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لرائد القصة العراقية انور عبد     ) أوراق العمر (ر مركز دراسات الموصل كتاب      اصد  

ذنـون الطـائي    . د.أ: صفحة وقدم له كل من    ) ٥٩٠( ووقع الكتاب بـ     ٢٠١١العزيز في   

ويعد االستاذ القاص انور عبد العزيز احد قامات        . والرائد الصحفي الكبير سعد الدين خضر       

رواد المبدعين في ذلك الضرب من االبداع، والـذي قـدم           القصة العراقية، بل من آواخر ال     

الكثير الكثير على الساحتين العراقية والعربية واضاء المشهدين الثقافيين العراقي والعربي           

بسيل من قصصه ذات النكهة العراقية االصيلة والموشحة بـاالطر االنـسانية والـسمات              

االجتماعية، ولمبدعنا اسلوبه الخاص والمميز     

يصل الى غاياته باقصر الطـرق وأجمـل        فهو  

االساليب مستخدماً الطباق والجناس في احايين      

متعددة ويبدو لي بأنه يميل الى ذلك االسلوب،        

معبراً عن ذلك الخزين اللغوي الـذي يكتنـزه         

فضالً عن المامه الواسع بالجوانب المعرفيـة       

كافة، وفي تقديري فان ذلك هو مكمن االبـداع         

القارئ ويسيح به في اخيلـة      لديه، حين يأخذ    

وفضاءات واسعة حتى يوصله الى مراميه بعد       

ان اشبعه بتالوين االلفاظ والعبارات المنـسقة       

والجمل البليغة التي يضفي عليها بهـاءاً مـن         

خبرة سني عمره في الحياة والصور المتنقلة من فضاء الى اخر ومن مكان الـى غيـره،                 

   .وشخصيات متنوعةوعبر ازقة ودروب موصلية او عراقية 
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للرائد المبدع انور عبد العزيز تجارب حياتية ثرة، كُتب عنه الكثير من المقـاالت                

وتعرضت اعماله االبداعية الى المزيد من الدراسات النقدية، كما ترجمت له اخيراً اعمـاالً              

ام الى اللغة االنكليزية، وانجزت عن قصصه رسالة ماجستير، وبالمقابل فقد كان على الدو            

متابعاً لما يجري في االوساط الثقافية ويضيء ذلك المشهد بين الحين واالخـر، بمقـاالت               

وهكذا كـان ديدنـه     . ودراسات ونقدات مما يسترعي انتباهه او يستفزه من اعمال ابداعية         

على امتداد اكثر من خمسة عقود من الكتابة والقراءة واالبداع المتدفق، والذي امتع كـل               

  .افات نوعية الى الذائقة الثقافية العراقية والعربيةقراءه واضاف اض

انه في هذا الكتاب قد لملم كل أو جل كتاباته ومقاالته الثقافية ودراساته النقديـة                 

متمنين ) اوراق العمر (المعبرة عن مشاهداته ومتابعاته اليومية والحياتية، وقد اطلق عليها          

  .لجزيلله العمر المديد والعطاء القصصي االبداعي ا

، وربما ١٩٧١منذ عام : وقد افتتح الصحفي الكبير سعد الدين خضر مقدمته بقوله         

قبله أو بعده، انتبهت إلى كتابات الصديق القاص أنور عبد العزيز في مجلة العراق األولى               

المجلة التي يطمح كثير من األدباء والكتّاب للنشر فيها         ) .. ألف باء (، أسبوعية   ..يومذاك  

ن كتابات أنور عبد العزيز كانت تلقى الترحيب من لدن أسرة تحرير المجلّة حتـى               ولك..!! 

، يومها اهتم هذا القاص والناقد العراقـي الموصـلي برصـد        ..كان لها الصدارة والريادة     

بأناة واقتـدار،   ) ألف باء (حركة الثقافة العراقية والعربية وتأشير معطياتها على صفحات         

.. ز إلى الكتب الصادرة حديثاً يومذاك وقدم لها عروضاً نقدية جـادة             التفت أنور عبد العزي   

كانت تترك صداها في األوساط الثقافية، كما اهتم بالظواهر الثقافية ولفـت إليهـا انتبـاه                

القراء واألدباء، وبين حين وآخر، كان يحرص على اإلخالص لصفته اإلبداعيـة كقـاص              

فعل أنور عبد العزيز كّل ذلك وهـو        ... قصيرة جديدة    بقصة   – أو لسواها  –فيدفع للمجلّة   

لم ينخـرط   .. بعيد عن التجمعات الثقافية ومراكز الفعل الثقافي المؤثرة         !! بعيد عن بغداد    

كان يرسل موضوعاته عبر .. ولم يستثمر صداقاته لضمان نشر مواده ) الشلل الثقافية(في 

ضع على المظروف طابعاً من فئة الخمسين       البريد من بيته في الدواسة بالموصل بعد أن ي        

؟؟ ما ترك أنور عبد العزيز حدثاً ثقافياً إالّ ووثّقه وكتب عنه، والشاهد على ذلك               .. !! فلساً  

والقارئ البد وأن يدهش لهذا الثـراء       .. هذا الكتاب وما يحتويه من تنوع ثقافي أدبي فنّي          

؟؟ إنّـه اإلخـالص لمـسألة       !!؟؟ كيف    !!فكيف فعل أنور عبد العزيز ذلك     .. وهذا العطاء   
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نعم، ودليلي هذا الكتاب الذي أستطيع أن أقـول عنـه دون            .. الثقافة التي أصبحت حياته     

، سـجّل  ..أنه سجّل الثقافة الرفيعة، المنزهة عن المصالح والغايـات واألنانيـات         : مجاملة

ميلة من الحقب التي    مدون يصح أن يكون موسوعة ثقافية وتاريخية تحفظ مالمح حقبة ج          

  ).مرت بها الثقافة العراقية

ومن االهمية االشارة الى مضامين الفصول االربعة، حيـث حمـل الفـصل االول                

الرحلة المضيئة للقصة في الموصل، كتّاب القـصة القـصيرة فـي            : وهي) مقاالت نقدية (

الـصقر  العراق وعقدة الروائي، محمد األحمد وحكايات الزمن الموجـع، مهـدي عيـسى          

وأوجاع اإلبداع، أثر الرسم في الشعر الحر، بين هيروشيما والموصل ترانيم طائر المحبة،             

قراءة لديوان الشاعر حسن طه السنجاري، معجم األحزان قـراءة فـي أحـزان الـشاعر                

تنـاغم  ) رمـاد األقاويـل   (والقصيدة، خياالت تائهة ال جذور لها، برقيات وصلت متأخرة،          

حكاية الحـرب والـصراع     .. المأثورات الشعبية، وشم ناصع البياض      المشهد السينمائي و  

، زهير رسام ومـسيرة اإلبـداع فـي أدب          "الحديقة األجمل   " الحضاري، قراءة في كتاب     

غنائية الـشعر   .. اإلبداع والحنين، مسرحيات غنائية     ) موصليات(األطفال، معد الجبوري و   

وشـاعرية  .. ت النار، حلـم سـمكة       جمرا.. وتوهج اإلبداع، هواجس على مرآة خاصة       

القص، اكتشاف ذات أخرى وصوت الحداثة، حلم الشعراء والتنقيب فـي ذاكـرة الحيـاة،               

الوجود .. الهاجس اإلنساني وخطاب األمومة، سالماً وفاء       .. تحليق فوق الدموع، القرار     

نما بـين   األنثوي والواقع االجتماعي، مظالت تنحني لقاماتنا، صرخة في جسد، رائحة السي          

في .. الموروث الشعبي وإبداع الفن القصصي، نقوش على وجنة البيبون، خارج الضجيج            

.. شاعرية اإلشارات الخفية، المنعطف     ..  عمر عناز، فوضى صور      –قلب الضجيج، رذاذ    

مهارة التقنية والوعي الروائي، ترانيم طائر المحبة والحزن بين هيروشـيما والموصـل،             

 جماليـة   –ين حنين الروح ورومانسية الشعر، وجهك ينظر الوقـدة          كلمات على الشغاف ب   

أنموذجاُ، عندما يصبح الـشعر قـصة       ... األصالة وإبداع الشعر، قصة علبة حليب فارغة        

 وإبـداع   –وإبداع القصة القصيرة جداً، كـائن الفـردوس         " منتصر الغضنفري   " قصيرة،  

ترنيمة الوجع اإلنساني، عـن     : هدهد  االختيار، قراء ة في ديوان وراء أسوار الخريف، ال        

  .الشعرية والالشعرية: القارئ أكتب، أكتب قبرك الورق 
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الموروث الشعبي والنتـاج    ): مشاهد حياتية (اما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان         

راوية ذلـك الزمـان،     .. أغنية الحنين، القصخون    .. القصصي في الموصل، أغنية النهر      

..  المحطّة، تل قوينجق ترونه قريباً       –حياتية، من ذاكرة المدينة     مشاهد  ) مقهى عبو قديح  (

الصرح التربوي العتيد، الشابشتي وحنين الذكريات،      .. كنا نراه بعيداُ، دار المعلمين العالية       

لحـن مـن الماضـي      : ذنون شهاب الصحفي الشاعر والحافظة الشعرية، أكرم اسـطيفان        

طائر الفن الجميـل،    : ، محمد شريف الموصلي   رحيل الصمت األبدي  : الجميل، فتحي حسين  

 –إنسان البراءة، من ذاكرة المدينة      .. عاشق المحبة، عبد اهللا عمر خطاب       .. زهير غانم   

 حديقة الشهداء، من – عبق من الماضي، من ذاكرة المدينة –تلك األيام، من ذاكرة المدينة 

 مكتبة األهـالي، مـن      –مدينة   الموصل وسينما الخمسينيات، من ذاكرة ال      –ذاكرة المدينة   

 زيارة غريبة، اليوم األول، أسماء – سفرة إلى الغزالني، من ذاكرة المدينة     –ذاكرة المدينة   

 –جعفر الـسقّاء، مـن ذاكـرة المدينـة          :  سعدون بشار، أسماء في الذاكرة     –في الذاكرة   

  .سخ الم– الصرخة، من ذاكرة المدينة –المجنون والموسيقى، من ذاكرة المدينة 

صـحف  ): عروض الكتب وقضايا فنية   (في حين اطلق على الفصل الثالث عنوان          

العراق لسعد الدين خضر، االتجاهات اإلصالحية في الموصل، معجم اإلتباع الـدارج فـي              

لهجات الموصل، عاشق الفولكلور ورائد األغنية الموصلية، الحق المالي للمؤلف وحمايته           

د جاسم محمد، قراءة في أطروحة جامعية لعبد العزيز عبد           محم –القانونية، أمثال مترجمة    

قضايا ومواقف، أمثال قصصية، أمثال وحكم واقعية، أمثال        .. اهللا محمد، المسرح العراقي     

 المصور مراد الداغستاني،    –وحكم وأشعار ضارة، أمثال وأقوال في حياة اليهود، القنّاص          

عبقري الفن واإلنسان المتوحش، الحـسناء      . .تأمالت في إبداع مراد الداغستاني، بيكاسو       

تراجيديا الحب ومحنة اإلنسان، التوهج اإلنساني في لوحات خليف محمـود،           .. والوحش  

مرثية متأخرة لصموئيل بيكت، أديبات مبدعات خليفة أجاثا كريستي، اسـتذكار لـشاعرية             

انيـة، نعيمـة    مـرة ث  .. ، عماد حمدي    !في مسرحية أنكيدو  ) تناص(عبو المحمد علي، ال     

  .عاكف، الكاريكاتير سيد الفنون الساخرة

حوار مع القاص والناقد أنور     ): سيرة وحوارات (وجاء الفصل الرابع تحت عنوان        

 هيثم بهنام، القاص أنور عبد العزيز ومخاض القصة العراقية، القاص والناقد   –عبد العزيز   

لسردي في قـصص أنـور عبـد         عبد الناصر العبيدي، بنية الخطاب ا      –أنور عبد العزيز    
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 موفق العساف، السيرة الذاتية للقاص      –نفلة العزي   .. العزيز، قراءة في أطروحة جامعية      

  .ضوء العشب أنموذجاً.. أنور عبد العزيز، الموصل في الفن القصصي 

وختم الكتاب بسيرته الدؤوبة المتدفقة بالعطاء واالبداع التربوي واالدبي فهو من   

/ ، وأنهى الدراسة الثانوية١٩٣٥ أيار ٦من مواليد الموصل في  الموصل مواليد مدينة

  . ١٩٥٧الفرع األدبي في اإلعدادية الشرقية بالموصل سنة 

     ١٩٦١قسم اللغة العربية سنة / جامعة بغداد) كلّية التربية(تخرج في دار المعلمين العالية 

وثانوية زراعة الموصل، عمل مدرساً في ثانويات خانقين وبلدروز وقره قوش، 

ومتوسطة الكفاح للبنين بالموصل، واإلعدادية الشرقية بالموصل، وثانوية عبد الرحمن 

ثم انتدب للعمل في المديرية العامة . ١٩٧٧ ولغاية ١٩٦١الغافقي بالموصل من سنة 

عدها في مديرية اإلعداد والتدريب، ب)) المجالس التربوية((لتربية نينوى مسؤوالً عن إدارة 

حتى إحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية في ) مديراً لإلعداد والتدريب(

 ). مدير عام( وبدرجة ٣١/١٢/١٩٩٨

معهد التدريب والتطوير (التي أقيمت في ) دورة القيادات اإلدارية الثانية(شارك في 

 ١٥/١/١٩٩٦ ولغاية ١٦/١٢/١٩٩٥ببغداد والتابع لوزارة التربية للفترة من ) التربوي

 ). مدير عام(وبها حصل على درجة )) جيد جداً: ((وتخرج في الدورة بنجاح وبتقدير

شارك في العديد من المؤتمرات التربوية والحلقات الدراسية والمهرجانات الثقافية 

والندوات التي أقامتها وزارة التربية ببغداد والمديرية العامة لتربية نينوى، وأيضاً 

وفرع النقابة في ) المركز العام(ربوية والثقافية التي أقامتها نقابة المعلمين باألنشطة الت

 . نينوى، ولغالبية من أنشطة جامعة الموصل الثقافية

شارك في األنشطة الثقافية واألدبية ومؤتمرات وندوات وزارة الثقافة وفي مجاالت 

 .القصة والنقد والتراث الشعبي

الصادرة عن المديرية العامة لتربية نينوى )) جلّة النبراسم((عمل عضواً في هيأة تحرير 

 .في سبعينات القرن الماضي

 .عضو اتّحاد األدباء والكتّاب في العراق

 .عضو اتّحاد األدباء والكتّاب العرب

 .فرع نينوى/ عضو الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية 
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  إصدارات الكاتب

الموصلية ونشر أول مقال له فيها بتاريخ )) راقفتى الع((بدأ النشر في جريدة 

القصة :  ثم توالى النشر في الصحف والمجالّت العراقية والعربية وفي مجاالت٨/٨/١٩٥٥

 :صدرت له المجموعات القصصية. والنقد والتراث الشعبي ونقد أدب األطفال

 ١٩٧٦الوجه الضائع، مطبعة الجمهور، بتعضيد من وزارة الثقافة، الموصل،  .١

 ١٩٩٣طائر الجنون، اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق،  .٢

 ١٩٩٧النهر والذاكرة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  .٣
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 .التونسية) المسار(الشارقة، و
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خاصة ما يتعلّق منها باألغاني الشعبية (نشر العديد من المقاالت التراثية 

 العراقية في سبعينات القرن الماضي وما" التراث الشعبي"في مجلّة ) الموصلية والحكايات

 .يزال مستمراً على النشر في المجلّة

"" الجمهورية""في جريدة ) نقد أدب األطفال(نشر العديد من المقاالت في مجال 

 .البغدادية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي

مقالة " ٤٠٠"بلغ مجموع ما نشره من قصص ومقاالت نقدية وتراثية أكثر من 

 .١٩٥٥ومنذ سنة 

أطروحة ماجستير عن قصصه " نفلة حسن أحمد العزي " أعدت الباحثة السيدة

: وقد أجيزت األطروحة وبتقدير" السرد في قصص أنور عبد العزيز القصيرة: "وبعنوان

بعد مناقشتها في قسم اللغة العربية في كلّية التربية بجامعة الموصل بتاريخ " جيد جداً"

 . وحصلت بها الباحثة على درجة الماجستير١٩/٥/٢٠٠٥

ومن أكثر من مؤسسة ثقافية، وكان ) شهادات التقدير(تم تكريم الكاتب بالعديد من 

من مركز دراسات الموصل بجامعة ) شهادة تقدير(مع ) درع اإلبداع(آخرها تكريمه بـ

  .٢٠٠٩الموصل سنة 

واخيراً فهذه دعوة للدخول في عوالم هذا الرائد الكبير بعد ان لملم أوراق عمره   

  .ات الموصلفي مركز دراس
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ÝîÇba@ìÜi@‹ßbÇ@ @

صدر عن مركز دراسات الموصل 

التوسع العمراني لمدينة الموصل في (كتاب 

للمؤلف عبد اهللا محمد ) القرن العشرين

صفحة من ) ١٦٦(خضر، ويقع الكتاب في 

 وقد قدم للكتاب كل من الحجم المتوسط،

ستاذ الدكتور ذنون الطائي واالستاذ اال

الدكتور عماد الدين خليل، ويعد هذا الكتاب 

توثيق حاالت محاولة جادة من المؤلف ل

، ونتيجة التوسع الحاصل في مدينة الموصل

كبر حجم المشروع وما تطلبه من جهد 

  جبار لتثبيت تواريخ أحداث معينة في

 تاريخ الموصل بدقة، اعتمد 

لوب وضع تواريخ تقريبية سأعلى المؤلف 

باالعتماد على ذاكرته وعلى ذاكرة بعض االشخاص الذين قدر اإلمكان لتلك األحداث 

  .حداث التاريخيةعاصروا تلك األ

وكان صدور هذا الكتاب عبارة عن خطوة من بين الخطوات التي اتخذها مركز 

دينة الموصل دراسات الموصل لحث المسؤولين عن المحافظة على اإلرث العمراني لم

العتيقة للوقوف بوجه خطر تزايد الزحف الكونكريتي باتجاه هذا اإلرث وإيقاف التداعي في 

أبنيته القديمة، ومن بين تلك الخطوات التي سبقت صدور هذا الكتاب عقد العديد من 
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  أنقذوا آثار مدينة الموصل، ماذا نعمل-:الندوات العلمية لحماية أبنية الموصل العتيقة منها

من اجل الموصل، العمارة الموصلية، مورفولوجيا مدينة الموصل، قلعة باشطابيا ومئذنة 

  .الجامع النوري، ومشروع التجديد الحضري لمدينة الموصل القديمة وغيرها

بعد أن قدم المؤلف نبذة تاريخية موجزة عن تاريخ الموصل، تتبع المؤلف نشوء 

 نشوء كيفية وضح على مر العصور، كماوتطور التوسع العمراني في مدينة الموصل 

 ومراكز القانونية وأهم العوامل التي كانت وراء هذا التوسع، وصفته العمراني التوسع

  .الحديثة العراقية الدولة تأسيس قبل المدينة في السيطرة

ثم تكلم المؤلف عن حدود مدينة الموصل العتيقة وعن أسوارها وعن أسماء 

  .لك األسوار واألجزاء الحديثة اإلنشاء داخل المدينة القديمةمحالت الموصل ضمن نطاق ت

وعن تطور وتوسع الجانب األيمن من المدينة تحدث المؤلف عن المناطق الحديثة 

اإلنشاء والفترة الزمنية التقريبية لعقود إحداثها واألحياء ضمن التقسيم االداري لخرائط 

صل المتصلة بالجانب االيمن، كما تحدث التسوية، والطرق المؤدية إلى خارج مدينة المو

  .عن أهم الجوامع والكنائس والمناطق الصناعية الحديثة في هذا الجانب

أما الجانب االيسر من مدينة الموصل فكان له أهمية في هذا الكتاب، فتحدث 

المؤلف عن أسوار الجانب األيسر وعن كيفية نشوئه والتوسع العمراني خارج نطاق 

المؤدية إلى خارج مدينة الموصل المتصلة بالجانب األيسر، كما تحدث عن السور والطرق 

أحياء وأسواق وكنائس وجوامع هذا الجانب فضالً عن المناطق الصناعية ومناطق الغابات 

  .السياحية

وفي ما يتعلق بالتوسع في بناء المباني الحكومية تكلم المؤلف عن مواقع بعض 

اريع الحكومية التي شهدتها مدينة الموصل في القرن الدوائر الحكومية القديمة والمش

العشرين مثل مباني المستشفى العام ومستشفى السالم والمجموعة الثقافية وغيرها فضالً 

عن ذكر المصانع ومعامل السكر والنسيج والطحين واالسمنت والمشروبات الغازية 

  . واأللبان ومشاريع توليد الطاقة الكهربائية
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لف عن أهم النتائج المترتبة على توسع مدينة الموصل مثل كارثة كما تحدث المؤ

تلوث ماء نهر دجلة الناجم عن تحويل المياه الملوثة في أرجاء المدينة إلى نهر دجلة عن 

طريق مجاري الصرف الصحي، وعن الهجرة إلى مدينة الموصل في العصر الحديث وما 

  .كان لهذه الهجرة من نتائج

دراسة هو أن الباحث وظف خبراته الميدانية والوظيفية التي إن ما يميز هذه ال

اكتسبها أثناء عملة بصفته مساحاً في دائرة الطابو في الموصل في رسم المالمح األساسية 

للتطور والتوسع العمراني والمؤسساتي الذي شهدته مدينة الموصل في القرن العشرين، 

 .ط التوضيحيةمعززاً ذلك ببعض الصور الفوتوغرافية والخرائ
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@ @

†N‡î¼@‡îÈ@bèß@ @

تقدم الباحث عبد الجبار حامد احمد إلى كلية اآلداب جامعة الموصـل بأطروحـة              
ين الرابـع والخـامس     الحياة الفكرية فـي الموصـل فـي القـرن         (الدكتوراه الموسومة ب  

) ٤١٨(، واحتـوت علـى    ١٩٩٢، وذلك سنة    )العاشر والحادي عشر الميالديين   /الهجريين
ان دراسة الحياة الفكرية يعنـي      :"صفحة، وسبب اختيار هذا الموضوع ذكره الباحث بقوله       

دراسة جانب مهم من جوانب الحضارة يتمثل في النتاج الفكري العلمـي الغزيـر للعـرب                
و يعد احد الشواهد على تطورهم وتطور حضارتهم، كما يكشف عن عطائها والمسلمين، وه

وأصالتها ودورها في رفد االنسانية بالعلم والمعرفة ، ولما كانت الموصل احـدى المـدن               
ية االسالمية الكبيرة، لذلك كان نصيبها في هذا العطاء وفي هذه االصالة وافراً يتمثل              العرب

في دورها في االسهام بتطور الحضارة العربية االسالمية، ورفدها بشتى العلوم والمعارف،            
لذلك كان من الواجب الكشف عن حجم هذا الدور وبيان أهمية الموصل العلمية من خـالل                

  ...".كري، واستجابة لذلك وقع اختياري على دراسة الحياة الفكريةنشاط علمائها الف

فسلطت هذه الدراسة على عدد كبير من علماء الموصل ودورهم الفكري في رفـد            
الحضارة االسالمية وبيان جهودهم العلمية وما قدموه من خدمات جليلة من اجل تطورهـا              

م الموصل ثالثة أنظمـة سياسـية       وازدهارها، وخالل حقبة الدراسة نجد انه توال على حك        
وهي الدولة الحمدانية والعقيلية والسلجوقية، وقد تمت دراسة كل دولة من هـذه الـدول               
منفردة من الجوانب السياسية بالدرجة األساس مع بيان نظمهـا االداريـة واالقتـصادية              

وانما كان  والمالية،ولم تتم دراسة الحياة الفكرية في الموصل لهذه الحقبة دراسة مفصلة،            
الباحثون يشيرون اليها اشارة سريعة لغرض اكمال صورة دراسـاتهم، مـولين الجانـب              
الفكري اهتمام اقل من الجوانب األخرى وابرز من كتب في ذلك الدكتور فيـصل الـسامر                

،والدكتور خاشع  )هـ٣٨٠-٢٩٣(في جزئين ) الدولة الحمدانية في الموصل وحلب    (وكتابه  
، والدكتور رشيد عبد اهللا     ) هـ٤٨٩-٣٨٠( بني عقيل في الموصل    دولة(المعاضيدي وكتابه 

، وكل هـذه الكتـب      )هـ٥٢١-٤٨٩(امارة الموصل في العصر السجوقي      (الجميلي وكتابه 
  .أشار فيها الباحثون إلى الحياة الفكرية أشارات طفيفة

وقد احتوت األطروحة على مقدمة وتحليل ألهم المصادر والمرجع وسبعة فـصول            
قائمة بالمصادر والمراجع وملخص باللغة االنكليزية،تناول الفـصل األول نظـرة           وخاتمة و 
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العاشـر  /تمهيدية عامة على تطور الحياة الفكرية في الموصل قبل القرن الرابع الهجـري            
الميالدي، من اجل أثبات التواصل الحضاري بين حقبة البحث والحقب التاريخية الـسابقة             

 نحن بصدد دراستها، لم تكن وليدة القرن الرابع او الخـامس            لها، الن الحياة الفكرية التي    
العاشر او الحادي عشر الميالدي،وانما تمتد جذورها إلى قرون متقدمة في الزمن، /الهجري

اذ استطاعت القبائل العربية حمل لواء االسالم ونشر الثقافة في الموصل منذ بداية الفـتح               
 الباحث إلى دور والة الموصل في العصرين        ، كما تطرق  )م٦٣٧/هـ١٦(االسالمي لها سنة  

االموي والعباسي وما قاموا به من حركة أعمار من اجل استقرارها وازدهارهـا، اذ قـام                
بتقريب العلماء والشعراء   ) م٧٢٤/هـ١٠٦(الوالي الحر بن يوسف عندما تولى الحكم سنة       

لى  دور العلمـاء     ومنهم الشاعر اعشى بن تغلب، اما في العصر العباسي فتطرق الباحث إ           
واالدباء والمحدثين في النهضة الفكرية في الموصل قبل حقبة البحث وقد ظهر ذلك جليـاً               

) م٩٤٥/هـ٣٣٤ت(في مؤلفاتهم ونشاطاتهم العلمية، فالمؤرخ الموصلي أبو زكريا االزدي   
 العاشر الميالدي /صنف كتاباً يتضمن أسماء العلماء الذين عاشوا قبل القرن الرابع الهجري          

، مما يدل على كثرتهم وشـهرتهم ونـشاطهم         )طبقات العلماء من اهل الموصل    (وسماه ب 
العلمي، فضالً عن المناظرات والمناقشات العلمية التي كانت تحـصل بـين العلمـاء فـي                
المساجد وهي من األماكن التي يجتمع فيها الناس ألداء الصلوات الخمس وصالة الجمعة ،              

لفكرية من خالل التدريس فيها العلوم الشرعية واللغويـة،كما         فضالً عن دورها في الحياة ا     
قام الباحث بتصنيف العلوم الشرعية وابرز علمائها مثـل المعـافى بـن عمـران االزدي                

وهو عالم أهل الموصل وفقيهم وطار ذكره فـي األفـاق،مع           ) م٨٠١/هـ١٨٥ت(الموصلي
نتشرت به علوم القرآن والحـديث،      االشارة إلى العلوم العقلية التي لم تنتشر بالشكل الذي ا         

العاشر المـيالدي،   / ومع ذلك أسهمت في التطور الحياة الفكرية قبل القرن الرابع الهجري          
  .ومن هذه العلوم الطب والفلك والهندسة

وجاء الفصل الثاني لدراسة العوامل المؤثرة في الحياة الفكريـة منهـا العوامـل              
ثرها في استقرار ورفاهية الناس ممـا يـسهم فـي    الجغرافية واالقتصادية واالجتماعية وأ  

تطور الحياة الفكرية،كما تطرق إلى دور العلماء واألدباء عن طريق التدريس والتـصنيف،             
اذ وضعهم االسالم في المكان الالئق بهم، لذلك كان حضورهم مميزاً في هذا المجال، امـا                

ماء عن طريق دعمهم لهـم ، اال        االمراء والوزراء فقد أعطوا عنايتهم الخاصة للعلم والعل       
 والعقيليـين   نان هذا الدعم تفاوتت درجاته في الموصل خالل هذه الحقبة بين الحمـدانيي            

والسالجقة، ويظهر ان للعوامل السياسية أثراً في هذا التفاوت الن األحداث السياسية قـد              
االسـتقرار  تسهم في حدوث ركود الحياة الفكرية، اال انها سرعان  ما تنهض عند تـوفر                

  .والظروف المالئمة

وعني الفصل الثالث بدراسة مراكز الحياة الفكرية في الموصل التي كانـت مقـراً              
للعلماء واألدباء تجري فيها مختلف الفعاليات العلمية وقـد شـملت الكتاتيـب والمـسجد               

 عـن  والمجالس العلمية واألدبية ودار العلم والمكتبات وحوانيت الوراقين والديارات، فضالً 
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المدرسة النظامية، وكانت تلك الفعاليات تجري وفق ضوابط وأنظمة من اجـل المحافظـة              
على صيانة العلم وقدسيته مثل تنظيم مواعيد المحاضرات وتحديد أساليب وطرق التدريس            
المتبعة، وشرط منح األجازات العلمية وضوابطها، وغير ذلك من األنظمة التعليمية التـي             

ه، وبحث الفصل الرابع العلوم الشرعية التي شملت علـوم القـرآن            وردت في الفصل نفس   
الكريم، وعلم الحديث الشريف وعلم الفقه، مع بيان ابرز علماء الموصل الذين اهتموا بهذه  
العلوم من خالل ما قدموه في هذا المجال،وضم الفصل الخامس العلوم اللـسانية واألدب ،               

ذين برعوا في علوم اللغة والنحو والتصريف، فـضالً         مشيراً إلى أشهر العلماء واألدباء ال     
عن األدب الذي شمل فني المنظوم والمنثور مع ذكر ابرز األغراض الشعرية والموضوعات 
النثرية، وانفرد الفصل السادس للدراسات التاريخية والجغرافية، إذ أسهم الفكر التـاريخي            

د علمائهـا فـي ذلـك، وكـذلك         في الموصل في تطور الدراسات التاريخية من خالل جهو        
إسهاماتهم في تطوير الفكر الجغرافي العربي من خالل رحالتهم ومؤلفاتهم في هذا المجال،             
وعني الفصل السابع من األطروحة بالعلوم العقلية التي شملت علـوم الطـب والـصيدلة               

ل علـم   والكيمياء والعلوم الرياضية، وعلم الكالم والفلسفة ، إذ برع علماء الموصل في ك            
  .من هذه العلوم، ووضعوها موضع التطبيق من اجل خدمة المجتمع الموصلي

اما المنهج الذي اتبعه الباحث في أطروحته  فتمثـل باالعتمـاد علـى التحليـل                
واالستنتاج كلما تطلب االمر ذلك، ومناقشة الروايات التاريخية التي تدور حولها الـشكوك             

ن مناقشة آراء المؤرخين المحدثين بأسلوب علمي       من اجل الوصول إلى الحقيقة، فضالً ع      
ومحاولة تصحيح بعض األخطاء وااللتباسات التي وقعوا فيها، كما حاول الباحث ان يـضع       
ترجمة لكل عالم من علماء الموصل البارزين والتعريف به في المكان المناسب له، وفـي               

الحياة الفكرية ، ترجم له     االختصاص الذي اشتهر به، فالذي اشتهر ذكره في احد المراكز           
ضمن الكـالم علـى ذلـك المركـز مثـل مـا حـصل للعـالم الموصـلي جعفـر بـن                       

عند الكالم على دار العلم،اما العلماء الذين اشتهروا بمختلـف          ) م٩٣٤/هـ٣٢٣ت(حمدان
العلوم والمعارف مثل العلوم الشرعية او العلوم اللسانية واألدب او العلوم العقلية،فقد ترجم       

ير منهم في المكان الذي اختـصوا واشـتهروا فيـه، كمـا حـصل ألبـي بكـر                   للمشاه
أثناء الكالم على علم التفسير، وعمار بن علي الموصلي توفي          ) م٩٦٢/هـ٣٥١ت(النقاش

أثناء الكالم عن علم الطب وهكذا، اما العالم الذي بـرع فـي             ) م١٠٠٩/هـ٤٠٠(بعد سنة 
 ثم أشير اليه في المجاالت األخرى التي        أكثر من علم فقد ترجم له في اختصاصه الرئيس ،         

أسهم فيها ،لبيان جهوده في ذلك،وتحسن االشارة إلى ان البحث تناول اغلب العلماء الذين              
قدموا خدمات علمية للموصل وتركوا أثرهم فيها خالل مدة البحث، سواء أكانوا من أهـل               

وا اليهـا وأفـادوا     الموصل، او الذين جاءوا من خارجها وسكنوا فيهـا، او الـذين وفـد             
  .واستفادوا ثم رحلوا عنها

وقد اعتمد الباحث على عدة مصادر ومراجع النجاز هذا البحث  مثل كتاب يتيمـة               
الذي يتكون من   ) م١٠٣٧/هـ٤٢٩ت(ألبي منصور الثعالبي  ) الدهر في محاسن أهل العصر    
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 أفـادت   أربعة أجزاء،وهو من كتب الطبقات والتراجم ، ويعد من المصادر المهمـة التـي             
األطروحة اذ أورد أخبار األدباء والشعراء من اهل الموصل مع ذكر محاسـن أشـعارهم،               
وتميز الثعالبي بأنه عاش ضمن حقبة البحث وعاصر الكثير من أدباء مدينـة الموصـل،               
وكان قريباً من أحداثها وأخبار شعرائها وأدبائها، وكانـت ترجماتـه لمعظمهـم مطولـة               

ئد التي كان معجباً بها، اذ افرد مثالً ما يقـارب مـن خمـسة               متضمنة مجموعة من القصا   
في الجزء الثاني مـن     ) م٩٧٢/هـ٣٦٢ت(وستين صفحة للشاعر السري الرفاء الموصلي     

، )م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت(للخطيب البغدادي) تاريخ بغداد(كتابه، كما ركز بشكل كبير على كتاب
ن والمقـرئين والمفـسرين     الن مؤلفه في تراجمه تناول الكثير من المحـدثين الموصـلي          

والفقهاء والمتكلمين والنحاة واللغويين، ذاكراً في ذلـك كنـاهم وأنـسابهم ووفيـاتهم ،               
مستقصياً أخبارهم وما قيل فيهم من مدح وذم وتعديل او جرح، لذلك كانت االستفادة منـه                

معجـم  (في اغلب فصول األطروحة كما تميز بأنه معاصر لكثير من علمائها، امـا كتـاب                
وردت فيه ترجمات طويلة لألدباء الموصـل       ) م١٣٢٨/هـ٦٢٦ت(لياقوت الحموي ) االدباء

وعلماؤها مرتباً كتابه على حروف المعجم، وتكمن أهميته بانه نقل أخبـاراً عـن علمـاء                
الموصل من مصادر تعد من الكتب المفقودة في الوقت الحاضر مثل مؤلفـات جعفـر بـن                 

  .حمدان الموصلي

يثة  التي أفادت بعض جوانب األطروحة ، فقد اعتمد الباحث على            اما المراجع الحد  
لمؤلفـه  ) خطط الموصـل  (لسليمان الصائغ بأجزائه الثالثة، وكتاب      ) تاريخ الموصل (كتاب  

لمؤلفه األستاذ سعيد الديوه    ) تاريخ الموصل (احمد الصوفي بجزئيه األول والثاني ، وكتاب        
بالشمولية وقـدمت معلومـات كثيـرة لفـصول         جي بجزائه األول، إذ امتازت هذه الكتب        

  . األطروحة ،و ما تزال عوناً لمن يريد ان يبحث في تاريخ مدينة الموصل

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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، دولـة            من المؤلفات التي تناولت احد الحقب التاريخية من مدينة الموصل كتاب            

هـ،لمؤلفه رشيد ألجميلي ،وهو في     ٦٣١-٥٤١االتابكة في الموصل بعد عماد الدين زنكي        

  .١٩٦٨األصل رسالة ماجستير قدمت إلى كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية سنة 

وقد أشار المؤلف إلى السبب الذي دفعه إلى اختيار هذا الموضوع وهو أن دولـة                 

ين زنكي لم تحظ بعناية المؤرخين المحـدثين ،باسـتثناء          االتابكة في الموصل بعد عماد الد     

شخصية عماد الدين زنكي وولده نور الدين في الشام بحكم مواجهة األخير للصليبين ،لذلك              

فقد تم دراسة هذا الموضوع دراسة تاريخية شاملة من خالل عالقاتها السياسية مع القوى              

ها في الحكم ،مع تصوير بعض مظاهر اإلسالمية المجاورة ،ودراسة حضارية من خالل نظم

  .حضارتها ،التي تنعكس في كل من الناحيتين العمرانية والعلمية 

ومن الجدير بالذكر ،أن هذا الموضوع من الموضوعات التاريخية المهمـة التـي               

توضح الدور الهام الذي لعبه االتابكة على مسرح أحداث الشرق األدنى القديم اإلسالمي في        

ادس والسابع الهجريين ،في فترة من اشد فترات العالم اإلسالمي تحرجـا ،إذ             القرنين الس 

ونجحت في  .تعرض فيها لحركة استعمار دولي واسعة النطاق ،اتخذت من الدين ستارا لها             

تحقيق أهدافها السياسية بتكوين أربعة أمارات صليبية في قلب العالم اإلسـالمي مـستغلة              

فة العباسية بالشرق مـن ناحيـة ،وانحـالل الخالفـة           تدهور نفوذ السالجقة وعجز الخال    

وأحس المسلمون بـالخطر الـصليبي الـذي        .الفاطمية في مصر والشام من ناحية أخرى        

وفـي خـضم هـذه       يهددهم ،وانه ال سبيل لصده إال بتضامن القوى اإلسالمية وتماسكها،         

الـذي رفـع    ،األحداث برزت شخصية عماد الدين زنكي مؤسس دولة االتابكة في الموصل          

وأدرك حتمية تجميع القوى اإلسالمية وحشد طاقاتها        ن في الشام،  يراية الجهاد ضد الصليبي   

 .ايجابية لمواجهة العـدوان الـصليبي     في الجزيرة الفراتية والشام ،قبل القيام بأي خطوة         

وهنا يظهر الدور الهام الذي لعبته اتابكية الموصل في هذه الفترة الحرجـة مـن تـاريخ                 
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الم كمنطلق إلرساء دعائم الوحدة بين اإلمارات اإلسالمية وتضافرت الجهود لمناهضة           اإلس

وتجلت تلك الوحدة في أوضح معانيها عنـدما شـاركت          . القوى الصليبية في بالد  الشام       

عساكر الموصل والجزيرة الفراتية في قتال الصليبين جنبا إلى جنب مع عساكر الشام فـي               

  .فل مصر والشام في عهد صالح الدين عهد نور الدين ثم مع جحا

قسم المؤلف البحث إلى قسمين رئيسين ،افرد القسم األول لإلحـداث الـسياسية               

،ممثلة في عالقة دولة االتابكة مع جاراتها من الدول واإلمارات اإلسالمية ،وبدا هذا القسم              

تابكي ،وعالقـة   بدراسة تمهيدية ضمنتها نشأة دولة االتابكة في الموصل ،،واصل البيت اال          

قسيم الدولة اق سنقر والد عماد الدين زنكي بسالطين السالجقة ،وإخالصـه لهـم حتـى                

هـ ،كما تناول المؤلف نشأة عماد الدين زنكي مؤسس الدولة االتابكيـة            ٤٨٧مصرعه في   

في الموصل متتبعا األحداث التي أعقبت مصرع أبيه ،حتى توليته على الموصل في سـنة               

 أيضا جهود زنكي ونضاله في توحيد الجبهة اإلسـالمية ،ومناوئتـه           هـ ،واستعرض ٥٢١

هـ ،وانقسام دولته بين ولديه     ٥٤١للصليبين في الشام ،حتى مصرعه في قلعة جعبر سنة          

  .سيف الدين غازي في الموصل والجزيرة ،ونور الدين محمود في حلب 

ي كانت سائدة بين    أما الفصل الثاني ،فقد بحث فيه المؤلف العالقات السياسية ،الت         

وفي الفصل .هـ٥٦٩اتابكية الموصل ،واتابكية حلب ،حتى وفاة نور الدين محمود في سنة    

الثالث ،تناول العالقات بين االتابكة وااليوبيين ،في عهد صالح الدين ، مبينا الصراع الذي              

نشب بين صالح الدين وخلفاء زنكي في الموصل ،نتيجة للسياسة التي انتهجهـا صـالح               

أما .لدين ،والتي تهدف إلى توحيد الجبهة اإلسالمية ،تمهيدا للجهاد األعظم ضد الصليبين             ا

الفصل الرابع ،فقد افرده  لدراسة العالقات بين اتابكة الموصل وخلفاء صالح الـدين فـي                

الشام ،ومحاوالت االتابكة استعادة نفوذهم في بالد الجزيرة ،وصراعهم مع الملك  العـادل              

.  بدر الدين لؤلؤ باأليوبيين ضد الحلف القائم بين مظفـر الـدين كوكبـوري                ،ثم استعانة 

 العالقات بين   نوعماد الدين زكي ،وما تبع ذلك من حروب وفي الفصل الخامس ،تحدث ع            

االتابكة والسالطين السالجقة ،ومع الخلفاء العباسيين في بغداد ،موضحا ضـعف النفـوذ             

تدخل االتابكة في النزاع بين السالجقة أنفسهم ،ثم        السلجوقي بعد وفاة السلطان مسعود ،و     

حرص اتابكة الموصل في اإلبقاء على الوالء الروحي للخليفة ،وتطور العالقات مع بغـداد              

  .هـ٦٣١،حتى نهاية حكم أسرة زنكي على الموصل في سنة 
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أما القسم الثاني من البحث ،فقد خصصه المؤلف لدراسة مظاهر الحـضارة فـي                

العصر االتابكي ،ويشتمل هذا القسم على أربعة فصول ،عالج في الفصل األول            الموصل في   

منها،نظم الحكم واإلدارة في االتابكية ،فتحدث عن االتابك ،واختصاصاته ،ووظيفة نائبه في            

وفي .القلعة ،ثم وظيفة الوزير ،والحاجب ،كما تحدث عن النظام القضائي ،والنظام الحربي             

لقسم ،تناول دراسة مدينة الموصل نفسها ،وبدأ ذلك بالحديث عـن           الفصل الثاني من هذا ا    

طبقات السكان ،وطوائفهم الدينية ،ثم عالجت خطط المدينة وإحيائها واربطاها ،وشوارعها           

،وميادينها ،كما خصص الباحث قسما للمنشآت التي أقيمت في الموصل في العصر االتابكي             

    والربط ،آو حربية كالقالع واألسوار،سواء كانت هذه المنشات دينية ،كالمساجد

وفي الفصل الثالث ،تناول المؤلف الحياة االقتصادية في الموصـل ،مـن حيـث              .

الزراعة ،والتجارة ،والفنون ،والصناعات ،والحرف التي اشتهرت بهـا مدينـة الموصـل             

،ومن بين تلك الحرف صناعة النسيج ،والخزف ،والتحف المعدنيـة ،وفنـون التـصوير              

وأنهى المؤلف القسم الخاص بالحضارة بفصل افرده للحياة العلميـة ،موضـحا            .حت،والن

الدور الهام الذي أدته المدرسة الموصلية ،في نهضة العلوم ،ونبوغ األسرات العلمية ،التي             

  . تألقت في سماء الفكر واألدب في الموصل في ذلك العصر

 الهام الـذي لعبـه اتابكـة        وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج منها ،الدور          

الموصل على مسرح أحداث الشرق األدنى القـديم ،أبـان القـرنين الـسادس والـسابع                

وكان للدور الذي لعبه زنكي مؤسس دولة االتابكة في الموصل في الجهاد ضـد              .الهجريين

الصليبين ،وإيمانه في حتمية وحدة القوى اإلسالمية لمواجهة العـدوان الـصليبي نتـائج              

في مجرى األحداث بعد وفاته،فقد سار ولده نور الدين على نفس السياسة وحمـل              خطيرة  

راية الجهاد ضد الصليبين ،متعاونا مع اتابكة الموصل الذين لم يترددوا في القيـام بهـذا                

الواجب المقدس ،فاشتركت قواتهم مع قوات نور الدين في اغلـب المعـارك ،وحـضروا               

دور في المعارك التي خاضها صالح الدين في بـالد          وكان للموصل   .بأنفسهم تلك الحروب    

هـوهي ٦٠٧وتعد سنة   .الشام ،ومساهمة صاحب الموصل بالسالح والمال في تلك المعارك        

السنة التي توفي فيها صاحب الموصل نور الدين ارسالن شاه األول ،نهاية نفوذ االتابكـة               

ور الدين أبنـاؤه القـصر      من خلفاء زنكي في الموصل ،فقد تعاقب على حكم الدولة بعد ن           

فانتقلت السلطة الفعلية إلى بدر الدين لؤلؤ النائب في الموصل ،وأصبح حكم االتابكة حكما              
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اسميا تستر ورائه بدر الدين حتى يحين الوقت إلعالن واليته الرسمية على الدولة ،وتم له               

  .هـ٦٣١ذلك في سنة 

حية الحضارية ،الدور البارز للموصل ومن النتائج األخرى التي توصل إليها المؤلف من النا

في الحضارة اإلسالمية وذلك للرعاية التي أوالها اتابكتها لمختلف أوجه النشاط الحضاري            

علميا وعمرانيا واقتصاديا ،فأصبحت الموصل في عهدهم من أمهـات المـدن اإلسـالمية              

وإغـداق الهبـات    ،وقصدها العلماء واألدباء والكتاب والشعراء بفضل تشجيع االتابكة لهم          

مثل ابن األثير ،وإخوته مجـد      .الوافرة والعطايا الكثيرة ،فنبغ في الموصل العلماء اإلعالم         

الدين وضياء الدين وكذلك أسرة الشهرزوري وأبناء هبل ،والمـؤرخ العلـم ابـن شـداد                

أما من ناحية الفنون فقد كان للموصـل        . ،وياقوت الحموي،والرحالة أبو الحسن الهروي      

ة  في مجال الفن والصناعات في ظل االتابكة الذين شملوا أرباب الحـرف وأهـل                مساهم

الفنون برعايتهم ،فظهرت في الموصل مدارس في التصوير ،وفي صناعة األواني المعدنية            

المكفتة ،والتي أثرت تأثيرا عميقا في تطور هذا الفن في مصر والشام في العصر المملوكي     

اعة المنسوجات ، ومن ناحية العمران فـان كثـرة اآلثـار            ،باإلضافة إلى شهرتها في صن    

الباقية في المباني المدنية والحربية يعبر عن تقدم الموصل في فن البناء والزخرفـة مـن                

جهة ،وعن االنتعاش االقتصادي واالزدهار الصناعي الذي أصابته الموصل في ذلك العصر            

تأثيرات السلجوقية حينا والـسورية     باإلضافة إلى أن هذه اآلثار تعكس ال      . من جهة أخرى  

والمصرية حينا أخر، وهي تأثيرات تعبر عن تداخل العالقـات الـسياسية بـين الموصـل                

  وغيرها من جاراتها الدول اإلسالمية 

       اعتمد الباحث على العديد من المخطوطات والمصادر والمراجع فضال عن الدراسات           

تضمن الكتـاب العديـد مـن الـصور االثاريـة           كما  .األجنبية التي أغنت موضوع البحث      

 .والعمرانية الخاصة بمدينة الموصل
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