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 محاولة الوقوف على بعض الجوانب مـن تـاريخ          في واختيار موضوع البحث     أهميةتهدف  
 وإمكانياتهـا  التي عرفت بخـصوصية موقعهـا ودورهـا الروحـي            اإلسالمية المدن العربية    إحدى

 إسـهاماتها  وإيـضاح ادية والتجارية الكبيرة وما ترتب على ذلك من مطامع خارجية وداخليـة    االقتص
 التي تعرضت لها خالل العصور المؤشـرة فـي          واألحداث مختلف الظروف    إزاء ومواقفها   اإلنسانية

   . في سياق االهتمام بالتاريخ المحليأيضا وهو ما يعد ،محاور هذه الورقة

 الجغرافي وهو كتـاب     – من مصنف المسعودي التاريخي      األساسيةاستقى الموضوع رواياته    
ا بعـده  ءو مصنفات المؤرخين والجغرافيين الذين سبقوه ومهد السبيل لمن جاأكملمروج الذهب والذي   
وفق رأي المستشرق الروسـي    "  في القرن العاشر   أصالةاب الجغرافيين   تّ الكُ أكثر"وجعله هذا بحق من     

   .)٢( الجغرافي العربياألدبتابه تاريخ كراتشكوفسكي في ك. ي. أ

وكذلك بفضل ما حواه كتابه من روايات تاريخية وجغرافية مهمة والتي بلغ مجموعها ثالثـةً               
  . وعشرين رواية ورد فيها ذكر مدينة الموصل والتي سنعالجها بالتحليل في هذا البحث

غداد في نهايـة القـرن    الحسن علي بن الحسين ولد في بأبووالمسعودي كما هو معروف هو   
 الصحابي الجليل عبداهللا بن مسعود واخذ العلم علـى         إلى ويرتفع نسبه    ،التاسع للميالد / الثالث للهجرة   

   .)م٩٥٦/هـ٣٤٥(يد الشيوخ في بغداد وتوفي في سنة 

 رحالته وتنقالته الواسـعة     إلىولعل المنهج العلمي الدقيق له في تقصي الحقائق يرجع مرده           
 المحـيط  إلـى مباشر بممثلي مختلف الطبقات وقد شملت رحالته جميع البلدان من الهنـد       واالتصال ال 

 الماليـو  وأرخبيل يكون قد زار الصين أن بحر قزوين ومن المحتمل      إلى األحمر ومن البحر    األطلسي
   .)٣(في جنوب شرق آسيا

 وأعمالهـا  افهـا أطر اهتمامات المسعودي المتعلقة بمدينة الموصـل وبعـض    أنومن الواضح          
 تـضمن الكـالم   األول فالمحور ، محاور في هذا البحث حسب وجهة نظر الباحثأربعةتوزعت على  

 منهـا  أربعـة  والرجال الصالحين في تسعة روايات تتعلـق    واألنبياء واألقوام القديمة   األممعن بعض   
ين مثل لقمـان  واثنتان بذكر بعض الصالح  ملوك الموصل ونينوى والنبي يونس اآلشوريونبذكر 

 مسير الملـك    وأخيرا واألكراد كاليعاقبة   واألقوامالحكيم وجرجيس وروايتين تتكلم عن بعض الطوائف        
   . الحضرإلىالفارسي سابور 

 المـسعودي والتـي     أوردهـا  المحور الثاني فقد تحدث عن بعض المواضع الجغرافية التي           أما      
 أعمـال ت مثل موقع جبل الجودي الذي كان ضمن         ارتبط فيها الكالم عن الموصل وهي خمسة روايا       

                                                

 .مدرس، مركز دراسات الموصل *
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 ذكر الكالم عن مدينة ثمانين والكالم عـن         وأخيرا الذي تقع فيه مدينة الموصل       واإلقليمالموصل وقتئٍذ   
   .نهري دجلة والخابور

 والعباسيين بالموصل فـي سـتة       األمويين المحور الثالث تكلم عن عالقة الخلفاء        أنفي حين   
 األمـوي  في مجمل الحديث عن واقعة عين الوردة وقدوم الخليفـة            األمويلعصر  روايات اثنتان في ا   

عن الموصل وعالقة الخلفـاء العباسـيين       فيها   روايات ورد الكالم      وأربعة ،مروان بن محمد للموصل   
الخليفة الرشيد والمنتصر والمعتضد في نزاعهم مع الخوارج وبعض         أمثال   ،األتراكبها وبعض القادة    

 الموصل قادماً من سـامراء علـى   إلىبني شيبان وسير القائد التركي بغا الصغير      مثل  ربية  القبائل الع 
   .الترتيب

 ومؤلفات بعـض العلمـاء المـسلمين مثـل          أخبار المحور الرابع تحت عنوان      أدرجوأخيراً  
   . بن ميمون الموصلي وكتاب تاريخ الموصل لالزديوإبراهيم تمام الموصلي أبيالشاعر 

 ذلك من الضروري التعـرف علـى الروايـات التـي     إزاءج بتصور مقبول  ولغرض الخرو 
   . المسعودي ومن ثم مناقشتهاأوردها

 

 أشـتمل  وقد وردت هذه الرواية القصيرة في مـا           :اآلشوريينذكر ملوك الموصل ونينوى وهم      . ١
 ذكر الموصل هنـا    أما .)٤( العنوان السابق الذكر     أعطاه فافرد باباً    األبوابمروج من   عليه كتاب ال  

 ومن هذا المنطلق نالحظ الخلط الذي وقـع         .فالباحث يجهل زمن تأسيسها واسم مؤسسها وملوكها      
 فـالطبري   ، وهذه ظاهرة لم تقتصر على منهجه فقط       .فيه المسعودي بين مدينتي الموصل ونينوى     

 نينـوى  أما ،)٥( والترادف بين المدينتين حسب رأي احد الباحثين عه في هذا المزجِ    يشترك م  أيضا
 )٧( الـذين يـسميهم المـسعودي بـاالثوريين          )٦( لآلشوريين فيها فهي العاصمة الثالثة      إشكالفال  

 أي عاصـمتهم    اآلشوريين مراكز   أقدم على   أطلقت وهي كلمة    آشورواسمهم مأخوذ من مصطلح     
   .)٨( وقد سكنوا في الجزء الشمالي من العراق آشورالقومي  إلههم وسمي آشور

حيـث  : ذكر لقمان الحكيم الذي ظهر بين عصر النبي داؤد وعصر النبي يونس عليهم الـسالم      . ٢
إذ  من النوبة وعبـداً صـالحاً   أصلهوكان  دظهر لقمان الحكيم ببالد ايلة ومدين في عصر داؤ

نيونس بن متى    النبي   أيام إلىذلك العالم    اهللا عليه بالحكمة والزهد في       م   إلـى  أرسـل حتى 
 ذكر الموصل اقتصر على قـدوم النبـي يـونس           أن وهنا نرى    .)٩( نينوى من بالد الموصل      أهل
   نينوى ولعل ابرز دليل على ذلك قوله تعالى في سورة يونس            إلى إسرائيل بني   أنبياءوهو من 

عها ِإيمانُها ِإال قَوم يونُس لَما آمنُوا كَشَفْنَا عنْهم عذَاب الِْخـزِي ِفـي   فَلَوال كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَ  (
 إن ارتباط اسم الموصل هنا فهو حسب رأي الباحـث           أما .)١٠() الْحياِة الدنْيا ومتَّعنَاهم ِإلَى ِحينٍ    

دي طبعاً ولم يتم الحديث عـن        الموصل في عصر المسعو    أعمالنينوى تقع ضمن    عد  المسعودي  
 إلـى  المسعودي لم يـشر      أن احد الباحثين    إشارة ، ومما يعزز رأينا    مدينة الموصل بشكل رئيس   

   .)١١( نينوى إلى النبي يونس عليه السالم إرسالالموصل في قصة 

 إلى أرسل التوحيد بين المسيح ومحمد عليهم الصالة والسالم والذي          أهلذكر جرجيس وهو من     . ٣
 التوحيـد الـذي     أهل جرجيس وهو من     مجيء وهذه الرواية تتحدث عن      :عض ملوك الموصل    ب

 اهللا تعالى ثالثاً واهلـك      وأحياه أيديهم بعض ملوك الموصل فقتل ثالث مرات على         إلى اهللا   أرسله
 وان  ، اسـم الملـك    إلـى  ولم تشر هذه الرواية صراحةً       .)١٢( ومملكته   أهلهاهللا ذلك الملك وجميع     

  . )١٣( ولكن دون تحديدهااألولىانت قائمة خالل العقود الميالدية الموصل ك

  للمسعودي)١(مروج الذهب ومعادن الجوهر  من كتاب نصوص عن مدينة الموصل
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وهذه الرواية القصيرة جداً تأتي عند حديث المـسعودي عـن           : ) ١٤(ذكر ملوك الموصل ونينوى     . ٤
 الذين منهم ملوك الموصل ونينوى وقد سبق وفصلنا الحـديث عـنهم فـي الروايـة                 األممملوك  
   .األولى

 إال، األولى وهذا العنوان هو نفس عنوان الرواية :نينوى وهم االثوريون ذكر ملوك الموصل و. ٥
 حيث تحدث المسعودي عن موقع نينوى المقابل لمدينة الموصل ، مضمون الرواية هنا يختلفأن

 نينوى أنونهر دجلة الذي يفصلهما ويذكر قرية قردى وبازبدى وهما من كور الموصل ويوضح 
 أرسل أهلهاثين وثالثمائة مدينة الخراب فيها قرى ومزارع والى في زمنه أي سنة اثنتي وثال

ظاهر المدينة تل عليه مسجد وعين ماء تعرف   واضحة وفيأسوارها وآثار يونس بن متى 
 ثم يذكر مؤسس نينوى ، هذا المسجدإلىبعين يونس النبي عليه السالم ويأوي النساك والعباد 

   .)١٥(واسماه نينوس بن بالوس 

 مقابلة لمدينة نينوى وهذا يعنـي وجـود        أنها أوالهما للموصل   إشارتيني هذه الرواية    ونجد ف 
 باقي الرواية فالحـديث فيهـا       أما ، الذكر اآلنفة والثانية ذكره بعض قرى الموصل       .المدينة قبالة نينوى  

 نينوى في عـصره مدينـة       أنعن مدينة نينوى بشيء من التفصيل والذي يالحظ من كالم المسعودي            
 وابرز معلم فيها في زمن المسعودي وهو مسجد النبي          أسوارهاربة ولعل ابرز دليل على ذلك بقايا        مخ

 ويـرى احـد   ، مؤسس نينوى فال نجد ما يؤكد اسـمه       أما .)١٦(وعينه المسماة بعين يونس      يونس  
 ،م.ق٦١٢ بعد سـقوطها عـام       إال قرى الموصل    إحدى لم تعد    اآلشوريين نينوى عاصمة    أنالباحثين  

   .)١٧(يث فقدت دورها بصورة تدريجية ح

 وتتضمن حروب الموصل من خالل ملكها المسمى  :أرمينيـا الحروب بين ملوك الموصل وملوك  . ٦
 حيث كانت الحرب سجاالً بين الطرفين حتى غلبوا على ملك نينـوى     ،األرمنالوستنس مع ملوك    

نجد انه ليس لدينا ما يؤكد وجود        وهنا   . وبين ملوك الموصل   أرمينيا أهل فكانت الحروب بين     )١٨(
 ملـوك   أوملـك   ( يدعى الوستنس فضالً ترادف وخلط المسعودي بين عبارتي          آشورياسم ملك   

   .)ملوك الموصل(و ) نينوى

 )١٩( اليعاقبة في العراق وبالد تكريت والموصل والجزيـرة أكثر أنحيث ذكر المسعودي : اليعاقبة  . ٧
 لوجود اليعاقبة وهم طائفة من المسيحيين الشرقيين فـي          ىأت اقتران اسم الموصل     أنوهنا نالحظ   

   .الموصل

 )٢٠(ن والجورقان وهم نصارى وديارهم مما يلـي بـالد الموصـل           يوالذين منهم اليعقوبي   : األكراد. ٨
 أبـرزهم  النصارى ولعـل     األكرادواقتران اسم الموصل بهذه الرواية من خالل وجود طائفة من           

   .الجورقان بالموصل

يسمى سابور الجنود لكثـرة  " ذكر المسعودي ما نصه     : الحضر   إلىكر سابور الجنود ومسيره     ذ. ٩
فنزل الحصن المعروف بالحضر وقد كان هذا الحصن للـساطرون بـن            … من تبعه من الجنود     

 وهنا نلحظ ان سابور هو القائد الفارسـي الـذي حاصـر             .)٢١("اسيطرون وهو من بالد الموصل    
 غربي الموصل ونشأت في حدود القـرن  ب مدينة الحضر تقع جنوأنوف  وكما هو معر   .الحضر
 للميالد وكانت مركـزاً تجاريـاً للقوافـل         األولى   قبل الميالد وازدهرت في القرون الثالثة        األول

 منيعـاً كـان مطمعـاً للفـرس         اً فضالً عن كونها حصن    ، العراق وبالعكس  إلىالواردة من الشام    
 سنطروق الثاني بن عبد سـيما بـن        األرجحذكره المسعودي فهو على      ملكها الذي    أما )٢٢(والروم

   .لتحديد موقع الحضرجاءت  األرجح للموصل هنا على اإلشارة ولعل )٢٣(األولسنطروق 

 محمد نزار الدباغ. د
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لسفينته لما كثر     المسعودي قصة صناعة نوح      ى ورو :ذكر سفينة نوح وموقع جبل الجودي       . ١
 اهللا تعالى حتى استواء السفينة علـى  بأمر لألرض فيها بعد غمر الماء      وإبحاره األرضلفساد في   ا

 )٢٤(جبل الجودي وتحديده لموقع الجبل الواقع بالقرب من جزيرة ابن عمر وهي من بالد الموصل              
 لتحديد الموقع الجغرافي لجبل الجودي الذي رسـت         يأتي إنماوارتباط الموصل بقصة سفينة نوح      

عليه السفينة والذي يقع بالقرب من جزيرة ابن عمر الواقعة في شمال الموصل والتي كانت مـن                 
   .أعمالهاضمن 

 منها هو األول فاإلقليم ، السبعةاألقاليم فأما: " قال المسعودي : الذي تقع فيه الموصـل  اإلقليمذكر  . ٢
   .األول اإلقليما من  وارتباط اسم الموصل مقترن بموقعه)٢٥("…الموصل …منه : ارض بابل

 أرمينيـا ويأتي اقتران اسم الموصل بنهر الخابور من كونه ينبـع مـن بـالد          : ذكر نهر الخابور    . ٣
 أنونلحـظ   …  وقـرى الموصـل      أعمالومصبه في دجلة بالقرب من قردى وبازبدى وهي من          

 الموصل التي يـصب بـالقرب منهـا نهـر     أعمالالصلة بين الخابور والموصل تأتي من خالل     
  . )٢٦(الخابور

 نهر الزاب الـوارد  إليها حيث يمر نهر دجلة بمدينة الموصل ويصب      :ذكر مرور دجلة بالموصل     . ٤
 نهر الزاب الكبيـر لطالمـا   أن والذي نلحظه .)٢٧( بعد الموصلاألكبر وهو الزاب أرمينيامن بالد  

  .)٢٨(اآلشورية اإلمبراطورية منذ عهد وأراضيها الموصل اعتبر بمثابة الحدود الجنوبية لمدينة
٥ .  ـ     : " ذكر المسعودي    :انين  ذكر مدينة ثم انين مـن ارض الجزيـرة وبـالد        كما سميت مدينة ثم

 .)٢٩("… عدد ساكنيها ممن كان مع نوح في السفينة        إلى نسبت   وإنماالموصل من ديار بني حمدان      
 الموصل في هـذه     نأ و ، الموصل أعمالانين كانت من    ثم مدينة   أنوالذي يتضح من هذه الرواية      

     الذين كـانوا مـع   األشخاصانين بهذا االسم نسبةً لعدد الرواية كان يحكمها بنو حمدان وسميت ثم 
انين قرب جبل الجودي الن الكـالم       والذين بلغ عددهم ثمانين فضالً عن موقع مدينة ثم         نوح  

انين ارتبط بوجود سفينة نوح عن ثم  على هذا الجبلرستالتي .   

 

 والتي جرت قرب الموصل سنة ستة وستين للهجرة بين عبيد اهللا بن زيـاد               : عين الوردة     معركة .١
ـ        إبراهيم وبين   لألمويينوالذي كان على جند الشام الموالية        ى  بن االشتر النخعي والذي كـان عل

 ذكر الموصل هنا يـرتبط      أن ومما هو معلوم     .)٣٠(خيل العراق من قبل المختار بن يوسف الثقفي       
   .بموقع المعركة التي كانت في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان مما ال يذكره المسعودي

 حيث ارتبط اسـم الموصـل       : الموصل بعد هزيمته في معركة الزاب        إلىقدوم مروان بن محمد     . ٢
 لمـا رأوا    )٣١( له من الدخول   أهلها ومنع   إليها وهو مروان بن محمد      األمويين الخلفاء   آخر بمجيء

 .األمويـة  زالت الدولة    أثرهابروز العباسيين بعد انتصارهم في هذه الموقعة الفاصلة والتي على           
   .فضالً عن وقوع المعركة قرب مدينة الموصل

 أن نلحظ من هذه الروايـة واسـمها         :)٣٢(موصلخروج الخليفة هارون الرشيد للصيد في بالد ال       . ٣
 لممارسة الصيد والذي يراه الباحث      إليهاالكالم عن الموصل ارتبط بدخول الخليفة هارون الرشيد         

   . هارون الرشيد كان يمارس الصيد ال في الموصل بل في باديتها وهي ارض الجزيرةأن

  للمسعودي)١(مروج الذهب ومعادن الجوهر  من كتاب نصوص عن مدينة الموصل
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 أربعـة  حيث انه فـي سـنة        :وصل ومقتله  الم إلىخروج القائد التركي بغا الصغير من سامراء        . ٤
 بـه   فـأوقع  ناحية الموصل متنكراً في زورق       إلىوخمسين ومائة خرج بغا الصغير من سامراء        

 هذا القائـد التركـي كـان قاصـداً        أن وهنا نجد    .)٣٣(بعض الموالي عند جسر في سامراء فقتلوه      
 بلوغه الموصل وتحديـداً فـي        قبل أيديهم انه قتل على     إالالموصل من سامراء هرباً من الموالي       

   .سامراء نفسها

 الخليفـة  أيامحيث خرج في :  العمود الشاري الخارجي     أبوحروب الخليفة العباسي المنتصر مع      . ٥
 العمود الشاري الخارجي فقضى عليه جيش       أبوالمنتصر حسب رواية المسعودي بناحية الموصل       

 ونالحظ ارتبـاط اسـم      )٣٤( وعفا عنه وخال سبيله     الخليفة وأسرهالخالفة بقيادة القائد التركي سيما      
 ولكن الباحث لم يجـد اسـم        . العمود الشاري  أبوالموصل بظهور حركات الخوارج ومنها حركة       

 إلـى هذا الخارجي ضمن حركات الخوارج التي ظهرت في الموصل وبالد الجزيرة بعد رجوعه              
حيث " وصل في تاريخ الطبري   الم"من خالل بحث    الخوارج التي قامت في بالد الموصل       حركات  

تظهر جداول البحث وجود ثالثة قادة للخوارج يحمل كل منهم لقب الـشاري مـن غيـر اسـم                    
   .)٣٥(صاحبنا

م كـان  ٨٩٣/هـ٢٨٠ حيث ذكر المسعودي انه في سنة : نزاع الخليفة المعتضد مع بني شـيبان  . ٦
 إلـى فانتصر عليهم ثم سار   من بني شيبان الذين عاثوا الفساد        األعرابخروج المعتضد في طلب     

 الموصل  إلى القبائل المستوطنة في الجزيرة وصوالً       أهم أنيتضح من هذه الرواية     و .)٣٦(الموصل
هي قبيلة بني شيبان وهي من القبائل الكبيرة عدداً وخبرةً في حروب البادية والصحراء ويظهـر                

 أن أيـضا  ويالحـظ    )٣٧(ل الموص إلى تزحف   أن الحركة تبدأ من اطراف الموصل ثم ال تلبث          أن
 يبين المكانة الكبيرة التي وصلت لها هذه المدينـة مـن            إنما الموصل   إلىمسير الخليفة المعتضد    

   .حيث عناية الخلفاء بها ومنع الخوارج من اتخاذها قاعدةً لهم

 

 تمـام بالموصـل سـنة       أبـي ر الموصل هنا بوفاة الـشاعر       رتبط ذك ا:  تمام بالموصل    أبووفاة  . ١
  . )٣٨(م٨٣٤/هـ٢٢٨

رتبط الكالم عنه بوصفه موسيقياً ومغنياً من أصل موصلي وكـان  ا :ابراهيم بن ميمون الموصلي  . ٢
 فارس وسكن الموصل واخترع وزناً موسيقياً يسمى بالماخوري وهو وزن خفيف الثقيـل  أبناءمن  

  .)٣٩(األول
 حيث ذكر المسعودي كتبـاً فـي   : قبل تاريخ المسعودي  واألخبار من مصنفات التاريخ     فَِلُأفيما  . ٣

ارتبـاط  أن   نالحظ   إذ )٤٠(الموصلياالزدي   زكريا   ألبي الموصل   أخبارالتاريخ والتي منها كتاب     
/  مؤرخي الموصل في القرن الرابع الهجري        أهماسم الموصل في هذه الرواية كون صاحبها من         

الذي يقع ضمن كتـب التـاريخ   ) تاريخ الموصل(فضالً عن كتابه     ،ميالدي بل واشهرهم  العاشر ال 
 ولعل المسعودي   ، الكتب التي وصلتنا عن تاريخ هذه المدينة       من أقدم  والمحلي لمدينة الموصل وه   

 والثالث ووصلنا منهـا الثـاني       األول الكتاب التي فقد جزءان منها هما        أجزاءقد وقع على جميع     
   .فقط
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 الكالم عن مدينة الموصل في نصوص المسعودي يكاد يقتصر على ورود اسم المدينة مقترنـاً                إن. ١
حـد الرجـال    أ أو النبـي يـونس     مثل  يها  إل األنبياءحد  أ دخول   أونينوى  مثل   أخرىبمدينة  

انهـا  فـضالً عـن اقتر     ،معركة الزاب مثل  وقوع معركة بالقرب منها     وجرجيس  مثل  الصالحين  
   .جزيرة ابن عمرمثل  التابعة لها واألعمالر وكُ البأسماء

 وخلـط  وآثارهـا  ومدينتهم نينـوى    اآلشوريين بالحديث عن الملوك     األولتميزت روايات المحور    . ٢
   .وترادف اسمها مع مدينة الموصل لدى المسعودي

جبل الجودي فضالً عن    مثل    الموصل أعمال المواقع الجغرافية التي تم التركيز عليها هي         أهملعل  . ٣
   .دجلة والخابور والزاب الكبيرمثل  األنهاربعض 

 والعباسيين ومدينة الموصل مـن  األمويينتميزت روايات المحور الثالث بتنوع العالقة بين الخلفاء     . ٤
الخليفـة   من معركـة فاصـلة ك      أو كبغا الصغير    أخرى بعضهم وردها هارباً من مدينة       أنحيث  

هـارون  الخليفة العباسي    انه وردها لقضاء فترة استجمام في الصيد ك        أوبن محمد   مروان  األموي  
   . نالت مكانةً من عناية لبعض الخلفاء بها كالخليفة المعتضدأنها أوالرشيد 

ركز المسعودي على ذكر العلماء المشهورين وشيء من مصنفاتهم مما نالحظه في المحور الرابـع        .٥
  ).تاريخ الموصل (  وكتابه الموصلياالزدي كريا  ز ولعل أهمهم أبي،من البحث

 

 في كتاب مخطوطات الموصل للدكتور داؤد الجلبي        اإلسالميةمخطوطات الجغرافيا    " ،محمد نزار الدباغ   )١(
 حيـث   ،جامعة الموصـل  /  مركز دراسات الموصل     أرشيف بحث محفوظ في     ، "– إحصائية دراسة   -

 فضالً عن ،ه عن مخطوطات كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي    افرد الباحث محوراً تكلم في    
   . من البحث٥-٤ص :  ينظر .حياته

 ،صالح الدين عثمـان هاشـم     :  العربية   إلى نقله   ، الجغرافي العربي  األدب تاريخ   ، كراتشكوفسكي .ي.أ )٢(
   .١٧٧، ص١ ج،١٩٦٣ ، جامعة الدول العربية، القاهرة، بليايفأيغور ،مراجعة

   .١٧٨-١٧٧ ص،ع نفسه والجزءالمرج )٣(
 ، تحقيق وتصحيح شـارل بـال      ، مروج الذهب ومعادن الجوهر    ، الحسن علي ابن الحسين المسعودي     أبو )٤(

  . ٢١ ص،١ ج،هـ١٤٢٢-١٣٨٠ ،١ ط، مطبعة شريعت،م.د
 مؤتمر الموصل ومؤرخوها العرب   إلى بحث مقدم    ،"الموصل في تاريخ الطبري    "،حسين علي الطحطوح   )٥(

   .٣ ص، جامعة الموصل، مركز دراسات الموصل،١٩٩٧ عام واألجانب
 الموصـل، مطـابع     ،١٩٧٥ دليل الموصل العام منذ تأسيسها حتـى عـام           ،عبد الجبار محمد جرجيس    )٦(

   .١٣ ص،١٩٧٥ ،الجمهور
   .٢١ ص،١ ج، المصدر السابق،المسعودي )٧(
م، رسـالة  . قواألول الثـاني  األلفـين  خـالل    األناضول مع بالد    آشور عالقة بالد    ، هاشم شيت  أزهار )٨(

  . ٧ ص،١٩٩٦ الموصل ، جامعة الموصل،اآلداب كلية إلىماجستير مقدمة 
   .٦٤-٦٣ ص،١ ج، المصدر السابق،المسعودي )٩(
   .٩٨ اآلية ،سورة يونس )١٠(
  . ٥هامش -١٢ ص، المرجع السابق،الطحطوح )١١(
  . ٢٣ ص، المرجع السابق، ؛ الطحطوح٧٣ ص،١ ج، المصدر السابق،المسعودي )١٢(

 ي للمسعود)١(مروج الذهب ومعادن الجوهر  من كتاب نصوص عن مدينة الموصل



 

)٧( 

 

   .المرجع نفسه والصفحة )١٣(
   .٢٤٤ ص،١ ج، المصدر السابق،المسعودي )١٤(
 الموصل في ،عبد الماجود احمد السلمان:  الموصل ينظر أعمال وعن .٢٥٢ ص،المصدر نفسه والجزء )١٥(

وعن . ١٦٣-١٣٩ ص،١٩٨٥ ،١ مطبعة جامعة الموصل، ط، الموصل،واألمويالعهدين الراشدي 
 مطبعة ، بغداد، جامع النبي يونس،سعيد الديوه جي: مسجد وعين النبي يونس عليه السالم ينظر 

   .١٦- ١ ص،١٩٥٤ ،الرابطة
   .٢٥٢ ص،١ ج، المصدر السابق،المسعودي )١٦(
   .٢ ص، المرجع السابق،الطحطوح )١٧(
   .٢٥٣ ص،١ ج، المصدر السابق،المسعودي )١٨(
فؤاد :  تصدير ، في بالد الرافدين،ليدي دورو:  ينظر . وعن اليعاقبة.٢٥١ ص،المصدر نفسه والجزء )١٩(

   .٢٥٥، ٢٥٣ ص،ت. د، بغداد،جميل
   .٢٥١ ص،٢ ج، المصدر السابق،المسعودي )٢٠(
   .٤٠٢-٤٠١ ص،المصدر نفسه والجزء )٢١(
 ،١٩٦٩ ، مطبعـة الجمهوريـة    ، الموصـل  ،١٩٦٦ دليل الموصل السياحي لـسنة       ،عالء الدين البكري   )٢٢(

   .١١ص
  . ١٦٣-١٦٢ ص،١٩٨٨ ، بلغراد، العراق دليل سياحي،المؤسسة العامة للسياحة )٢٣(
   .١٤-١٣ ص،١ ج، السابق المصدر،المسعودي )٢٤(
   .١٠٠ ص،المصدر نفسه والجزء )٢٥(
   .١٢٢ ص،المصدر نفسه والجزء )٢٦(
   .المصدر نفسه والجزء والصفحة )٢٧(
   .٧ ص، المرجع السابق،شيت )٢٨(
   .٨٥ ص،٢ ج، المصدر السابق،المسعودي )٢٩(
   .٢٩٨ ص،٣ ج،المصدر نفسه )٣٠(
   .٨٦ ص،٤ ج،نفسه )٣١(
   .١٢٣ ص،١ ج،نفسه )٣٢(
   .٨٨ ص،٥ ج،نفسه )٣٣(
   .٥٣ ص،نفسه والجزء )٣٤(
   . على الترتيب١١، ١٠ ،٧والتسلسل ) من الجداول (٩-٨ ص، المرجع السابق،الطحطوح )٣٥(
   .١٤٩ ص،٥ ج، المصدر السابق،المسعودي )٣٦(
 في موسوعة الموصل الحضارية لمجموعة      ،" الحكم العباسي المباشر   إبانالموصل   "،فاروق عمر فوزي   )٣٧(

   .٧٢ ص،٢ ج،١٩٩٢ ،١ جامعة الموصل، ط، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل،مؤلفين
   .٣٦٧ ص،٤ ج، المصدر السابق،المسعودي )٣٨(
   .١٣١ ص،٥ ج،نفسه )٣٩(
 زكريا يزيـد   أبو:  ينظر   ، وللمزيد من التفاصيل عن االزدي وكتابه تاريخ الموصل        .١٦ ص ،١ ج ،نفسه )٤٠(

 ،١٩٦٧ ،اإلسالمي التراث   إحياء لجنة   ،علي حبيبة، القاهرة  :  تحقيق   ، تاريخ الموصل  ،بن محمد االزدي  
  .ة المحققمقدم

  

 محمد نزار الدباغ. د


