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أ

الرحیمالرحمنبسم
المقدمة وتحلیل المصادر 

جتماعیة لمنطقة الجزیرة الفراتیة للمدة من ن اختیاري موضوع األوضاع االقتصادیة واالإ

ًكانت مسرحا ألحداث تاریخیة یعود الى أن ھذه المنطقة)م  ٧٤٩_ ٦٢٢/ھـ  ١٣٢_ ١( 

ن المناطق المتنازع علیھا سالم مسبقت اإلإذ كانت في العصور التى منذ أقدم العصور مھمة

ستحواذ على مقدرات ھذا األقلیم لما الساسانیة والبیزنطیة من اجل االمبراطوریتینبین اال

ًیتمیز بھ من موقع جغرافي مھم فضال عن الموارد االقتصادیة الھائلة التي كان یتمتع بھا وعند  ِ

زیرة الفراتیة بدأت ھذه المنطقة تدخل الفتح العربي األسالمي وطرد المستعمرین من الج

مرحلة جدیدة من مراحل الوعي القومي فما حدث من صراع قبلي وھجرات وأستقرار للقبائل 

لك أسترعى لحقبة كل ذالمختلفة من والى الجزیرة الفراتیة وأمور أخرى مھمة حدثت في ھذه ا

وعلى الرغم من مھمةالأنتباھي ودفعني الى الخوض في التفاصیل والبحث عن ھذه األحداث

الرغم على ھذه الحقبة الزمنیة ِلجزیرة الفراتیة اال أنھا لم تغطالدراسات التي سبقتني حول ا

:الدراساتومن ھذهحقبةمة التي وقعت في ھذه المھمن األحداث ال

)١٧,١٣٢1-Ali,g.s ,the Christians of the gazira.(

(A.H./638.756 A.D),unpublined .thesis .of  Ph .D.(Edinburch,1482)

ـ الكعبي، عبد الحكیم عنتاب ذبیج،الجزیرة الفراتیة في القرن السادس ومطلع القرن   السابع 2

رسالة ماجستیر غیر منشوره ،جامعة (المیالدي ،دراسة في التاریخ السیاسي واألجتماعي ،

).                                                        ١٩٨٨ربیة ،البصرة ،كلیة الت

رسالة ماجستیر (ـ التكریتي ،محمود یاسین احمد ،االمارة المروانیة في دیار بكر والجزیرة ،٣

) .                                                        ١٩٧٠غیر منشورة ،جامعة بغداد ،

) م٨٣٣ـ٧٤٤/ھـ٢١٨ـ١٢٧(ـ حمادي، محمد جاسم ، الجزیرة الفراتیة  والموصل ٤

).                                                                                       ١٩٧٧بغداد(،
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ب

ـ محمد ،سوادي عبد ،التنظیمات األجتماعیة واألقتصادیة في أتابكیات الجزیرة الفراتیة٥

).١٩٧٥أطروحة دكتوراه غیر منشورة ،جامعة القاھرة ،كلیة دار العلوم،(وعالقاتھا السیاسیة،

ندرة المصادر وبعثرة أن  الصعوبات التي یواجھھا الباحث من حیث وال بد من التنویة إلى

ضطرابھا في ثنایا الكتب ال تكن عائقا أمام الباحث بل تدفعھ الى المزید من المعلومات وا

لبحث والتواصل، فقد سعیت الى االطالع على ھذه المصادر التي تعرضت للجزیرة الفراتیھ ا

عتمدت علیھا في البحث           لتي اوسنتطرق الى عرض وتحلیل أبرز ھذه المصادر ا

: تيالبحث ان ینضم في ثالثة فصول كاآلتطلب 

ج المبحث األول منھ جغرافیة الًویعد مدخال للدراسة ویقع في مبحثین یعالفصل األول

ذلك یتناول ًفضال عن. قلیم وما یتعلق بھ من تسمیھ وحدود وتضاریس ومدن وأعمالھااال

ًسالم كما یتناول ھذا المبحث أیضا ارھا في الجزیرة الفراتیھ قبل اإلستقرواھجرات القبائل 

حث الثاني فیتناول لمبالصراع بین الفرس والروم من أجل الھیمنھ على الجزیرة الفراتیھ أما ا

على ید القائد ) م ٦٣٩/ ھـ ١٨( سالمي للجزیرة الفراتیھ التي بدات سنة حركة الفتح اإل

.العربي عیاض بن غنم وما صاحبھا من معاھدات الصلح التي أبرمت مع أھل الجزیرة 

یرة داریة  في الجزلدراسة األوضاع االجتماعیة والثقافیة واإلالفصل الثاني وخصص

خمسة مباحث  تناول المبحث األول السكان العرب بشكل عام ویقع ھذا الفصل فيالفراتیة 

وتغلب ودورھا في الجزیرة الفراتیة باعتبارھا من أكبر القبائل التي سكنت األقلیم وكان لھا 

ًدور واضح فیھ ویتناول المبحث ایضا القبائل العربیة األخرى التي سكنت الجزیرة الفراتیة 

ًورھا فضال عن الصراع القبلي الذي كان سائداود بین القبائل المختلفة وأسبابھ واألیام ً

المشھورة فیھ وموقف البیت األموي من ھذا الصراع، أما المبحث الثاني فتناول عناصر 

السكان األخرى التي كانت في الجزیرة الفراتیة  كاألكراد واآلرامیون والیھود والصابئة ،أما 

الث تناول الدیانات و العادات والتقالید السائدة في الجزیرة الفراتیة ، أما المبحث المبحث الث

ناقشنا وبشكل مبسط الناحیة الثقافیة في الجزیرة إذالرابع النشاط الثقافي في الجزیرة الفراتیة 
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ج

مة دھذه الحقبة المتقفيالفراتیة وذلك لندرة المعلومات التي زودتنا بھا المصادر بھذا الجانب 

.                           دارة الجزیرة الفراتیة ووالتھا ، أما المبحث الخامس فیتناول ا

أربعة مباحث تناول المبحث األول الزراعة والثروة علىفقد قسم الفصل الثالثأما 

اضيفكان البد من الحدیث عن أنواع األران ھذا المبحث یشتمل على الزراعةالحیوانیة وبما

المختلفھ التي كانت تنتجھا األراضي وتناول موارد المائیھ والمحاصیل الزراعیةوالالزراعیة

ًالمبحث ایضا الثروة الحیوانیة وتناول المبحث الثاني الصناعة والتي تشتمل على الصناعة 

الزراعیة والحیوانیة والمعدنیة أما المبحث الثالث فتناول التجارة والتي تشتمل على طرق 

واصالت والصادرات والواردات أما المبحث الرابع فشمل على واردات الدولة المالیھ من الم

. الجزیرة الفراتیة وھي  الجزیھ  والخراج وضرائب التجارة 

متنوعة منھا مصادر جغرافیة وكتب األنساب وكتب عدةعتمدت الدراسة على مصادرا

وسأرتب . ج وكتب الفتوح ومصادر التاریخ العامالتواریخ المحلیة والكتب االدبیة  وكتب الخرا

.                                                                                                                                                                ستفادة منھاذه المصادر وتحلیلھا حسب درجة االالتعرض لھ

لتي الیمكن المصادر الجغرافیة والرحالت تعد المصادر الجغرافیة من المصادر المھمھ ا

صادر بمثابة العمود الفقري سالمي االستغناء عنھا وقد عدت ھذه المحث في التاریخ اإلللبا

٩١٢/ھـ٣٠٠ت( یھ البحث إذ یعد ابن خرداذبة، أبي القاسم عبید هللا بن عبد هللا الستند الذي ا

ھتم إذ اعتمد علیھا البحث من أقدم المصادر الجغرافیة التي ا) المسالك والممالك(في كتابة )م

حوقل ابن القاسم لیم الجزیرة وبیان مدنھا، اما أبنوصف الطرق والمسالك ألقب

فیما یخص مات مھمةفقد أورد معلو) صور األرض(في كتابة )م٩٧٧/ ھـ٣٦٧ت(النصیبي

الجانب االقتصادي كالزراعة وثروة الجزیرة الفراتیة ومواردھا المھمة كذلك المقدسي أبو عبد 

الذي ) أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم(وكتابھ  ) م٩٥٨/ھـ٣٧٥ت (هللا بن أحمد البشاري 

كان لھ دور في إغناء البحث فیما یخص االقتصاد في المنطقھ من صناعة وزراعة وتجارة 

وحرف مختلفة وأمور مھمة أخرى حدثت في المنطقة، اما األصطخري  أبي إسحاق ابراھیم 

الذي كان ) األقالیم(و) المسالك والممالك(ابة في كت) م٩٥٢/ ھـ٣٤١ت (ابن محمد الفارسي 
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د

البكري ابن عبید ة عن الناحیة األقتصادیة، وكذلك ًلھ دور ایضا في رفد البحث بمعلومات مھم

معجم ما استعجم من اسماء البالد (في كتابھ ) م١٠٩٤/ھـ ٤٨٧ت(هللا عبد هللا بن عبد العزیز 

).                               والمواضع

ولقد أعتمدنا على عدد من المصادر الجغرافیة المتاخرة والتي كان لھا دور بارز في إغناء 

) ١١٦٤/ ھـ٥٦٠ت (مادة البحث ولعل من أھم ھذه المصادر األدریسي محمد بن محمد 

ویاقوت الحموي شھاب الدین ابوعبد هللا الرومي ) نزھة المشتاق في اختراق األفاق(وكتابة 

ًالمشترك وضعا والمفترق صقعا(و)معجم البلدان (في كتابھ )م١٤٢٨/ـ ھ٦٢٦ت (البغدادي ً (

) م١٢١٣/ ھـ٧٢٧ت (وشیخ الربوة شمس الدین أبي عبد هللا محمد بن أبي طالب األنصاري 

/ ھـ ٧٢٧ت ( والحمیري محمد بن عبد المنعم )نخبة الدھر في عجائب البر والبحر ( وكتابھ

وأبو الفداء عماد الدین أسماعیل بن ) ار في خبر األقطارالروض المعط( وكتابھ )م ١٢١٣

والبغدادي صفي الدین عبد ) تقویم البلدان(وكتابھ ) م ١٣٣١/ ھـ ٧٣٢ت (محمد بن عمر 

الرغم من كون ھذه المصادر متاخرة على و). م١٣٣٨/ ھـ ٧٣٩ت (المؤمن بن عبد الحق ،

یما یتعلق بمدن الجزیرة لفراتیة وخاصة فاأل أنھا تورد معلومات مھمة عن أقلیم الجزیرة ا

.واقتصادھاالفراتیة

في إغناء البحث فیما یخص الناحیة االجتماعیة أما كتب األنساب فقد كان لھا دور بارز 

ففیھا معلومات مھمة عن القبائل التي قطنت الجزیرة الفراتیة وأماكن تواجدھا ودورھا 

/ ھـ٢٧٩ت )(أحمد بن یحیى بن جابر(للبالذري ) أنساب األشراف (ري ومنھا كتاب الحضا

ًوان ھذا الكتاب كان مرتبا وفقا ألنساب قبائل العرب فھو یذكر أنساب كبار القبائل )م٨٩٢ ً

العربیة  وأورد معلومات مھمھ عن الصراع القبلي في الجزیرة الفراتیة وأیام العرب فیھ 

٨٩٨/ ھـ ٢٨٥ت ( لمؤلفھ المبرد أبي العباس محمد بن یزید ) وقحطان نسب عدنان (وكتاب 

الذي زودنا بمعلومات عن قبیلة تغلب والقبائل العربیة األخرى في الجزیرة الفراتیة ، وأبن ) م 

جمھرة (وكتابھ ) م١٠٦٣/ ھـ٤٥٦ت (أبي محمد علي بن احمد بن سعد ,حزم االندلسي 

قالئد (وكتابیھ )م ١٤١٨/ھـ ٨٢١ت (العباس احمد بن علي والقلقشندي أبي) أنساب العرب 
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ه

والمغیري ) نھایة األرب في التعریف بقبائل العرب (و) الجمان في التعریف بقبائل الزمان 

).                                                    المنتخب في ذكرنسب قبائل العرب ( عبدالرحمن بن حمد بن زید في كتابھ 

شعر (كما كان لكتب األدب دور كبیر في إغناء البحث ومنھا  األخطل غیاث بن غوث وكتابھ 

الذي أعتنى بھما ونشرھما األب أنطوان صالحاني ) التكملة لشعر االخطل(و) االخطل 

الیسوعي حیث ان األخطل عاصر الدولھ األمویة وجالس عبد الملك بن مروان وكان لھ دور 

العقد(ي الصراع القبلي في الجزیرة الفراتیة فأورد ھذه االحداث في شعره وكذلك  كتاب ف

أورد إذ)م٩٣٩/ھـ٣٢٨ت (عمر احمد بن محمد األندلسي لمؤلفھ  ابن عبد ربھ ابو) الفرید

ألبي الفرج األصفھاني ،علي ) األغاني(وكتاب معلومات عن القبائل العربیة وأماكن تواجدھا ،

الذي أورد معلومات عن القبائل العربیة والصراع )م٩٧٠/ ھـ٣٥٦ت (ین األموي بن الحس

/ ھـ ٤٢٩ت (القبلي فیما بینھا، والثعالبي أبي منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعیل 

، الذي أورد )ثمار القلوب في المضاف والمنسوب(، و) لطائف المعارف(وكتبھ ) م١٠٣٧

نھایة (تیة، وكذلك كتاب اضع األقتصادي في الجزیرة الفرفیھما معلومات متفرقة عن الو

، )م١٣٣٣/ھـ٧٣٣ت(للنویري شھاب الدین احمد بن عبد الوھاب ) األرب في فنون األدب

٨٢١ت(للقلقشندي أبي العباس احمد بن علي ) صبح األعشى في صناعة األنشا(وكتاب 

انا ببعض المعلومات االقتصادیة الرغم من كونھما متاخرین اال أنھما زودعلى و) م١٤١٨/ھـ

.                                                                                                                                                                  وعن السكان في الجزیرة الفراتیة

لفھ األزدي أبي زكریا یزید لمؤ) تاریخ الموصل(اب حلي فیعد كتأما مصادر التاریخ الم

من المصادر المھمة التي أعتمدنا علیھا في البحث وقد وصلنا ) م٩٤٥/ھـ٣٣٤ت(بن محمد 

وقد رتب ) م٨٣٨ـ ٧١٩/ھـ ٢٢٤ـ ١٠١(من سنة ا الكتاب الجزء الثاني والذي یبدأمن ھذ

ي للموصلـاسـیـاب ھو في التاریخ السھذا الكتاب على أساس السنین وان الصفة العامة للكت

ومنطقة الجزیرة اال أن القارئ للكتاب یجد انھ تضمن معلومات مھمة ومتفرقة عن 

القبائل العربیة التي سكنت الموصل والجزیرة كما یستعرض وبشكل واسع والة الموصل 

التواریخ المحلیة التي كتبت والجزیرة وأعمالھم  ومتغیراتھم لذا یعد ھذا الكتاب من أھم كتب 
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و

٣٣٤ت(عن الجزیرة الفراتیة اما الحراني أبى علي محمد بن سعید بن عبد الرحمن القشیري 

فأننا لم نجد فیھ معلومات مھمة سوى معاھدة  الصلح ) تاریخ الرقة(في كتابھ ) م ٩٤٥/ ھـ

أبو عبد هللا محمد التي عقدت مع اھل الرھا ومعلومات بسیطھ اخرى أما ابن شداد عز الدین 

األعالق الخطیرة في ذكر أمراء (وكتابھ ) م١٢٨٥/ھـ٦٨٤ت (بن ابراھیم بن خلیفة الحلبي أ

بحثنا األ انھ أفادنا في التعرف على حقبةعن ًاالرغم من كونھ متأخرعلى ف) الشام والجزیرة

.                                    بعض مدن الجزیرة وأعمالھا

ألبي یوسف یعقوب بن ابراھیم ) الخراج(وفیما یخص كتب الخراج فیعد كتاب 

وردت فیھ معلومات مھمة إذمن أھم المصادر الخراجیة التي رجعت الیھا ) م٧٩٨/ھـ١٨٢(

الخراج وصناعة الكتابة (عن الفتح والصراع الساساني البیزنطي وكذلك عن الخراج، وكتاب 

).                                                                                                                                                                                                     م٣٣٧/٩٤٨ت(مة بن جعفر بن قدامة  بن زیاد الكاتب البغدادي لقدا) 

ألحمد بن یحیى )فتوح البلدان (ومن الكتب االخرى التي اعتمدنا علیھا كتب الفتوح ،مثل كتاب 

البحث بما أورده التي أغنت مادةإذ یعد من المصادر المھمة)م٨٩٢/ھـ ٢٧٩ت(البالذري 

عن الفتح االسالمي للجزیرة واالستیطان السكاني والضرائب المفروضة مھمةمن معلومات 

الذي أورد فیھ معلومات دقیقھ )م٩٢٦/ھـ٣١٤(ألبن أعثم الكوفي )الفتوح(على السكان ، وكتاب 

.                                                       ومھمھ وتفصیلیة عن مراحل فتح مدن الجزیرة الفراتیة

والتي الیمكن األستغناء عنھا عند یخ العام من المصادر المھمةمصادر التاروتعد

للطبري ) الرسل والملوك(یعد كتاب إذیخ األسالمي، البحث في اي جانب من جوانب التار

في دراسة التاریخ من المصادر المھمة) م٩٢٢/ھـ٣١٠ت(،أبي جعفر محمد بن جریر 

عن ھمةـلومات مـُأنھ یورد معالعراق االِاالسالمي على الرغم من انھ یركز في مادتھ على

یرة الفراتیة وعن الفتح االسالمي للجزیرة الصراع الفارسي البیزنطي للسیطرة على الجز

.                                                                                               الفراتیة
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فقد استفدنا من مؤلفاتھ )م ٩٥٥/ھـ٣٤٤ت(أبي الحسن علي بن علي , أما المسعودي 

إذمن الناحیتین التاریخیھ والجغرافیة ) یھ واالشرافبنالت(و)مروج الذھب ومعادن الجوھر(

یورد لنا معلومات مھمھ عن استیطان العرب وغیرھم للجزیرة الفراتیة وبعض المعلومات 

الحسن علي بن ابي ألبن األثیر  عز الدین أبي)ریخ الكامل  في التا( االقتصادیة ،وكتاب 

من كونھ من المصادر المتاخرة اال انھ الرغم على ف) م١٢٣٢/ھـ٦٣٠ت(الكرم الشیباني 

ینفرد عن الطبري والمسعودي وغیرھم من المؤلفین في التاریخ العام بایراد معلومات عن 

.                                                   ًاالضطراب القبلي في الجزیرة الفراتیة وذكر لنا ایضا الوالة في الجزیرة 

ُلمؤلف مجھول نشره )ي التاریخ السعرد(ر النصرانیھ منھا د اعتمدنا على بعض المصادوق

وكان الكتاب باللغھ العربیھ وقد أورد أحداث تتعلق بحقبة ماقبل األسالم حیث أورد ) أدي شیر(

لمؤلفھ ایلیا بریشینایا ) ایلیا برشینایا ( وكذلك تاریخ . معلومات عن صراع الفرس والروم 

ألفرام برصوم مار )طور عبدین(وكتاب .یوسف حبيالذي ترجمھ الى اللغة العربیةالنصیبي

.                                                                                                      ًأعناطیوس أفرام األول وكان قد ترجم الى العربیة ایضا من قبل غریغوریوس بولص بھنام

أما المراجع الحدیثة فال تقل أھمیة عن المصادر فمن الدراسات المھمة التي كتبت عن 

لمؤلفھ سعید الدیوة جي الذي ) تاریخ الموصل(الجزیرة الفراتیة وكانت خیر عون لي ھو كتاب 

.                                       حوى معلومات مھمة عن منطقة الجزیرة الفراتیة 

لمؤلفھ عبد الماجود السلمان ) الموصل في العھدین الراشدي واألموي ( وكذلك كتاب 

) بلدان الخالفة الشرقیة ( وكذلك كتاب , الذي كتب عن مختلف جوانب تاریخ الجزیرة الفراتیة 

تصادھا قن الجزیرة الفراتیة وبین مدنھا واًللمستشرق كي لیسترنج الذي خصص فصال ع

ویولیوس . لمؤلفھ عبد األمیر دكسن ) الخالفة األمویة ( كتاب و, وأھمیتھا بین األقالیم 

اللذان أغنیا البحث بمعلومات عن الصراع ) تاریخ الدولة العربیة وسقوطھا ( ُفلھاوزن وكتابھ 

الذي للقس سلیمان الصائغ الموصلي ) تاریخ الموصل(وكتاب , القبلي في الجزیرة الفراتیة  

جتماعي فة عن تاریخ الجزیرة الفراتیة االقتصادي واالأغنى البحث بمعلومات مختل

ًأما بقیة المصادر والمراجع فجعلت لھا ثبتا تفصیلیا في نھایة البحث. والسیاسي ً                                                               .
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ح

أن أكون قد ي لجنة المناقشة المحترمین وأرجوأن أضع ثمرة جھدي ھذا بین أیداالوال یسعني

.   وفقت باأللتزام بالشروط العلمیة والضوابط المنھجیة 

واهللا ويل اخلامتة والتوفيق


