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التوسع العمراني لمدينة الموصـل     (صدر عن مركز دراسات الموصل كتاب         
 وقع الكتاب   ٢٠١١للباحث عبد اهللا محمد خضر بطبعته االولى        ) في القرن العشرين  

ي، مبتدًأ بمقدمة لـي مؤكـداً فيهـا ان مدينـة             صفحة من الحجم االعتياد    ١٦٦بـ  
الموصل الوارثة الباسقة بأبنيتها التراثية، ذات الطرز المعمارية المزدانة بـالنقوش           

واالفاريز والتوريق في اواوينهـا     
وسراديبها وكوشـاتها وتفاصـيل     
بنائها، الموشح بـالحالن االزرق،     
ومورفولوجيــة مدينــة الموصــل 

حـالت  الم: المتشكلة على اسـاس   
ــا   ــسكنية تتخلله ــات(ال ) العوج

الضيقة، واسواقها القائمـة علـى      
التخصص في بضائعها، وخاناتهـا     
وســــكالتها، وقيــــصرياتها، 

المتعددة، وحماماتها  ) جايخاناتها(و
المبثوثة، وجوامعهـا ومـساجدها     
وكنائسها واديرتهـا، يحـف بهـا       
جميعاً سور المدينـة العتيـق ذي       

باب (االبواب االثني عشر الشهيرة     
الطوب، باب السراي، باب سـنجار      

وترى مـشاهد يوميـة     ). وسواها
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متكررة حيث يكتظ بأسواقها الناس قادمين ومدبرين، يدبون فوق مفاصلها لقـضاء            
  .حاجاتهم اليومية في البيع والشراء والتنقل

تلك هي السمات العمارية لمدينة الموصل والتي اتسقت في الحفـاظ عليهـا               
 القرن العشرين، ولم يزل بقاياها شاخصاً ينازع في وجـوده           حتى اواخر خمسينيات  

ويقاوم الحداثة والمعاصرة في االبنية الكونكريتية والطرز الغربية في البناء شـكالً            
  .وتنفيذاً

ان اغلب المدن القديمة في العالم تسعى دوماً للحفاظ على سمات مكوناتهـا               
ية، عـن طريـق ادامتهـا واعـادة     العمرانية ومفرداتها البنائية وخصائصها الوظيف  

كونها الهوية المميزة للبلـد فـي العراقـة         . تأهيلها والمحافظة عليها بأساليب شتى    
فما بالنا في مدينة الموصـل ذات الحـضارة العريقـة واالرث البنـائي              . واالصالة

  ).هـ١٦(والعماري العتيد الذي يعود الى ما قبل وصول االسالم اليها سنة 

كز دراسات الموصل بأهمية تأصيل االرث العماري والحفـاظ         وادراكاً من مر    
على بهاء، وسمات مورفولوجيا مدينة الموصل بكل خصائصها ولبقائهـا حاضـرة            
عربية تراثية بقسماتها المعروفة، فقد تنادى لعقد سلسلة من الندوات والمـؤتمرات            

ـ           ة، وألهميـة   العلمية فيه للتأشير على مواضع الخطر المحدق بخطط المدينة العتيق
تدارك الزحف الكونكريتي القادم وايقاف تداعي ابنيتها القديمة لتبقى محافظة علـى            

انقـذوا اثـار مدينـة      (فعقدت لذلك ندوات علمية منهـا     . سماتها العمارية والتراثية  
الموصل، ماذا نعمل من اجل الموصل، العمـارة الموصـلية، مورفولوجيـا مدينـة              

 الجامع النوري، مشروع التجديد الحضري لمدينـة        الموصل، قلعة باشطابيا ومئذنة   
  ).مناقشة علمية–الموصل القديمة 

والتي تمخضت عنها سلسلة من التوصيات رفعت الى الجهات ذات العالقـة              
الدراسـة  : (الى جانب مؤلفات علمية عدة منهـا      . من خالل رئاسة جامعة الموصل    

سيت انترناشنال ودار العمارة،    النهائية للتصميم االساس لمدينة الموصل، مقدمة من        
لالستاذ الـدكتور   ) خطوات في تراث الموصل   (داؤد سليم عجاج و دراسة      . ترجمة د 

وما يزال تداعي المدينة القديمة جارياً حتى الساعة بكل تفاصيلها          .  عماد الدين خليل  
العمارية حتى لنجد ان الموصل ال تضم سوى حماماً واحـداً او اثنـين فقـط فـي                  

  !حاضرنا

ومن المعروف بأن الموصل قد شهدت منذ ستينيات القرن العشرين توسـعاً              
عمرانياً وخدمياً هائالً تجاوز االطر المكانية للمدينة القديمة ليزحف صوب االتجاهات           
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فظهرت محالت سـكنية جديـدة وابنيـة حكوميـة          . االربعة وعلى جانبي نهر دجلة    
 هجـرات الـى المدينـة مـن     ومرافق خدمية وحيوية ومؤسسات وشركات ورافقها    

االرياف والمناطق القريبة والمحيطة بهـا، وكـل ذلـك ادى الـى حـدوث تغييـراً          
ديموغرافياً ومورفولوجياً في المدينة عموماً، فضالً عن ازالـة عالمـات عمرانيـة             
بارزة في بناءها االساسية فاختفى السور وابوابه وازيلت المقابر وبعض الـساحات            

االسواق، لتحل محلها اشكاالً هندسية اخرى فرضـتها الحداثـة          والمحالت السكنية و  
  .والتطورات العمرانية والخدمية الالحقة

التوسع (ان ما يميز هذه الدراسة للسيد عبد اهللا محمد خضر الموسومة   
، ان الباحث قد وظف خبراته الميدانية )العمراني لمدينة الموصل في القرن العشرين

اً في دائرة الطابو في الموصل، في رسم المالمح والوظيفية حين عمل مساح
االساسية لكل التطورات العمرانية والمؤسسية للمدينة معززاً ذلك ببعض الصور 

وعليه فقد . الفوتوغرافية لفترات متعددة، فجاءت معبرة صادقة في تفاصيلها الدقيقة
ين والباحثين تبنى مركز دراسات الموصل، نشر هذه الدراسة العمام الفائدة للدارس

عماد الدين خليل . د.كما قدم له ايضاً أوالمهتمين في تراث وتاريخ هذه المدينة، 
في هذا الكتاب الذي يجده القارئ بين يديه، دعوة مخلصة أخرى مشيراً الى ان 

لحماية ما تبقى، ينسجها على مكث باحث خبير قدر له ، بحكم عمله في المساحة 
يدا بزمام الموضوع وان يقدم جملة من المرئيات في السنوات الطوال، أن يمسك ج

غاية األهمية ، تبدأ بإضاءة العمق التاريخي للموصل منذ نشأتها األولى والعوامل 
التي أدت إلى توسعها وكيفية نشوء هذا التوسع وصفته القانونية والتغيرات 

شكلت داخل الديموغرافية التي طرأت عليها والتأشير على األجزاء الحديثة التي ت
المدينة القديمة على حساب معطياتها التراثية والمتغيرات المواكبة للتوسع العمراني 

.  

، بـدايات التوسـع      نبذة تاريخيـة   :الموصل:       وتضمن الكتاب العناوين التالية   
العوامل التي أدت   العمراني  في الموصل عبر التاريخ، مناطق المقابر داخل المدينة،           

، حدود المدينة القديمة قبـل هـدم الـسور        ،  ل وأهميتها التاريخية  إلى توسع الموص  
كيفية نشوء التوسع العمراني وصـفته   ،  أسماء محالت الموصل القديمة داخل السور     

الطـرق  ، األجزاء الحديثة اإلنشاء داخل سور مدينـة الموصـل القديمـة         ،  القانونية
مراكـز الـسيطرة فـي      ،  المؤدية إلى خارج مدينة الموصل المتصلة بالجانب األيمن       

أسواق الجانب األيمـن فـي المدينـة القديمـة          ،  المدينة قبل وجود الدولة العراقية    
تغييـر االسـتعماالت    ،  الهجرات إلى الموصل في العصر الحـديث      ،  والتوسع الحالي 

 في الجانب األيمـن والفتـرة الزمنيـة         محدثةالمناطق ال ،  المواكبة للتوسع العمراني  
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مدينـة  ،  )الجانب األيسر (الجزء الحديث من مدينة الموصل      ،  هاالتقريبية لعقود إحداث  
، قريـة   كيف بدا نشوء الجانب األيسر من مدينة الموصل       ،  نينوى األثرية وأسوارها  

النبي يونس، منطقة الفيصلية ونينوى الغربية، منطقة نينوى الشرقية وحي الجزائر           
المناطق ،  قة سور نينوى  التوسع العمراني في الجانب األيسر خارج منط      وما حولها،   

أسواق الجانب  ،  المحدثة في الجانب األيسر والفترة الزمنية التقريبية لعقود إحداثها          
توسـع  ،  الطرق المؤدية إلى خارج مدينة الموصل المتصلة بالجانب األيسر        ،  األيسر

، البرمجة في التوسع  ،  )حي التنك (حي النهر وان أو   ،  مدينة الموصل حاجة البد منها    
كيـف  ،  الكارثة البيئية للتلوث النهري في المدينة     ،  )الريازة(الوحدات السكنية   أنماط  

إحياء الجانب األيمـن ضـمن      ،  نشأت منطقة الغابات كمرفق سياحي لمدينة الموصل      
إحياء الجانب األيـسر ضـمن التقـسيم اإلداري         ،  التقسيم اإلداري لخرائط التسوية   

المنـاطق الـصناعية فـي      ،  ب األيمن المناطق الصناعية في الجان   ،  لخرائط التسوية 
، صـناعة الخبـز     مواقع بعض الدوائر الحكوميـة المهمـة قـديما        ،  الجانب األيسر 

القـرن   ها مدينة الموصـل منـذ بدايـة       تالمشاريع الحكومية التي شهد   الموصلي،  
جـسور  ،  الكنـائس فـي الجانـب األيمـن       و  الكنائس في الجانب األيسر     ،  العشرين
أهم الجوامع التي بنيت خارج المدينة القديمـة        ،  لقديمةحمامات الموصل ا  ،  الخوصر

خارطة مدينة  ،  المساجد والجوامع التي أنشأت في الجانب األيسر      ،  في الجانب األيمن  
  . الموصل

      وانتهى الكتاب بخاتمة للمؤلف اكد فيها ان هذا الكتاب يعد االول فـي توثيـق               
 مبيناً الخطوات العملية المتبعـة      التوسع الحاصل لمدينة الموصل في القرن العشرين      

في انجاز هذا العمل وما تضمنه من موضوعات تتعلق بمورفولوجية مدينة الموصل            
  .متمنيين للمؤلف كل التوفيق في االعمال القادمة .بشكلها العام
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 أهـالي به  عحاولت الباحثة في اطروحتها هذه ان تبين الدور الحضاري الذي ل                 

 في العصرين الزنكي وااليوبي، من خـالل        مالموصل والجزيرة الفراتية في بالد الشا     
وواضحا فـي   تسليطها الضوء على الشخصيات التي كان لها اسهاما حضاريا بارزا           

بالد الشام، وبخاصة العلمية منها، وقد استثنت الجانبين السياسي والعسكري وذلـك            
لسعة الموضوع، اضف الى ذلك ان هناك العديد من الدراسات العديدة التـي غطـت               

وكانت خطة البحث ملمة بكافة الجوانب الخاصة بهذا الموضوع، وذلك          . هذا الجانب 
  :لت الجوانب االتيةمن خالل تخصيص خمسة فصول تناو

نبذة تعريفية للحدود الجغرافية والسكانية لبالد الموصل وبالد : لفصل االول .١
الشام ثم الجزيرة الفراتية، كذلك شمل تعرف لمضمون اهل الموصل 

 والجزيرة الفراتية

 .اسباب التواجد واالستقرار ألهل الموصل والجزيرة الفراتية: الفصل الثاني .٢

امات العلمية للشخصيات الموصلية وكذلك اهل الجزيرة االسه: الفصل الثالث .٣
الفراتية في ميادين العلوم المختلفة، الدينية، اللغة العربية وآدابها، التاريخ ، 

 .الجغرافية، علم الكالم، الفلسفة، ثم العلوم الصرفة كالطب، الرياضيات

 اسهامات اهالي الموصل والجزيرة الفراتية في المهام: الفصل الرابع .٤
 .الوظيفية كاإلدارية اضافة الى مهام ادارية اخرى كالرسل والوفود

 الموصل والجزيرة ألهلاالسهامات االقتصادية واالجتماعية : الفصل الخامس .٥
 .الفراتية
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  وتحمل االطروحة في طياتها امثلة كثيرة متعددة في غايتها حول تلك االسـهامات،             
العلوم الدينية ، حيث عكـست تلـك        والتي تركزت في الجانب العلمي، وبخاصة في        

االمثلة تفوق هؤالء العلماء في علم الحديث وعلومه، وبذلك افـرزت العديـد مـن               
المحدثين، استعانت بهم السلطات األيوبية من اجل رفع المستوى العلمي لبالد الشام،            
السيما وان الدولة األيوبية كان تمر بمرحلة تأسيس دولة فـي مختلـف مكوناتهـا               

ية والعلمية، بحيث برزت شخصيات موصلية استقرت في بالد الشام واسـست            االدار
المدارس، واصبحت ملتقى للعلم والعلماء، واالمثلة كثيرة ومتنوعة حيث نذكر بهـذا            

ـ ٦٣٢ت(الصدد القاضي بهاء الدين بن شداد الموصـلي        حيـث كـان    ) م١٢٣٢/هـ
وكانت . لملوك االيوبيين مستقره االخير في مدينة حلب، ولقي اهتماما كبيرا من قبل ا          

االطروحة مدعومة بخارطة سياسية حول مدن بـالد الـشام والجزيـرة الفراتيـة،              
وبسلسلة من الجداول غاية في االهمية، وجدول خاص بالشخصيات الموصـلية ثـم             

، وجدول اخر   )٢٧(شخصيات الجزيرة الفراتية ممن كانت والدتهم في الشام وعددهم        
مـن مدينـة الموصـل ومجـن الجزيـرة الفراتيـة            بأعداد الشخصيات المنتقلـة     

وكانت حصة مدينة الموصل االكثـر انتقـاال حيـث بلـغ مجمـوع              ) ٢١٢(وعددهم
من المجموع العام، ثم جدول خاص بأماكن التواجـد واالسـتقرار           ) ١٠٦(المنتقلين

، وعززته بجـدول اخـر فيـه        )٢٣٩(سواء اكانت بصورة دائمة او موقتة وعددهم      
شخـصية،  ) ٩٦(تي استقرت في بالد الشام بشكل دائم وهـو          اسماء الشخصيات ال  

شخصية استقرت بشكل مؤقت، ولم يتغفل الباحثة عن تخصيص         ) ٧١(بالمقابل هناك 
) ٤٥(جدول باألشخاص التي لم تذكر المصادر التاريخية نوع االستقرار ومجمـوعهم  

  :شخصية ، وهناك احصائيات جدولية اخرى خاصة بـ 

 اسماء المحدثين .١

  االدباء واللغويين والنحاةاسماء .٢

 اسماء الشعراء  .٣
وقـد احاطـت الباحثـة      . واتبعت كل جدول برسم بياني يوضح اهم نتائج كل جدول         

بمعظم المصادر التاريخية ذات العالقة بموضوع البحث، وكانت كتب التراجم الغالـب          
 عليها، وظفت من خاللها االغراض التي تنوي الباحثة تعزيز وجهة نظرها الخاصـة            

وخلصت في نهاية االطروحة الى جملة من النتائج من اهمها ان االسـباب             . بالبحث
العلمية هو اهم سبب لالنتقال، وقد اتسم االسهام الحضاري ألهل الموصل والجزيرة            
الفراتية بالحيوية والنشاط وبخاصة العلوم الدينية، وكذلك في الجانب االداري حيـث            

الوقت نفسه، ولم يقتصر االسهام الحضاري على       كان هذا الجانب مميزا وحاضرا في       
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االفراد فقط بل تعداه الى عدد من االسر الموصلية او اسر من مدن الجزيرة الفراتية               
التي قدمت الكثير ألهالي بالد الشام مثل االسـرة الـشهرزورية والعـصرونية ثـم               

  انحـاء    الدولعية، وكان ألهل الموصل والجزيرة العديد من طالب العلم في مختلـف           
بالد الشام  وبخاصة من دمشق وحلب، وكان اسهام اهـالي الموصـل والجزيـرة               
حاضرا من اعمار العديد من المؤسسات التعليمية، وبناء المساجد والربط التي كانت            

وعلى الرغم من الجهد الواضح الذي بذلته الباحثة تبقى الحاجة          . مركزا لطلب العلم  
بع بعض االسباب الكامنة وراء االنتقال الحقيقي ألهل        لمزيد من الدراسات الدقيقة للتت    

الموصل والجزيرة الفراتية في بالد الشام من خالل دراسة السيرة العلمية لمعرفـة             
توجهاته العلمية لكل من هذه الشخصيات، وسوف تظهر لنا اسباب اخرى مضافة لما        

المصادر التاريخية  ذكر في هذه االطروحة، ولربما تظهر لنا في المستقبل العديد من            
التي تحقق فيما بعد وهذا سوف  يزداد عدد المتنقلين واسهاماتهم الحـضارية فـي               
مدن بالد الشام، وبهذا يمكن القول ان االعداد التي وردت في متن االطروحة ليست              

  .نهائية مادام هناك مصادر اسالمية ما زالت مخطوطة الى الوقت الحاضر
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قدم الباحث السيد عبد الجبار حامد احمد إلى مجلـس كليـة اآلداب جامعـة         
الحياة العلمية في الموصـل فـي عـصر         (الموصل رسالة الماجستير الموسومة ب    

، وقـد وقـع اختيـار       ١٩٨٦ سنة   بأشراف الدكتور صالح الدين أمين طه     ) االتابكة
الباحث في هذه الدراسة لفترة تعد من أغزر الفترات عطاء وازدهار لمدينة الموصل             
وهي العصر االتابكي وذلك لما امتاز به من استقرار النسبي وتشجيع العلمـاء مـن               

  .قبل الحكام االتابكة

وجاءت هذه الدراسة بمقدمة وتمهيـد وأربعـة فـصول وملحـق وقائمـة                
صـفحة، وقـد    )٣٤٠(مصادر والمراجع وخاتمة باللغة االنكليزية واحتوت علـى         بال

تناول التمهيد موقع الموصل وأهميته اذ كانت قاعدة بالد الجزيرة ، وكذلك التسميات             
التي أطلقت على مدينة الموصل ، ثم تطرق إلى الحديث عن مدينة الموصـل منـذ                

ـ   ) م٦٣٧/هـ١٦(الفتح االسالمي لها سنة    ة العـصر االتـابكي سـنة       وحتـى بداي
، اذ مرت بفترات مستقرة ازدهرت فيها الحياة العلمية  وأخـرى    )م١١٢٧/هـ٥٢١(

مضطربة أثرت على ازدهارها العلمي والحضاري، وبعد ذلك تطـرق إلـى أصـول              
  .االتابكة بصورة عامة ، ثم أصل اتابكة الموصل بخاصة

ـ             اة العلميـة فـي     اما الفصل األول من الرسالة فشمل عوامل ازدهـار الحي
الموصل اذ تظافرت عدة عوامل الزدهارها منها موقع مدينـة الموصـل وطبيعتهـا              
الجغرافية ومناخها الجيد الذي جعلها مركز جذب للعلماء واألدباء ، وأصبحت نقطـة             
التقاء لثقافات مختلفة ، مما أدى إلى حدوث تفاعل علمي وثقافي في هذه المدينـة،               

للنشاط العلمي، فضالً عن عامل األمـن واالسـتقرار الـذي           مما جعلها مركزاً مهما ً    
 الموصل في العصر االتابكي،باإلضافة إلى دور الملوك االتابكـة ودور أهـل             هشاهدت

 من دعم مستمر وبأساليب مختلفة الزدهار الحياة العلمية ، وهو           هالموصل وما قدمو  
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ت العلميـة التـي   يعكس تطور الوعي الثقافي ألهالي الموصل ، وكذلك وجود الرحال        
ساعدت على تبادل الخبرات العلمية من خالل لقاء العلماء في الموصل والتـي أدت              
بدورها إلى زيادة النشاط العلمي فيها ، ونشوء عالقات علمية وثيقة بينهـا وبـين               

  .المدن العربية االسالمية األخرى

ثل مكاتب  وتناول الفصل الثاني المؤسسات التعليمية والثقافية في الموصل م          
تعليم الصبيان والمساجد ،مع اإلشارة إلى ابرز مساجد الموصل التي كان يجري فيها             
التدريس وأشهر مدرسيها، كذلك مدارس الموصل التي أنشئت في العصر االتـابكي            
والتي كانت سمة مهمة للموصل في هذه المدة لكثرة عددها ، ودور الحـديث التـي                

ومه مع ترجمة ألشهر محدثيها ، فضالً عن دور         كان يجري فيها تدريس الحديث وعل     
بعض علماء الموصل والربط  التي كان يجري فيها التدريس،اما المؤسسات الثقافية            
فشملت المجالس التي يعقدها ملوك االتابكة والتي كانت تجـري فيهـا المنـاظرات              
العلمية بحضور الملوك أنفسهم، كما شملت حوانيت الوراقين ودورهـا فـي نـشر              

لثقافة من خالل بيع مواد الكتابة والكتب، وفي مجـال الحـديث عـن المؤسـسات                ا
التعليمية في هذا الفصل يالحظ ان الباحث تطرق إلى بعض النظم التي كانت متبعـة               
في المدارس، ونظم التعليم التي شملت شكل المدرسة العام ومحتوياتها ومـن ثـم              

ق التدريس، ولباس العلمـاء ،      الشروط الواجب توفرها في المدرس والطالب، وطر      
واألجازات العلمية التي يمنحها العلماء لطالبهم وأهميتها وأنواعها،وضـم الفـصل           
الثالث العلوم النقلية التي ازدهرت في الموصل وشملت علوم اللغة العربية وآدابها،            
من لغة ونحو وأدب ، ثم تناول العلماء الذين اشتهروا بهذه العلـوم، كمـا تحـدث                 

 عن دور أدباء الموصل في تصديهم للحروب الصليبية، وكذلك تم بحث العلوم             الفصل
الدينية التي شملت القرآن وعلومه والحديث والفقه وابرز العلماء الذين برعوا فـي             
هذه العلوم ونشاطاتهم العلمية فيها، اما الفصل الرابع فبحث في العلوم العقلية التي             

هم التي كان في مقدمتها علم الطب والكيميـاء         برع فيها علماء الموصل وأهميتها ل     
والفلك والرياضيات والفلسفة والتاريخ، وتوضيح دور علماء الموصل فيما أنجـزوه           

  .في هذا المجال 

 اما المنهج الذي اتبعه الباحث في رسالته فتمثل في االعتماد على التحليـل             
كلما دعت الحاجة إلـى     واالستنتاج قدر المستطاع، استناداً إلى النصوص التاريخية        

ذلك ، ومناقشة الروايات التاريخية الغريبة، ونقد المـؤرخين المحـدثين ومناقـشة             
آرائهم وأفكارهم بأسلوب علمي، وتصحيح بعض االلتباسات التي قد وقعـوا فيهـا،             
وحاول ان يترجم لكل عالم من علماء الموصل البارزين في المكان المناسب له وفي              

ر به ، فالمدرس في المدرسة او المـسجد تـرجم لـه فـي               االختصاص الذي اشته  
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مدرسته او مسجده، والذي اشتهر بعلم من العلوم مثل النحو او اللغة او القـراءات               
او الحديث ترجم له في المكان الذي برع فيه ، اما الذي اشتهر في أكثر مـن علـم                   

) م١٢٤١/هـ٦٣٩ت  (فذكره في المواضع التي اشتهر بها مثل كمال الدين بن منعة            
ورد ذكره في الرياضيات والفلـك والفلـسفة فـضالً عـن المـدارس التـي درس                 
فيها،وترجم للملوك االتابكة ترجمة مقتضبة لكل منهم في الهامش عندما يرد ذكـره             
ألول مرة، وذلك إلعطاء صورة واضحة عنهم للقارئ ولم يتوسع في ترجمته لهـم              

احثين وان دراسـته حـضارية وليـست        على اعتبار انهم اشبعوا دراسة من قبل الب       
  . سياسية

وقد اعتمد على عدة مصادر ومراجع في محاولة االستفادة منها في البحـث             
للعمــاد الكاتــب االصــفهاني ) خريــدة القــصر وجريــدة العــصر(مثــل كتــاب

فاستفاد منه الباحث في مجال اللغة واألدب والنحو ، وتـأتي           ) م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت(
حبه عاصر فترة العصر االتابكي وكان يتردد على الموصل         أهمية هذا الكتاب بان صا    

وعلمائها وله عالقات وثيقة معهم، اذ معظم شروحات التراجم التي يوردها كانت من             
ليـاقوت  ) معجم األدباء (خالل معرفته الشخصية بهم فكان شاهد عيان، وأيضا كتاب          

 الموصـل   ، وتأتي أهميته بأنه ترجم لمعظـم أعـالم        )م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(الحموي  
ترجمة طويلة خاصة انه عاصر فترة العصر االتابكي وكان يتردد على الموصـل،اما             

( المراجع الحديثة فأكثر من استخدام المراجع التي تحدثت عن الموصل مثل كتـابي            
لألستاذ سعيد الديوه جي،وابرز ما     ) والموصل في العهد االتابكي     ) ( تاريخ الموصل 

هود أهل الموصل العلمية والثقافية مكملـة لجهـود         توصلت إليه هذه الدراسة إن ج     
علماء المدن األخرى ، فهي لم تكن مطبوعة بطابع إقليمي ومحلي ، وإنما هي ثقافة               
عربية اسالمية امتزجت بثقافات البالد األخرى من خالل الرحالت والعالقات العلمية            

 وأدت إلـى    التي نشطت بين علماء العرب المسلمين سواء في المشرق او المغـرب           
تمازج علمي وحضاري وكان القاسم المشترك بينهم هـو اللغـة العربيـة والـدين               

 .االسالمي والتاريخ المشترك
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قدم العديد من الباحثين، دراسات وأبحاث تحدثت عن تاريخ الموصـل فـي             
ختلفة، وتناولت مختلف الجوانب السياسية واالقتـصادية والفكريـة         حقب تاريخية م  

الحياة الفكرية في الموصل في     (ومنها أطروحة الماجستير الموسومة     . واالجتماعية
، للباحث محمود حمو ياسين، التي قدمت الـى كليـة اآلداب            )القرن السابع الهجري  
  .  الحسو، وبأشراف الدكتور احمد عبد اهللا١٩٨٩،جامعة الموصل سنة 

وقد وقع اختيار الباحث على هذا الموضوع على اعتبار ان الموصل تمثـل             
وسـاهمت  .أحدى الحواضر المهمة في العراق، وأدت دورا بارزا في الحياة الفكرية            

في خالل مراحل التاريخ المختلفة الى جانب حواضر عربية أخرى في إرجاء الوطن             
الثقافة العربية بشكل عام، كما ركزت هـذه        العربي في تشكيل وتحديد معالم الفكر و      

الثالث /األطروحة على دراسة الحياة الفكرية في الموصل في القرن السابع الهجري            
  .إذ جاءت هذه الدراسة في ثالث فصول مع مقدمة وخاتمة. عشر الميالدي

األحوال السياسية في الموصل فـي القـرن        :تناول الباحث في الفصل األول      
الثالث عشر الميالدي ،مع تسليط الضوء على المراحل التي سبقت           /السابع الهجري 

ذلك ،وبقدر تعلق األمر بالعوامل التي كانت ذات تأثير فاعل في المرحلة موضـوعة              
البحث ،وأشار الباحث في هذا الفصل الى حكم االتابكة للموصل ،ومنهم نور الـدين              

 مسعود بن نـور     وعز الدين )م١٢١٠-١١٩٣/هـ٦٠٧-٥٨٩(ارسالن شاه األول    
ثم نور الدين ارسالن شاه بن      )م١٢١٨-١٢١٠/هـ٦١٥-٦٠٧(الدين ارسالن شاه    

ـ ٦٣١-٦١٥(و ناصر الدين محمود     )م١٢١٨/ هـ٦١٥ت  (عز الدين    -١٢١٨/هـ
. اذ كان عمره ثالث سنوات    . الذي تولى الحكم تحت وصاية بدر الدين لؤلؤ       )م١٢٣٣

ي الموصل في القرن السابع الهجـري       اما الفصل الثاني، فقد تناول الحياة الفكرية ف       
والذي تضمن ثالث نقاط    ) م١٣٠٠-١٢٠٣/هـ٧٠٠-٦٠٠(الثالث عشر الميالدي    /

األولى، تمهيد تناول فيه الحياة الفكرية في حقبة القرنين الرابع والخـامس            :رئيسة  
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والنقطة الثانية ،تضمنت الحياة الفكرية     . العاشر والحادي عشر الميالديين   /الهجريين  
  ).م١٣/هـ٧(الموصل في العقود الستة األولى من القرن في 

وقد قدم الباحث جدوال بأسماء العلماء واألدباء والمفكرين المتخصصين فـي    
العقود الستة األولى وكذلك جدوال بأعداد ومواضيع الكتب المـصنفة فـي الحقبـة              

الموصل في عهد   التاريخية ذاتها  اما النقطة الثالثة، تناول فيها  الحياة الفكرية في             
التسلط االيلخاني، وقدم فيها الباحث أيضا جدوال بأعداد العلماء واألدباء والمفكـرين            

-٦٦٠( ومواضيع المصنفات  في عهـد التـسلط االيلخـاني            وبأعدادالمتخصصين  
وكذلك تضمنت هذه النقطة جـدوال بأعـداد العلمـاء          )  م١٣٠٠ـ١٢٠٣/هـ٧٠٠

والفـصل الثالـث واألخيـر،      ) م١٣/ هـ٧(واألدباء المهاجرين من الموصل في ق       
الثالث عشر  /خصص لدراسة العلوم السائدة في الموصل في القرن السابع الهجري           

الدراسـات  -العلوم الدينية ،وتضمنت ثالث فقـرات رئيـسة ،أ   : الميالدي ،وهي أوال  
 علوم اللغة العربية وآدابها   :وثانيا  .علم الحديث، ج، الدراسات القرآنية      -الفقهية ،ب 

. الفلـك : وسادسـا . الطب  : وخامسا  . الرياضيات  : رابعا. التاريخ  : ثالثا.وفنونها  
  .وأخيرا ،خالصة ونتائج الرسالة .الفلسفة والمنطق :وسابعا

وأوضح الباحث ارتفاع نسبة المتخصصين ،وكذلك نـسبة المـصنفات فـي            
 طبيعا على حالة    العلوم الدينية ،وعلوم اللغة العربية وادابها وفنونها، وجاء هذا ردا         

التردي السياسي التي عاشها العراق والموصل خالل العقود الستة األولى من القرن            
 بـين   ت من حروب وصرا عـا     دوما سا . م والتي تمثلت باالحتالل المغولي    ١٣/هـ٧

 به الخوارزميين   مالدول المنضوية تحت راية الخالفة العباسية آنذاك ،والسيما ما قا         
وقد عد االهتمام بهذه العلوم اهتماما بهوية األمـة ووحـدتها         .ضد الخالفة العباسية  

،كما ساعد على ذلك البيئة المالئمة في الموصل من حيث توفر المؤسسات التعليمية             
،وكون الحكام الذين تولو المدينة في هذه المرحلة وعلى رأسهم بدر الدين لؤلؤ كان              

ضال عـن االهتمـام بالدراسـات       لهم أسهام بارز في تشجيع العلوم المشار إليها ،ف        
التاريخية النها تأكيد على صلة األمة بماضيها وثقافتها ،كما انـه يعكـس اهتمامـا               

 عنه هذه الدراسـات انـصب       تخاصا بالتاريخ المحلي ،اذ يالحظ ان ابرز ما تمخض        
  .على تاريخ مدينة الموصل ،ثم على التاريخ العام 

إن :ى العديد من النتـائج منهـا        كما توصل الباحث من خالل هذه الدراسة ال       
م حركة فكرية بما تمخضت عنه مـن علمـاء          ١٣/هـ٧الموصل شهدت في القرن     

وادباء او بما افرزته من نتاجات فكرية ،اوبما شهدته من مؤسسات تعليمية عديـدة              
ـ ٦،وان هذه الحركة شهدت تراجعا عما كان عليه واقعها في القـرن              اال .م  ١٢/هـ
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طة السيما في العقود الستة األولى من القرن ،وان كانت قـد    انها ظلت تعد حركة نش    
شهدت تراجعا اخرفي ظل التسلط االيلخاني في العقود األخيرة منـه وحتـى نهايـة               

وظلت الموصل نقطة استقطاب لعدد مـن       . م١٣٣٥/هـ٧٣٦التسلط االيلخاني سنة    
قلق خـالل   العلماء واألدباء،على الرغم من ان الحركة الفكرية عاشت في ظل وضع            

م سواء قبل االحتالل المغولي او بعده مـن النـاحيتين الـسياسية             ١٣/هـ٧القرن  
وكان للرجال الذين أسهموا في الحركة الفكرية دور كبير في الحفـاظ            .واالجتماعية  

على الهوية الثقافية والدينية لآلمة ،ومن النتائج األخرى التي توصل اليها الباحـث             
العلوم النقلية ال العلوم العقلية وقد انصب جانب كبير منه          ان التقدم انحصر في مجال      

وان .على شرح واختصار او تعليق او إعادة تنسيق ماصنعه رجال القرون السابقة             
هذه الفترة غاب فيها التالف والتصنيف في المجاالت التي كانت تزخر بهـا حركـة               

لهجريين مـن فلـسفة      في القرنين الثالث والرابع ا     هالفكر العربي في عصور ازدهار    
 رجال هذا العصر من الفقه الـشافعي        هومنطق وغيره ،باستثناء التركيز على ما كتب      

  .والى حدما في الفقه الحنفي انسجاما مع روح التقليد التي سادت هذا العصر 

ومن اهم المصادر التـي     .اعتمد الباحث على العديد من المصادر والمراجع        
قالئد الجمان فـي    ) م١٢٥٦/هـ٦٥٤(ار الموصلي   اعتمد عليها ،مخطوطة ابن الشع    

ــوي    ــاقوت الحم ــدان لي ــم البل ــاب معج ــان ،وكت ــذا الزم ــعراء ه ــد ش فرائ
وكتاب تـاريخ   )م١٢٣٩/هـ٦٣٧(،وتاريخ اربل البن المستوفي     )م١٢٢٨/هـ٦٢٦(

وكتابي العبر ومعرفة القراء الكبار للذهبي      ) م١٢٤٨/هـ٦٤٦(الحكماء البن القفطي    
ن التـواريخ وفـوات الوفيـات  البـن شـاكر ألكتبـي              وعيو) م١٣٤٧/هـ٧٤٨(
وغيرها ) م١٤٦٩/هـ٨٧٤(والنجوم الزاهرة البن تغري بردي      ) م١٣٦٢/هـ٧٦٤(
الحياة الفكريـة   :كما اعتمد الباحث في هذه الدراسة  على عدد من المراجع ومنها             .

ـ              د في العراق في القرن السابع الهجري لمحمد مفيد ال ياسين ،وظهور اإلسالم ألحم
أمين ،وحضارة اإلسالم في القرن الرابع الهجري آلدم متز،وشمس العـرب تـسطع             

فضال عن المصادر األجنبية المترجمـة      . وغيرها من المراجع    .على الغرب لهونكة    
  .الى العربية ،والدوريات والندوات
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