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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).

()341

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

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
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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

()348

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

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
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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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