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ـ         وصـلها  ،  اء واالدب واالدبـاء   الموصل مدينة العلم والعلماء والبالغة والبلغ

واسس ابو القاسم جعفر بن حمدان الموصلي اول دار علم فيهـا            ،  هـ١٦االسالم سنة   

م وهو احد الفقهاء    ٩٣٤سنة

والمتضلعين بعلوم االصول   

والحكمة والهندسة والشعر   

ثم ازدهرت خدمة   ،  واالدب

العلم في عهـد االتابكـة      

ــشجيع ) م١٢٦١-٥٢١( بت

ــوم  ــشر العل ــوكهم ون مل

فأسسوا معاهد  ،  لمعارفوا

العلـــم ودور الحـــديث 

ــيات ــرآن والرياض . والق

واستقدموا العلماء واغدقوا   

. عليهم بالهبات والعطايـا   

واضحت الموصـل قبلـة     

كمـا  . العلم واالدب والفن يشد اليها الرحالة ويؤخذ العلم واالدب عن علمائها وادبائها           

التـي بناهـا نظـام الملـك        ان اول مدرسة بنيت في الموصل هي المدرسة النظامية          

  .قرب الجامع النوري) هـ٤٨٥-٢٠٨(
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وكانت المدارس من اجمل االبنية التي تـشيد وتـزين بالكتابـات والنقـوش                

  .الهندسية المتنوعة بالجبس واالجر وتطعم بالرخام

 وتعاقـب   ١٢٦٠ ثم الموصـل سـنة       ١٢٥٨وبعد الغزو المغولي لبغداد سنة        

د وكثرة المنازعات والحروب التي تركت اثارها على        السيطرة االجنبية على حكم البال    

وكثرة االوبئة والمجاعات وتقلص العمران وتـأخر العلـم وانحطاطـه           ،  تطور البالد 

وكثرة الخراب في المدارس والمساجد واغالق دور العلم وابواب المدارس وكثر مـن             

ر من سـيء الـى      واليتذوقون ادابها واضحت اللغة العربية تسي     . اليعلم اللغة العربية  

  !اسوأ حتى تغلغلت في البالد اللغات الغريبة

وهكذا حل القرن السادس عشر الميالدي وسيطرة العثمانيون علـى البلـدان              

غير ،  العربية الذين استمروا في عدم المباالة بالعلم ودور التعليم وسيادة اللغة التركية           

مدارس لتدريس القرآن الكـريم     انهم فتحوا بعض المدارس الدينية الملحقة بالجوامع وال       

  .وعلومه والفقه الحنفي ضمن الطرق القديمة

، وشهدت المدارس نهضة فكرية وثقافية وعلمية خالل فترة الحكـم المحلـي             

وهي فترة زاخرة بفتح المدارس ودور العلم وتشجيع        ) ١٨٣٤-١٧٢٦(الحكم الجليلي   

لملحقة بالجوامع واوقفوا لهـا     العلماء اذ اسهم الجليليون بتأسيس العديد من المدارس ا        

واولوا عنايتهم  . االوقاف ومدوها بالكتب والمؤلفات والمصنفات والمخطوطات الثمينة      

باللغة العربية وادابها وقربوا العلماء واالدباء وكانوا يوزعون الهبات على الـشعراء            

حـال  حتى غدت الموصل من المدن التي يشد اليها الر        . واالدباء والعلماء في كل سنة    

  .ويؤخذ عن علمائها وادبائها ويستعان بهم للتدريس في اماكن اخرى

في حقيقة االمر اسوق هذه المقدمة ألنوه الى االصدار المهـم الـذي صـدر                 

والـذي  ،  للمؤرخ سعيد الديوه جـي    ) دور العلم في الموصل   ( الموسوم   ٢٠١١مؤخراً  

شر تراث عائلة المخطوطة    ابي سعيد الديوه جي في سلسلة اهتمامه بن       . د.اصدره ابنه أ  

من ،  او اعادة نشر المنشور مع االضافات والتصحيحات المطلوبة حيثما اقتضى االمر          
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حيث االضافات التاريخية او المؤلفات المخطوطة والتي نشرت او على صعيد ذكـر             

تراجم بعض الشخصيات او اندراس اماكن العديد من المدارس التي ذكـرت خـالل              

 عن مقابلة التواريخ الهجرية بالميالدية والحاجة الى التعريـف          فضالً،  العهد العثماني 

واالهم من كل ذلك هو وصية المؤلف سعيد الديوه جي البنـه            ،  بتراثنا العلمي الزاخر  

بنشر كل تراثه العلمي المخطوط والعمل على جمع المتفرق منه ونشر واعادة طبـع              

  .الخطاء الطباعية وسواهماكتبه بعد اجراء الالزم عليها من حيث الطباعة او ا

 صفحة من الحجم المتوسط وضم عناوين اساسـية         ١٤٥وقد وقع الكتاب بـ       

  :بمثابة فصول وهي بعد التقديم وسيرة المؤلف 

  .مدارس الموصل في العهد االتابكي -

 .مدارس الموصل في العهد العثماني -

 .المدارس قبيل حكم الجليليين -

 .ليينالمدارس التي انشئت خالل حكم الجلي -

 .المدارس التي انشأها اهل العلم من اهل الموصل -

 .المدارس التي انشئت بعد حكم الجليليين -

وقد ضمت اكثر من سبعين مدرسة ودار للعلم في الموصل خـالل المراحـل         

هـ في الموصـل بعلومهـا ومعلميهـا       ١٦التاريخية المتعددة منذ ظهور االسالم سنة       

ان هذا الكتاب   ،  ا وما مر بها من تطورات وخطوب      وكتبها وخزاناتها واماكنها واوقافه   

يقدم للقراء والمكتبة الوطنية والعربية خالصة تطور التعليم في مدينة الموصـل منـذ              

  .اول مدرسة ظهرت فيها

داعين لمؤلفه المغفرة والرحمة وان يكون في ميزان حسناته وصدقة جاريـة              

  .والبنه العامل بوصيته ذات االجر والثواب
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/ الرابع الهجري (  التجار والرحالة العرب في القرن     أولئكابن حوقل واحد من            

الذي اتخذ من مهنة التجارة وسيلة للتعرف على خصائص وطبـائع            )العاشر الميالدي 

ومـن  " األرضصورة  "ه الرحلة في كتابه   وتدوين كل ما شاهده من خالل هذ      ،  الشعوب

أن ابن حوقل من أوائل الذين خرجوا على المنهج اليوناني في تقسيمه            ،  الجدير بالذكر 

واتبـع  . وتخيروا مناطق محددة كوحدات جغرافية متميزة     ،  األرض إلى األقاليم السبعة   

المنهج نفسه الذي سار عليه االصطخري فـي تـصنيفه          » صورة األرض «في كتابه   

وزاد عليه إقليمين؛ هما إقلـيم      ،  وتقسيمه العالم اإلسالمي إلى عشرين إقليماً     ،  إلقليميا

إقليم فسمى  ،  كما أضاف مناطق أخرى لبعض أقاليم االصطخري      .  وإقليم صقلية  األندلس

وسمى إقليم الديلم باسـم إقلـيم       ،  أرمينية وأذربيجان بإقليم أرمينية وأذربيجان والران     

ومن الواضح أنـه    .  وفارس خراسان باسم مفازة    خراسانوسمى مفازة   ،  الديلم وطبرستان 

التزم في بعض أقسامه اإلقليمية بالعامل السياسي واإلداري أكثر من التزامه بالعامـل             

أن ابـن   ،  الذكرومن الجدير ب  . مما جعل أقاليمه أقرب إلى الوحدات السياسية      ،  الطبيعي

حوقل من أوائل الذين خرجوا على المنهج اليوناني في تقسيمه األرض إلـى األقـاليم               

صـورة  «واتبع في كتابه    . وتخيروا مناطق محددة كوحدات جغرافية متميزة     ،  السبعة

وتقـسيمه  ،  المنهج نفسه الذي سار عليه االصطخري في تصنيفه اإلقليمـي         » األرض

وإقلـيم   االنـدلس وزاد عليه إقليمين؛ هما إقلـيم       ،   إقليماً العالم اإلسالمي إلى عشرين   

 )"األرضصورة  "دراسة تاريخية في كتابه     (ابن حوقل   :" فجاءت هذه الدراسة    . صقلية

 وهي رسالة ماجستير قدمت إلى مجلس كلية اآلداب بجامعة          سعد عبود سمان  : للباحث
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صـورة  "اسة كتاب   درناول موضوع غاية في األهمية وهو       ـلتت،  ١٩٨٧البصرة سنة   

ومـن الجـدير ذكـره هنـا إن         ،  البن حوقل النصيبي من الناحية التاريخية     " األرض

 إذ توصـل  " صـورة األرض  "معلوماتنا عن ابن حوقل قليلة جدا ومستقاة من كتابـه           

 فـي   إما،   الجزيرة الفراتية  أي الجزيرة   إقليم في   والدة ابن حوقل كانت    أن إلىالباحث  

وعاش مدة من الزمن في مدينة بغداد ثم رحل عنها فـي            ،   نصيبين أومدينة الموصل   

وكانـت  ،  اإلسالمية الدولة العربية    أقاليموقد شملت رحلته كل     ) م٩٤٣/هـ٣٣١( عام

ـ ٣٨٠( وقد حدد سنة وفاة ابن حوقل بعد سنة       ،   تجارية وعلمية  إلغراض ) م٩٩٠/هـ

 فصول  بعةأر إلىقسم موضوع الرسالة    ".األرضصورة  " كتابه تأليف أكمل أن بعد   أي

 واالجتماعيـة   اإلداريةالجوانب  :  الثاني.  كتابه أهمية،  منهجه،  حياة ابن حوقل  : األول

الجوانب المدنية عند ابـن     : الرابع،  الجوانب االقتصادية :الثالث،  من خالل هذا الكتاب   

وبعض النماذج مـن    ،  اإلسالمية األقاليم إلىمع ملحق يتضمن رحلة ابن حوقل       .حوقل

  ".األرضصورة "دت لدى ابن حوقل في كتابهالخرائط التي ور

حيث لم يتطـرق    ،  واألصيلةوتعد هذه الدراسة في وقتها من الدراسات الحديثة               

 التي تناولت جانبـا     األجنبيةماعدا بعض الدراسات    ،  اي باحث في دراسة هذا الكتاب     

 نذكر على سبيل المثال المستـشرق الروسـي       ،  األرض كتاب صورة    أهميةمعينا من   

 :وادم متز في كتابـه    ،   الجغرافي العربي  األدبتاريخ  : كراتشكوفسكي في كتابه الرائع   

ثم مقالـة   ،  ) عصر النهضة  أو في القرن الرابع الهجري      اإلسالميةالحضارة العربية   (

"Ibn Hawkal " لـ A. Miquel علما ان الكتـاب  . اإلسالميةفي دائرة المعارف

باعتناء المستـشرق   )١٨٧٣(سنة  " لك والممالك المسا" تحت عنوان    األولىطبع الطبعة   

 قدم الباحث مناقشة مستفيضة عن حيـاة ابـن          .)١٩٠٩ -١٨٣٦(الهولندي دي غويه    

المـسالك  "ثم موازنة بين كتاب     ،  ونسخ الكتاب ومخطوطاته  ،  وميوله السياسية ،  حوقل

العاشـر   /توفي في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري       (لالصطخري  " والممالك

التي كشف من خاللها عن حجم وأهمية اإلضـافة         ،  وكتاب صورة االرض  ) لميالديا

علمـا ان   ،  العلمية التي جاء بها ابن حوقل لالفكار الجغرافية التي ذكرها االصطخري          
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وسـأله  ،  ابن حوقل قد التقى باالصطخري وان األخير عرض عليه كتابه وخرائطـه           

ورأى أن  ،  ها إلـى االصـطخري    ونسب،  فأصلح ابن حوقل غير شكل منها     ،  إصالحها

وتبين من خالل هذه الموازنة     ،  )صورة األرض ( ينفرد لنفسه بكتاب عندها ألف  كتاب      

ان هناك إضافات عديدة أضافها ابن حوقل عن االصطخري وبخاصة فـي الجوانـب              

وترجمته لبعض الشخصيات أثناء وصفه لمدن      ،  وذكره لألحداث التاريخية  ،  االقتصادية

وتؤشر هذه الموازنة أيضا االختالفات في تحديـد المواقـع فـي            ،  زارهااألقاليم التي   

واسـتوعب  .أو تسمية بعض المواقـع    ،  أو مقدار المسافات بين المدن    ،  بعض األحيان 

الباحث كل المعلومات التي ذكرها ابن حوقل في كتاب هذا من خالل تخصيصه ثالثة              

، جوانـب اإلداريـة   فصول لمناقشة محتوى وأهمية هـذه المعلومـات الخاصـة بال          

 مع األخذ بنظر االعتبار إعطاء تعريفـات        ،  واالقتصادية وأخيرا المدنية  ،  واالجتماعية

حيث تضمن الفـصل الثـاني      ،  للمصطلحات اإلدارية من خالل وجهة نظر ابن حوقل       

، ثـم المدينـة أو القـصبة   ، والجند، والناحية، والكورة،  مقدمة لهذه التعريفات كاإلقليم   

كما اتضح للباحث ان معلومات ابن حوقل عن الجانب         ،  الخ....المنبر،  يةالقر،  الرستاق

االقتصادي كانت وافية جدا بحيث وضحت جوانب مهمة للحياة االقتصادية في الدولة            

، التجاريـة ،  الزراعيـة ،  وفي مختلف األنشطة  ،  اإلسالمية خالل القرن الرابع الهجري    

،  التي كانت تستخدم في ذلك الوقـت       مع إعطاء صورة للموازين والمكاييل    ،  الصناعية

وأشار ابن حوقل إلى أسـعار بعـض المـواد          ،  والتي كانت تختلف من إقليم إلى آخر      

واختالفها ،  ومقاديرها،  وكانت معلوماته عن الضرائب وافية إذ بين أنواعها       ،  التجارية

ى وان دقته في هذا الجانب تأتي من كونه تاجرا اطلع عن كثب عل            ،  من إقليم إلى آخر   

كما نوه الباحث في الفصل الخاص بالمدنية ان        . تفاصيل الحياة االقتصادية التي زارها    

وكـذلك عـضوية    ،  ابن حوقل قد استوعب في وصفه للمدن مفهوم الموقع والموضع         

ووضح أهم العوامل التـي    ،  باعتبار أن المدن تنشأ ثم تنمو وتزدهر وتضمحل       ،  المدينة

وكانـت  ). وصغيرة،  فوق الصغيرة ،  الوسطى،  رةالكبي(تؤدي إلى تباين حجوم المدن      

الجداول والمالحق التي أوردها الباحث قليلة جدا قياسا إلى حجم المعلومات التي قدمها             

فنجد على سبيل المثال انه عمل جدول بين فيه مبالغ االرتفاعات ولكن لم             ،  عن الكتاب 
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ة عـن كافـة     ومن المفترض عمل جـداول تفـصيلي      ،  يشمل األقاليم كلها بل بعضها    

قائمة بالمكاييل واألوزان فـي     ،  المحاصيل الزراعية التي كانت منتشرة في ذلك الوقت       

 وتفتقر المعلومات التي تم عرضها في الثالثة الفصول األخيرة          ،  كل مدينة من اإلقليم   

دون ان يقارنهـا مـع      ،  إلى الجانب التحليلي حيث تم عرضها بشكل تقليدي كالسيكي        

ولم يخصص الباحث خارطة بحيث تتضمن المحاصيل       ،  حوقلمصادر معاصرة البن    

بحيث يعكس حجم النمو االقتصادي للعالم االسـالمي        ،  الزراعية وتزيعها على االقاليم   

والنتائج التي توصل اليها الباحث على الرغم من تعددها اال          ،  في القرن الرابع الهجري   

المـسالك  "انه لم يحل لنا اشكالية كون كتاب صورة االرض هـو باالصـل كتـاب                

 ، وهي مشكلة اثارها المستشرقون منذ بدايات القرن العشرين       ،  لالصطخري" والممالك

الدراسـات  وبخاصـة   ،  واستوعب الباحث كل المصادر والمراجع التي تخص البحث       

مع استخدامه الواسع للمخطوطات الجغرافيـة مثـل        ،  االجنبية التي تناولت ابن حوقل    

كتاب عجائب البلدان   " ومخطوط،  )م٩٣٣/هـ٣٢٢ت(للبلخي" صورة االقاليم "مخطوط  

وبالرغ من ذلك   ،  )م١٤٣٦/هـ٨٧٣الف في سنة    (لعلي بن عيسى  " والجبال واالحجار 

صائية التي تسهل للباحثين في الوقـت الحاضـر   تبقى هذه الدراسة من الدراسات االح  

  .دراسات ادق واشمل بعد تحليل المعلومات التي وردت لدى الباحث
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تعد دراسة منطقة الجزيرة الفراتية من الدراسات التي نالت عنايـة البـاحثين             

كونها ذات موقع جغرافي مهم له تأثيره وأهميته فـي التـاريخ العربـي              ،  همواهتمام

لذلك بدأ االهتمام بدراسة مدنها دراسة تفـصيلية سـواء الكبيـرة منهـا              ،  اإلسالمي

ومن . وتناولوا مختلف الجوانب السياسية واالقتصادية والعلمية لتلك المدن       ،  اوالصغيرة

مدينة نصيبين في العصر العباسي دراسة      (ة  رسالة الماجستير الموسوم  ،  هذه الدراسات 

للباحثة حنان عبد الخالق السبعاوي والتي قدمت الى مجلـس كليـة            ) سياسية حضارية 

  . وباشراف الدكتور عبد الجبار حامد احمد٢٠٠٣جامعة الموصل سنة ، اآلداب

والـى  ،  وقد أوضحت الباحثة األسباب التي دعتها  إلى اختيار هذا الموضوع          

وهي أن منطقة الجزيرة الفراتية تشكل خط الدفاع األول         ،  ينة نصيبين تحديدا  اختيار مد 

وكـذلك  ،  عن ديار االسالم ونقطة التقاء الحضارات مع الحضارة العربية اإلسـالمية          

فضال عن عدم وجود دراسة مستقلة عن مدينة نـصيبين سـوى            ،  أهميتها االقتصادية 

او يأتي ذكرها   ،  ة ومتكاملة عنها   صورة واضح  يبعض البحوث المنفردة التي ال تعط     

  .بشكل عرضي من خالل الدراسات التي شملت الجزيرة الفراتية على وجه العموم

اشتملت الرسالة على أربعة فصول تسبقها نظرة تمهيدية عن نصيبين تناولت            و

ثم نظرة  ،  وأهمية موقعها و طبيعتها الجغرافية    ،  فيه الباحثة التسميات التي أطلقت عليها     

 ومقدمـة   ،  والتحرير العربي اإلسالمي لها   ،  ة عن دورها الحضاري قبل االسالم     سريع

فضال عن بعض الخرائط المتعلقة بمدينة نصيبين وملحق يمثل شكل تقريبي           ،  وخاتمة

  .لخطط المدينة
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دراسة األحوال السياسية والتنظيمـات اإلداريـة فـي         :وتناول الفصل االول    

المبحث الغول دراسة األحوال السياسية التـي       تضمن  ،  وأشتمل على مبحثين  ،  المدينة

من حيث عالقتها بالخالفة العباسية فـي العـصر العباسـي           ،  كانت سائدة في نصيبين   

، ثم نصيبين في عهد االتابكة    ،  وكذلك عالقتها بالحمدانيين والعقييلين والسالجقة    ،  األول

ــوبيين ــؤ، واالي ــدين لؤل ــدر ال ــا  ، وب ــول عليه ــيطرة المغ ــى س وصــوال إل

اذ شـمل والة    ،  وتضمن  المبحث الثاني التنظيمات اإلدارية فيها      ).م١٢٥٨/هـ٦٥٧(

، والـسالجقة ،  والعقيليـين ،  وفي عهد الحمـدانيين   ،  المدينة في العصر العباسي االول    

كما تناول هذا المبحث أيضا     ،  ثم أدارتها في عهد بدر الدين لؤلؤ      ،  وااليوبيين،  واالتابكة

  .وأخيرا إقطاع المدن،  اإلدارية في المدينةوالتقسيمات، والقضاء، الدواوين

بدراسة الحياة االجتماعية والمنـشات العمرانيـة فـي         ،  وعني الفصل الثاني  

الـذي  ،  اختص المبحث األول بالحياة االجتماعية فيهـا      ،  وقد قسم الى مبحثين   ،  المدينة

ا وأخيـر ،  ثم األلعـاب الرياضـية    ،  واألديان والشعائر الدينية  ،  شمل عناصر السكان  

والـذي شـمل خطـط      ،  واختص المبحث الثاني بالمنشات العمرانية    .األحوال الصحية 

فضال عن خطط المدينـة     ،  والقالع،  والكنائس واألديرة ،  كالمساجد والجوامع ،  المدينة

  .كالشوارع والمحال واألسواق

والـذي  ،  وتحدثت الباحثة في الفصل الثالث عن الحياة االقتصادية في نصيبين         

، واإليـرادات ، ثم النظام المالي الذي شمل النقود، والتجارة، والصناعة، شمل الزراعة 

  .والنفقات

، وأخيرا الفصل الرابع الذي خصصته الباحثة لدراسة الحياة العلمية في المدينة          

اذ تظافرت عوامـل عديـدة      ،  وشمل العوامل المؤثرة في ازدهار الحركة العلمية فيها       

ودور الدولة فـي    ،  المي لتلقي العلم والمعرفة   شجعت على ذلك منها دعوة الدين اإلس      

وتضمن الفـصل أيـضا     .واثر الموقع الجغرافي في ازدهارها    ،  تشجيع الحركة العلمية  

والمؤسـسات التعليميـة   ،  األجازات العلمية التي تعكس التطور العلمي في هذه المدينة        
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فيهـا العلـوم    كما شمل أيضا الميادين العلمية بما       ،  والربط،  والمدارس،  وهي المساجد 

، وعلم الفقـه  ،  والحديث النبوي الشريف  ،  الدينية والتي اختصت بدراسة القران الكريم     

وعلـم  ،  ثـم التـاريخ   ،  وكذلك األدب ،  والنحو،  والعلوم اللسانية التي شملت علم اللغة     

  .وأخيرا العلوم العقلية، الجغرافية

 تمثل احد أهم    وقد توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج منها ان مدينة نصيبين          

وذلك للموقع الجغرافي المميز الذي تمتعت به لكونهـا مدينـة           ،  مدن الجزيرة الفراتية  

لذلك تنافست الدول للسيطرة عليها قبل تحريرها من قبل العـرب المـسلمين       ،  حدودية

فكانت محطة صراع بينهما إلى أن حررت هذه المدينة مـع           ،  السيما الفرس والرومان  

  .لفراتية في عهد الخليفة عمر بن الخطابسائر مدن الجزيرة ا

وقد نالت نصيبين اهتمام ورعاية الخلفاء العباسيين لها في العـصر العباسـي             

وتعاقب علـى   .وكانوا هم الذين يقومون بتعيين الوالة فيها      ،  األول ادركا منهم بأهميتها   

 ابتدءا مـن  حكمها العديد من األسر التي كانت تحكم مدن الجزيرة الفراتية وبالد الشام      

سيطرة الحمدانيين عليها إلى أن سقطت بيد المغول وقد سعت هذه األسر إلى السيطرة              

  .نظرا لموقعها الجغرافي المهم واهميتها االقتصادية، على نصيبين

كذلك سكن مدينة نصيبين العديد من الفئات االجتماعية كما وجدت فيها منشات           

صادية ساعدها على ذلك موقعها الجغرافـي       وكان لنصيبين اهمية  اقت    ،  عمرانية عديدة 

لذلك تعد منفذا من منافذ ، فهي تمثل عقدة المواصالت بين الجزيرة الفراتية وبالد الشام        

التجارة التي نشطت فيها العمليات التجارية كحركة االستيراد والتـصدير مـع قيـام              

  .محطات القوافل التجارية على هذا الطريق

توصلت إليها الباحثة نشاط الحركـة العلميـة فـي          ومن النتائج األخرى التي     

وقد ساعدها على ذلـك موقعهـا       ،  نصيبين فهي تعد مكملة للناحية الحضارية للمدينة      

االفكار مختلفة متعددة مما أصبح لـديها تنـوع          الجغرافي الذي جعل منها نقطة التقاء     

هم لنشاط العلم   كما كان للرحالت العلمية من والى نصيبين الدور الم        ،  ثقافي ومعرفي   
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فقد برع العرب المسلمون في هذه المدينة في العلوم الدينية واللـسانية            ،  والمعرفة فيها 

كما كان للنصارى اهتمامات علمية في بعض العلـوم         ،  وكذلك في التاريخ والجغرافية   

وفي حركة الترجمة من خالل مدرسة نصيبين النصرانية التي قامت بترجمـة كتـب              

  . إلى اللغة السريانيةالفلسفة اليونانية

هذا وقد استفادت الباحثة في رسالتها من العديـد مـن المـصادر التاريخيـة        

تـاريخ فتـوح الجزيـرة      (كتاب  ،  والجغرافية وكذلك المراجع ومن أهمها كما أشارت      

وتـأتي  ،  )م٨٢٢/هـ٢٠٧ت(لمحمد بن عمر الواقدي      )والخابور وديار بكر والعراق   

اذ تناول معلومات مهمة    ،  ي تاريخ فتوح الجزيرة الفراتية    أهميته كونه الكتاب الوحيد ف    

كما أفادت الباحثـة    . وتفصيلية ودقيقة عن البالد المفتوحة والرجال الذين قاموا بالفتح        

وهو مـن أقـدم مـصادر       ) م٨٥٤/هـ٢٤٠ت  (لخليفة بن خياط     )التاريخ(من كتاب   

 وكتـاب ،  )م٩٠٢/هـ٢٩٠ت(لليعقوبي  ) التاريخ(  وكتاب،  التاريخ العربي اإلسالمي  

تحـدث فيـه    ،  من المصادر التاريخية المهمـة     للطبري وهو ) تاريخ الرسل والملوك  (

ومـن  ،  )الكامل في التاريخ  (وكتاب  ،  بالتفصيل عن الكثير من أحداث الجزيرة الفراتية      

وكتـاب صـورة االرض     ،  البن خرداذبة ) المسالك والممالك (الكتب الجغرافية  كتاب     

للمقدسـي  ) أحسن التقاسيم في معرفة االقاليم    (وكتاب  ) م٩٧٧/هـ٣٦٧ت(البن حوقل   

  ).م٩٩٠/هـ٣٨٠ت(

 )الجزيرة الفراتيـة والموصـل    (التها  ومن المراجع التي أفادت الباحثة في رس      

، لفيصل الـسامر  ) الدولة الحمدانية في الموصل وحلب    (وكتاب  ،  لمحمد جاسم حمادي  

فـضال عـن     .وغيرهـا لخاشع المعاضـيدي    ) دولة بني عقيل في الموصل    (وكتاب  

  .والدراسات األجنبية، والدوريات، االستفادة من الرسائل الجامعية

@ @

@ @
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       ضمن اإلصدارات المتعددة التي يصدرها مركز دراسات الموصل فيما يتعلـق                  

ختلفة التـي   بالجوانب الم 

، تخص مدينـة الموصـل    

صدر عن المركز كتـاب     

طرائف وأحداث لـبعض    (

جمعهـا  ) أطباء الموصل 

وأرخها الباحث الـدكتور    

، محمــود الحــاج قاســم

) ٧٦(ويتألف الكتاب مـن     

ــم   ــن الحج ــفحة م ص

قامت بطباعتـه   ،  المتوسط

دار ابن األثيـر للطباعـة      

ــة    ــي جامع ــشر ف والن

والتـأم  . ٢٠١١/الموصل

، تة فـصول  الكتاب من س  

روى الكاتب من خاللـه     

أثناء ممارستهم المهنـة فكانـت فـي        ،  طرائف وأحداث حدثت لبعض أطباء الموصل     

وساق لنا المؤلف ماحدث له شخصياً من أحـداث ونـوادر           ،  الفصل األول من الكتاب   

ثم تطرق لما حدث له ولزمالئـه مـن         ،  فكان الفصل الثاني  ،  حدثت معه بعد التخرج   
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سطرها في الفصل الثالث من     ،   أثناء دراستهم للطب في تركيا     قصص ونوادر وأحداث  

وجاء الفصل الرابع ليروي لنا الكاتب ما مرت به من طرائف وأحداث خالل             . الكتاب

جعلها ،  وقد أفرد في الفصل الخامس واألخير قصصاً ألطباء الموصل        . دراسته للطب 

   .بشكل مرويات قصصية قصيرة

من الهمـوم والمـشاكل     ،  ن هذا الكتاب متنفساً للقارئ          وقد توخى الكاتب أن يكو    

 كما تمنى أن يكون وسيلة      )١("إذ ذاقت بنا سبل الحياة وأرهقتنا     "اليومية التي تعصف بنا     

لمـا  ،  داعياً أن تكون االبتسامة مرسومة على الـشفاه       ،  إلدخال المسرة والمتعة البريئة   

، للتبسم بل للـضحك أحيانـاً     حوته دفتي الكتاب من طرائف ونوادر وحوادث تدعونا         

كما ذكر في المقدمة بأنه لم يـسع الـى          .  على حد قوله   –وهذا ليس بالبدعة المنكرة     

المبالغة في عرض هذه الطرائف واألحداث وإنما حرص أن يذكرها كما حـدثت دون              

وهذا ما جعل من الكتـاب سـجالً حـافالً          ،  زيادة أو نقصان وبإسلوب سلس ومقبول     

  )٢(.ث التي حدثت بالفعل لبعض من أطباء الموصلبالنوادر واألحدا

فمن خالل مطالعتي للكتاب استوقفتني محتوياته التي وجدتها لم تـراع           : وبعد

طرائف وأحـداث   (فلو أن الكاتب جعل الفصل الرابع       . التسلسل المنطقي في األحداث   

ـ    (بدالً من الفصل الثاني     ) حدثت معي أثناء دراسة الطب     ي طرائف وأحداث حدثت مع

فقد تحدث في الفصل الثـاني عـن        ،  لكان منطقياً أكثر في تسلسل أحداثه     ) بعد التخرج 

وذكر في الفصل الرابع طرائـف وأحـداث     ،  طرائف وأحداث حدثت معه بعد التخرج     

فاألجدر أن تسبق أحـداث الدراسـة أحـداث مابعـد           ،  حدثت معه أثناء دراسة الطب    

فذكر في الثالث   ،  لكان مقنعاً أكثر  ،  بعولو دمج الفصل الثالث مع الفصل الرا      ،  التخرج

طرائـف  (وأفرد في الفصل الرابـع      ،  )طرائف وأحداث حدثت لطالب الطب في تركيا      (

                                                 

 ٥ص : مقدمة الكتاب )١(

 ٦/ن . م )٢(
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فلماذا أفرد لنفسه طرائف وأحـداث حـدثت        ،  )وأحداث حدثت معه أثناء دراسة الطب     

معه أثناء دراسة الطب في تركيا وهو من ضمن الطالب الذين درسـوا الطـب فـي                 

  ! جعل الكتاب من أربعة فصول لكان متوازناً أكثرتركيا؟ ولو

فنحن ندعوا أرباب المهن    ،       وبعد فإن ما ذكرته اليقلل من األهمية الخاصة للكتاب        

فلكـل  ،  جميعاً أن يسطروا لنا ما تمر بهم من أحداث ونوادر خالل مزاولتهم ألعمالهم            

، لنفس اإلنـسانية  والشك أن مهنة الطب على مساس بـا       ،  مهنة خصوصيتها ومتاعبها  

والطبيب بحكم مهنته يواجه العديد مـن المواقـف التـي التخلـوا مـن الطرائـف                 

  .  ومجتمعنا أحوج ما يكون اليوم للتفكه والتندر، )١(واألحداث

                                                 

 ٣/بقلم األستاذ الدكتور ذنون الطائي :التقديم  )١(


