤ النوع الثاين سو يف القا وف الوارد يف ال صذ السابق وىو اٞنعاراة يف عل الكالـ كما يقدـ يف
ال صذ التايل ٧نوذج سابع للتعلي اٞنناس أل واع اٞنقدسات او اٝنتاسات ويبٌن يف ال صذ التايل وع ال ائدة ايوأ الي
تماشؤ سع سقار ة ايعماؿ اي التدبًن واٞنعراة وعلؤ اٞنرا اف يقتنيها سوية ويف ال صذ الثالث والعشروف يبٌن الكا النوع
الثاين سا ال ائدة ال ي يتماشؤ و سمية ايعماؿ اسا ال صذ الرابع والعشروف ا يو يبٌن الكا وع ال ائدة الثالث يتوؿ
الكلمات اٞنتشاهبة يف اٞن البة ويف ال صذ اٝناس والعشروف يشًن الكا اأ سا ٬نكا ايست ادة سنو سا الشعر سندا
ٟن ه اٞنعراة سا ميتية ٗنالية الكالـ ..كما يوااذ الكا ابراز بالغتو واصايتتو ايقف عند ١نطة ال صذ السادس
وال عشروف ليبٌن سا ين عنا سا النحو لت ميذ الكالـ واكتساب ى ه اٜنراة بينما يلي ذل اٜنديث عا التنهي وا صاؿ
ال مائر ويلقي يف ال صذ اي ر ٓن يرا عما يلحق ايذ هب ه الصناعة و٪نث عرب ال صذ اي ًن ابسلوب القصة
وايرشاد والته ي ايما تناوؿ ابواب الكتاب آداب ال ا لد ا طواف ال صيح ويبحث الباب الثاين يف ال ائدة سا اٞنديح
73
بينما يبحث الباب الرابع عا اروب اطبة اسا الباب اٝناس ايشًن اأ الشعر والقااية
.3كتاب ( الدالئل ) :يعد كتاب الديئذ للحسا با البهلوؿ التكريي ي ايتد الكت واياثر الباقية سا رامنا السرايين

اٞن طوط ال ي ناوؿ سواوع اياثر العلوية كما ويعد سا اٜن رايت اٟناسة يف اتريخ العاث العلمي لعر اذ يعود أتلي و اأ
القرف الرابع اٟن ري العاشر اٞنيالدي اهو سا الكت اٞنتقدسة الت ليف اذ مل بق س ة كاسلة ايما عل اي س ة وايتدة
ستواارة يف ركيا سكتبة يتكي اوغلو اورىا و شرىا ٢نطولة اؤاد ساكٌن يف سعهد اتريخ العلوـ العربية واإلسالسية يف
ارا ك ورت سنة 2958ـ وقاـ بنشرىا ١نققة الدكتور يسف يتيب وادر الكتاب عا سعهد اٞن طولات العربية عاـ
2987ـ والكتاب ٧نوذج سا النماذج الكثًنة علؤ عمق رامنا العر و و واشعاعو وىو نويع بليغ يف الثقااة العربية
وإبراز جملايهتا وسستوايهتا ودليذ علؤ ا تاح اٞنؤلف علؤ مقااات العامل يتولو سا الؿ قياـ اٞنؤلف بعٗنة الكثًن سا
النصوص واستيعابو ٟنا وْناوزىا ابإلبداع والعطاا .يعين الكتاب بعل اياثر العلوية والوقاية سا السموـ وال راسة وايشهر
وديئ لها وي ديئذ العلوـ الطبيعية واٜنيوية والطبية وال لكية والعلوـ اإل سا ية وسا يتبع ذل سا وميق سقارف ٜن ارات

 . 73ساسر الياس .كريي ي ع رعية الس ية لزاا اا ال صايتة – قرااات .نريدة الاساف December 21, 2014 .
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الشعوب وعاداهتا وسواٚنها اينتماعية ُنق ىو سوسوعة يت ارية .74ولقد ا الكتاب سعة واربعٌن اباب ٗنع ايها سؤل و
اى الديئذ والعالسات الي ينت ع هبا اي ساف ال يكتف ابلعكيا علؤ ديئذ الشهور القمرية والشمسية واٚنائها عند
الشعوب اي ر بذ ومقها واق التقومي العر كما ااض بديئذ العلوـ اي سا ية والطبيعية وال لكية والراياية والطبية ّنا
ايها سا ااوؿ اياكار الدينية السماوية —كاياثر العلوية –والرعاي –وال راسة وايسراض وايبداف والسموـ وال اليتة
واوقات الاراعة ويتساب ايايـ والشهور والسنٌن –سعتمدا ب ل علؤ سعطيات العلوـ واٞنعارؼ اٞنعاارة لو –اٞنستقاة سا
ينابيع وسصادر عديدة و٢نتل ة –اقد ا عا اشهر علماا العرب واٞنسلمٌن—كابا قتيبة –والكندي والرازي والطربي
75
وابا سًنيا ويتنٌن وغًنى –وسا قدساا اليومف ابقراط ونالينوس وارسطو ود٬نقريطوس

.4كتاب (املختار من كتب االختيارات الفلكية) :ا و ٢نطوط علمي الكيي ي كره اايت كتاب كشف الهنوف يف
اساسي الكت وال نوف ويقوؿ ىو للطبي واٜنكي ا صر ٪نٍن با نرير التكريي لت 472ىػ وىو يعد سا
اٞن طولات الن يسة يف علوـ ال ل والتن ي ال و ابا نرير التكريي لػ سديد الدولة ا الننائ ور بو علؤ اصوؿ كثًنة
وسثًنة .و وند س ة سنو يف قس اٞن ولات  -سكتبة اٞنل عبدهللا با عبدالعايا يف الرايض .برق يت ظ ل 3235
وبعدد لوراؽ ل 257ورقة يف كذ ورقة ل  25سطري ولنة اٞن طوط العر واتريخ س و كاف يف سنة 924ىػ سا قبذ
مسخ اٚنو ا٘ند ايارري العباسي.
اٞن طوط س ة كاسلة ي عليها ٕنلكات ي كت سائر النص ابٞنداد األسود وكتبت رعوس األبواب وال صوؿ ابٞنداد
األ٘نر.
وبداية اٞن طوط صها  :للسا بعد ي اما ل ع استايدت عمتو ابلشكري وسا شكر اقد هنض بوْن الصنيعة والرب
. ...
اسا هناية اٞن طوط انصها  :لولرنو لف يكوف سوااقاً للنرض اٞن رح ي وابهلل ذي اٜنكمة والطوؿ ويل القوة واٜنوؿ لستعٌن ي
وىو يتسيب و ع الوكيذ  .متل الكتاب .76
مصادر ومراجع البحث

 .2ابا شدادي عػا الػدياي ايعػالؽ اٝنطػًنة يف ذكػر اسػراا الشػاـ واٛنايػرةي ج3ي ٓنقيػق ٪نػٍن عبػارةي سنشػورات وزارة الثقااػة السػورية ي دسشػق
2992ـ.
 .2اياط ريي ابو اسحاؽ ابراىي با دمحم لت342ى ػ ي سسال واٞنمالػ ي در اػادر ي بػًنوت ي سػ ة عػا اياػذ ٞنطبػوع ّنطبعػة بريػذ
يف ليدفي 2927ـ.
 .3ابروت ي دمحم ٗناؿ ي التكويا التار٫ني اٜنديث لل ايرة السوريةي اٞنركا العر لألُناث ودراسة السياساتي بًنوت 2223ـ.
 . 74الدكتور اايد الد الطباع .سا سقدسة كتاب اٞن تار سا كتاب الديئذ .ص8
 .75اايد الد الطباع .اٞن تار سا كتاب الديئذ للحسا با البهلوؿ .ص22
 76ي إبراىي اليحٍن .سوقع سلتقؤ اىذ اٜنديث .قس اٞن طولات .ل٪نٍن با نرير
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اٛنمذي ا٘ندي امر نهود السرايف علؤ اٜن ارة العربية ايسالسيةي دراسات سراي يةي شر يف  5وامرب 2225ـ
اٜن ػػارميي عب ػػدهللا ب ػػا ما ػػري ايوا ػػاع اٜن ػػارية يف اقل ػػي اٛناي ػػرة ال را ي ػػة ي ٓنقي ػػق ال ػػدكتور س ػػعيد عب ػػد ال ت ػػاح عاش ػػوري ال ػػدار العربي ػػة
للموسوعاتي 2227ـ.
٘نػػودي ي شػريا سػػلي ي اٛنايػػرة ال را يػػة سنػ بدايػػة العصػػر العباسػػي يتػػ ،هنايػػة الاػػة اٞنػ سوفي الرويتػػة اعػػدت لنيػػذ درنػػة اٞنانسػػتًن سػػا
ناسعة دسشق سنة 2228ـ.
شاىٌني غرينوريوس نرن ي السرايف ااالة ون وري يتل 2997ـ
الشحاتي السيد زغلوؿ ي السرايف واٜن ارة ايسالسية ي القاىرة 2975ـ
لرازي ي ايلي ي عصر السرايف ال ىيبي القاىرة 2222ـ
عبده ي ٚنًن ي السرايف قد٬نا ويتديثا ي بًنوت 2997ـ
عطيةي نورج ف ي ايمر السرايين يف اٜنية ال كرية والعلمية يف بالد الشاـي دار سكتبة العائلة.
عليي يتسٌن بكري القبائذ العربية يف اٛنايرة ال را ية العليا ي سقاؿ شر يف ٠نلة نيذ العلوـ اي سا ية واينتماعيةي العدد .37
غربايؿ ي اولوس وكميذ ااراـ البستاين ي اعالـ السرايفي بًنوت 2969ـ
غااؿي سوسؤ يومف ي يتركة العٗنة والنقذ يف لعصر العباسيي بًنوت 2973ـ

 .25قداويي عالا ١نمودي اٞنواذ واٛنايرة ال را ية يف عهد دولة اٞننوؿي دار غيدااي عماف 2225ـ
 .26الكعيبي عبد اٜنكي ي اٛنايرة ال را ية ودايرىا العربيةي دار ا حاتي دسشقي 2229ـ.
 .27لي ساكا ي بينا بينوي مقااة السرايف يف القروف الوسطؤي رٗنة لف نرادي سوسكوي 2979ـ .
 .28دمحم ي سوادي عبدي اييتواؿ اينتماعية وايقتصادية يف بالد اٛنايرة ال را ية ي بنداد 2989ـ.
٢ .29نوؿي سوسؤ ي اٜن ارة السراي ية يت ارة عاٞنيةي بًنوت 2229ـ.
 .22اٞنقدسيي مش الديا ابو عبد هللا دمحم لت382ى ػ ايتسا التقاسي يف سعراة ايقالي ي دار اادري بًنوت ي س ة علؤ اياذ اٞنطبػوع
ّنطبعة بريذ يف ليدفي 2929ـ.
 .22اتريخ كرسي س راي ية اٞنشرؽ يف عصر السرايف اٞنشرؽي ابراىي اااذ النااريي دار اٞنعتا ي عماف 2222ـ
 .22مسقي يعقوبي دور السرايف يف العلوـ النهرية والتطبيقيةي شر يف دراسات سراي يةي  5وامرب 2228ـ
 .23النصييبي ابو القاس با يتوقذ لت367ى ػ ي اورة ايرض ي دار اادري بػًنوت ي سػ ة علػؤ اياػذ اٞنطبػوع ّنطبعػة بريػذ يف ليػدفي
2938ـ.
 .24يويتناي سار غرينوريوسي اٞنراكا الثقااية يف بالد سا بٌن النهريا يف القر ٌن السادس والسابعي شر يف دراسػات سػراي ية  .اٞنكتبػة السػراي ية
ٞنطرا ية ا طاكيا.
 .25يوسفي ارشيدي سالنقة الشاـ واٛنايرة يف ال عة سا بٌن 572-435ىػ ي عماف 2988ـ
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ملخص البحث:

تعد اللهجة العربية احملكي ة يف مدينة ماردين والقرى والبلدات احمليطة هبا منوذجا ملفتا للنظر من مجيع النواحي .حيث
يبدو أهنا انقطعت عن اللهجات العربية األخرى بسبب وعورة ادلوقع اجلغرايف الذي يبدو أنو قد أدى إىل عدم احتكاك
ىذه اللهجة ابللهجات العربية األخرى وخاصة اللهجات البدوية ،كما تقع تقريبا يف أقصى الشمال لدائرة انتشار اللغة
العربية من انحية وذباور لغات أخرى كالسراينية والكردية والًتكية من انحية اثنية .وظلت ربت سيطرة اللغة الًتكية الرمسية
وبوتَتة متزايدة منذ بداايت القرن العشرين وحىت يومنا ىذا ومل يكن ىناك أي احتكاك يذكر بينها وبُت اللغة العربية
الفصيحة يف زمن تزايد فيو أتثَت وسائل اإلعالم وادلدارس.
وأما من انحية البنية اللغوية فتتميز اللهجة العربية احملكية يف ماردين ابلكثَت من ميزاهتا الصوتية والصرفية
كاحتفاظها ابلثاء والذال والظاء والقاف رغم تعاملها مع أصوات غريبة على النظام الصويت للغة العربية مثل o - ı - p
) )- gوكذلك احتفاظها ابألفعال اخلمسة مع غياب ادلثٌت حيث يقول أصحاب اللهجة "ات ْكلُِت" للمخاطبة و"ات ْكلُون"
ت" والضمَت ادلتصل
و"اي ْكلُون" للغائبُت .كما حيتفظون ابلضمَت ادلتصل للمتكلم يف الفعل ادلاضي كما ىو فيقولون "أ َك ْل ُ
للمخاطبة كقوذلم ِ
"أحْب ِكي"...
تشًتك اللهجة احملكية يف ماردين مع اللهجات العربية األخرى عامة ومع الفروع األخرى للهجة اجلزيرة الفراتية
خاصة .إال أنو ميكن اعتبار عوامل عدم استخدام فعل "شاف" وعدم إضافة سابقة "ب" أو "عم" أمام الفعل ادلضارع يف
ىذه اللهجة من العوامل اليت قد سبيزىا عن بقية اللهجات العربية .وسنحاول من خالل ىذا البحث رصد واقع اللهجة
العربية احملكية يف ادلنطقة من النواحي ادلذكورة.
الكلمات املفتاحية :ماردين ،اللغة العربية ،اللهجات العربية ،ذلجة اجلزيرة الفراتية ،اجلزيرة.

Abstract:
The Arabic dialect spoken in the city of Mardin and the villages and
towns that follow a model is striking in all respects. As it seems that it was
cut off from other Arabic dialects due to the rugged geographical location,
which seems to have led to this dialect not being in contact with other
Arabic dialects, especially Bedouin dialects, whose owners may migrate
usually between different regions. And the juxtaposition of other languages
such as Syriac, Kurdish and Turkish, on the other hand. It has also
remained under the control of the official Turkish language and at an
increasing rate since the beginning of the twentieth century until this day
and there has been no significant contact between it and the classical
Arabic language at a time when the influence of the media and schools that
depended on the classical Arabic language increased in all Arab countries.
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As for the linguistic structure, the Arabic dialect spoken in Mardin, which
is classified within the Jazrawiyya dialect of Arabic, is distinguished by
ثاء many of its phonetic and morphological features, such as retaining the ( -
) despite its interaction with other sounds alien to the soundذال  -ظاء  -قاف
system in the Arabic language (o - ı - p - g), as well as its keep of the five
)“takleen” (you eat),تا ْك ِلين( verbs (al-afal al-khamsa), where the they say
) “yakloun” (they eat). They also keep theيا ْكلُون( )“takloun” (you eat),تا ْكلُون(
conjugated pronoun of the first person singular in the past tense as it is, so
) “akaltu” (I ate) and the conjugated pronoun of the thirdأ َك ْلتُ ( they say
)أح ْب ِكي( person singular, as they say
ِ "ahebkee" (I love you)...
The dialect spoken in Mardin is in common with other Arabic dialects in
general and with other branches of the Jarawiyya dialect in particular.
)“shaf” (see) and not addingشاف( However the factors of not using the verb
) “b” in front of the present tense in this dialect can be considered asب(
factors that may distinguish it from the rest of the Arabic dialects. We will
try through this research to monitor the situation of the Arabic dialect
spoken in Mardin from the aforementioned aspects.
Keywords: Mardin, Arabic Language, Arabic Dialects, the Jazrawiyya
Dialect, Al-Djazīra.

 –6املقدمة :

إن اللغة العربية لغة منتشرة يف مناطق واسعة تتجاوز حدود الدول العربية جبميع مستوايهتا .وأما اللهجات العربية
فاللهجات العربية زبتلف من منطقة إىل أخرى وتتعدد وتتنوع حسب ادلناطق والقبائل واألوضاع السياسية واالجتماعية
والثقافية واحلضارية لكل منطقة .ومن ىذه اللهجات اللهجة اجلزراوية أو ذلجة أىل اجلزيرة الفراتية اليت تشمل أجزاء من
سوراي والعراق وتركيا واليت يقول ادلقدسي يف كتابو "أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم" عن اللغة ادلستخدمة فيها" :وأىل
اجلزيرة لغتهم حسنة أصح من لغة أىل الشام ألهنم عرب وأحسنها ادلوصلية "(املقدسي دمحم بن أمحد ،6٩٩6 ،ص

.)6٤1

وأما فيما يتعلق دباردين فتقع مدينة أو منطقة ماردين يف الشمال األقصى للمناطق اليت تنتشر فيها اللغة العربية
بلهجاهتا ادلتنوعة وادلختلفة .ويتكلم عرب ماردين وابإلضافة إىل سعرد وموش وبطمان الواقعة يف جنوب شرق وشرق تركيا

ذلجة تعرف بلهجة أىل اجلزيرة(أجات ايشار ،206٢ ،ص  .)6١وىي اللهجة اجلزراوية .وميكن اعتبار منطقة ماردين
جزيرة أو شبو جزيرة لغوية إذا صح التعبَت من انحية موقعها اجلغرايف الذي يشكل مرتفعا يبدو أنو قد حال دون أتثرىا
بلهجات عربية أخرى وال سيما اللهجات البدوية اليت يتنقل أصحاهبا من منطقة إىل أخرى ويتفاعلون مع أىل ادلناطق اليت
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ينزلون فيها فيؤثرون يف اللغة أو اللهجة احملكية فيها بشكل عام .وكما يفيد "أجات" (فقد تتسع الرقعة اجلغرافية للمتكلمُت
ابللغة وتفصل بينهم اجلبال واألهنار ويقل االتصال بينهم فتأخذ اللغة يف التغيَت شيئا فشيئا ويسلك ادلتكلمون ابللغة
مسلكا سلتلفا عن غَتىم فيؤدي ذلك إىل حدوث ذلجة جديدة)(أجات ايشار ،ص  .)6٤حيث نرى أن كل ىذه

العوامل قد اجتمعت يف منطقة ماردين لتشكل بوتقة خاصة ابللهجة احملكية فيها .إال أن ىذا األمر مل مينع أتثرىا ابللغات
اجملاورة ذلا الكردية والسراينية والًتكية وىي اللغة الرمسية للبالد واليت ازداد أتثَتىا على اللهجة بعد انتشار ادلدارس ووسائل
اإلعالم اليت تعتمد على استخدام اللغة الًتكية دون غَتىا.
وتتميز اللهجة العربية احملكية يف منطقة ماردين عن اللهجات العربية األخرى من نواح شىت منها األصوات
وتصريف األفعال والعناصر البنيوية .كما تتفق اللهجة مع اللهجات العربية األخرى دبعظم مكوانهتا.

 – 2اهلدف

إن اذلدف من ىذا البحث ىو زلاولة طرح الواقع اللغوي للهجة العربية احملكية يف منطقة ماردين من خالل
مقارنتها ببعض اللهجات العربية من جهة وأتثرىا ابللغة الًتكية من جهة اثنية .فاللهجة العربية احملكية يف ماردين تعترب
ذلجة رلتمع ال يتقن الق راءة والكتابة بلغتو األصلية بل يتعلم يف ادلدارس اللغة الًتكية كما يتابع وسائل إعالم ال تستخدم
اللغة العربية بل لغة أخرى وىي اللغة الًتكية ،اللغة الرمسية للبالد .وىذا جيعل اللهجة جديرة ابلبحث خبصائصها اليت تنفرد
هبا.

 -١طرح املشكلة

إن ىذا البحث يتمحور حول رصد الواقع اللغوي للهجة احملكية يف منطقة ماردين ومقارنتها ببعض اللهجات
العربية من انحية اخلصائص اليت تتميز هبا .وسيتناول البحث ادلشكلة من خالل طرح األسئلة التالية:
ٔ -ما ىو الواقع اللغوي للهجة احملكية يف منطقة ماردين يف يومنا وما ىي العوامل اليت من شأهنا أن تؤثر يف
ىذا الواقع؟
ٕ -ما ىي اخلصائص اليت تتميز هبا اللهجة احملكية يف منطقة ماردين وما ىي العناصر اليت سبيزىا عن بقية
اللهجات العربية؟

 -٤األصوات يف اللهجة احملكية يف منطقة ماردين

يتميز النظام الصويت يف اللهجة احملكية يف ماردين ابحلفاظ على معظم األصوات اخلاصة ابللغة العربية وعدم

إبداذلا .وىي الثاء والذال والظاء والقاف (شاير دمحم ،206٢ ،ص  )61٢واليت يتغَت لفظها يف أغلب اللهجات العربية
حيث يقولون "ثَور" بنطق الثاء و"ىذا" بنطق الذال ِ
و"قال" بنطق القاف كما ينطق يف اللغة العربية
و"عظم" بنطق الظاء ْ
الفصيحة .وميكن إضافة اجليم كذلك إىل ىذه األصوات إذ يقول أصحاب اللهجة "مجل" و"جبل" ...إخل .وكذلك الضاد
الذي يبدو أنو يتم إبدالو ظاء فيقولون "أرظ" ِ
و"عرض" و"أخضر" ...إخل .وميكن رصد نفس الظاىرة يف منطقة جبل
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العرب أو جبل الدروز الواقع جنبوب سوراي حيث يقول حيث يقول الدكتور دمحم عقل عند حديثو عن قواعد اللهجة
الشامية إن "ىناك ...جبل العرب (الدروز) وذلجتو اجلبلية اليت تلفظ ،تقريباً ،كل احلروف من سلارجها الصحيحة"(عقل

دمحم.)2060 ،
وىناك أصوت أخرى غريبة على اللغة العربية واليت يتم استخدامها يف اللهجة احملكية يف ماردين وىي ( ç - g -
 )pكقوذلم "چاي" أي شاي و"ز ِ
نگُت" أي غٍت و "پرق" أي حديقة عامة ...إال أن ىناك بعض االستثناءات اليت ال
رلال لطرحها ضمن ىذا البحث.
وأما فيما يتعلق ابلصوائت فباإلضافة إىل الفتحة والكسرة والضمة ىناك أيضا صوائت غريبة على اللغة العربية
الفصيحة مثل الـ ( )o - ıكقوذلم " ُغول" ( )ğolأي ىدف و"قِ ِطن" ( )qıtınأي قطن .كما سبيل اللهجة العربية
احملكية يف ماردين إىل الكسر(علي حسني ،2020 ،ص  )112كباقي اللهجات العربية وألسباب عدة.

 - ٢شكل اإلمالة يف اللهجة العربية احملكية يف ماردين

ترد اإلمالة أبشكاذلا ادلختلفة يف اللهجة وتتميز إبمالة ألف ادلد يف وسط الكلمة كقوذلم "كتِيب" بدال من كتاب
و"م ِ
و"مجيل" بدال من مجال و" ِو ِحيد" بدال من واحد ِ
و"جبِيل" بدال من جبال ِ
يشي" بدال من ماشي ٍ
(ماش) و"قِيعِد" بدال
من ِ
قاعد وِرحيَة بدال من رائحة .ويشَت عقل إىل مثال يشبو ىذه احلالة يف اللهجة الشامية ،فيأيت دبثل شامي وىو:
ِ
"علمناىن ِ
(الشحيدة) ألن أصلها ىو الشحادة أي أهنم أمالوا
الشحيدة سبقوان ع ابب الدار" ويقول إن "اإلمالة يف كلمة

األلف حبيث لفظوىا أقرب إىل الياء"( ...عقل )2060 ،كما يكن رصد ظاىرة إمالة األلف يف ذلجة أىل حلب بشكل
مشابو ابحلالة السائدة يف ذلجة أىل ماردين .حيث يقول عقل كذلك إن "أكثر ما تظهر اإلمالة يف ذلجة أىل حلب" مث
أييت أبمثل مثل كتاب (كتِيب) ،وإمبارحة (إمبَِتحو) ،وجامع (مجيع) ،وجاجة (جيجي) ،وانمي (نييم) ،وشارب (شَتب)،
وابرك (بَتك) ،ويف الالذقية مييلون بعض اجلموع مثل :كالب (كليب) ،مجال (مجيل) ،وحبال (حبيل) (عقل.)2060 ،

وعيب
ودير و َغَت َ
وخَت وبَيت َ
وعُت وبَُت َ
ودين َ
وحيل َ
وميل َ
وال نرى إمالة الياء يف عبارات من قبيل (لَيل وذَيل َ
وحسُت واثنَُت
وسيف َ
وجيب وبَيض َوزيت وبَيع و َغيم َ
وحيف وقَيد َ
وَكيف َ
وصيد َ
وضيف َ
وصيف َ
وخيط ولَيش وأَين علَيك َ
"شيح" اليت
يت) حيث الصائت ادلزدوج رغم وجود بعض االستثناءات النادرة مثل عبارة َ
يت َنو ُ
يت طََو ُ
يت حطَّ ُ
وسو ُ
وب َق ُ
يت َ
ِ
ودقِيق وملِيح وإِي (إِيو) ابإلضافة
تتم إمالة الصائت ادلزدوج فيها فتكون "شيخ" .وكذلك تتم إمالة عبارات من قبيل ط ِريق َ
إىل بِيع صيغة األمر من ابع ِ
وصيح صيغة األمر من صاح .وجاء يف كتاب "األرومة السراينية يف اللهجة ادلاردينية" أن موقع
ألفات شلالة مثلْ :مجاِل ،رجاِل ،س ِاللْ ،ك ِالب ،انِس ،كذاِ ،حنناِ ،ىنّاِِ ِ ِ ِ ،
اإلمالة الكسرية يف ِ
رعواِن،
ْ
ىوا ،ىيّاَ ،ىوذاَ ،ىوكاْ .
ْ
ْ
ّ
حرواِن ،عظْماِن (سعدي سعد اسحق ،د.ت ،ص  .)٢0وأوردان األمثلة ىذه كما وردت يف الكتاب ادلذكور دون أي
ْ
تغيَت.
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وأما إمالة ما قبل اتء التأنيث فغالبا أتيت بعد أصوات الًتقيق يف ذلجة أىل ماردين حيث يقولون ِ
"وردة" ِ
و"حلمة"
ِ
ِ
ِ
ِ
و"شويِة" و"لَيلِة" و"ر ِ
و"مسنِة" ...إخل.
محة" َ
و" ِوحدة" و"مخسة" و"ميِّة" َ ّ
َ

 - 1عدم إبدال الفتحة قبل الواو يف الصائت املزدوج إىل الضمة أو ( )oالالتينية على عكس أغلب
اللهجات العربية

يتم إبدال الصائت ادلزدوج إىل الضمة أو ( )oالالتينية إذا جاءت فتحة تليها واو ساكنة يف الكلمة يف أغلب
اللهجات العربية كاللهجة القاىرية واللهجة الشامية وذلجات عربية أخرى ،حيث يتم إبدال يَوم "يُوم" ونَوم "نُوم" وثَور
"دور" ...إخل .إال أن ىذه العبارات تبقى كما ىي يف ذلجة أىل ماردين؛ فيتم لفظها على ىذا النحو" :يَوم"
ودور ُ
"ثُور" َ
وضع" ...وميكن إضافة العبارات التالية إىل
و"م َ
و"نَوم" و"ثَور" َ
و"دور" ...إخل ،ابستثناء عبارات مثل "فُوق" ُ
و"صوب" ُ
قائمة العبارات اليت ال يتغَت فيها الصائت ادلزدوج ويبقى كما ىو يف اللغة العربية الفصيحة أو كما جيب أن يكون يف ىذه
وىوذ وتَوبِة
وىون َ
وحول وثَوب َ
وحوش وقَول َ
اللهجة ووفق ىذه القاعدة اليت ذكرانىا وىيَ :موت َ
وخوخ َ
وجوز َ
وصوت َ
وب ِ
وسة ونَوبِة َوروبِة َ ِ
(أشن) اليت ميكن تفسَتىا أبهنا تشبو عبارة "اِشلُون" يف
أبشون َ
َ
وشوبة وكذلك ىو احلال فيما يتعلق َ
ذلجات أخرى حيث نرى أن عبارة لَون قد مت اختصارىا إال أهنا احتفظت بشكلها ما ميكن رصده يف الفتحة اليت وردت
"ون".
بعد الواو فكانت النتيجة َ

 - ٢ظاهرة املد اإلضايف

ادلد ظاىرة تتميز هبا اللغة العربية بشكل عام وىو من العوامل اليت سبنح اللغة العربية مجاذلا وتناغمها وانسجامها
الصويت .ويعترب ادلد كذلك من العوامل األساسية اليت تعتمد عليها اللهجات العربية ادلختلفة يف نظامها الصويت وال تستغٍت
سهل ىذا ادلد النطق والكالم.
عنو بل ميكن القول إن اللهجات العربية قد أتت حباالت مد إضافية إن صح التعبَت حيث َّ
ونرى أن اللهجة احملكية يف ماردين قد اتفقت مع اللهجات العربية األخرى يف ىذا اجملال .فكان ىناك مد إضايف يف صيغة
األمر للفعل األجوف كقوذلم "قُوم" و"صوم" و" ُكون" و"قُول" و"فُوت" ِ
و"جيب" (جيب" صيغة أمر من "جاب" أي
ُ
جاء بـ) ...إخل .وىناك حالة مشاهبة يف الضمَت ادلتصل للمخاطب كقوذلم "قلتُولُو" أي قلت لو و"أريتُو؟" أي ىل رأيتو؟.
رلرورا مثل ىذا ر ٍاع وسلمت على ر ٍاع حيث
وكذلك االسم ادلنقوص الذي ربذف الياء يف آخره إذا جاء نكرة ً
مرفوعا أو ً
أنت ِ
يقولون "راعي" أي ر ٍاع و" ِويدي" أي و ٍاد ...إخل .وميكن إضافة عبارة ِ
و"إنيت" أي ِ
"شي" أي شيء ِ
و"ميِّة" أي مئة
إىل ىذه القائمة.

 - ٨األفعال يف اللهجة

استخدام الفعل يف اللهجة العربية احملكية يف منطقة ماردين لو بعض اخلصوصيات اليت سبيزه عن استخدام
األفعال يف اللهجات العربية األخرى .وأىم ىذه اخلصوصيات ميكن تلخيصها على النحو التايل:
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أوال  -عدم إضافة سابقة "ب" أو "عم" أو "عم ب" أمام حروف ادلضارعة يف الفعل ادلضارع كما ىو مألوف يف
و"ىي تِنزل" ِ
و"إنت تِشرب" و"إنيت ات ْكلُِت" ِّ
و"حن ِن نِ َلعب"
و"ىو ينام"
أغلب اللهجات العربية ،كقوذلم "أان أَ ْكتِب"
ِّ َ
َ َ
و"إنِت تِ ْشتِ ْغلُون" ِ
ِ
و"ى ِّن يِ ْق َع ُدون".
اثنيا  -إضافة كِت أو كل أمام الفعل ادلاضي كقوذلم "كِل (كِت) َكتَب" .حيث يُعتقد أن "كِت أو كل" ىي قد
التحقيقية إذ تعمل نفس العمل الذي تعملو قد التحقيقية وتدل على نفس ادلعٌت تقريبا.
اثلثا ـ جواز عدم تصريف كان مع األفعال حيث يقولون "كان نِْق َعد" أو "كِنَّا نِْق َعد" ...إخل.
ربعا  -استخدام حرف "ت" للحصول على زمن ادلستقبل وعدم استخدام حروف من قبيل "رح" أو "ح" أو
"ىـ" ادلستخدمة يف أغلب اللهجات العربية حيث يقول أصحاب ىذه اللهجة َ ِ
شرب" أي
"اتكل" أي سآكل و"تَ َ
سأشرب ...إخل.
خامسا  -عدم استخدام بعض األفعال كفعل "شاف" على عكس الكثَت من اللهجات العربية واستخدام
وتفرج بدل ذلك (شاير دمحم ،206٢ ،ص .)6٢6
"أرى" أي رأى و"طلع" َّ

سادسا ـ وقوع اللهجة ربت أتثَت اللغة الًتكية يف رلال استخدام األفعال كقوذلم "قام سوالو تلفون" (شاير ،ص
 )662أي ابدر إىل االتصال بو أو اتصل بو ىاتفيا وسوالو بيت اِكبَت (شاير ،ص  )6٢6أي بٌت لنفسو بيتا كبَتا.
.)6٢6

و"إنِت تِلعبون" ِ
سابعا  -استخدام أفعال من األفعال اخلمسة كقوذلم "إنيت تِلعبُِت" ِ
و"ى ِّن يِ َلعبُون" (شاير ،ص
َ
َُ
ِ
ت" (شاير ،ص .)61٩
ت" و"ش ِربْ ُ
اثمنا  -استخدام الضمَت ادلتصل للمتكلم يف الفعل ادلاضي كقوذلم "أ َك ْل ُ

 - ٩تركيب اجلمل

إن أىم ما تتميز بو اللهجة احملكية يف ماردين من انحية تركيب اجلملة ىو إضافة الضمَت يف هناية الكالم .ويبدو
أن ىذا مل يكن إال ربت أتثَت اللغتُت الًتكية والكردية حيث تضيف اللغة الًتكية الحقة ( )dır - dirيف هناية الكالم.
وىذا يفيد ادلبتدأ واخلرب يف اللغة العربية الفصيحة .فإذا قلنا وبتعبَت أصحاب ىذه اللهجة "علي يف البَيت ِوه" (شاير ،ص

 )62٨فقد قلنا " :علي يف البيت" .وإذا أردان أن نشرح الحقة " ِوه" اليت أضفناىا إىل عبارة "علي يف البيت" فهي ليست

إال الضمَت(ىو) حيث يتم استخدام كل الضمائر يف اللهجة هبذا الشكل .وميكن أن نفهم ذلك بشكل أوضح إذا أوردان
نفس اجلملة بشكل آخر وبصيغة ادلتكلم فنقول" :أان يف البَيت أان" حيث ال ميكننا أن نقول" :أان يف البيت" ألن يف ىذه
احلالة سيكون الكالم انقصا وحيتاج إىل عبارة أو عبارات أخرى ليكتمل .وإذا أردان ادلاضي فنقول" :علي يف البَيت كان".
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 - ٩اخلامتة

إن اللهجة العربية احملكية يف منطقة ماردين الًتكية تشكل نقطة من النقاط األمامية يف الشمال األقصى للرقعة
اجلغرافية اليت تنتشر فيها اللغة العربية وذلجاهتا .وتعترب ادلنطقة منطقة منقطعة لغواي حيث تقع ربت أتثَت اللغة الًتكية وىي
اللغة الرمسية يف البالد وىي زلاطة ابللغة الكردية ومنقطعة عن اللغة العربية وذلجاهتا حبكم موقعها اجلغرايف رغم ارتباطها برا
حيث ال حيول هنر أو حبر بي نها وبُت ادلنطقة العربية وكانت يف حالة تفاعل مع اللغة الًتكية والكردية والسراينية عرب التاريخ
أكثر من تفاعلها مع اللغة العربية وذلجاهتا ألسباب اجتماعية وسياسية وجغرافية.
تتميز اللهجة احملكية يف ادلنطقة ببعض خصائصها عن اللهجات العربية األخرى بنظامها الصويت وأبفعاذلا
وببنيتها اللغوية إال أهنا تتطابق مع اللهجات العربية األخرى يف الكثَت من اجملاالت.
مل يتثن لنا ادلقارنة بُت اللهجة العربية ادلستخدمة يف ماردين ونظَتاهتا يف ادلوصل ومشال شرق سوراي أي اجلزيرة
الفراتية اليت تشكل فروع اللهجة اجلزراوية أو ذلجة اجلزيرة الفراتية لعدم توفر ادلعلومات الكافية لدينا عن الواقع اللغوي ذلذه
ادلناطق .فلو تثٌت ذلك لتمكنا من رصد مكانة ذلجة ماردين ضمن إطار الواقع اللغوي للجزيرة الفراتية ما عدى أتثر
اللهجة ابللغة الًتكية وتفاعلها مع اللغة الًتكية والكردية والسراينية بدال من اللغة العربية أو ذلجاهتا ألسباب سياسية
واجتماعية وثقافية وحضارية وجغرافية على وجو اخلصوص وال سيما عدم تلقي أصحاب اللهجة أي تعليم يذكر ابللغة
العربية ما حيول دون تواصلهم مع اللغة العربية الفصيحة إىل حد كبَت وعدم متابعتهم لوسائل اإلعالم العربية .كما أن
العامل اجلغرايف الذي يبدو أنو فصل ذلجة أىل ماردين عن اللهجات العربية األخرى كان دبثابة عامل ساعد اللهجة على
االحتفاظ بطابعها األصلي وعدم تغيَت األصوات العربية فيها خاصة ألهنا مل تتأثر ابللهجات العربية اليت غَتت ما غَتت
من مكوانهتا.
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