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ا لسراعت يف بالد الشام يف القرن الثامه اهلجري مه خالل رحلت ابه بطوطت
د.سعد عواد اخلسرجي

تاريخ إسالمي/معهد التاريخ العريب
(خالصت البحج)

الرحالة اؼبسلمُت وأوسعهم شهرةُ ،ظبِّ َي بشيخ
لعل ابن بطوطة ىو أعظم َّ
عاما من حياتو يف أسفا ٍر
الرحالُت لكثرة طوافو يف اآلفاؽ ،فقد أمضى شباين وعشرين ً
ٍ
ذبوؿ فيها يف أكباء من االرض ـبتلفة .كما كاف من
متصلة
ورحالت متعاقبة ،الذي َّ

حب االستطالع إىل ركوب الكثَت من الصعاب.وسوؼ
اؼبغامرين الذين دفعهم ُّ
نتناوؿ رحلتو إىل بالد الشاـ خالؿ القرف الثامن اؽبجري ووصفو للنشاط الزراعي فيها.

املقدمت

تعد ا لرحالت بأصنافها اؼبتعددة من أوثق اؼبصادر التارىبية اؼبعتمدة حاليا يف
األحباث و الدراسات األكاديبية اؼبعاصرة ،ألف الرحالة يصور اؼبظاىر واألحداث

باؼبعاينة اؼبيدانية ،فينقلها على طبيعتها ،فبا يبكننا من مقارنة ذلك باؼبصادر اؼبوازية
واؼبتقاطعة مع الرحلة زمنيا و مكانيا ،فتصبح نتائج البحث والدراسة أقرب إىل العلمية
واؼبوضوعية.
والرحلة اغبجازية للمغاربة عرب ـبتلف مراحل تاريخ العامل اإلسالمي تناولت جوانب
مهمة من ذلك التاريخ  ،وىي جوانب مل ربظ بتغطية وافية من طرؼ اؼبصادر
األخرى ،فتناولتها الرحلة اغبجازية باستعراض أدؽ التفاصيل  ،السيما ما يتعلق
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باألحواؿ الثقافية ،الف الرحلة اغبجازية كانت دينية باألساس من جهة  ،ألداء فريضة
اغبج  ،ومن جهة أخرى كانت علمية  ،الستكماؿ التحصيل العلمي .
الرحالة اؼبسلمُت وأوسعهم شهرةُ ،ظبِّ َي بشيخ الرحالُت لكثرة
ولعل ابن بطوطة أعظم َّ
ٍ
ورحالت
عاما من حياتو يف أسفا ٍر متصلة
طوافو يف اآلفاؽ ،فقد أمضى شباين وعشرين ً
الرحالُت نشاطًا واستيعابًا لألخبار ،وأشهرىم
متعاقبة ،ىو ابن بطوطة  ،فكاف أوفر َّ
ذبوؿ فيها ،كما كاف من اؼبغامرين
عناية باغبديث عن اغبالة االجتماعية يف البالد اليت َّ
حب االستطالع إىل ركوب الكثَت من الصعاب.وسوؼ نتناوؿ رحلتو
الذين دفعهم ُّ
اىل بالد الشاـ خالؿ القرف الثامن اؽبجري ووصفو للنشاط الزراعي فيها .
ابه بطوطت ،وسبً ومولدي ودراستً

ىو أبو عبد اهلل ؿبمد بن عبد اهلل بن إبراىيم بن ؿبمد بن إبراىيم بن يوسف
اللوائي الطنجي( ) الشهَت بابن بطوطة.
ُولد يف مدينة طنجة عاـ 703ىػ1304 /ـ ،ويُنسب إىل قبيلة لواتة الرببرية،
اليت انتشرت بطوهنا على طوؿ سواحل إفريقية حىت مصر ،وينحدر من أسرة عالية،
أُتيح لكثَت من أبنائها الوصوؿ إىل منصب القضاء والنبوغ يف العلوـ الشرعية( ).
ويف طنجة درس ابن بطوطة العلوـ الشرعية وف ًقا للمذىب اؼبالكي السائد يف أقطار
سن اغبادية والعشرين اليت خرج فيها
اؼبغرب ،ولكن يبدو أنو مل يُتِ َّم دراستو؛ ألف َّ
للرحلة ُّ
تدؿ على أنو مل ينتظر حىت يستكمل دراسة الفقو؛ ألف الدراسة يف ذلك
الوقت كانت تطوؿ فال يفرغ الشاب من دراستو إال يف حدود الثالثُت ،والواضح أف
رغبتو يف السفر والتجواؿ أعجلتو عن إسباـ الدراسة( .)3
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كاف الدافع وراء خروج ابن بطوطة لرحالتو أوالً أداء فريضة اغبج ،إضافةً إىل
رغبتو يف رؤية أحواؿ الناس يف ـبتلف األقطار ،وشوقو إىل اؼبعرفة ،وولعو بالتنقل
واؼبغامرة والتجربة ،ومعرفة أحواؿ الدنيا من حولو.
رحالتً

بدأت رحلة ابن بطوطة األوىل من مدينة طنجة عاـ

725ىػ1326 /ـ،

حيث طاؼ بأكباء اؼبغرب األقصى ،مث اذبو كبو الشرؽ عرب اعبزائر أو اؼبغرب
األوسط ،مث إىل تونس وليبيا ،وانتهى بو اؼبطاؼ يف مصر .ومن اإلسكندرية اذبو
جنوبًا إىل القاىرة مث إىل الصعيد حىت وصل إىل ميناء عيذاب على ساحل البحر

األضبر ،مث عاد إىل القاىرة وتابع رحلتو إىل مكة اؼبكرمة عن طريق بالد الشاـ( ).
وبعد أداء فريضة اغبج اذبو إىل العراؽ وإيراف وبالد األناضوؿ ،مث عاد إىل
اغبجاز وحج للمرة الثانية ،وبقي يف مكة سنتُت .ويف عاـ 730ىػ1329 /ـ غادر
عما وجده ىناؾ من
اغبجاز إىل اليمن وبالد اػبليج العريب ،وقد ربدث ابن بطوطة ّ

تقاليد وعادات وأنواع أطعمة غريبة مل يشاىدىا من قبل ،مث سار يف اػبليج العريب
متجها إىل البحرين واإلحساء( ).بعد ذلك اذبو ابن بطوطة إىل بالد الروـ (الدولة
ً
البيزنطية) ،ومنها عاد إىل مكة ليحج للمرة الثالثة ،مث قطع البحر األضبر فوصل إىل

قاصدا سوريا ،ومنها ركب البحر من الالذقية
وادي النيل كي وباذيو باذباه الشماؿ ً
قاصدا آسيا الصغرى حيث نزؿ ميناء آاليا ،ومنو إىل ميناء سينوب على البحر
ً
األسود ،مث قصد شبو جزيرة القرـ ،وتوغل حىت بالد روسيا الشرقية ،وىناؾ انضم إىل
سفارة السلطاف ؿبمد يزبك الذاىبة إىل القسطنطينية ،وعاد إىل القرـ كي ينطلق منها
إىل خبارى وبالد األفغاف ،إىل أف وصل إىل دؽبي على هنر الغانج فاستقر هبا مدة
عامُت ،عمل خالؽبما قاضيًا للمذىب اؼبالكي.
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ولقد حاوؿ أف يرافق بعثة سياسية أرسلها سلطاف اؽبند ؿبمد شاه إىل ملك
الصُت ،فلم يتجاوز جزائر (ذبية اؼبهل) ،حيث استقر مدة سنة ونصف توىل فيها
منصب القضاء ،وبعدىا استمر يف رحلتو عن طريق ساحل البنغاؿ ،ودخل بالد اؽبند
الشرقية وجزر إندونيسيا ،ووفِّق إىل زيارة الثغرين الصينيُت زيتوف (تسوتونج) وكانتوف،
مث قفل إىل اعبزيرة العربية عن طريق سومطرة واؽبند يف 748ىػ1347 /ـ ،ومنها صعد
يف اػبليج العريب ،وعاد إىل بالد فارس عن طريق ميناء ىرمز ،مث سافر إىل العراؽ
).مث

فبالد الشاـ ،فمصر ،ومنها انطلق إىل مكة ليؤدي فريضة اغبج للمرة الرابعة(
عائدا إىل بالده عرب مصر وتونس واعبزائر حىت وصل فاس يف اؼبغرب
واصل سَته ً
األقصى عاـ 750ىػ1349 /ـ ،وبعد أف قاـ فيها مدة عاـ ،عاوده الشوؽ واغبنُت

إىل االررباؿ ،فقاـ برحلة عاـ 751ىػ1350 /ـ إىل غرناطة باألندلس( ).مث رجع
754ىػ1353 /ـ ،فدخل
إىل فاس ليهيئ نفسو لرحلة إىل إفريقية الغربية عاـ
تومبوكتو وىكار ،ومنها عاد إىل اؼبغرب عن طريق مدينة توات ،ليستقر ىناؾ حىت
أدركتو اؼبنية( ).
ىكذا أمضى ابن بطوطة أكثر عمره يف الًتحاؿ بُت اؼبدف والبلداف؛ من أجل
رؤية عادات الشعوب واألقواـ ،وليسجل لنا تلك األحداث اليت أصبحت دربًا يسلكو
كل من أراد اؼبضي يف ىذا اجملاؿ.
مؤلفاتً

مل يًتؾ ابن بطوطة خلفو أي إنتاج أديب ،سوى ٍ
سرد ألسفاره على شكل

ٍ
كتاب عنوانو( :ربفة النظار يف عجائب األمصار وعجائب األسفار) ،الشهَت بكتاب
(رحلة ابن بطوطة).
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وكاف السلطاف اؼبغريب أبو عناف فارس اؼبريٍت الذي أعجب برحالت ابن بطوطة
جزي الكليب ،وقد أطلق
وقصصو اؼبشوقة ،قد طلب منو أف يبليها على كاتبو ؿبمد بن ّ

ابن جزي على الكتاب اسم (ربفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار).
وىو عمل مشًتؾ قاـ بو ابن بطوطة وابن جزي ،وصبغو كل منهما بطابعو اػباص،
فجعل فيو ابن بطوطة روحو اليت ربب العجائب والغرائب ،وجعل فيو ابن جزي
أسلوبو الذي ال ىبلو من صنعة وتكلف وتنميق ،فهو كتاب سلس اإلنشاء ،وفيو

رواية حوادث نادرة فكهة ،وتقاليد شاذة ،وقد أحس ابن بطوطة بأف ما يذكر من
أخبار عن اؽبند تػُ َع ُّد غريبة ،وبعيدة عما ىو مألوؼ ،وبأهنا ستحمل الكثَت من الناس
على الشك يف صحة كالمو ،فأقسم على ذلك بأنو صادؽ فيما رأى وفيما
تكلم( ).
أٌميت رحلت ابه بطوطت

لقد كاف ابن بطوطة يتمتع بقدرتو على ُّ
تذكر ما رآه يف رحالتو ،على الرغم
أيضا أنو ذكر حقائق ألوؿ
من مرور السنوات ،وتعدُّد اؼبناطق اليت زارىا ،وكاف ما يبيزه ً
مرة ومل تُ ْذ َكر عند غَته ،فقد ذكر استعماؿ أوراؽ النقد يف الصُت ،وأشار إىل

استخداـ الفحم اغبجري( ).
وقد طبعت رحلة ابن بطوطة يف باريس مع ترصبة فرنسية يف منتصف القرف
التاسع عشر على يد اؼبستشرؽ ديفريبري وساقبنييت ،وطبعت يف القاىرة طبعتُت
ملخصا ؽبا باإلقبليزية يف سلسلة ( Broodway
عربيتُت ،ونشر األستاذ جب
ً

 )Travellersعاـ 1929ـ ،كما طبعت يف لبناف يف سلسلة الروائع اللبنانية،
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ربقيق فؤاد أفراـ البستاين ،وكذلك تُرصبت إىل كثَت من لغات العامل(
على مدى أنبية تلك الرحلة.

)؛ فبا يدؿ

وتُعد رحالتو من أطرؼ القصص رغم ما ربتويو من غرائب العادات ،فإف
كثَتا يف معرفة عادات تلك الشعوب
تسجيل عادات تلك األقواـ وتقاليدىم أفاد ً
البعيدة ،كما أفاد يف معرفة تاريخ تلك البالد ،ومعرفة جغرافيتها من خالؿ وصف
البالد وجباؽبا وحبارىا.
ومن الغرائب اليت ذكرىا ابن بطوطة عن نظاـ التأمُت االجتماعي يف الصُت؛
أف العامل أو الصانع كاف يُعفى من العمل وتنفق عليو اغبكومة إذا بلغ اػبمسُت ،وأف
من بلغ ستُت سنة َعدُّوه كالصيب فلم ُْذبر عليو األحكاـ( ).
وفاتً

تويف ابن بطوطة يف مراكش عاـ 779ىػ1377 /ـ ،وقد أطلقت عليو صبعية

الرحالُت اؼبسلمُت".
كمربدج لقب "أمَت ّ
صورا صادقة
لقد كاف البن بطوطة الفضل على اعبغرافيُت العاؼبيُت؛ ألنو ترؾ ً
للحياة يف العصر الذي عاش فيو ،بعد أف قطع ما يقرب من طبسة وسبعُت ألف
ميل ،حبثًا عن اؼبعلومة اعبغرافية الصحيحة.
زيارة ابه بطوطت األوىل لبالد الشام ٌ726ـ

كانت زيارة ابن بطوطة األوىل لبالد الشاـ  ،عندما غادر طنجة مسقط
رأسو يف يوـ اػبميس الثاين من رجب سنة 725ىػ بقصد اداء فريضة اغبج وزيارة
) وبعد اف مر بعدة مدف  ،قرر اف
قرب الرسوؿ الكرمي (صلى اهلل عليو وسلم )(
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يسافر اىل اغبجاز عن طريق بالد الشاـ يف منتصف شعباف عاـ 726ىػ  ،وىذه ىي
الزيارة االوىل لو لبالد الشاـ ( )،ويف طريقو من القاىرة اىل بالد الشاـ مر على
مدينة بلبيس ( )،والعريش( )،سالكا الطريق الرملي اىل اف وصل اىل غزة وىي
اوؿ بالد الشاـ فبا يلي مصر( ) ومكث يف بالد الشاـ يف زيارتو االوىل سنة
726ىػ اىل بداية شهر شواؿ من العاـ نفسو مث خرج مع الركب الشامي اىل اؼبدينة
اؼبنورة ومكة الء فريضة اغبج ( ).
زيارة ابه بطوطت الثاويت لبالد الشام ٌ733ـ

أما زيارتو الثانية لبالد الشاـ فكانت بعد أدائو فريضة اغبج سنة 733ىػ
بعد غياب اكثر من ست سنوات على زيارتو االوىل  ،و عقب وصولو القاىرة وإقامتو
هبا اياما وصل بالد الشاـ وزاركال من غزةو اػبليل وبيت اؼبقدس والرملة وعكا ومنها
اذبو مشاال على طريق الساحل اىل مدينة طرابلس وجبلة والالذقية ومنها احبر اىل الروـ
( الدولة البيزنطية )( ) وقد كانت زيارتو الثانية اىل بالد الشاـ اؼبرور فقط  ،ومل
يتعمق يف وصف اؼبدف الداخلية لبالد الشاـ بل اقتصر اىتمامو على اؼبدف الساحلية
بقصد الوصوؿ اىل ميناء الالذقية بل مل يعط معلومات تفصيلة سوى قولو (وقد تقدـ
لنا ذكرىذه البالد كلها)( )
زيارة ابه بطوطت الثالثت اىل بالد الشام ٌ748ـ ٌ749 -ـ

بعد جوالت عديدة استمرت اكثر طبسة عشر عاما زار خالؽبا ابن بطوطة اسيا
الصغرى وخوارزـ واؽبند والصُت اىل اف وصل جاوة ومنها غادر حبرا اىل ظفار ( )
وصل مدينة تدمر مث اذبو اىل دمشق وقد مكث فيها حىت هناية سنة 748ىػ  ،ويف
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هناية سنة 749ىػ ذبوؿ ابن بطوطة يف عدد من اؼبدف الشامية واذبة مشاال اىل
ضبص وضباة واؼبعرة ومنها اىل حلب  ،حيث بلغو وقوع الطاعوف بغزة يف اوائل شهر
عاد مرة اخرى اىل ضبص فوجد فيها الوباء قد وقع هبا مث غادرىا اىل
ربيع االوؿ ؼ
دمشق ومنها اذبو اىل عجلوف وبيت اؼبقدس وغزة اليت وجدىا خالية من السكاف
لكثرة من مات فيها مث تابع سَته اىل مصر( )
إف ماذكره ابن بطوطة عن األحواؿ االقتصادية لبالد الشاـ يف ذلك العصر
يف أثناء زيارتو الثالثة اليت سبت يف 748ىػ749 -ىػ كانت فًتة ازدىار اقتصادي
وقد نشطت الزراعة( ) والصناعة والتجارة وأصبح الفائض من اغباصالت الزراعية
تصدر اىل خارج البالد وباألخص مصر.وقد شاىد ابن بطوطة يف رحلتو اىل بالد
الشاـ األسواؽ وىي عامرة باحملاصيل الزراعية واليت مل تكن تقتصر على اؼبدف الكربى
مثل دمشق وحلب وإمبا تعدهتا اىل مدف اخرى الكبَتة منها والصغَتة وىذا دليل
واضح على زيادة القدرة الشرائية للشامُت يف القرف الثامن اؽبجري .
السراعت يف بالدا لشام يف القرن الثامه اهلجري

من اؼبعروؼ عن بالد الشاـ اهنا ذات ارض زراعية خصبة  ،وذلك بسبب

كثرة جرياف األهنار هبا  ،كنهر العاصي  ،وهنال قوبق( ) ،وهنر بردى ( ) ،وهنر
الساجور( ) ،باإلضافة إىل مرور بعض األهنار بأجزاء منها كنهر الفرات  .لذلك
كاف من الطبيعي اف تتنوع اغباصالت الزراعية من مدينة إىل أخرى  ،وقد ذكر ابن
بطوطة بعضا من اغباصالت الزراعية إثناء ذبوالو بأرض الشاـ  ،ومنها زراعة الزيتوف
يف كل من نابلس وسرمُت ( ) والفواكو اؼبختلفة يف كل من مدينة صيدا أو بَتوت
وقرية الزبداين ( )  ،كما تتميز مدينة ضباة دبشمها اللوزي  ،وقاؿ يف ذلك :اذا
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كسرت نواتو وجدت يف داخلها لوزة حلوة  ،وتشتهر نابلس بالبطيخ اؼبنسوب اليها
( ) وزارعة التُت والزبيب يف مدينة صيدا ( ) ،والفستق والتُت يف اؼبعرة ( ) .
اما مدينة بعلبك ففيها يزرع حب اؼبلوؾ( ) وىو ماليس يف سواىا ( ).
وعلى الرغم من ىذه اغباصالت الزراعية البسيطة اليت ذكرىا ابن بطوطة عن
بالد الشاـ  ،إال انو وصف لنا صباؿ الطبيعة اػبالبة  ،اؼبتمثلة يف كثرة البساتُت
واغبدائق  ،اليت كانت ربيط  ،باؼبدف الكربى ،كمدينة دمشق وحلب  ،ىذا باإلضافة
إىل القرى واغبصوف ،اليت تكشف لنا ماكانت تنعم بو بالد الشاـ من الرخاء والنعيم
،فهي بلد زراعي يف اؼبقاـ األوؿ ،وىذا الوصف ىبتلف من مدينة إىل أخرى ،ومن
) :زبًتقها األهنار وربفها البساتُت
قرية إىل أخرى .فقاؿ يف وصف طرابلس (
،واألشجار ويكتنفها البحر وؽبا اؼبسارح اػبصيبة ))كما وصف نابلس بأهنا كثَتة
األشجار مطردة األهنار ( ).
أما ضبص فقاؿ عنها ؛ مدينة مليحة  ،إرجاؤىا مونقة ،وأشجارىا مورقة ،
وأهنارىا متدفقة ( ) .وقاؿ عن مدينة ضباة ((ىي إحدى أمهات الشاـ الرفيعة
وحدائقها البديعة  ،ذات اغبسن الرائق ،واعبماؿ الفائق ،ربفها البساتُت واعبنات
،عليها النواعَت ( )كاألفالؾ الدائرات  ،يشقها النهر العظيم اؼبسمى بالعاص
وعليو نواعَت كبار اليت مل ير يف األفاؽ مثلهن وبملن من العاص اهنارا من اؼباء يسقوف
بو البساتُت واألماكن ( ).وسرمُت كثَتة البساتُت ( ).إما مدينة حلب فيصف
ابن بطوطة خارجها قائال  :وإما خارج اؼبدينة فهو بسيط افيح عريض بو اؼبزارع
العظيمة ،وشجرات األعناب منتظمة بو ،والبساتُت على شاطئ هنرىا ،وىو النهر
الذي يبر حبماة ويسمى العاص *وقيل انو ظبي بذلك ألنو ىبيل لناظره أف جريانو من
أسفل إىل علو ،والنفس ذبد خارج مدينة حلب انشراحا وسرورا ونشاطا اليكوف يف
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سواىا  ،وىي من اؼبدف اليت تصلح للخالفة وأمرىا يف االحتفاؿ عظيم  ،فهي بلد
تليق باػبالفة ( ) ويبر هنر العاصي على سور إنطاكية مث يتجو جنوبا بغرب حىت
يصب يف البحر اؼبتوسط عند السويدية ( ).ومدينة إنطاكية كثَتة العمارة ،ودورىا
حسنة البناء  ،كثَتة األشجار واؼبياه  ،وصهيوف مدينة حسنة هبا األهنار اؼبطردة ،
واألشجار اؼبورقة ( ).وقاؿ عن مدينة جبلة  :وىي ذات اهنار مطردة وأشجار
البحر على كبو ميل منها "( ).
ومدينة بعلبك حسنة قديبة من أطيب مدف الشاـ ربدؽ هبا البساتُت الشريفة
،واعبنات اؼبنيقة ،وىبًتؽ أرضها األهنار اعبارية  ،وتضاىي دمشق يف خَتاهتا اؼبتناىية ،
وعن صباؿ الطبيعة هبا أضاؼ ابن بطوطة ":وإما الرفاؽ فيخرجوف من بعلبك فيبتوف
).

ببلدة صغَتة  ،تعرؼ بالزبداين  ،كثَتة الفواكو ويغدوف منها إىل دمشق (
)وحصن األكراد كثَت األشجار واألهنار
وحصن بغراس عليو البساتُت واؼبزارع (
( ) واعببل األقرع  ،وىو أعلى جبل يف الشاـ ،وأوؿ من يظهر منها من البحر
،وفيو األهنار والعيوف ( ).وجبل لبناف وىو من أخصب جباؿ الدنيا ،فيو أصناؼ

الفواكو وعيوف اؼباء والظالؿ الوافرة .
إما مدينة دمشق فقد أبدع ابن بطوطة يف وصف صباؿ الطبيعة هبا وخباصة
)(( وتدور بدمشق
االرباض اليت كانت ربيط بالربوة والقرى اليت تواليها قائال(
ماعدا الشرقية ارباض فسيحة الساحات ،دواخلها املح من داخل دمشق ألجل
) ويشَت
الضيق الذي يف سككها  ،ويف اعبهة الشمالية منها ربض الصاغبية (
كذلك القلقشندى عنها  :وىي مدينة فبتدة يف اعببل بإزاء اؼبدينة يف طوؿ يشرؼ
)ويف
على دمشق وغوطتها  ،ذات بيوت ومدارس وربط وأسواؽ وبيوت جليلة (
سفح جبل قاسيوف ))(

)وىي مدينة عظيمة ؽبا سوؽ النظَت غبسنو  ،ويف أخر
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جبل قاسيوف الربوة ( )  ،وىي من أصبل مناظر الدنيا ومتنزىاهتا ،وهبا القصور
اؼبشيدة ،واؼبباين الشريفة ،والبساتُت البديعة وىي رأس بساتُت دمشق  ،وهبا منابع
) كل هنر اخذ يف جهة ،
مياىها  ،وينقسم اؼباء خارج منها على سبعة اهنار (
) ،وىو
ويعرؼ ذلك الوضع باؼبقاسم ،واكرب ىذه األهنار ،النهر اؼبسمى يثورا (
يشق ربت الربوة ،وقد كبت لو ؾبرى يف اغبجر الصلد كالغار الكبَت وردبا انغمس ذو
اعبسارة من العوامُت من أعلى الربوة ،واندفع اؼباء حىت يشق ؾبراه ،وىبرج من اسفل
الربوة ،وىي ـباطر عظيمة  .وىذه الربوة تشرؼ على البساتُت الدائرة بالبلد ( )،
وؽبا من اغبسن واتساع مسرح اإلبصار ما ليس لسواىا ،وتلك األهنار السبعة تذىب
يف طرؽ شىت فتحار األعُت يف حسن اجتماعها واخًتاقها وادفعها وانصباهبا  ،وصباؿ
) .وبأسفل الربوة قرية
الربوة وحسنها التاـ أعظم من إف وبيط بو الوصف (
النَتب( )،وقد تكاثرت بساتينها وتكاثفت ظالؽبا وتدانت أشجارىا فال يظهر من
) النَتب قرية اؼبزة( )
بنائها أال ما ظبا ارتفاعو  ،ويف القبلي من ىذه القرية (
،وتعرؼ دبزة كلب نسبة اىل قبيلة كلب بن وبرة بن ثعلب بن حلواف بن عمراف بن
اغباؼ بن قضاعة ( ) .وكانت أقطاعا ؽبم  ،واليها ينسب اغبافظ صباؿ الدين بن
) وكثَت من العلماء وىي من أعظم قرى
يوسف بن الزكي الكليب اؼبزي (
دمشق( )
املوارد املائيت يف بالد الشام

كانت معظم اؼبناطق الزراعية يف بالد الشاـ تروى دبياه اإلمطار  ،وعلى

الرغم من كثرة جرياف األهنار هبا كنهر العاصي وهنر قويق وهنر بردى وغَتىا من
األهنار الصغَتة  ،إال إف ىذه األهنار كانت ال تروي مساحات واسعة من األراضي
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الزراعية  ،فنهر الفرات اكرب واىم اهنار بالد الشاـ من جهة الشرؽ اليستفاد منو
االستفادة اؼبطلوبة اللبفاض منسوبو عن ارض الشاـ  ،كما اليستفاد من األهنار اليت
تشق قلب البالد الفائدة اؼبطلوبة يف الري  ،فنهر األردف مثال يشق بعض إرجاء
فلسطُت  ،وهنر العاصي هبري من سفوح لبناف مارا حبمص وضباة فإنطاكية حىت
السويداء وال ينتفع هبا انتفاعا كبَتا ( ).
الىواعري يف بالد الشام

كاف النواعَت يف بالد الشاـ دور يف الزراعة من خالؿ االستفادة من ماء

األهنار فقد وضعت النواعَت الكبار على هنر العاصي واليت كانت تسقي أكثر بساتينها
( ).ويقوؿ النويري :اف قانوف البالد الشامية مبٍت على نزوؿ الغيث ووقوع اإلمطار
يف أباهنا وأوقات االحتياج إليها ( ) .وقد ساعد اختالؼ األقاليم الطبيعية يف بالد
الشاـ على تنوع زروعها وتعدد غرس أشجارىا  ،فالغور والساحل يزرع القطن والنخل
واؼبوز والربتغاؿ والليموف  ،أما السهوؿ فتزرع هبا اغببوب والزيتوف واؼبشمش واػبوخ
)وقد ذكر الرحالة
والكرمة  ،وينمو يف اعبباؿ التفاح والكمثرى والكرز (
واعبغرافيوف العرب نواعَت ضباة يف مؤلفاهتم أمثاؿ ابن جبَت فيقوؿ عنها " :ىي مدينة
شهَتة يف البلداف قديبة الصحبة للزماف حىت إذا جست خالؽبا ونفرت ظالؽبا أبصرت
بشرقيها هنرا كبَتا تتسع يف تدفقو أساليبو وتتناظر يف شطو دواليبو وقد انتظمت طرفيو
بساتُت تتهدؿ أغصاهنا عليو" .أما ابن بطوطة فقاؿ عن ضباه  " :ربفها البساتُت
واعبنات عليها النواعَت كاألفالؾ الدائرات ويشقها النهر العظيم اؼبسمى بالعاصي وؽبا
ربض ظبي باؼبنصورية أعظم من اؼبدينة فيو األسواؽ اغبافلة واغبمامات اغبساف
"( ).وملكها أبو الفداء قاؿ عنها  " :ضباة من الشاـ مدينة أزلية وىي من أنزه
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البالد الشامية  ...وهبا نواعَت على العاصي تسقي أكثر بساتينها ويدخل منها اؼباء
إىل كثَت من دورىا "( ).وكما ذكر ياقوت اغبموي هنر العاصي وضباة بقولو " :
العاصي بالصاد اؼبهملة وىو ضد الطائع اسم هنر ضباه وضبص ويصب يف البحر قرب
أنطاكية واظبو قرب أنطاكية (األرند) وقيل إمبا ُظبي بالعاصي ألف أكثر األهنر تتوجو
ذات اعبنوب وىو يأخذ ذات الشماؿ وليس ىذا دبطرد "( ) -
احملاصيل السراعيت يف بالد الشام

يقوؿ القلقشندى إف زروع بالد الشاـ ( )أما زروعو فغالبها على اؼبطر

ومنها ماىو على سقي األهنار وىو قليل  ،وفيو من اغببوب من كل مايوجود يف مصر
من اغبنطة والشعَت والذرة واالرز وبو أنواع البطيخ والقثاء مايستطاب ويستحسن
،وكذلك غَتىا من اؼبزروعات مثل اؼبلوخيا والباذقباف ،واللفت واعبزر والبقلة اليمانية ،
وغَت ذلك من أنواع اػبضروات وقصب السكر يف أغواره .أما عن توزيع ىذه احملاصيل
الزراعية حسب اؼبناطق اؼبشتهرة بزراعتها ،فنجد أف مدينة طرابلس  ،كانت أشهر
اؼبدف يف زراعة قصب السكر يف عصر دولة اؼبماليك ويعد من أىم ثروهتا الزراعية
( ) وكذلك اؼبرقب وبليناس ( ) إما ضباه فتشتهر باؼبشمش الكافوري الذي مل
ير يف سائر األفاؽ ( ) إما الزيتوف فيكثر زراعتو يف نابلس وسرمُت (
والفستق واللوز فيكثر يف معرة النعماف ( ).

) أما التُت

اهلوامش
ابن حجر ،اضبد بن علي بن ؿبمد العسقالين(ت 852 ،ىػ 1449ـ ) :الدرر الكامنة يف أعياف اؼبائة الثامنة،
دار عببل  ،بَتوت  ،بال .227/5
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1400ىػ 1980/ـ 67 -60 ،
الزبداين،كورة مشهورة بُت دمشق وبعلبك ومنها ىبرج هنر دمشق(بردى)ياقوت،معجم البلداف،ج130،3
ابن بطوطة  ،الرحلة  ،ص  66وعن مشمشها يقوؿ شيخ الربوة  :وهبا اؼبشمش الكافوري اللوزي الذي مل
ير يف سائر األفاؽ مثلو أصال  ،لببة الدىر  ،ص206
ابن بطوطة  ،الرحلة ص62
ابن بطوطة  ،الرحلة ،ص 67وغالب شجرة اؼبعرة الفستق واللوز واؼبشمش والزيتوف والرماف وكثَت من الفواكو
وسائرىا من ماء السماء  ،شيخ الربوة  ،ص205
حب اؼبلوؾ (الكرز )  ،رحلة ابن بطوطة  ،ص100
ابن بطوطة  ،الرحلة  ،ص83
اؼبصدر نفسو  ،ص64
اؼبصدر نفسو  ،ص60
اؼبصدر نفسو 60
شيخ الربوة  ،لببة الدىر  ،ص206
أبو الفداء عماد الدين إظباعيل بن ؿبمد بن عمر اؼبعروؼ بأيب الفداء صاحب ضباه (ت 732ىػ) تقومي
البلداف  ،باريس.1840 ،ص263
ابن بطوطة  ،الرحلة  ،ص67
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ابن جبَت  ،أبو اغبسُت ؿبمد بن اضبد بن جبَت الكتاين (ت540 ،ىػ 614/ـ رحلة ابن جبَت  ،ربقيق
حسُت نصار  ،دار مصر للطباعة 1374 ،ىػ 1955/ـ ،ص ، 241ابن بطوطة  ،الرحلة  ،ص74
القلقشندى  :تقي الدين اضبد بن علي (ت  821ىػ  1418/ـ ) صبح األعشى يف صناعة االنشا  ،ج (3
القاىرة  ،اؼبؤسسة اؼبصرية العامة للتأليف والًتصبة والطباعة والنشر )  ،80/4،شيخ الربوة  ،لببة الدىر 206،
ابن بطوطة الرحلة  ،ص75
اؼبصدر نفسو  ،ص78
اؼبصدر نفسو ،ص83
اؼبصدر نفسو،ص74
اؼبصدر نفسو،ص65
اؼبصدر نفسو،ص82
اؼبصدر نفسو ،ص103-101
الصاغبية  :قرية كبَتة يف سفح جبل قاسيوف من غوطة دمشق  ،ياقوت  ،معجم البلداف  ،ج ،390/ 3ابن
عبد اغبق  ،مراصد االطالع 830/2
القلقشندى  ،صبح األعشى 95 -94/4
ىو اعببل اؼبشرؼ على دمشق يف سفحو هبا ترب وربط ومدارس وجامعاف يصلى فيو ا اعبمعة ،ومارستاف
وسوؽ كبَت  ،ابن عبد اغبق ،مراصد االطالع 1057/3
ىو ما ارتفع من األرض وصبعها رىب ،اغبموي  ،معجم البلداف 26/3
ىو انقساـ هنر بردى إىل سبعة أقساـ  ،ىي هنر داريا  ،اؼبزة  ،القنوات  ،باناس واثناف شرفية ونبا هنر يزيد ،
ثرا  ،هنر بردى فبتد بينهما  ،العمري  ،مسالك اإلبصار  ، 81/1القلقشندى  ،صبح األعشى  ،95 /4ياقوت
معجم البلداف 378/1،
ياقوت اغبموي معجم البلداف 378/1،
 55من ىذه الربوة على صبيع البساتُت الغربية من البلد  ،ابن جبَت  ،الرحلة  ،ص265
نقل ابن بطوطة جزء كبَتا من وصف ربوة دمشق عن رحلة ابن جبَت ويكاد اف يكوف اؼبعٌت واحد  ،ابن جبَت
 ،الرحلة ،ص265-264
النَتب ،قرية مشهورة بدمشق على نصف فرسخ يف وسط البساتُت  ،ياقوت اغبموي  ،معجم البلداف
330/5،
وفوقها جبهة القبلة قرية كبَتة ىي من أحسن القرى تعرؼ باؼبزة  ،رحلة ابن جبَت  ،ص265

16

جملت الرتاث العلمي العربي

فصلية  ،علمية  ،ؿبكمة

العدد األوؿ – 2013ـ

قرية كبَتة غناء يف أعلى الغوطة  ،يف سفح اعببل من اعلى دمشق  ،ابن عبد اغبق ،مراصد االطالع ،ج ، 3
ص ،366ويقاؿ ؽبا مزة كلب  ،ياقوت اغبموي  ،معجم البلداف 122/5،
وىو جد جاىلي ،وكاف بنو كلب يف اعباىلية ينزلوف دومة اعباىلية وتبوؾ وكاف ؽبم إمارة يف صقلية يف عهد
الفاطميُت نوقد استقر منهم يف بعض نواحي الالذقية  ،القلقشندى  ،صبح األعشى  ،316/1ياقوت اغبموي ،
معجم البلداف 122/5
ىو صباؿ الدين ابو اغبجاج بن يوسف بن الزكي بن يوسف اؼبزي ولد بظاىر حلب سنة 654ىػونشاتو باؼبزة،
ابن حجر  ،الدرر الكامنة ج  ، 457/4ابن كثَت  ،البداية والنهاية  ،191/14اغبنبلي ،ابن العماد  ،عبد اغبي
بن العماد (،ت  1089ىػ )  ،شذرات الذىب ،يف أخبار من ذىب ،ط  ،2ج ،7دار اؼبسَتة ،بَتوت ،لبناف،
1399ىػ ج136/6
ابن شاكر الكتيب  ،ؿبمد بن شاكر بن اضبد بن عبد الرضبن (ت764 ،ىػ 1393/ـ )فوات الوفيات والذيل
عليها  ،ربقيق إحساف عباس  ،دار صادر بَتوت 1973 ،ـ ج، 353/4
ؿبمد كرد علي  ،خطط الشاـ  ،دمشق ،1925 ،ج ،4ص133-132
أبو الفداء  :تقومي البلداف ،ص ، 263شيخ الربوة  ،لببة الدىر ،ص306
النويري ،شهاب الدين اضبد بن عبد اهلل (ت  733ىػ 1333-ـ )  ،هناية األرب ىف فنوف األدب ،مركز
ربقيق الًتاث  ،القاىرة .1992ج ، 8ص255
اضبدرمضاف،اجملتمع اإلسالمي يف بالد الشاـ يف عصر اغبروب الصليبية"د.ط،د.ف،القاىرة ،1977ص171
ابن بطوطة الرحلة  ،ص75
أبو الفداء  :تقومي البلداف ،ص243
 ،ياقوت اغبموي  ،معجم البلداف 378/5،
اؼبصدر نفسو.
القلقشندى  ،صبح األعشى ،ج ،4ص87-86
أبو الفداء  ،تقومي البلداف  ،ص  ،253شيخ الربوة  ،لببة الدىر  ،ص  ،207عبد العزيز سامل  ،طرابلس
الشاـ يف التاريخ اإلسالمي ،دار اؼبعارؼ  1967ـ ص380
أبو الفداء  ،تقومي البلداف ص255
شيخ الربوة  ،لببة الدىر  ،ص،206
اؼبصدر نفسو  ،ص200
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ابن حوقل  ،ابو القاسم ؿبمد بن علي (ت يف القرف الرابع اؽبجري /العاشر اؼبيالدي )صورة األرض ،مكتية
اغبياة  ،بَتوت 1979 ،ـ 164
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حسُت نصار  ،دار مصر للطباعة 1374 ،ىػ 1955/ـ .
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Agriculture in al-Sham in the eighth century A.H.through
the journey of Ibn Battuta
D. Saad Awad al-Khazraji
Islamic History / Institute of Arab history
(Abstract Search)

Greatest travelers Muslims and Ousahm fame,
called sheikh Rahalin to frequent roam in outlook, he
spent twenty-eight years of his life in travel-related
trips and successive, is Ibn Battuta, who wander in, as
it was of adventurers who pushed curiosity to ride a
lot of difficulties. Willwe take the trip to the Levant
during the eighth century AH, calling for agricultural
activity.

20

