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كلمة العـدد

ظفرت مدينة ا٤بوصل منذ أتسسيها كحٌب كقتنا ا٢باضر بعدد الأبس بو من ا٤بصادر التارٱبية اال اهنا لألسف

ليست متكافئة ُب القيمة التارٱبية ،السيما كاف اتريخ ا٤بدينة حافل ابألحداث السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية على

مر عصورىا التارٱبية ا٤بختلفة ،حيث ٲبكن ٤بلمة ىذه االحداث من خالؿ الرجوع أب مصادر التاريخ العاـ اك كتب
السّب كالَباجم اك كتب اتريخ ا٤بدينة لذا فاف معظم الدراسات ا٢بديثة ترتكز على ما قدمتو تلك ا٤بصادر  ،فكاف ىناؾ
كتاب اتريخ ا٤بوصل للقس سليماف الصايغ ككتاب اتريخ ا٤بوصل للمؤرخ سعيد الديوه جي ٍب كتاب خطط ا٤بوصل لػ

اٞبد الصوُب ،كمن بعدىا جاءت الدراسات االكادٲبية سواء اكانت رسائل ا٤باجستّب اك اطاريح الدكتوراه مبنية على
تلك التواريخ حٌب كاف كاف فيها بعض األخطاء التارٱبية ،لذلك فاف اتريخ مدينة ا٤بوصل ٕباجة أب إعادة النظر ُب كتابتو

كفق أسلوب علمي يستخدـ فيو الباحث ا١بانبْب النظرم كالتطبيقي ،إضافة أب اف ىناؾ العديد من الدراسات ا٢بديثة
ٲبكن من خالؿ ٝبع معلومات تلك الدراسات كإخراج دراسة جديدة حوؿ اتريخ ا٤بوصل ،كالسيما ُب العهود اإلسالمية

األكٔب ،كُب اقل تقدير إعادة تنقيح تلك الدراسات التارٱبية كىذا ما يسعى اليو ا٤بركز مستقبالن ،ككما ىو معركؼ فاف
اتريخ ا٤بدينة اإلسالمي كا٢بديث معرضان لالنداثر كخاصة ااثره بفعل ا٢بوادث ا٤بأسوية الٍب شهدهتا ا٤بدينة أدت أب ٧بو

معا٤بها القدٲبة لذلك ن دعو كافة ا٤بختصْب بتاريخ ا٤بدينة أب ا٢بفاظ على ما تبقى من ااثرىا الذم ٲبثل جزء ال يتجزأ من

اإلرث ا٢بضارم للمواطن ا٤بوصلي ،بكل ما ٥بذا اإلرث من اثر كبّب قد تركتو ىذه ا٤بدينة ُب نفس ا٤بوصليْب ك٧باكلة أب
إيصاؿ ىذا النفس ا٤بشبع كا٤بتخم ٕبب سكاف ا٤بوصل ٤بدينتهم لتبقى ىذه الصورة حية ُب اذىاف ا٤بوصليْب.

كألٮبية ذلك نظم مركز دراسات ا٤بوصل مو٠بو الثقاُب الثاين ُب يوـ االثنْب ا٤بوافق ُِ َُِِ/ٔ/على قاعة

ا٤بنتدل العلمي كاالديب ٙبت شعار رؤية جديدة حوؿ اتريخ مدينة ا٤بوصل ٗبحاضرة علمية ثقافية ألقاىا األستاذ الدكتور
جزيل عبد ا١ببار ا١بومرد بعنواف مالحظات حوؿ تسمية ا٤بوصل ،كىذه احملاضرات ىي بداية لسلسلة من احملاضرات
العلمية القادمة الٍب سينظمها ا٤بركز ُب قادـ األايـ بعد إعادة أتىيل بناية مركز دراسات ا٤بوصل القدٲبة كىذا ما يسعى
اليو األستاذ الدكتور قصي كماؿ الدين االٞبدم /رئيس جامعة ا٤بوصل ُب اف تكوف ىناؾ لقاءات علمية دائمة ٤بثقفي
كركاد جامعة ا٤بوصل ٩بن يهتموف أتريخ كتراث ا٤بدينة
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ودعنا بمزيد من أآللم والحزن في  71ايار  0207االستاذ والرائد الصحفي والناقد االدبي الكبير
سعد الدين خضر أب مثواه االخّب جوار ربو بعد حياة صحفية كمهنية حافلة على مدل ستة عقود ،فهو احد ىامات
الصحافة العراقية كالعربية ُب ا٤بوصل  ،اثرل العمل الصحفي احمللي كالعريب بفيض نتاجاتو القلمية كتدبيج ا٤بقاالت

كالدراسات الفكرية كالثقافية كاالعماؿ النقدية االدبية ضمن مسار كخط متنامي من النتاج ا٤بعرُب ،منذ مطلع ستينيات

القرف ا٤باضي ٗبا يتواءـ كحس ا٤بواطنة ا٢بقيقية ،
كيالمس ٮبوـ كشجوف الفئة ا٤بثقفة الواعية  ،اذ

شهدت تلك ا٢بقبة انتشار ا٤بذاىب كالفلسفات

كا٤بدارس الفكرية كالطركحات ا٤بتعددة ُب معا١بة
القضااي الفكرية ا٤بلحة كحٌب الفَبات الالحقة ،اذ

انتهج كاتبنا الراحل خطان فكراين كاضحان ٩با يعرب
عن االنتماء العركيب كاالصالة الوطنية ُب طركحاتو

ا٤بتعددة .

اذ عرؼ عنو توقده الفكرم كا٤بعيتو ُب

التحليل كاالستنتاج ُب ا٤بوضوعات مدار البحث

ككنت اتلمس ذلك عرب كل اللقاءات الثقافية

كالعلمية الٍب ٘بمعنا ُب ا١بلسات ا٢بوارية

كالندكات كا٤بؤٛبرات العلمية  ،اذ يفيض علينو
افكاران ككقائع كتواريخ كا٠باء شخصيات سياسية
كادبية كفنية ٗبا اختزنتو ذاكرتو ا٢بية على صعيد
٦برايت االحداث ا٥بامة ُب التاريخ القريب

كتسليطو الضوء على االفرازات الفكرية
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كا٤بقارابت كالتحوالت ا٤بتعددة الٍب شهدهتا الساحتْب العراقية كالعربية منذ منتصف القرف العشرين كا٤براحل الالحقة ،
كيعزز تلك الطركحات ابإلشارة احياان أب بعض ا٤بصادر كا٤براجع كاالصدارات ا٤بعرفية  ،فقد عرؼ عنو مواكبتو اكؿ

أبكؿ ١بل االصدارات ا٤بعرفية الٍب كاف ينهل منها كٯبرم عليها مسحان شامالن ليأخذ منها ما يتسق كتطلعاتو كتتسق مع

غاايتو الفكرية كذائقتو الثقافية ،كقد كضع لو منهجان ُب ا٤بطالعة كقراءة الصحف كاجملالت كالكتب _كما كاف يذكر_
يقرأ يوميان ما يزيد عن ستة صحف كيقرأ شهراي كتاابن اك اكثر يتعلق ابألدب اك الصحافة اك التاريخ كغّبىا كلو كلع كبّب
ُب ارشفة ا٤بواضيع الٍب يتابعها على شكل ملفات خاصة هبا يرجع اليها عند ا٢باجة ٥با .

عاِب ُب مقاالتو كدراساتو قضااي فكرية هتم اجملتمع العراقي كالعريب كفق رؤية مشولية خاصة تغوص ُب اعماؽ

القضااي ا٤بطركحة ،فهو ٓب يتمكن من االبتعاد عن القضااي السياسية ا٤بعاصرة كااثرىا على اجملتمع فكتب مثال مقالة (

قراءة جديدة ُب كعد بلفور) كمقالة (صحافة اسرائيل كالعقل العريب ) كلكوف جذكره السياسية تعود أب حركة القوميْب

العرب كانتمائو أب االٙباد االشَباكي العريب ُب العراؽ منذ منتصف ستينيات القرف ا٤باضي  ،فكاف لزامان عليو تسليط
االضواء على حيثيات كمؤثرات تلك االفكار كااليديولوجيات الٍب سادت الساحة العراقية كعموـ البلداف العربية كما
يتصل هبا من احداث عميقة كخطّبة على الواقع العريب ،فكتب ُب ذلك مثالن مقالة (التيار القومي كازمة ا٤بستقبل) كما

افرد العشرات من ا٤بقاالت الٍب تتناكؿ ا٢بياة الصحفية كٮبومها كشجوهنا كمنها مثالن مقالة ( الوظيفة االجتماعية
للصحافة ) .

تفرد الراحل سعد الدين خضر ُب كلوج عآب ا٤برأة االديب كلو اايدم بيضاء ُب التعريف ابألدب النسوم

كالكاتبات العراقيات كالعربيات كلو ُب ذلك مقاالت كدراسات نقدية كمنها مثال مقالة (مصادر كتاابت ا٤برأة العربية

كا٤بوصلية ابلذات) كسلسة مقاالت ( زكجات االدابء كاالديبات ) كمقالة ( ا٠باء نسائية مستعارة) كغّبىا .

كما كاف ٰبلو لو ا٤بساٮبة ُب الكتابة التارٱبية كٙبليل االحداث من كجهة نظره الثاقبة كحسو التارٱبي كلو ُب ذلك

سلسلة من ا٤بقاالت منها ( مقتل بكر صدقي :خفااي التنفيذ ) كمقالة (قوة االٙباد االشَباكي العريب ) كغّبىا،

كٲبكنِب اف اذكر ابرز اجملالت كا١برائد العراقية كالعربية الٍب ساىم ُب الكتابة فيها كالٍب تظهر لنا حجم النشاط

الصحفي الفكرم الذم بذلو (كاتبنا الكبّب) على مدار ستة عقود من الزمن ،ففي العراؽ كتب ُب ٦بالت  :االقالـ ،
ا٤بثقف العريب  ،مناىل جامعية  ،موصليات  ،ا١بامعة  ،ا٤برأة  ،افاؽ عربية  ،النرباس  ،ألف ابء  ،ا٢بياة  ،كغّبىا كفد
تعدل عطائو الفكرم أب الفضاء العريب االرحب فكتب ُب ٦بالت  :الكاتب العريب ( السورية ) كالرافد (االماراتية )

كا١بسرة الثقافية (القطرية) كا٤بوقف االديب ( االردنية ) كعماف (االردنية) كالدنيا (السورية ) كالسينما ( السورية )

كاالٙباد ( االماراتية) كالثقافية العربية ( الليبية ) كالرأم ( االردنية ) .

ككاف غزيران ُب عطائو الفكرم كذلك مع ا١برائد اليومية كاالسبوعية العراقية فكتب ُب (امات )ا١برائد العراقية ،

كنذكر منها ( فٌب العراؽ  ،نينول ،ا١بمهورية  ،الثورة  ،التأخي  ،الزماف  ،الرأم  ،ا٢بدابء  ،ا١بريدة  ،ا٤بشرؽ ،عراقيوف

 ،االصالح  ،النهضة ا٤بوصلية  ،العراؽ  ،االخالص كغّبىا .

اما مؤلفاتو فهي خّب معرب عن مشولية ثقافتو كسعة افقو كتنوع مصادر فكره كنذكر ا٤بنشورة منها  :الرأم العاـ

كقوة التحريك  ،منظمات الزنوج كحركاهتم ُب الوالايت ا٤بتحدة  ،تطور الصحافة العربية  ،الصحافة كالعصر ،صحافة
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ا٤بلحق  ،صحف العراؽ بعد العاشر من نيساف ََِّ ،انثى النص :مقارابت ُب االبداع النسوم ُ ،ب بنية السرد
النسوم  :مسائالت نقدية  ،احداث كشخصيات من اترٱبنا ا٤بعاصر ،مطارحات علي الوردم .

كا٤بتتبع ألعمالو الفكرية كالصحفية ٯبد دكف عناء ميزتو الكتابية كاسلوبو الفصيح االخاذ السلس ُب استخداـ

التعابّب الواضحة بعيدان عن التعابّب ا٤بلتوية كغريب االلفاظ ،فهو كاضح ُب كلماتو انفذان أب معانيو كغاايتو ،مباشران ُب
طركحاتو كمعا١باتو كمقارابتو على صعيد النقدات الصحفية كاالدبية كالفنية .

كنت التقيو كالصحفياف الكبّباف اٞبد سامي ا١بليب كعبد الوىاب النعيمي(رٞبهما هللا ) ُب مناسبات ك لقاءات

ثقافية كحوارات فكرية معمقة  ،منذ كالدة (٦بلة موصليات) ُب مركز دراسات ا٤بوصل سنة ََُِ ،كىو يتحفنا أبراءه
السديدة كطركحات ا٤بهنية الٍب ٧بصتها السنْب الطويلة ُب العمل ا٤بهِب كُب القراءة كالتتبع كالنتاج ا٤بعرُب  ،كانت

افكاره ملهمة لنا ُب اصدار اجمللة على صعيد الشكل كا٤بضموف كاعطت دفعان قواين للطموحات كاآلماؿ ا٤برجوة من

اصدارىا لتسد فراغان بينان على الساحة الصحفية كالثقافية احمللية آنذاؾ .

كالبد من االشارة أب اف حضوره ُب ا٤بلتقيات كا٤بنتدايت الثقافية كالعلمية قد مثهل قيمة كبّبة ُب اغناء
ا٤بوضوعات عرب مداخالتو كااثرتو ٤بوضوعات ٛبس شغاؼ ا٢بياة االدبية كالثقافية  ،فهو يعد مرجعان صحفيان عتيدان  ،كلو

عالقاتو االدبية كالفكرية مع االكساط كافة على الصعيد احمللي كمع كبار ا٤بثقفْب كاالعالميْب كاالكادٲبيْب كاالدابء

كالكتاب العرب كذلك .

كقد حصل الصحفي الكبّب كالناقد ا١بليل على العديد من الشهادات كالتكرٲبات من مؤسسات كمنظمات

اعالمية كعلمية كمنها شهادات مركز دراسات ا٤بوصل لدكره الكبّب ُب استلهاـ ركح االمة العربية ُب نتاجو الفكرم

فضالن عن تكرٲبو بدرع االبداع سنة ََِٗ .

كمن االٮبية االشارة أب انتسابو لعديد من ا٤بنظمات كالنقاابت ا٤بهنية كقد عمل مديران لتحرير جريدة الوحدة سنة

ُّٔٗ كىو عضو اٙباد االدابء كالكتاب ُب العراؽ منذ سنة ُٔٔٗ كعضو نقابة ا٤بعلمْب ُب العراؽ  ،كشغل مننصب
سكرتّب اٙباد االدابء ُب ا٤بوصل ُٕٕٗ  ، َُٖٗ-كعضو نقابة الصحفيْب العراقيْب كمستشاران صحفيان جمللة
موصليات ََِْ. َُِٗ-

كنقوؿ ايضان أبف كاتبنا الكبّب سعد الدين خضر من مواليد مدينة ا٤بوصل سنة ُّٕٗكتتلمذ ُب كتاتيبها كمدارسها االبتدائية كا٤بتوسطة

كاالعدادية ٍ ،ب اهنى دراستو ا١بامعية سنة ُُِٔٗب كلية األداب  ،قسم االجتماع  ،جامعة بغداد.

كقد انغمس ُب عآب الفكر كالسياسة منذ بواكّب شبابو  ،ككلع ابلفكر القومي كانضم أب حركة القوميْب العرب ٍب االٙباد االشَباكي

العريب ،كقد تقلد كظائف حكومية عدة ُب مديرية تربية نينول ٍب دائرة الشؤكف االجتماعية حٌب احيل أب التقاعد سنة ُٕٖٗ بناءان على

طلبو .

ككفاء منا ٤بسّبتو ا٢بافلة
كرٗبا أجد من ا٤بفيد الدعوة أب اطالؽ ا٠بو على احدل ا٤بنابر العلمية ُب العراؽ اك ُب مدينتو ا٤بوصل اكرامان ن

كعطائو الدافق كخدمتو للصحافة العراقية كال عربية عرب الكلمة الصادقة كالنهج النبيل كا٤بنهج القوًن الذم اختطو ُب حياتو ا٤بهنية كااللتزاـ
ٗببادئ الصحافة كشرؼ الكلمة ا٢بقة ا٤برتكزة على ا٤ببادئ الوطنية كا٤بنهج العركيب .كحسبنا اف تلك ا١بينات االدبية قد كرثهاعنو كلده

الدكتور زيد سعد الدين خضر الطبيب االختصاصي ٔبراحة الكلى ُب عدد من اصداراتو رحم هللا كاتبنا القدير كاسكنو فسيح جناتو كاان هلل
كاان اليو راجعوف
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تعد أسرة أبناء األثّب من األسر العلمية كالسياسية الٍب لعبت دكرا كبّبا ُب ا٢بياة العلمية كاالدبية كالسياسية بفعل

ابنائها الذين برزكا ُب ىذه اجملاالت ُب

عهد الدكلة االاتبكية اب٤بوصل (ُْٓ-
كاستمر

ّٕٔىػُِِٔ-ُُْٔ/ـ)

قسم من افرادىا هبذه النشاطات حٌب
القرف السابع ا٥بجرم/الثالث عشر

ا٤بيالدم ،كألٮبية ىذا ا٤بوضوع فقد

جرل تناكلو كموضوع لرسالة ا٤باجستّب

ا٤بوسومة (أبناء األثّب كعالقتهم ابلسلطة
السياسية) للباحثة مناهؿ أسامة جار هللا

ا٣بّبك الٍب قدمت كلية الَببية للعلوـ

االنسانية قسم التاريخ ،كإبشراؼ أ.ـ.د.

شكيب راشد بشّب آؿ فتاح ،تناكلت
قدمت الباحثة من خالؿ ىذه الرسالة

عرضا لتفاصيل طبيعة العالقة الٍب ربطت
أبناء األثّب ابلسلطة السياسية للدكلة
االاتبكية ،ككاف من أبرز أبنائها آنذاؾ

٦بد

الدين

بن

عز
األثّب(تَٔٔىػَُِٗ/ـ) ،كأخيو ٌ
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الدين بن األثّب(َّٔىػ ،)ُِِّ/كاألخ األصغر ضياء الدين بن األثّب)ّٕٔىػُِّٗ/ـ).

ككفقان ألٮبية ىذا ا٤بوضوع كٕبسب ما متوفر من معلومات خاصة بو فقد قسمت الباحثة موضوع الرسالة أب
مقدمة كاربعة فصوؿ كخاٛبة ،حيث تضمن الفصل االكؿ التعريف هبذه االسرة ،من حيث األصل كالنسب ،ابتدءان بوالد

األسرة أثّب الدين ،الذم انتقل أب ا٤بوصل مع اكالده قادمان من جزيرة ابن عمر ،ككانت لديو مكانة لدل حكاـ الدكلة

كعز الدين كضياء الدين،
االاتبكية السيما كانو كاف موظفان لديهم ،مع إعطاء تعريف كاؼ ألكالده الثالثة ٦بد الدينٌ ،
مع التعرض لسّبىم العلمية ،كالوظائف الٍب توالىا لكل منهمٍ ،ب بياف أبرز مصنفاهتم العلمية كل حسب اختصاصو،كٓب
تقتصر الباحثة على التعريف أبسرة أثّب الدين ،بل ىناؾ البعض من الشخصيات ٩بن ارتبط ا٠بهم هبذه العائلة مثل ابن

عمهم زين الدين(ت ِّٔ هُِِٔ/ـ) ،كيعد ىذا الفصل مدخالن للتعريف هبذه االسرة ،حيث تناكلت الباحثة ُب
الفصوؿ الالحقة لعالقة أفراد أسرة أبناء األثّب ابلسلطة السياسية الٍب كانت ٙبكم ا٤بوصل كىي األسرة الزنكية
االاتبكية ،حيث جرل ُب الفصل الثاين توضيح عالقة االبن األكرب ٦بد الدين ٕبكاـ الدكلة االاتبكية ،مثل سيف الدين

غازم (ٕٓٔٓٓٔ-ىػٍ ،)َُُٖ-ُُٔٗ/ب موقفو من نور الدين ٧بمود بن زنكي (ُْٓٓٔٗ-ىػ-ُُْٔ/
ُُّٕـ) ،ككذلك الوزير ٝباؿ الدين األصفهاين (تْٕٓىػُُٕٖ/ـ) ،كاالمّب ٦باىد الدين قاٲباز

(تٓٗٓىػُُٖٗ/ـ) ،كأخّبان عالقتو بعز الدين مسعود(ٕٖٔٓٓٗ-ىػُُّٗ-َُُٖ/ـ) ٍب نور الدين أرسالف
شاه(َٖٕٗٓٔ-ىػَُُِ-ُُّٗ/ـ) ،اما الفصل الثالث فقد اشتمل على عالقة االبن األكسط عز الدين صاحب

التاريخ كعالقتو أيضا ٕبكاـ السلطة السياسية كػ نور الدين ٧بمود بن زنكي ،كسيف الدين غازم الثاين(ٔٔٓ-

ٕٔٓىػُُّٗ-َُُٖ/ـ) ،كعالقتو بعز الدين مسعود ،كنور الدين أرسالف شاهٍ ،ب عز الدين مسعود القاىر(َٕٔ-
ُٓٔىػُُِٖ-َُُِ/ـ) كلكن من خالؿ الركاايت الٍب أكردىا ابن األثّب ُب كتابيو الكامل ُب التاريخ كالتاريخ
الباىر ُب الدكلة االاتبكية اب٤بوصل عن عالقة ىؤالء ا٢بكاـ كموقفهم من نور الدين ٧بمود بن زنكي ،إذ إف ا٤بؤرخ ابن

األثّب ٓب يكن يرتبط بوظيفة ر٠بية لدل ا٢بكاـ االاتبكة ،لكنو سجل انطباعاتو كمواقفو من خالؿ اآلراء الٍب طرحها ُب

كتابيو ا٤بتقدمْب ،كىي ٕبد ذاهتا تعد كجهة نظره الٍب ال ٚبلو ُب بعض األحياف من التحيز لكونو ا٤بؤرخ الر٠بي

لالاتبكيْب ،كٓب تقتصر الباحثة على ُب إيراد أحداث ىذا الفصل على الرقعة ا١بغرافية للموصل ،بل ٪بد اهنا توسعت
لتشمل القول السياسية ُب اقليم ا١بزيرة الفراتية ،كبالد الشاـ ،كمصر ،كموقف القول السياسية الٍب كانت سائدة ُب

ىذه الفَبة كٖباصة االراتقة كااليوبيْب.

أما الفصل الرابع فقد تضمن العالقات السياسية الٍب ربطت ضياء الدين االبن األصغر ألثّب الدين ابلقول

السياسية سواء أكانوا افردان اـ حكامان ،كٖباصة منذ اتصالو ابالمّب ٦باىد الدين قاٲباز انئب ااتبكية ا٤بوصل ،كمن ٍب
مغادرتو للموصل كالتوجو ٫بو بالد الشاـ كاتصالو ابلقاضي الفاضل (ت ٔٗٓ ه  ُُٗٗ/ـ) كاتب صالح الدين
االيويبٍ ،ب عالقتو اب٤بلك األفضل بن السلطاف صالح الدين االيويب (ِٖٗٓٓٗ-ىػُُٗٔ-ُُّٗ/ـ) كأصبح من
ا٤بقربْب لو بعد كفاة صالح الدين سنة (ٖٗٓىػُُٗٓ /ـ) ،كقد أسهبت الباحثة ُب بياف تلك العالقة كتنقالت ضياء

الدين بن االثّب ،ككالءتو السياسية ا٤بتعددة ،كا٤بشاكل السياسية الٍب كاجهها.
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كجاءت خاٛبة الرسالة لتثبت فيها الباحثة عشر نقاط ألىم النتائج الٍب توصلت إليها الباحثة ،بينت من خال٥با معظم

النتائج جململ ىذه العالقات السياسية الٍب ربطت ىذه األسرة ابلقول السياسية ،كإسهاماهتم العلمية كاألدبية ُب ىذا

اجملاؿ.

ككانت الباحثة موفقة من خالؿ ما أكردتو من مالحق أغنت موضوع الرسالة كٖباصة ا٤بلحق األكؿ الذم تضمن

خطان زمينان لألحداث التارٱبية الٍب عاصرىا أبناء األثّب من خالؿ تتبعها لسّبىم الذاتية كنشاطاهتم العلمية كالسياسية
كا٤بهنية،كعرضها ضمن تسلسلها الزمِب مؤرخان ابلسنة ،كقد بذلت الباحثة جهودا كبّبة من أجل ٙبديدىا بشكل اقرب
إٔب الدقة لتكوف مرجعا مهما للباحثْب ،بينما تضمن ا٤بلحق الثاين الركاايت الٍب انتقد فيها ا٤بؤرخ عز الدين ابن األثّب

لسياسة صالح الدين األيويب من خالؿ مؤلفاتو التارٱبية السابقة الذكر .ككانت قائمة ا٤بصادر كا٤براجع مفصلة جدا
تضمن ت معظم ا٤بصادر كا٤براجع سواء أكانت قدٲبة اك دراسات حديثة كالٍب اغنت موضوع الرسالة ،كالٍب تنوعت ما
بْب ا٤بصادر االكلية ،من تواريخ عامة ،ك٧بلية ،ككتب الَباجم ٗبختلف مسمياهتا ،فضال عن الدراسات ا٢بديثة ،كاتٌب ُب

مقدمة ىذه ا٤بصادر كتاب الكامل ُب التاريخ البن االثّب ،كيعد من أهـ كتب التاريخ العاـ ،ككاف االعتماد عليو كونو
ا٤بؤرخ كاحد افراد اسرة ابناء ابن االثّب البارزين ،كٖباصة ُب االجزاء االخّبة من الكتاب ،كالٍب يكاد يكوف معاصرا

ألغلب االحداث الٍب دكهنا عن حكاـ الدكلة االاتبكية اب٤بوصل ،مع ايراده احداث التاريخ االسالمي احمليطة ٗبنطقة
ا٤بوصل ،كػ بغداد ،كبالد الشاـ ،كمصر ،ككاف ابن االثّب حاضرا كناقد سياسي من خالؿ اآلراء الٍب قدمها ٖبصوص
ا٢بوادث التارٱبية ،حيث كجو انطباعاتو الشخصية اكثر ٩با ذكرىا ُب كتابو الباىر ،ككاف مصدر الباحثة ايضا ُب ىذه

الرسالة كتابو االخر الباهر كىو من التواريخ احمللية كمن عنوانو خاص ابلدكلة االاتبكية ،كقد اعتمد ُب تدكين اخبار ىذا
الكتاب على الركاايت الشفوية ا٣باصة ا٤بستقاة من كالده ،كخاصة اخبار عماد الدين زنكي الذم كاف يشغل منصبا

ادرااي لديو.

كىناؾ ايضا كتاب الركضتْب ُب أخبار الدكلتْب النورية كالصالحية اليب شامة (تٓٔٔه ،)ُِٕٔ/كا٤بصادر االكلية

الٍب أرخت لدكلٍب نور الدين ٧بمود بن زنكي كالسلطاف صالح الدين االيويب ،ككاف غنيا اب٤بعلومات الٍب قدمها عن
الدكلة االاتبكية ،حيث نقل اكثر عن كتاب الباىر ،كتكمن اٮبيتو ُب انو اعتمد على مصادر اترٱبية مفقودة ُب الوقت

ا٢باضر ،ككتاابت ابن ايب طي ا٢بليب (تَّٔىػُِِّ/ـ) ،كخاصة كتابيو معادف الذىب ُب اتريخ حلب ك كتابو
االخر كنز ا٤بوحدين ُب سّبة صالح الدين كغّبىا من ا٤بصادر التارٱبية الٍب جرل تفصيلها ُب قائمة ا٤بصادر كا٤براجع.

كعلى الرغم ما قدمتو الباحثة من جهود كبّبة ُب اعداد ىذه الرسالة فهي كباحثة ُب بداية مشوارىا العلمي ٲبكن اف تعد

رسالتها سجال مفصال ألحداث ىذه االسرة كعالقتهم ابلسلطة السياسية ،لكن خالية ُب بعض االحياف من تقدًن نقد

للركاايت الٍب اكردهتا ٖبصوص عالقة أبناء االثّب ابلسلطة السياسية ،لذا كاف على الباحثة اف تقدـ عرضان كافيان عن

ا٤بصادر التارٱبية الٍب اعتمدهتإ ،بيث تعطي للقارئ فكرة اكلية عن كيفية توظيف الركاايت التارٱبية عند تناك٥با احداث

ىذا ا٤بوضوع ،ككذلك اف معظم االحداث الٍب تناكلتها ىي ُب الغالب قد جرل تناك٥با ُب رسائل كاطاريح جامعية،

كدراسات حديثة ،فضالن عن ا٤براجع االجنبية الٍب كانت غائبة ُب الرسالة كمن دكف شك لو اطلعت عليها الباحثة
ألغنت موضوع الرسالة.
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ُب ىذه ا٤بقالة السريعة لن نتطرؽ أب أصوؿ الطوائف ا٤بسيحية كنشوئها ُب سهل ا٤بوصل (نينول) ،فذلك

شأف داخلي ال يقدـ كال يؤخر أماـ كاقع مرير تعيشو ا٤بنطقة بعد أحداث داعش كقبلها ٗبا مر عليو العراؽ عمومان من

حركب كحصار منذ ٜبانينات القرف ا٤باضي.

فا٤بسيحية كا٤بسيحيوف الذين يعتربكف مكوانن رئيسيان اترٱبيان كجغرافيان ُب خطر داىم ُب كاحدة من أكثر ا٤بنعطفات

التارٱبية قسوة الٍب ٛبر هبا منطقة ا٤بوصل عمومان كا٤بدينة خصوصان ،كأف ما ينطبق على ا٤بسيحيْب ُب بعض النواحي قد
ال ينطبق على غّبىم من الطوائف من حيث كجودىم التارٱبي ا٤بوغل ُب القدـ.

كالكتاب ا٤بشار اليو ىو "ا٤بوصل كأقلياهتا"٥ ،بارم تشارلز لوقا كىو ا٢باكم ا٤بساعد ٤بدينة القدس عاـ
ُِْٗ كفيو انطباعات عن اصوؿ كأحواؿ
مسيحيي سهل ا٤بوصل ،كقد ارأتينا التطرؽ أب

حملة اترٱبية ال بد منها لنكوف ملمْب اب٤بوضوع.

فمنطقة ا٤بوصل كالشرؽ عمومان كقت

ظهور ا٤بسيحية كاف مقسمان بْب االمرباطورية
الفارسية الفرثية (ِْٕؽ.ـ – ِِْـ) ،كالٍب
سبقت االمرباطورية الساسانية حٌب زكاؿ

األخّبة على يد ا٤بسلمْب (ُٓٔـ) من جهة،

كاالمرباطورية

الركمانية

(َِٕؽ.ـ

–

ّٓٗؽ.ـ) من جهة اخرل ،ككقت كالدة

ا٤بسيح (عليو السالـ) ،كانت فلسطْب ٙبت

االدارة الركمانية ،كالٍب انبثقت عنها الحقان
االمرباطورية الركمانية البيزنطية (ّٓٗ –

ُّْٓـ)ٍ ،ب صارت ا٤بسيحية داينتها الر٠بية
على يد االمرباطور قسطنطْب الذم بُب

القسطنطينية (َّّـ).
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كمنطقة ا٤بوصل الٍب ىي امتداد ٤بنطقة ا١بزيرة الفراتية كالشاـ كانت مسرحان للصراع البيزنطي – الفارسي ،كأف

سكاهنا من العرب كالسرايف (االشوريوف ُب سوراي كا١بزيرة) ،ٯبمعهم انتماء عرقي كاحد (السامي ُب ا٤بصطلحات

الغربية) كتقارب لغوم كبّب ،كأف كثّبان منهم انتمى للمسيحية كخصوصان للمذىب النسطورم الذم اصبح ا٤بذىب
الر٠بي لكنيسة فارس كما بْب النهرينٍ ،ب انقسمت بدكرىا لقسمْبُ ،ب فارس كيلقب بطريركها بلقب "مشعوف" ،كاآلخر

ُب ا٤بوصل بلقب "إيليا" ،ابإلضافة أب ذلك فقد كاف ا٤بذىب السرايين األرثوذكسي (اليعاقبة) منتشران بْب عرب الشرؽ.

كأتباع ىذه الكنائس ٓب يسلموا من اضطهاد البيزنطيْب ا٤بؤمنْب بعقيدة ا٤بونوثلست ،كما ٓب يسلموا من اضطهاد

االمرباطورية الفارسية ،فإنتمائهم العرقي كاف ٨بالفان للفرس كالركـ.

كالذم يهمنا ىنا أف ا٤بسيحيْب كانوا جزءان أساسيان من نسيج ا٤بنطقة ،فالعرب ا٤بسلموف ٓب يكونوا ابألغراب
عنهم كلذلك رحبوا هبم عندما تقدموا صوب مناطقهم أايـ الفتوحات اإلسالمية ،كيذكر سّبت أرنولد صاحب كتاب
"الدعوة لإلسالـ" ،أبف االىإب ا٤بسيحيْب كعندما اقَبب ا١بيش االسالمي من كادم األردف ،كتبوا لقائد ا١بيش "اي

معشر ا٤بسلمْب أنتم احب الينا من الركـ كإف كانوا على ديننا ،كأنتم اكَب لنا كأرأؼ بنا كأكف عن ظلمنا كأحسن كالية
علينا" ،كالذم يدؿ على عمق نسيجهم ُب منطقة ا٤بوصل كداخلها انتشار الكنائس كاألديرة بشكل ملفت للنظر عن

ام منطقة اخرل ُب الشرؽ.

لقد صارت العهدة العمرية لسكاف القدس حْب فتحها عمر (هنع هللا يضر) سنة (ُٔىػ) ،األساس الذم يتحكم

ابلعالقة بْب ا٤بسلمْب كا٤بسيحيْب ُب الشرؽ عمومان ،كالٍب جاء فيها "ىذا ما اعطى عبد هللا امّب ا٤بؤمنْب أىل إيلياء
القدس من األماف ،أعطاىم اماانن ألنفسهم كأموا٥بم ككنائسهم كصلباهنم سقيمها كبريئها كسائر ملتها ،كأنو ال تسكن

كنائسهم كال هتدـ كال ينتقص منها كال من حيزىا كال من صليبهم كال من شيء من أموا٥بم كال يكرىوف على دينهم كال

يضار أحد منهم...". ،

لقد رأينا من الضركرم كضع ىذه اللمسات التارٱبية قبل استعراض بعض النصوص الٍب تعكس ىذه العالقة

الٍب الحظها ا٤بؤلف عند زايرتو ٤بدينة ا٤بوصل كما حو٥با عاـ (ُِْٗـ) ،كمع ذلك فإف كل ما حدث من بعض الفًب

بْب الفريقْب على مدار ََُْ عاـ ،كاف بسبب إستغالؿ القول الغازية للشرؽ للنعرات الطائفية إلاثرة ا٤بشاكل من

أجل االغراض السياسية كىي قليلة لو قارانىا بعمق العالقة ا٤بمتد ألربعة عشر قرانن ،كىو ما دأبت عليو القول
االستعمارية ُب كل مكاف ُب العآب.

شبو سهل ا٤بوصل ابلقوقاز من كثرة الطوائف الٍب تعيش فيو ،كيقوؿ أبنو من النادر أف ٘بد جنسان كاحدان
فهو يي ى
من اجناس سهل ا٤بوصل الكبّب فيو قريتْب على التوإب سكنها أانس من جنس كاحد كتكلموا لغة كاحدة كعبدكا الرب
نفسو ،كيشّب أب كتاب الرحالة "كيگراـ" ،ا٤بعنوف "مهد البشرية" ،كيصفو ابلكتاب ا٤بمتع ُب ىذا اجملاؿ ،حيث اآلاثر

ا٤بوجودة ٛبثل كل مراحل ا٢بضارات الٍب مرت على ا٤بنطقة ،أم منذ حوإب َََِ عاـ قبل ا٤بيالد.

كيصف ا٤بنطقة احملصورة بْب جباؿ كردستاف كسهوؿ ا١بزيرة الفراتية أبهنا ا٢باضنة ٥بذه الطوائف ،كأف مدينة

ا٤بوصل ىي بؤرة ا٤بنطقة الٍب تتجو أنظار كل الطوائف إليها ،كسبق أف نوىنا للمسألة ُب مقالة سابقة.
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ففي ا٤بنطقة ا٤بسيحيوف ٗبختلف طوائفهم كلغتهم العربية أك السراينية كييعدكف أكرب الطوائف مقارنة ابليهود
آنذاؾ الذين يتكلموف الكردية أك العربية برطانة قريبة من الرطانة ا٤بوصلية ٔبانب العربية الٍب ىي لغة الطقوس الدينية

ككتبهم ا٤بقدسة.

كيشّب أب كجود اليزيدية ،كىم يتكلموف الكردية أك العربية كٱبصص ٥بم فصالن كاحدان ُب الكتاب فيو ثغرات كثّبة نتيجة
عدـ اطالعو على عاداهتم كدينهم بصورة كاملة.

كيذكر الشبك كيقوؿ أبهنم يشتهركف ابلزراعة كتربية ا٤بواشي كيعيشوف حوؿ ا٤بوصل.

كىنالك الصابئة ا٤بندائيوف (أتباع النيب ٰبٓب عليو السالـ) ،كىذا ما ٓب نتأكد منؤ ،بانب كل ذلك ىنالك قرل

تركمانية ٙبيط ابلسهل من جهة الشرؽ الغرب.

كيسمي ا٤بؤلف ا٤بنطقة اب١بزيرة ،كأف مدينة ا٤بوصل عاصمتها ،كأف ىذه ا٤بنطقة قد اكتسبت أٮبية جديدة ُب

عيوف العآب ،كأعادت ترتيب ا٢بدكد ُب الشرؽ األكسط الذم حررىا من الغموض اإلقليمي ،الٍب بقت ٙبتو اثناء الفَبة

العثمانية ،كُب ىذا تلميح ٣بصوصية ا٤بنطقة ،كما يتوقعو كسياسي متمرس!!.

كعلى عكس "كيگراـ" ،الذم ال ٱبفي إمتعاضو من ا٤بدينة ،فهو يشّب أب نظافة ا٤بوصل كٝباؿ مظهر أحيائها

حيث ٲبكن اف تكوف مدينة ُب ايطاليا بدالن من الشرؽ ،كيشّب أب أف االحياء القدٲبة ُب ا٤بوصل أبهنا من األرث
اآلشورم!.

كيسهب الكاتب ُب كصف العمارة ا٤بوصلية على أهنا إمتزاج قدًن بْب العصور اآلشورية كالعصور االسالمية

الحقان ،كىذا دليل على سكاف ىذه ا٤بنطقة كرغم سيطرة الفرس عليها لقركف عديدة فإهنا بقت ٙبمل اإلرث اآلشورم –
العريب ،حيث ينتمي كالٮبا للعنصر السامي كما نوىنا سابقان.
كيشّب الكاتب لوجود مادة ا٤برمر حوؿ ا٤بوصل بكثرة ٩با أكجد نوعان من الزخرفة الشائعة ُب الكنائس كا١بوامع
على حد سواء ،تتميز هبا ا٤بوصل كالٍب برع فيها ا٤بسيحيوف بشكل خاص.

كيشّب أب طراز بناء الكنائس ُب ا٤بوصل ليقوؿ أبف ٦بمل البناء ٩بتع كمثّب جدان كٖباصة مدخل الصالة
الرئيسية ا٤بفتوح كصحن الكنيسة ،كىذا البناء متميز جدان ُب ا٤بوصل كأكثر ما ٲبكن مالحظتو ُب دير مار هبناـ العائد
للسرايف الكاثوليك القريب من آاثر النمركد.

أما عن العالقة بْب ا٤بسلمْب كا٤بسيحيْب ُب ا٤بوصل فيقوؿ ال ٲبكن ألم كصف كركاية عن ا٤بوصل أف تتجاىل

اإلشارة أب السلوؾ السخي الذم منحو سكاهنا كالقرل احمليطة هبا أب األساقفة ا٤بسيحيْب ،كعند مقارنتها أبنطاكية

احدل معاقل ا٤بسيحية ُب الشاـ كالٍب ٙبتوم على ستة بطاركة كابلقدس ،فيقوؿ "أبف ا٤بوصل تعد ا٤بنشأ األساسي

بسبب عدد الرىباف كالقساكسة ا٤بتواجدين فيها".

كيشّب ا٤بؤلف أب موقف أىإب ا٤بوصل ا٤بتعاكف مع اإلرساليات التبشّبية فيها كخصوصان مدرسة الدكمنيكاف
الٍب يصفها ابلعالقة الرائعة.كيغوص ا٤بؤلف ُب تطور العالقات بْب ا٤بذاىب ا٤بسيحية ُب ا٤بوصل ،كأف ا٤بسلمْب ٓب
يتدخلوا ابألمر ،كأف طقوس التعميد الٍب ٲبارسها الصابئة ا٤بندائيوف عالنية كطقس مسيحي قد حافظوا عليها بسبب
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تسامح اإلسالـ ،ألف القرآف يضعهم ُب خانة "أىل الكتاب" ،كٓب يتدخل ا٤بسلموف ُب ٦بمل معتقداىم الغنوصية ا٤بشتقة

من دايانت اببل القدٲبة.

كيعرج الكاتب على العوامل ا٤بشَبكة للمسلمْب كاليهود كا٤بسيحيْب ُب ا٤بنطقة كأٮبها مشاعر اإلحَباـ كالتبجيل ١بامع
النيب يونس (عليو السالـ) ،كالذم ٰبَبمو ا١بميع كيزكركنو ك٤بقاـ بعض االنبياء كمقاـ النيب انحوـ (عليو السالـ) ُب
القوش ،كتسمية كثّب من مساجد ا٤بوصل أب٠باء انبياء العهد القدًن كجامع النيب شيت كجامع النيب دانياؿ(عليو

السالـ) ،كالنيب جرجيس(عليو السالـ).،

كابالٝباؿ فإف منطقة ا٤بوصل كانت منطقة رائعة ك٭بوذجان للتعايش السلمي بْب مكوانهتا الطائفية ،كٯبب اف
تصب كل ا١بهود لدأب الصدع الذم احدثو داعش ٗبؤامرة غامضة لتفتيت ا٤بنطقة ككل كأٮبها ا٤بوصل ،كٯبب اف

٘بتمع جهود كل الطوائف حملو ىذا ا٢بدث األسود الذم اصاب ا١بميع بدكف استثناء كللشركر الٍب تطايرت منو ،كإذا

كاف ىنالك نوااي طيبة كصادقة فاألمر ليس اب٤بستحيل كال الصعب مطلقان.
إف تركيزان على ا١بانب االسالمي – ا٤بسيحي ُب ا٤بقاؿ ال يعِب اٮباؿ ما أصاب الطائفة اليزيدية من نكبة
ىائلة كغّبىا ،كلكن لكل من شعوب ا٤بنطقة نكبتو ا٤بفصلة على قياسوُ ،ب سيناريو ًب اعداده من قراءة مزكرة كخاطئة

عن عمد لبعض افكار الفقو االسالمي.

كعليو ٯبب ا٢بفاظ على خصوصية ا٤بنطقة كرمز للتعايش كاالخاء ،كلتكوف كما ٚبيلو ىارم تشارلز لوقا قبل

قرف من الزماف.
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عرفػت مدينػة ا٤بوصػػل علػى مػر العصػػور

االسالمية بعلمائها ُب شٌب التخصصات  ،ككانت

ا٤بركػػز العلمػػي ا٤بهػػم الػػذم خػػرج كاسػػتقطب كزكد
ا٤ب ػ ػػدف العربي ػ ػػة االس ػ ػػالمية ٗبث ػ ػػل ى ػ ػػذه ا١ب ػ ػػواىر

كالعق ػ ػػوؿ  ،كنق ػ ػػدـ ُب الس ػ ػػطور اح ػ ػػد فقهاءىػ ػ ػػا
ا٤بعركفْب كىو الفقيو الشيباين.

ىو أبو بكر بن علػي بػن عبػد هللا بػن عبػد

الرب بن دمحم الشيباين  ،الفقيو الشافعي تقي الػدين

ا٤بوص ػ ػػلي الدمش ػ ػػقي  ،الش ػ ػػيخ العالم ػ ػػة الق ػ ػػدكة
الزاىد ،العابػد  ،ا٣باشػع  ،الناسػك الػرابين  ،بقيػة

مشايخ الصػوفية  ،كلػد الفقيػو اب٤بوصػل سػنة أربػع

كثالثػػْب كسػػبعمائة ّْٕى ػػُّّّ /ـ  ،كاشػػتغل
هبا  ،كحفظ (ا٢باكم الصغّب) ٍ ،ب حفظ (التنبيو)
 ،كقرأ القرآف الكرًن .

انتق ػػل الش ػػيباين أب بػ ػػالد الشػ ػػاـ  ،كسػ ػػكن

دمشػػق كىػػو ُب شػػبابو  ،كقػػد أشػػتهر ابلفقػػو ككػػاف
يقرئ (منازؿ السائرين)  ،كيتكسب من ا٢بياكة ،

كييلقي الذكر كيلبس ا٣برقة  ،كمنزلو ابلقبيبػات ُب
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دمشق عند منزلو ا٤بعركؼ زمػاانن طػويالن  ،ككػذلك كػاف يشػتغل ابلعلػم كيسػلك طريػق الصػوفية كالنظػر ُب كالمهػم  ،كالزـ

الشيخ قطب الدين دمحم أك ٧بمود بن دمحم أبو عبد هللا الرازم القطب التحتاين( ت ٕٗٔىػُّٕٔ /ـ ) مدة  ،كاجتمع

ابلشيخ عبد هللا اليافعي ( ت ّٕٔىػُّّٔ /ـ) كغّبه من العلماء الصا٢بْب.

حضر ٦بالس الشيباين ُب الوعظ كبار العلماء كالشهاب الزىرم كمشس الدين الصرخدم.

كاف الشيباين ٩بن ٝبع بْب العلم كالعمل  ،فكاف يطالع ا٢بديث  ،كٰبفظ ٝبلة منو  ،كيعزكه أب ركاتو  ،كصػار لػو

يػد ُب الفقػػو  ،كأصػػبح لػو أتبػػاع  ،كٓب يػػزؿ يعمػػل بيػده أب آخػػر الوقػػت  ،ككػاف مػػن كبػػار كسػػادات العبػاد ٝبػػع بػػْب علمػػي
الشػػريعة كا٢بقيقػػة  ،ككفػػق للعلػػم كالعمػػل  .كصػػار يػػَبدد إليػػو نػػواب بػػالد الشػػاـ كٲبثلػػوف ألكامػػره كسػػافر خػػره أب مصػػر

مستخفيان .

حج غّب مرة  ،كعظم قدره عند السلطاف ا٤بلك الظاىر  ،ككاف يكاتبو كأيمره ٗبا فيو نفع ا٤بسلمْب  ،كُب سنة ست

كتسعْب  ،انتقل الشيباين أب مدينة القدس الشريفة  ،فذىب إليو السلطاف كصعد أب منزلو كرقي السلم  ،كاجتمع إليو

كأعطاه ماال فأىب أف يقبلو  ،ككاف ُب أكاخر عمره يػذىب أب القػدس كيبقػى مػدة ٍب يرجػع أب دمشػق  .تػوَب الشػيباين ُب
مدينة القدس ُب شواؿ سنة سبع كتسعْب كسبعمائة ( ت ٕٕٗىػُّْٗ /ـ )  ،كدفن ُب مقربة مامال .

أما ا٢بديث عن مصنفاتو فلو مصنفات صغار ُب التصوؼ كغّبه  ،كلو (منسك صغّب) ُب ٫بو كراستْب  ،كذكر فيو

ا٤بذاىب األربعة.

مصادر ا٤بقاؿ كترٝبة ا٤بؤلف :

(ُ) ابػن حجػر العسػقالين  ،الػدرر الكامنػة ُب أعيػاف ا٤بائػة العاشػرة ٙ ،بقيػق دمحم سػيد جػاد ا٢بػق  ،القػاىرة  ،مطبعػة
ا٤بدين  ،د .ت .ُُٓ ، ِّ /ُ :

(ِ) ابن قاضي شهبة  ،طبقات الشافعية ٙ ،بقيق عبد ا٢بافظ عبد ا٢بليم خاف  ،بّبكت  ،عآب الكتػب َُْٕ ،ى ػ
. ُٕٖ-ُٕٕ /ُ :

(ّ) ابػػن العمػػاد ا٢بنبلػػي  ،شػػذرات الػػذىب ُب أخبػػار مػػن ذىػػب  ،بػػّبكت  ،دار الكتػػب العلميػػة  ،د .ت /ْ : ،
ُْ.ُٕٕ ،

(ْ) السخاكم  ،الدرر الكامنة .ُُٓ /ُ : ،

(ٓ) عمر رضا كحالة  ،معجم ا٤بؤلفْب  ،بغداد  ،مكتبة ا٤بثُب  ،د .ت. ٖٔ /ّ : ،
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اتبعت ا٣بالفة العباسية كمنذ فَبة مبكرة سياسة ال مركزية كاضحة ُب عالقتها ببعض الدكيالت االسالمية٩ ،با كاف لو

أتثّب كبّب كملموس ُب ٭بو النزعة االقليمية االنفصالية لدل الدكيالت البعيدة عن ا٤بركز كعلى االخص ُب ا٤بشرؽ

االسالمي ،فضال عن الطموح الشخصي لبعض الوالة ُب التمسك اب٢بكم كالسلطة ،كل ذلك ادل أب ظهور اكثر من

دكلة حاكمة ُب مدينة ا٤بوصل مثل الدكلة ا٢بمدانية(ُِّّٖٗ-ىػ )ُٗٗ-َٗٓ/كالدكلة العقيلية(َّٖ-
سالجقة(ُِْٖٗٓ-ىػُُِٕ-َُٗٓ/ـ) ٍب الدكلة

ْٖٗىػَُٗٓ-َٗٗ/ـ) كفَبة حكم كالة ا٢بكاـ
الزنكية(َُِّٓٔ-ىػُِِّ-ُُِٕ/ـ)،

ككاف ٥بؤالء ا٢بكاـ عالقة مع العلماء ،كقد ارتينا اف ٬بتار ىذا ا٤بوضوع عنواف لرسالة ا٤باجستّب الحد طالب

الد راسات العليا ُب قسم التاريخ بكلية الَببية االساسية ،كبعد ا٤بناقشات ا٤بستفيضة استقر العنواف ٙبت اسم(عالقة
العلماء مع حكاـ ا٤بوصل ما بْب القرنْب الرابع كالسابع ا٥بجريْب /العاشر كالثالث عشر ا٤بيالديْب) للطالب دمحم علي

ٞبد اللهييب كأبشراؼ االستاذ ا٤بساعد الدكتور مها سعيد ا٣بفاؼ.

كجاءت ىذه الرسالة ٗبئٍب صفحة ،مشلت مقدمة كٛبهيد كاربعة فصوؿ كخاٛبةٍ ،ب ا٢بقت ٗبالحق لتحقيق الفائدة،

كذكر الباحث ُب ا٤بقدمة سبب اختياره ٥بذا ا٤بوضوع قائالنً ":ب اختيار موضوع عالقة العلماء مع حكاـ ا٤بوصل ما بْب

القرنْب الرابع كالسابع ا٥ب جريْب /العاشر كالثالث عشر ا٤بيالديْب٤ ... ،با ٥بذه الفئة من مكانة متميزة ُب اجملتمع ،اذ

اضحى كجود العلماء فضالن عن السلطة ضركرة من ضركرات ا٢بكم الرشيد العتبارات جهوية ،كمن ٍب سعى حكاـ
ا٤بوصل أب كسب كدىم كاالفادة من خرباهتم العلمية ُب ترشيد سياستهم كاسداء النصح ٥بم ،فضالن عن ٙبفيز الناس
كدفعهم جملاهبة التحدايت الداخلية كا٣بارجية كالتغلب عليها".

فتفاعل ا٢بياة السياسية مع ا٢بياة العلمية ىو موضوع جديد  ،اذ ما علمنا اف اغلب الدراسات السابقة قد ركزت

على ا٢بياة السياسية مثل كتاب(الدكلة ا٢بمدانية ُب ا٤بوصل كحلب) لفيصل السامر ،ككتاب( الدكلة العقيلية ُب

ا٤بوصل) ٣باشع ا٤بعاضيدم ،فضال عن مؤلفات رشيد ا١بميلي كٕبوثو ُب اتريخ ا٤بوصل السياسي خالؿ فَبة السيطرة
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السلجوقية ،كالدكلة االاتبكيةُ ،ب حْب ىناؾ مؤلفات اقتصرت على ا١بانب العلمي كمن ابرزىا رسالة ا٤باجستّب

ا٤بوسومة ( ا٢بياة العلمية ُب عصر االاتبكةَُِٓٔٔ-ىػُِِٔ-ُُِٕ/ـ) للدكتور عبد ا١ببار حامد اٞبد.

كجاء ا لتمهيد بعالقة العلماء مع حكاـ ا٤بوصل منذ الفتح االسالمي للموصل سنة(ُٔىػّٕٔ/ـ) حٌب هناية القرف

الثالث ا٥بجرم /التاسع ا٤بيالدم ،لتسليط الضوء على قدـ العالقة بْب العلماء كالسلطة ُب ا٤بوصل كالٍب استمرت بعد

ذلك كىذا ما اكدتو ىذه الدراسة.

كٙبدث الفصل االكؿ عن االكضاع السياسية ٢بكاـ ا٤بوصل خالؿ فَبة البحث ،كضم ٟبسة ٧باكر :اك٥با حكاـ

الدكلة ا٢بمدانية ُب ا٤بوصل كسياسة ا٣بالفة العباسية ٘باىهم كمنحهم ا٣بلع كااللقاب ،كعرض احملور الثاين حكاـ الدكلة

العقيلية ُب ا٤بوصل كا٘باىات ا٣بلفاء العباسيْب ازائهم ،كالصراعات احمللية الٍب حدثت بْب حكامها الٍب انتهت بسيطرة

كربوقا كىو احد كالة ا٢بكاـ السالجقة معلنا بذلك بداية سيطرهتم على ا٤بوصل ،كتناكؿ احملور الثالث اعماؿ الوالة

السالجقة كالصراعات الٍب قاموا هبا ضد الصليبيْب ،كتطرؽ احملور الرابع أب دكر حكاـ االاتبكة الزنكيْب ُب ا٤بوصل،

كتطرؽ احملور ا٣بامس كاالخّب أب كالة ا٤بوصل الذين توالوا على حكمها ُب عهد السيطرة ا٤بغولية(َٔٔ-

ََٕىػػََُّ-ُُِٔ/ـ) الذم ٛبيز عن بقية احملاكر ا٤بذكورة اعاله بقلة كجود عالقة ما بْب العلماء كاكلئك الوالة
بسبب السياسة الٍب مارسوىا من ٚبريب كدمار٩ ،با ادل أب عدـ تواصل اغلب العلماء معهم .

كعرض الفصل الثاين عالقة العلماء مع حكاـ ا٤بوصل خالؿ فَبة البحث ُب ا١بانب العلمي ،الذم مشل عدة

فقرات ابرزىا عالقة السلطة مع الشعراء ك٦بالسهم لغرض التقرب من حكاـ ا٤بوصل كا٢بصوؿ على مكاسب مادية،

فالبالطات انذآؾ كانت مليئة ابلشعراء  ،ككذلك انشاء دكر العلم(ا٤بكتبات) من قبل العلماء  ،كأتليف الكتب
كاىدائها ٢بكاـ ا٤بوصل ،كدكر العلماء ُب تعليم ابناء ا٢بكاـ ،كاسهامات السلطة ُب بناء ا٤بؤسسات التعليمية مثل بناء

ا٤بدارس كالربط .

كركز الفصل الثالث ا٤بوسوـ بعالقة العلماء مع حكاـ ا٤بوصل ُب ا١بانب االدارم ما بْب القرنْب الرابع كالسابع

ا٥بجريْب/العاشر كالثالث عشر ا٤بيالديْب ،على الوظائف كا٤بناصب االدارية الٍب توالىا العلماء للسلطة ا٢باكمة ُب

ا٤بوصل ،مثل منصب القضاء ،كالوزارة ،كنواب القلعة ،فضال عن كتاب الدكاكين.

كٙبدث الفصل الرابع عن اثر عالقة العلماء ابلسلطة كدكرىم السياسي كالعسكرم ،اذ ركز على سبع فقرات ىي

السفارات ،ا٤بشاكرات ،ا٣بطباء ،الوعاظ ،االفتاء ،الدكر العسكرم الذم قاـ بو العلماء ،كختم الفصل بفقرة تقييم

عالقة العلماء مع حكاـ ا٤بوصل خالؿ فَبة البحث ،اذ بلغ عدد العلماء الذين اتصلوا ابلسلطة ثالثة عشر كمئة عا٤بان
برعوا ُب ٦باالت العلم كا٤بعرفة ا٤بختلفة على مدل أربعة قركف من الزمن ،ككانت طبيعة ىذه العالقة اما علمية متمثلة
ابلتدريس كالتعليم كالتأديب كأتليف الكتب ،اك ادارية ٘بسدت ُب توٕب مناصب مهمة ُب الدكلة كالقضاة كالكتاب

كا لوزراء اك نواب عن ا٢باكم الفعلي ُب ا٤بوصل ،اك سياسية مثل السفارات ،فضال عن ا٤بشاركة الفعلية ُب ا٢بركب
لبعض العلماء ،توزعوا كاالٌب  :برز ُب الدكلة ا٢بمدانية ثالثة كعشركف عا٤بان  ،كظهر ُب الدكلة العقيلية اربعة عشر عآب،

كبلغ عدد العلماء ُب عهد السيطرة السلجوقية ٜبانية علماء فقط ،كذلك بسبب قصر فَبة حكمهم الٍب ٓب تدـ اكثر من
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اثنْب كثالثْب سنة الٍب شهدت نزاعات عدة حوؿ السلطة ،بينما زاد عدد العلماء ُب عهد الدكلة االاتبكية أب ستوف

عا٤با .

كختمت الرسالة ٖباٛبة ضمت ابرز النتائج الٍب توصل اليها الباحث من ابرزىا :اىتم العلماء ابلعلوـ النقلية اىتماما

كبّبا ،اذ اشتهر اغلبهم بعلم ا٢بديث كعلم الفقو ،فضال عن االدب بشقيو النثر كالشعر ،كىذا ما اىلهم لتوٕب مناصب
مهمة ُب الدكلة مثل القضاء كالوزارة ،اما العلوـ العقلية فكاف االىتماـ هبا قليال مقارنة ابلعلوـ النقلية ،ألهنا علوـ كافدة

على ا٢بضارة العربية كاالسالمية ،كليست علوـ اصيلة مثل علم ا٢بديث  ،فكاف االىتماـ هبا مرىوان بتوجهات ا٢بكاـ

ُب ا٤بوصل.

كما كاف لبعض العلماء عدة مهاـ يقوموف هبا كألكثر من حاكم٩ ،با يدؿ على توجهات السلطة ا٢باكمة للبحث عن

ا٤بهارات الفردية للعلما ء الكفؤيْب كتوظيف خرباهتم ُب ادارة الدكلة كتفاصيلها ،كٓب يتخذ العلماء موقف ا٤بتفرج اماـ
الصراعات الداخلية الٍب كانت هتدد امن مدينة ا٤بوصل كسالمتها ،كابلتإب يؤدم أب انشغاؿ ا٢بكاـ عن ٦باىدة

الصليبيْب ،اذ تولوا مناصب حساسة كعملوا بصفة سفراء كمستشارين ككاف ٥بم دكر كبّب ُب فض الكثّب من ا٤بنازعات
القائمة بْب ا٢بكاـ كا٤بلوؾ ُب بعض البلداف االسالمية حرصا منهم على ٛباسك ا٤بسلمْب ككحدهتم ٘باه عدكىم.

كما ا٢بقت الرسالة أبربعة مالحق لعلماء الدكؿ ا٢باكمة ُب ا٤بوصل خالؿ فَبة البحث تضمنت اسم العآب كسنة كفاتو

اك كالدت و ،كالعلم الذم برع فيو ،كطبيعة الوظيفة الٍب شغلها ذلك العآب كاسم ا٢باكم الذم عمل معو ،كاعتمدت
الرسالة على العديد من ا٤بصادر كا٤براجع كالرسائل كاالطاريح ا١بامعية  ،أيٌب ُب مقدمتها كتاب(اتريخ ا٤بوصل) ُب جزئو

الثاين اليب زكراي االزدم(تّّْىػْٗٓ/ـ) ،ككذلك كتاب(ا٤بنتظم ُب اتريخ ا٤بلوؾ كاالمم)البن

ا١بوزم(تٕٗٓىػََُِ/ـ) ،كايضا كتاب(الكامل ُب التاريخ) البن االثّب(تَّٔىػُِِّ/ـ) الذم اعتمد عليو ُب

جوانب ٨بتلفة من الرسالة الٍب تعد جهدان يضاؼ أب ا١بهود العلمية ا٤بقدمة أب ا٤بكتبة إلعطاء صورة كاضحة عن اتريخ
مدينة ا٤بوصل.
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مع اندالع ا٢برب العا٤بية االكٔب عاـ ُُْٗ كقفت الدكلة العثمانية إٔب جانب أ٤بانيا ضمن دكؿ احملور حيث

كانت العالقة متينة بْب الدكلتْب كىذا أمر معركؼ كمشهور  .كمدينة ا٤بوصل ُب ذلك الزماف كانت خاضعة للحكم

العثماين فكاف للقطعات العسكرية العثمانية كجود فيها إضافة لبعض قطعات رمزية من األ٤باف كحيث أف ىذا الوجود

يقتضي كجود معسكرات كثكنات ٥بذه القطعات فال بد من كجود ٨بازف لألسلحة كاالعتدة .مع خسارة دكؿ احملور

٢برهبا الكونية ضد دكؿ ا٢بلفاء كتقدـ ا١بيش اإلنكليزم الحتالؿ ا٤بوصل كمع انسحاب القطعات العثمانية كاال٤بانية
من ا٤بوصل تركت ىذه القوات خلفها كثّبان من ا٤بخلفات كا٤بطمورات ا٢بربية كاأللغاـ الٍب كانت زرعتها ىذه القوات
لعرقلة تقدـ ا١بيش الربيطاين كقد بقي كثّب من ىذه ا٤بخلفات مَبككا كٓب يرفع.

كبعد دخوؿ ا١بيش اإلنكليزم ا٤بوصل كإحكاـ سيطرتو على ا٤بدينة رٗبا حاكؿ ٝبع ىذه ا٤بخلفات ا٢بربية

كاأللغاـ كإتالفها ٗبساعدة بعض األىإب كا٤بتعهدين  .كطرؽ التخلص من ا٤بخلفات ا٢بربية  :كاف يتم التخلص من ىذه
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ا٤بخلفات ا٢بربية عند العثور عليها بطريقْب األكؿ ٝ :بعها كالذىاب هبا بعيدا عن مدينة ا٤بوصل القدٲبة كسكاهنا كمن ٍب
إحراقها كتفجّبىا .حيث نقف على ا٣برب اآلٌب ا٤بنشور ُب أحد أعداد جريدة ا٤بوصل الصادر ُب األكؿ من تشرين الثاين

عاـ ُِٔٗ كٙبت عنواف { إنفجار قنابل } يقوؿ ا٣برب { ٠ :بع هنار السبت ا٤باضي ٫بو الساعة العاشرة زكالية صباحا
دكم ىائل على إثر إنفجار قنابل بعيدا عن ا٤بدينة ككانت السلطات العسكرية الربيطانية قد ألقت ىذه القنابل غّب

الصا٢بة لالستعماؿ ُب بئر ابلقرب من كادم عْب الدير كأتلفتها إبلقاء النار فيها.

الثاين  :رمي ىذه ا٤بخلفات إف كانت كاحدة أك قلي لة العدد ُب هنر دجلة مباشرة من ذلك ما نشرتو جريدة ا٤بوصل ُب
العدد ُّْٖ  ،األربعاء ُّ حزيراف سنة ُِٖٗ ٙبت عنواف ( قنبلة قدٲبة مطمورة {  ) :عثر أحد العماؿ على قنبلة
قدٲبة ُب كرخاف ٞباـ العال  .فأتى رجاؿ الشرطة كاستخرجوا ىذه ا٤بفرقعة ا١بهنمية الكبّبة ا٢بجم كألقوىا ُب النهر كمن
احملتمل أف أفراد ا١بيش ُب زمن ا٢برب الكونية قد دفنوىا ُب ىذه احمللة لنوااي ٓب تزؿ لدينا ٦بهولة  } .كمع ٞبالت

التخلص من ىذه ا٤بفرقعات كبقااي ا٤بطمورات ا٢بربية كا٤بفرقعات بقي بعض منها ٙبت الَباب ال تراه األعْب كٗبا أف

ا٤بوصل كاف يغلب عليها الطابع الزراعي كيعمل كثّب من أىلها ُب الزراعة كا٢بفرايت فكاف األىإب عرضة ٣بطر إنفجار
ىذه ا٤بطمورات كقد دفع البعض منهم حياتو كفقد بعضهم أطرافو  .ك٘بدر اإلشارة أب أف بعض ا٤بواصلة أصيب من
ابب الصدفة أك نتيجة عملو ُب رفع ىذه ا٤بخلفات لضعف ا٣بربة كعدـ االخذ بتحوطات األماف أك أصيب نتيجة عبثو
هبذه ا٤بخلفات ك٥بذا صدر ٙبذير نشرتو جريدة ا٤بوصل ُب عددىا ا٤برقم ِٔٗ كالصادر يوـ السبت ُٖ نيساف

ُِٓٗ {  :ننبو ٝبيع األىإب سيما البندقيْب ( توكمجية ) أهنم يستوجبوف احملاكمة كفقا للمادة ُٗٗ من قانوف
العقوابت البغدادم إذا كجدكا – ُب كقت كاف – مشتغلْب أك متشبثْب لتغيّب قنابل ا٤بدافع أك أم قواف أك فتيلة انرية

كانت – ضابط تفتيش شرطة ا٤بوصل ساركوف  } .ىذه طائفة من األخبار النادرة متعلقة ٕبوادث إنفجار ٨بلفات حربية
كمطمورات كمفرقعات كقعت ُب ا٤بوصل ٙ : 1-بت عنواف { قتيال ا٤بفرقعات } نشرت جريدة ا٤بوصل ُب عددىا

الصادر ُب ُٓ كانوف االكؿ ُِّٗ ما أيٌب {  :بلغنا أف جنديْب من قطعات الليوم قد حفرا ُب األرض أمس مساء ُب
فسمع لتلك (
موقع الطوٖبانة ُب الغزالين فعثرا على مستودع مفرقعات – من كقت اال٤باف – الذم إنفجر لساعتو  ،ي
البومبات ) دكم ىائل كدكم الصاعقة كماات للحاؿ  } . 2-كٙبت عنواف { ضحااي ا٤بفرقعات ا٤بطمورة } نشرت

جريدة ا٤بوصل ُب عددىا ا٤برقم ٕٖٓ الصادر ُب يوـ ا٣بميس ُْ آب ُِْٗ {  :قصد أمس مساء ا٤بدعواف صادؽ
بن أٞبد ( لقبو غّب كاضح ) من ٧بلة جامع خزاـ كابراىيم بن سعيد سلٌومي من ٧بلة شيخ أبو العال أرض األكوار

ابلقرب من العنٌاز ُب ابب ا١بديد  .كبينما كاان ٰبفراف ُب تلك األرض إذا بقنبلة مطمورة منذ زمن إنسحاب األتراؾ
كاأل٤باف عن ا٤بوصل قد إنفجرت بغتة بوجو الرجلْب ا٤بذكورين فوقع أحدٮبا مائتا مهشما كنقل الثاين إٔب ا٤بستشفى
ا٤بلكي حيث مات ىناؾ على أثر جركحو ا٣بطرة } . 3-كُب نفس الشهر أعاله كُب العدد ا٤برقم َٖٔ الصادر ُب يوـ

األربعاء َِ آب نشرت ا١بريدة نفسها كٙبت عنواف { ضحية ا٤بفرقعات أيضا {  } :ذىب أمس داؤد بن سليم من
٧بلة جوبة عكيدات ُب ا٤بوصل إٔب موقع قضيب الباف للحفر على مهمات حربية علم أهنا ٨بفية ىناؾ منذ زمن األ٤باف
كاألتراؾ كبينما ىو ٰبفر إذ إنفجرت قنبلة فأحدثت دكاي ىائال إرتعدت منو ا٤بدينة كأصابت رأس العامل كيده كرجلو

فمات حاال  .كقد ىرع رجاؿ الشرطة إٔب ٧بل الواقعة كأرسلوا ا١بثة إٔب ا٤بستشفى ا٤بلكي بعد أف إٚبذكا التدابّب الالزمة
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لعدـ تكرار ىذه ا٢بادثة  } . 4-نشرت جريدة فٌب العراؽ ُب عددىا ُّٓ الصادر ُب ُِ آب ُّٓٗ ٙبت عنواف

قواص كأفاد
{ إنفجار {  ! } :جلب الشرطي { رقم ُِٔ قاسم داكد ) إٔب مركز شرطة البلدة الشخص ا٤بدعو ىادم ٌ

أنو على أثر ٠باعو صوت إنفجار قنبلة ُب الدكاف الواقعة مقابل ا٤بدرسة الثانوية كالٍب تعود إٔب ىادم ا٤بذكور ىرع إٔب

٧بل ا٢بادثة فوجد أف ا٤بومى إليو ىادم ملقان على األرض كُب ا٢باؿ نقل إٔب ا٤بستشفى لإلسعاؼ كالتداكم كتبْب أف

شظااي القنبلة قد أصابت أصابعو فبَبت بعضها ككذا أصابتو ُب رأسو كعليو فقد شرعت الشرطة إبجراء التحقيق ٤بعرفة

أسباب اإلنفجار  } . 5-نشرت جريدة ا٤بوصل ُب أحد أعدادىا الصادرة ُب ا٢بادم عشر من أاير عاـ ُّٔٗ كٙبت
عنواف { إنفجار مطمورات حربية ُب قضيب الباف } جاء فيو {  :حدث أمس مساء ٫بو الساعة السادسة كنصف زكالية

إنفجار ُب موقع قضيب الباف حيث كاف العملة ٙبت أكامر ا٤بتعهدين الستخراج ا٤بطمورات ا٢بربية الَبكية – األ٤بانية .

كتفاصيل ىذه الكارثة أف أربعة من العماؿ أرادكا تسوية شغلهم بعد ذىاب مراقب ا٢بفر كبينما كاف أحدىم ينقل

ا٤بفرقعات كالقنابل ا٤بطمورة إٔب ا٤بستودع إذا بقنبلة قد سقطت فجأة فانفجرت كمعها ُٓ قنبلة أخرل ككميات كبّبة
من الباركد الذم كاف ٧بفوظا ُب ا٤بستودع فنشبت النّباف كتكاثفت غيوـ الدخاف كأخذت شظااي القنابل تتطاير إٔب

ا٢بقل اجملاكر فأحرقت زرعو  .فذىب نتيجة ىذا اإلنفجار ثالثة عماؿ كىم ابراىيم بن ايشو من أىإب ٚبوما كعلي بن
ا٠باعيل من أىإب سليمانية كعامل اثلث موسوم ٓب يوجد لو أثر ألف القنابل قطعت أعضاءه إراب إراب أما العامل الرابع

ا٤بدعو رحيم بن علي من أىإب سليمانية فقد أصابتو جركح ليست ٖبطّبة ُب آذانو كىو اآلف ُب ا٤بستشفى  .كحينما

٠بع الطلقات ىرع رجاؿ الشرطة حملل ا٢بادث كنقلوا ا٤بوتى كاجملركح للمستشفى ا٤بلكيٙ } . 6-بت عنواف { مقتل

شخص كجرح ّ أشخاص } نشرت جريدة الرقيب ا٤بوصلية ُب عددىا ْٕ الصادر ُب كانوف الثاين عاـ ُّٖٗ اآلٌب :

{بتاريخ ٖ  / 1938 ُ /بينما كاف الشخص ا٤بدعو عبد بن سليماف كرفاقو حسْب بن فارس كمعركؼ بن قادر كخلف

بن سلطاف يشتغلوف بتكسّب األحجار لدل شركة القطار ُب أراضي جهينة بواسطة ا٤باكينة كا٤بفرقعات إذ إنفجرت إحدل ا٤بفرقعات

فأصابت ا٤برقوـ عبد فقتلتو حاال كجرحت رفاقو الثالثة كلدل التحقيق ظهر من إفادة اجملاريح أف ا٤بفرقعة إنفجرت قضاء كقدران كأصابتهم

فارسل وا ٝبيعهم إٔب ا٤بستشفى ا٤بلكي لفحص ا٤بتوُب كإسعاؼ اجملاريح الثالثة كالتحقيقات جارية  } . 7-نشرت جريدة العماؿ ُب عددىا
ْٗ الصادر ُب ٕ أيلوؿ ُِّٗ كٙبت عنواف { إنفجار قنبلة } اآلٌب {  :إنفجرت قنبلة أمس ُب سوؽ ا١بمعة ي٠بع ٥با دكم ىائل ُب
ا٤بدينة كقد إىتمت ا٢بكومة للبحث عن الفاعل كلكنو ٓب ييعرؼ حٌب اآلف ىمن ىو } . 8-نشرت جريدة ا٤بوصل ُب العدد ُُْٔ  ،السبت
ُٗ أاير سنة ُِٖٗ ٙبت عنواف ( إنفجار قنابل مطمورة {  ) :إنفجرت – من حرارة الشمس – ٟبسوف قنبلة ُب ٨بزف القنابل ا٤بطمورة
ُب قضيب الباف العائدة ألحد ا٤بتعهدين إلستخراج القنابل الٍب دفنها األتراؾ كاأل٤باف ُب بلدتنا حْب إنسحاهبم  .كقد ي٠بع ٥بذا االنفجار
دكم شديد كهلل ا٢بمد ٓب تقع أيٌة خسائر ابألمواؿ اك النفوس{.
مصادر ا٤بقاؿ :

(ُ) أعداد متفرقة من جريدة موصل

(ِ) أعداد متفرقة من جريدة فٌب العراؽ

(ّ) أعداد متفرقة من جريدة الرقيب البغدادية
(ْ) أعداد متفرقة من جريدة العماؿ
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امتازت مدينة ا٤بوصل بكثرة جوامعها كمساجدىا عرب العصور التارٱبية االسالمية كالٍب تعد ٧بل عبادة

ا٤بسلمْب فضالن عن اعتباره مركزان لنشر العلم كا٤بعرفة كملجان للغرابء كخاصة من الطالب كالعلماء كمن ىذه ا٤بساجد
ِب تقريبان ُب سنة (ُِٕٓىػُٖٖٓ/ـ) ،كابلرغم من انو مسجد صغّب كغّب
مسجد الشيخ اٞبد السبعاكم الذم بي ى
مشهور ،إال انو تكمن اٮبية ٗبكانتو لدل سكاف ا٤بوصل كالسيما عشّبة السبعاكيْب كابلتكية ا٤بشهورة فيو .

كيقع ىذا ا٤بسجد ُب ٧بلة رأس الكور ُب ا٤بوقع ا٤بسمى تل قليعات ،ك٠بي ٗبسجد الشيخ اٞبد نسبة أب ابنيو

الذم يعد من اعالـ رجاؿ الدين ُب ا٤بوصل ،كىو السيد اٞبد بن السيد سليماف بن السيد عيسى السبعاكم ،كاف

كالده سليماف سورم ا٤بولد ،كقد ترؾ سوراي كىاجر أب العراؽ ُب حدكد سنة (َُِٓىػَُٕٗ/ـ) كسكن قرية الكنٌش
على هنر الزاب ٍب انتقل أب قرية القصر على هنر دجلة كتوُب ُب قرية يرغنٌٍب القريبة من ا٤بوصل كقربه فيها .

اما ابنو الشيخ اٞبد فولد ُب حدكد سنة (ُِّٔىػَُِٖ/ـ) كىو من ا٤بشايخ ا٤بشهورين كالعلماء أىل الفتول

ا٤بعدكدين ُب ا٤بوصل ،كقضى شطران من حياتو االكٔب ُب السفر كالتجواؿ لطلب العلم كالسياحة ،كعادة الصوفية للتجرد
كاالنقطاع أب هللا تعأب ،فقد ترؾ ا٤بوصل كىو شاب ،كجاكر حضرة الرسوؿ دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) ُب ا٤بدينة ا٤بنورة حوإب سبع

سنوات ٍب انتقل أب تركيا كسكن فيها حوإب سبع سنوات حيث اخذ من علمائهاٍ ،ب عاد أب ا٤بوصل كسكن ٧بلة راس

الكور حيث اشَبل لو داران كانت عائده للشيخ علي العزاكم ٍب تزكج فيها كرزقو هللا ثالثة اكالد كابنة كاحدة كىم ىاشم
الذم ييكُب بو كٓب يعمر طويالن حيث مات كىو شاب صغّب ٍب الشيخ سليماف كالشيخ دمحم امْب كالشيخة امينة  .كقد
نشأ الشيخ اٞبد نشأة دينية كعلمية ككاف رجالن صا٢بان كاشتهر ُب ا٤بوصل لكونو حجة ُب االفتاء كمرجعان للعلماء ُب

ا٤بوصل عندما تستعصي عليهم ا٤بسائل حيث لو تالميذ كمن اشهرىم الشيخ حسن العلكاكم ،السيد حسْب البدراين،

السيد خضر السبعاكم ،السيد شريف النعيمي ،السيد عثماف القليجي ،الشيخ علي خلف السبعاكم  .كفضالن عن

ذلك اخذ الطريقة القادرية من الشيخ نور الدين الربيفكاين كما اخذ الطريقة الرفاعية كاشتهر هبا كدخل ا٣بلوة ٍب تصدر
لالرشاد كالتدريس كقبوؿ ا٤بريدين ُب تكيتو ا٤بشهورة ُب مسجده حيث كاف يراتدىا اىإب ا٤بوصل ككثّب من اىل القرل

كاالرايؼ .

ككانت لو كرامات كمنها الرقية ٤بختلف االمراض فما دخل احد تكيتو اال كشافاه هللا تعأب بدعائو.
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كأما كفاة الشيخ اٞبد فكانت ُب شهر صفر من سنة (ُُِّىػُْٖٗ/ـ) كدفن ُب مسجده ُب ٧بلة راس الكور،

كقد ارخ كفاتو احد الشعراء هبذين البيتْب اللذين كتبا على ا٢بجر ا٤بوجود فوؽ القرب كٮبا :

قف خاضعان اف يزرت ركض مقامو

ػرد
كدع ا٣بواطر كالفؤاد ي٦ب ػ ي
كالشيخ اٞبد ُب ا١بناف ي٩بج يد

فػ ػلػق ػبػػره رض ػػواف جػ ػػاء مػ ػػؤرخػ ػان
كقد قاؿ الشيخ الشاعر حسن العلكاكم ا٤بوصلي م ٌداح الرسوؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) قصيدة ُب راثء الشيخ اٞبد السبعاكم مطلعها :
كلكم نوحوا على السبعاكم

اي أىل قليعات كا٤بكاكم

كاستمر ىذا ا٤بسجد قائمان كجرل عليو توسيع كاعمار على نفقة ا٤بتربعْب كاحملسنْب ككاف ذلك ُب عاـ َُِِـ،
كفتحت فيو مدرسة دينية لتعليم القرآف الكرًن حيث ًب تعيْب إماـ ا١بامع من قبل دائرة اكقاؼ نينول كىو حسْب شفاء
النعيمي ،فتجملت احمللة بو كبركحانيتو كاب٤بكانو الدينية ٥بذا ا٤بسجد أب سنة َُِْـ تلك السنة ا٤بشؤكمة الٍب احتل

دمر فيها من ا١بوامع كا٤بساجد العريقة ٕبضارهتا كاترٱبها ،فتعرض ىذا ا٤بسجد للهدـ
كدمر ما ٌ
فيها داعش ا٤بوصل ٌ
كالتدمّب على يد ىؤالء العصاابت االجرامية ٍب أتت ا٢برب للقضاء على داعش سنة َُِٔـ كالٍب احرقت االخضر

كاليابس ُب ا٤بدينة فلم يبقى ٥بذا ا٤بسجد اثر كبعد انتهاء ا٢برب كٙبرير ا٤بنطقة من داعش ،بدأت ا٤بدينة تنتفض شيئان
فشيئان على يد سواعد ابنائها ،فكاف اف بدأ اعمار ىذا ا٤بسجد ،كبعد االتصاؿ اب١بهات ا٤بعنية حملافظة نينول كبكتاب
أتييد من مديرية اكقاؼ نينول حوؿ رفع االنقاض ،الذم صدر ُب الشهر السابع من سنة َُِٖـ ًب رفع االنقاض من

قبل ٧بافظة نينول ،كتركت ارض ا٤بسجد بدكف بناء كلغاية عاـ ََِِـٍ ،ب بدأ اعمار ا٤بسجد بتاريخ ََِِِٖ/ٗ/

حيث قامت ٦بموعو من العماؿ ابزالة االتربو ا٤بَباكمة من ارضية ا٤بسجد ٕبدكد عمق مَب أب مَب كنصف تقريبان كحفر

السرداب الذم فيو الضريح الجل ازالة االنقاض من داخل السرداب بعمق مَباف كنصف تقريبان كطوؿ ُٕ مَب كعرض

ٕ امتار  .كمن ا١بدير ابلذكر اف ضريح الشيخ اٞبد السبعاكم بقى مثل ما كاف عليو سابقان كقد ًب بناء السرداب
ابلكونكريت ا٤بسلح كارضية السرداب كا١بدراف ،الف االتربة كاالنقاض الٍب كانت حوؿ ا٤بسجد كانت ابرتفاع ٕبدكد
اربع امتار اك اكثر ،كالصور ا٤برفقة تبْب بناء السرداب كصب ا١بدراف كالسقف اضافة أب بناء ا٤بسجد الذم فوؽ

السرداب ،علمان ابف مصاريف بناء ا١بامع من تربعات احملسنْب كا٣بّبين ال سيما عشّبة السبعاكيْب كقاـ ابالشراؼ على

البناء الشيخ خليل ابراىيم العبود السبعاكم ،كىي صدقة جارية ُب ميزاف حسناهتم  .كقد شجع اعمار ىذا ا٤بسجد

االىإب القاطنْب حوؿ ا٤بسجد أب اعمار بيوهتم تزامنان مع إعمار ا٤بسجد .

()23

مـوصليـات

العدد ( 06 :ذي القعدة 2441هـ /حزيران 1612م)

()24

مـوصليـات

العدد ( 06 :ذي القعدة 2441هـ /حزيران 1612م)

()25

مـوصليـات

العدد ( 06 :ذي القعدة 2441هـ /حزيران 1612م)

٫باكؿ ُب ىذا ا٤بقاؿ تقدًن عرض لرسالة ا٤باجستّب ا٤بوسومة ( :ا٤بسكوكات ا٢بمدانية) كا٤بيقدمة من قبل
الطالبة اٲباف عدانف العزاكم ،كالٍب نوقشت ُب قسم االاثر ُب كلية اآلداب ٔبامعة بغداد سنة ُٖٓٗ.ككانت إبشراؼ

الدكتور انىض عبدالرازؽ دفَب.اما اعضاء ١بنة ا٤بناقشة فتضمنت كل من الدكتور صالح حسْب العبيدم كالدكتور دمحم

ابقر ا٢بسيِب كالدكتور عبدالعزيز ٞبيد سآب رئيس ١بنة ا٤بناقشة.

كقد مشلت ٧بتوايت الرسالة على مقدمة كٟبسة فصوؿ كخالصة  ،فضالن عن ا٤بصادر كا٤بالحق .تناكلت
الباحثة ُب ا٤بقدمة عرضان للموضوع من حيث أٮبيتو كاسباب اختياره مع تقسيمات لو.
كدرست الباحثػة ُّْ مسػكوكة

ٞبدانيػػة  ،منهػػا َٗدينػػارا كِِّ درٮبػػا،
َّٗ مس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكوكة

فضالن عن

٧بفوظ ػػة ُب ا٤بتح ػػف العراق ػػي  ،ام ػػا الب ػػاقي

فكانػػت موزعػػة ُب ابقػػي مػػدف العػراؽ كبقيػػة

مدف الوطن العريب.

ُب الفصل االكؿ ٙبدثت الباحثة

عن اتريخ ا٢بمدانيْب كعن اصو٥بم كنسبهم
أب جدىم ايب العباس بن ٞبدكف كالذم

ينتسب أب قبيلة بِب تغلب بن كائل ٍ ،ب
تناكلت الباحثة دكر جدىم ٞبداف ككيف

كصل أب سدة ا٢بكم .كعالقتو اب٣بلفاء
العباسيْب ،كالتطرؽ أب اسرة اؿ ٞبداف

كمنهم ا٢بسْب بن ٞبداف حيث استخدمو
ا٣بليفة ُب أتديب القرامطة ُب بالد الشاـ،

ٍب استخدامو ُب اخضاع الطولونيْب ُب
مصر ،ك٧باربتو لثوار من قبائل العرب ،كُب
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ىذا الفصل تكلمت عن دكر ا٢بسْب بن ٞبداف ُب خلع ا٣بليفة العباسي ا٤بقتدر ابهلل كتولية ابنو ا٤بعتزٍ ،ب التطرؽ إٔب

دكر ا٣بالفة العباسية ُب العفو عن ا٢بسْب بن ٞبداف كاعطاءه كالايت اتبعة للخالفة العباسية كداير ربيعة كدايربكر،
كتكلمت عن كيفية القبض على ا٢بسْب كعلى بقية افراد بيتو كزجهم ابلسجن مع اهتامو ابلتآمر على ا٣بالفة كقتلو،

كبعض من أفراد االسرة ا٢بمدانية كقتلهم كمنهم ابو ا٥بيجاء عبدهللا بن ٞبداف حيث تناكلت الباحثة قياـ ا٣بليفة أب
اعطاء االكامر أب عبدهللا بن ٞبداف إبخضاع الثوار ُب كالية ا٤بوصل ككيفية العودة أب حكم ا٤بوصلٍ ،ب اشَباؾ ايب

ا٥بيجاء كاخوتو ُب دفع خطر القرامطة عن بغداد ،كاشراكهم ُب حادث خلع ا٣بليفة ا٤بقتدر ابهللٍ ،ب التطرؽ أب العالقة

بْب مؤنس ا٤بظفر كا٢بمدانيْب حيث كانت تربطهم عالقة جيدة.

كمشل الفصل ايضا أتسيس االمارة ا٢بمدانية ُب ا٤بوصل من حيث كصوؿ ا٢بسن بن عبدهللا أب حكم ا٤بوصل

كالعمل على توسيع ملكو كالستيالء على دايربكر ٍب ظهور علي بن عبدهللا على مسرح ا٢بياة السياسية ا٢بمدانية كتولية

بعض االعماؿٍ ،ب تطلع ا٢بمدانيوف لالستيالء على زماـ السلطة ُب بغداد من حيث اصطداـ امّب االمراء ٔبكم اب٢بسن
بن عبدهللا عما طلبو ُب دفع ا٣براج ،كالتطرؽ إٔب احواؿ ا٣بالفة العباسية قبيل تولية ا٢بسن بن عبدهللا امرة االمراء ٍب

كاليتو ٥بذا ا٤بنصبٍ .ب التحدث عن سياسة انصر الدكلة ُب بغداد ،كدكره ُب توطيد األمن كالسالـ كالوظائف العليا ُب
عهده ،كُب ىذا الفصل مشل الكالـ عن عودة ا٢بمدانيْب أب ا٤بوصل كاالسباب الٍب ٞبلت انصر الدكلة على ترؾ بغداد

كالعودة أب ا٤بوصل ،كما سلطت الضوء على عالقة امراء بغداد اب٢بمدانيْب ُب ا٤بوصل مثل توزكف كابن شّبزاد

كموقفهم من ا٢بمدانيْب ،كعالقة ا٢بمدانيوف مع البويهيْب ،كمشل الكالـ عن االايـ االخّبة لناصر الدكلة ا٢بمداين

كاشَباؾ اكالده ُب ا٢بكم معوٍ ،ب سجنو كهنايتو .كتناكلت الباحثة حلفاء انصر الدكلة كىم ابناءه السيما مسألة ا٢برب

الٍب نشبت بْب ايب تغلب ابن انصر الدكلة كاالمّب البويهي عز الدكلة ،كتطرقت ايضا أب هناية ا٢بمدانيْب ُب ا٤بوصل

كسقوطهم.

اما عن ا٢بمدانيْب ُب حلب فتحدثت الباحثة عن سيف الدكلة ا٢بمداين قبيل امارتو ُب حلب ،كىو االبن

الثاين اليب ا٥بيجاء عبدهللاٍ ،ب الَبكيز على احواؿ بالد الشاـ قبيل دخوؿ سيف الدكلة أب حلب كالسيطرة عليها ،
كعالقتو ابلدكلة االخشيدية ٗبصر ككذلك التطرؽ أب عالقتو ابلبيزنطيْب ،مع الَبكيز على اخر اايـ سيف الدكلة.
كعرضت الباحثة ايضا سياسة سيف الدكلة ا٤بالية كا٢بربية كبعض مظاىر حكمو كحياتو ٍ ،ب التكلم عن االمارة

ا٢بمدانية ُب حلب ب عد سيف الدكلة مثل سعد الدكلة ابو ا٤بعإب شريف كعالقتو ابلركـ كاحوالو الداخلية كعالقتو

ابلفاطميْب .كايضا من بعده كاف سعيد أبو الفضائل سعيد .كاخّبان كليس اخران ا٢بديث عن سقوط الدكلة ا٢بمدانية ُب
حلب ٗبقتل ابو الفضائل ككاف ذلك سنة( ِّٗىػََُِ/ـ).

اما الفصل الثاين فشملت ا٤بسكوكات العربية قبل ا٢بمدانيْب فتحدثت الباحثة على النقود من فَبة العراؽ

القدًن كحٌب توٕب ا٢بمدانيوف حكم ا٤بوصل ،فتطرؽ أب سك العملة ُب العراؽ القدًن السيما عند البابليْب ٍب تطرقت ُب

الكالـ عن العمالت عند العرب قبل االسالـ كتعاملهم ابلدراىم الساسانية السيما العراؽ ،كاشارت أب ا٤بسكوكات قي
عصر الرسالةٍ ،ب االنتقاؿ ُب الكالـ عن النقود ُب عصر ا٣بلفاء الراشدين .اما العصر االموم فاستمر التعامل ابلدراىم

()27

مـوصليـات

العدد ( 06 :ذي القعدة 2441هـ /حزيران 1612م)

الفضية كالداننّب الذىبية .كمشل العصر العباسي تطوران ُب سك العمالت النقدية من عهد ا٣بليفة ابو جعفر ا٤بصور كحٌب

عهد ا٣بليفة ا٤بعتمد على هللا.

ُب حْب أف الفصل الثالث كاف عنوانو الدينار ا٢بمداين طرزه كقوالبو حيث اىتم ا٢بمدانيوف من خالؿ

استقرارىم ابلعاصمة بغداد عامة كا٤بوصل ٖباصة ابألمور االقتصادية السيما مسالة العملة كسكها كصناعتها على شكل

قوالب ،منها قوالب الطراز االكؿ الوجو لداننّب مدينة السالـ سنة ُّّىػ ،كايضا دينار ا٤بوصل كالقلعة لسنة ِّّىػ،
كعندما ابتعدكا ا٢بمدانيوف عن العاصمة بغداد انقطعت الداننّب ا٢بمدانية بعد سنة ِّّىػ ،لكن سنة ّّْىػ ٛبكنوا

من سك العمالت السيما ُب عهد ا٣بليفة ا٤بطيع هلل عندما دخلوا بغداد مرة اثنية .ككذلك ىناؾ دينار ضرب ُب ا٤بوصل

سنة ّٗٓىػ،كاخر سنة َّٔىػ.

اما الفصل الثالث فشمل الدرىم ا٢بمداين طرزه كقوالبو كأكؿ درىم ضرب كاف سنة َّّىػ ُب عهد ا٣بليفة

ا٤بتقي هلل عندما تقلد االمّب انصر الدكلة ا٢بمداين منصب امّب االمراء ،كاستمر ضرب الدراىم ا٢بمدانية حٌب سنة

ّٖٗىػ ،كبلغ اعداد ىذه الدراىم ِّّدرٮبا ِِّ.درىم ٧بفوظ ُب ا٤بتحف العراقي ،كدرٮباف ٧بفوظاف ُب متحف
ا٤بوصل ،كدرىم كاحد ٧بفوظ ُب متحف اربيل ،فعرضت الباحثة مراحل ضرب الدراىم  ،منها دراىم مدينة السالـ لسنة

َّّىػ،كدراىم ا٤بوصل لسنة َّّىػ ،كسنةِّّىػ كسنةّّّىػودراىم ا٤بوصل سنة ّّْىػٍ،ب درىم ا٤بوصل
لسنةّّٖىػ،كدرىم ا٤بوصل سنة ُّْىػ كسنةِّْىػ،كسنة ّّْىػ،كدرىم سنة ّْٓىػ كسنة ّْٔىػ،كدرىم سنة

ّْٖىػ،كسنة ّْٗىػ كىناؾ دراىم كثّبة انتهت أب درىم ا٤بوصل سنةِّٔىػٍ.ب تناكلت الباحثة دراىم نصيبْب من

سنة َّّىػ إٔب سنةِّٔىػ .اما دراىم فلسطْب فكاف درىم سنة َّّىػ كدرىم سنةُّّىػ .كدرىم الكوفة سنة
ُّّىػ كدرىم كاسط سنة ُّّىػ.كدرىم قلعة حلب سنة ِّّىػ،كدراىم حلب سنة ّّْىػ كسنةَّْىػ كسنة
ّٖٗىػ كدرىم حراف سنة ّّْىػ كسنة ّّٕىػ كدرىم ٞبص سنة ّّٓىػ كسنة ِّْىػ كدرىم ا١بزيرة

سنةّّٔىػ ،كدرىم بيزنطة سنةّّٗىػ كدراىم ميافارقْب سنةّّْىػ ،كسنة ّْٖىػ كسنة َّٓىػ،كدراٮبالرحبة
سنةّْٖىػ كسنة ّْٗىػ كسنة َّٓىػ ،كدرىم طرسوس سنةّْٓىػػ ،ككانت ىناؾ خزانة ايب تغلب ا٢بمداين لكن
السنة كانت ٩بسوحة.

ككاف الكالـ الفصل ا٣بامس عن ا٤بدف الٍب ضربت هبا ا٤بسكوكات ا٢بمدانية ،كىي بغداد كا٤بوصل كنصيبْب

كحلب كفلسطْب ككاسط كالكوفة كحراف كٞبص كجزيرة ابن عمر كبيزنطة كميافارقْب كالرحبة كطرسوس كالرافقة.

كتضمنت ا٣باٛبة خالصة أب ما خرجت بو الباحثة من استنتاجات كدراسة ٥بذا ا٤بوضوع .كاستخدمت الباحثة

ُب ىذه الرسالة ا٤بصادر كا٤براجع ،فبلغ عدد ا٤بصادر االكلية كا٤براجع ( ٕٓ)كتاب ،اما الكتب االجنبية

فكانت(ٗ)كتاب .فضال عن جداكؿ للكُب كااللقاب على ا٤بسكوكات ا٢بمدانية كايضان جداكؿ ابألكزاف ا٤بسكوكات
ا٢بمدانية كجداكؿ الزخرفة كا٢بركؼ على ا٤بسكوكات ،.فضالن عن الصور ا٣باصة ابلعمالت ا٢بمدانية.
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قدـ الباحث خضر اٞبد سليماف عثماف رسالتو للحصوؿ على شهادة ا٤باجستّب من جامعة ا٤بوصل /كلية اآلداب/

قسم التاريخ لعاـ ََِِ تراكحت عدد الصفحات (ِٕٗ) صفحة ،كتكمن أٮبية ىذه الرسالة ُب التعػرؼ علػى طبيعػة
عمل مركز دراسات ا٤بوصل بوصفو كاحدا من ا٤براكز البحثيػة األكادٲبيػة الرائػدة ُب ٦بػاؿ البحػث العلمػي كاألكػادٲبي ُب
جامعة ا٤بوصل ،كيهد ؼ للمساٮبة اب٪باز البحوث كالدراسات العلمية كإبراز دكر مدينة ا٤بوصل الرايدم كا٢بضارم.

ككاف موضوع البحث كاسع كشامل ،كيبدك اف الباحث كاف موفقا ُب اختيار عنواف رسالتو الٍب تناكلت طبيعة عمل

مركز دراسات ا٤بوصل بوصفو كاحدا من ا٤براكز البحثية األكادٲبية الرائدة ُب ٦باؿ البحث العلمي كاألكػادٲبي ُب جامعػة

ا٤بوصػػل ،كيهػػد ؼ للمسػػاٮبة اب٪بػػاز البحػػوث كالدراسػػات العلميػػة كإبػراز دكر مدينػػة ا٤بوصػػل الػػرايدم كا٢بضػػارم ككانػػت

بصمات الباحث ابرزة ُب ىذا ا١بهد العلمي من خالؿ الواثئق كا٤بصادر كا٤براجع.

أتسػػس ابسػػم مركػػز كاثئػػق ا٤بوصػػل عػػاـ ُِٗٗـ٢ ،بفػػظ األرشػػفة كا٤بلفػػات القدٲبػػة كالػػٍب تتعلػػق ٗبدينػػة ا٤بوصػػل

للحفػػاظ عليهػػا مػػن الضػػياع كالتلػػف ،كلتكػػوف ٙبػػت يػػد البػػاحثْب ليسػػهل علػػيهم االسػػتفادة منها.كجػػاء قػرار كزارة التعلػػيم

العػػإب ابسػتحداث مراكػػز ٕبثيػػة أكادٲبيػػة ُب العػػاـ َُٗٗ لغػػرض توسػػيع نشػػاط ا٤براكػػز البحثيػػة الرصػػينة ،ككػػذلك دمػػج
ا٤براكز الضعيفة ٗبراكز أكادٲبية أخرل كنقل كاثئقها إٔب ا٤بركز الوطِب للواثئق ،كقد صدر األمر الوزارم ابستحداث مركز

دراسات ا٤بوصل ،ا٤بركز األكادٲبي ا٤بتخصص ابلدراسات اإلنسانية كالتارٱبية حوؿ مدينة ا٤بوصل عاـ ُِٗٗ.

كُب عاـ ُٔٗٗ ـ ٙبوؿ مػن (مركػز كاثئػق ا٤بوصػل) إٔب تسػمية (مركػز دراسػات ا٤بوصػل) كىػو مركػز ٕبثػي أكػادٲبي

متخصػػص ابلدراسػػات اإلنسػػانية حػػوؿ اتريػػخ مدينػػة ا٤بوصػػل كعمومػػا إف ىػػذا ا٤بركػػز ٱبػػتص اب٪بػػاز البحػػوث كالدراسػػات

العلمية الرصينة كعقد الندكات كا٤بؤٛبرات كإصدار اجملالت كالنشرات العلمية.

تؤب إدارة مركز دراسات ا٤بوصل أربعة مدراء كىم  :د.٭بّب طو ايسْب كد.مؤيد عيػداف كد.مػزاحم عػالكم كد .ذنػوف

الطائي ساٮبوا ابال٪باز العلمي كالبحثي من الكشف عن اتريخ مدينة ا٤بوصل اجمليد من خالؿ إبراز اترٱبها ا٢بضارم منذ
ا٢بقػب التارٱبيػة القدٲبػة كفػَبات التػاريخ ا٢بػديث كاإلسػالمي حػٌب كقتنػػا ا٢بػإب عػرب طػرؽ عػدة مػن أٮبهػا ،تػدفق الكتػػب

كاجملػػالت كالنش ػرات العلميػػة كالتارٱبيػػة كاألدبيػػة كاالجتماعية...فضػػال عػػن اسػػتقطاب الشخصػػيات ا٤بوصػػلية ذات األثػػر
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التارٱبي كاألديب كا لفكرم كاالجتماعي ،كفسح اجملاؿ ٥بم من خالؿ التعبّب عن إبداعاهتم كإسهاماهتم ُب الندكات العلمية
ا٤بتعلقة ٗبدينة ا٤بوصل.

أتلفت الرسالة من مقدمة كأربعة فصوؿ كخاٛبة كمالحق كمصادر ،تناكؿ الفصل األكؿ ا٤براكز البحثية عا٤بيا كعربيػا

كعراقيا ،كسلط الفصػل الثػاين إٔب نشػأة مركػز دراسػات ا٤بوصػل كطبيعػة ا٥بيكػل التنظيمػي كاإلدارم كالعلمػي لػوُ ،ب حػْب
تناكؿ الفصل الثالث إصدارات ا٤بركز من الكتب كالنشرايت ،كتطرؽ الفصل الرابع األنشطة العلمية للمركز ،فضال عن

اف الرسالة تضمنت على جداكؿ مهمة كضحت بشكل دقيق طبيعة األنشطة العلمية كاألدبية للمركز.

تضمن الفصل األكؿ أربعة مباحػث عػرض مفهػوـ ا٤براكػز البحثيػة عا٤بيػا كعربيػا كعراقيػا ،ففػي نشػأة ا٤براكػز البحثيػة

عا٤بيا تناكلت األدكار كالدراسات كالتحليالت الٍب قامت هبا تلك ا٤براكز البحثيػة الػٍب شػكلت البػؤرة األساسػية لصػياغة

السياسة العامة للدكلة ،ككيف برزت أٮبية تلك ا٤براكز ُب القرف الثامن عشر كما يعػرؼ ب(الكراسػي العلميػة) ،كانتهػت
بتصػنيفها علػػى مراكػػز حكوميػة كخاصػػة كأكادٲبيػػةُ ،ب تنػاكؿ ا٤ببحػػث الثػػاين نشػأة ا٤براكػػز البحثيػػة عربيػا كانػػت ا٢باجػػة ٥بػػا

كبّبة لوجود الكثّب من ا٤بشاكل السياسية كاالقتصادية كما تعانيو من ٨بالفات االستعمار إذ برز أكؿ مركز ٕبثي عريب ىو
معهد البحوث كالدراسات العربية تبعتو مراكز عدة ُب أقطار الوطن العريب كًب توضيح أٮبيػة تلػك ا٤براكػز البحثيػة كإبػراز

ا٤بهاـ العلمية كالبحثية كاالستشارية الٍب قدمها لصناع القرار كا٢بكومة.

أمػػا الفصػػل الثػػاين فقػػد عػػرض أتسػػيس مركػػز دراسػػات ا٤بوصػػل (ُٗٗٗ )َُِٗ-كقسػػم إٔب ثالثػػة مباحػػث تنػػاكؿ

ا٤ببحث األكؿ فكرة أتسيس مركز دراسات ا٤بوصل ٗبوجب قرار كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي كالدكر الذم مارسو

ا٤بركز ُب ٝبيع الواثئق ا٤بهمة كحفظها كتطور عمل ا٤بركز كتغػّب ا٠بػو مػن مركػز كاثئػق ا٤بوصػل إٔب مركػز دراسػات ا٤بوصػل

كالتعريف اب٤بركز كأىدافو كعالقتو ابجملتمع.

كعػػرض ا٤ببحػػث الثػػاين ا٥بيكػػل التنظيمػػي للمركػػز كمهػػاـ مػػديره ك٦بلػػس إدارتػػو كابػػرز اختصاصػػات ٦بلػػس اإلدارة

كصالحياتو كمديرك ا٤بركز للمدة مابْب (ُٗٗٗ .)َُِٗ-كتناكؿ ا٤ببحػث الثالػث ٦بلػس إدارة ا٤بركػز كمالكػو اإلدارم
كالكػػادر الػػوظيفي اإلدارم لػػو كتقسػػيماتو كالتوصػػيف الػػوظيفي للمػػالؾ اإلدارم كالكػػادر التدريسػػي كالتوصػػيف الػػوظيفي
كالتخصصي للفريق البحثي كعمل الباحث كاألقساـ العلمية لقسػم الدراسػات التارٱبيػة كاألدبيػة كاللجػاف العلميػة كىيػأة

ٙبرير ٦بلة دراسات موصلية كاللجنة ا٤بركزية لضماف ا١بودة كاألداء ا١بامعي.

كمشػػل الفصػػل الثالػػث اإلصػػدارات العلميػػة للمركػػز (ُٔٗٗ )َُِٗ-كتكػػوف ا٤ببحػػث األكؿ مػػن الكتػػب الػػٍب

أصدرىا ا٤بركز مػابْب (ُٔٗٗ ،)َُِٗ-كعػرض الكتػب ،كطبيعػة ا٤بؤلفػات كتصػنيفها ٕبسػب ا٤بوضػوعات ،كتنػاكؿ ُب

ا٤ببحػػث الثػػاين تقسػػيم النشػػرايت الػػٍب كػػاف أبرزىػػا٦ ،بلػػة دراسػػات موصػػلية (ََُِ ،)َُِٗ-ك٭بػػاذج مػػن إعػػدادىا،
كأعداد البحوث ا٤بنشورة فيها لتدريسي ا٤بركز كنشرة قراءات موصلية (َُُِ ،)َُِٗ-كأعػدادىا كأعػداد البحػوث

ا٤بنشورة فيها لتدريسي ا٤بركز ،كنشرة أنشطتنا (َُُِ ،)َُِٗ-كأعدادىا.

أمػػا الفصػػل الرابػػع كاألخػػّب فقػػد ركػػز علػػى األنشػػطة العلميػػة للمركػػز ،كتضػػمن ثالثػػة مباحػػث تطػػرؽ ا٤ببحػػث األكؿ

ا٤بػػؤٛبرات ،كنػػدكات ا٤بركػػز العلميػػة (ُّٗٗ ،)َُِٗ-كعنػػاكين الكتابػػة التارٱبيػػة للنػػدكات ا٤بركػػز ،كالبحػػوث العلميػػة

لتدريسي ا٤بركز ،كا٢بلقات النقاشية (ُٔٗٗ ،)َُِٗ-كالبحوث العلمية لتدريسي ا٤بركز ُب تلك ا٢بلقات ،كتطرؽ ُب
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ا٤ببحػػث الثػػاين توثيػػق ا٤بركػػز للشخصػػيات ا٤بوصػػلية فيػػديواي ،كتوظيػػف ا٤بكتبػػة االفَباضػػية ُب ا٤بركػػز كا٤بكتبػػة كاللقػػاءات
التلفازية ،كتناكؿ ا٤ببحث الثالث األنشطة العلمية ٤بركز دراسات ا٤بوصل ،كُب داخل العراؽ مع عدة مراكز ُب ٧بافظػات
متنوعة ،كُب خارج العراؽ مع مراكز ٕبثية كجامعات من دكؿ متعددة أبرزىا الدكؿ منها (ا٤بملكة األردنية ا٥بامشية) ،ديب،

سوراي ،تركياٝ ،بهورية مصر العربيػة ،ا٤بملكػة ا٤بتحػدة انكلػَبا) .كختمػت الرسػالة ابسػتنتاجات كتوصػيات هبػدؼ االرتقػاء

بواقعو كتطويره كجعلو أكثر قدرة على التفاعل ا٢بضارم.

كُب ا٣باٛبة فقد توصل الباحث إٔب العديد من االستنتاجات

ُ -سعى مركز دراسػات ا٤بوصػل إٔب تعميػق أداة البحػث العلمػي بوسػائل شػٌب أبرزىػا زايدة عػدد البػاحثْب ُب ا٤بركػز مػن
ٞبلة الشهادات العليا (ا٤باجستّب كالدكتوراه) ُب ٚبصصات التاريخ كاألدب كاالجتماع.

ِ-شجع ا٤بركز ابحثيػو ُب االشػَباؾ اب٤بػؤٛبرات العلميػة خػارج العػراؽ ،كقػد شػارؾ تدريسػو ا٤بركػز ُب عػدد مػن ا٤بػؤٛبرات
الٍب عقدت ُب سوراي كاألردف كتركيا كلعدة مرات ،إٔب جانب ا٤بشاركات ُب ا٤بؤٛبرات كالنػدكات احملليػة داخػل العػراؽ ُب

ا١بامعات العراقية.

ّ-أكد ا٤بركز أٮب ية األرشيف الفيديوم الذم يضم سّب الشخصيات ا٤بوصلية البارزة كالفاعلة ٩بن اثركا ا٢بياة اب٪بازاهتم
عن مدينة ا٤بوصل ضمن ٚبصصاهتم على الصعد كافة.

ّ -كثق ا٤بركز عالقاتو العلمية مع ا٤براكز البحثية ا٤بناظرة داخل العراؽ كخارجو منها معهد الَباث العلمي ٔبامعة حلب
ََِٖ  ،إذ عقد فيو ندكة مشَبكة مع مركزان عرب اتريخ العالقات بْب ا٤بوصػل كحلػب ،إٔب جانػب ذلػك التبػادؿ ا٤بعػرُب
مع مؤسسة ٝبعية ماجد ُب ديب كمؤسسة مرمرة ُب اسطنبوؿ كال ننسى عالقة مركػز دراسػات ا٤بوصػل مػع مركػز دراسػات

اببل ،كمركز دراسات دىوؾ ،كمركز دراسات الكوفة.

ْ-انشػػأ مركػػز دراسػػات ا٤بوصػػل موقعػػا علػػى االنَبنػػت الػػذم سػػاىم ابلتعريػػف ابىػػداؼ ا٤بركػػز العلميػػة ككػػادره البحثػػي
كأىدافو كأنشطتو كا٪بازاتو كإصداراتو.

ٔ -أاتح مركز دراسات ا٤بوصل للباحثْب من خارج ا١بامعة للمشاركة ُب األنشطة العلمية ا٤بتعددة الٍب يقيمها كالندكات
كالنشرايت ا٣باصة بو.

ٕ -أقاـ مركز دراسات ا٤بوصل الدكرات الثقافية الصحفية ابلتعاكف مع ا٤بؤسسات ا٤بختلفة كمنها اجمللس األعلى للثقافة
كالفنػػوف ُب ٧بافظػػة نينػػول ،كٝبعيػػة الفنػػانْب التشػػكيليْب ُب ا٤بوصػػل كأقػػاـ ا٤بعارض،كا٤بعػػارض الفنيػػة ُب أركقػػة ا١بامعػػة،

كالدكرات الصحفية ابالشَباؾ مع إدارات عدد من الصحف منها صحيفة نينول كصحيفة ا٤برصاد.

ٖ -كاف للمركز دكرا ُب التنبيو على ا٤بخاطر احملدقػة ابلشػواىد التارٱبيػة كا٢بضػارية ُب ا٤بوصػل عػن طريػق عقػد النػدكات
ا٤بتخصصػػة كمفاٙبػػة ا١بهػػات ذات العالقػػة ُب الع ػراؽ كخارجػػو ،كمػػن ذلػػك األخطػػار احملدقػػة بقلعػػة ا٤بوصػػل (ابشػػطابيا)،

كمئذنػػة (ا١ب ػػامع النػػورم) ،كم ػػا ح ػػاؽ ابلعمػػارة ا٤بوص ػػلية كاحملػػالت الس ػػكنية كا١بوام ػػع كا٤بسػػاجد كا٤ب ػػدارس كا٢بمام ػػات
كا٣باانت كالقيصرايت كاألسواؽ كغّبىا من ا٤بفردات العمارة ا٤بوصلية كدعاة ا٤بؤسسات ذات العالقة ابلَباث كمؤسسة

األغا خاف كاليونسكو إٔب االىتماـ ببقااي ا٤بوركث ا٤بعمارم.
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ٗ -رفػػد مركػػز دراسػػات ا٤بوصػػل ا٤بكتبػػة ا٤بوصػػلية ُب ا٤بركػػز اب٤بصػػادر ا٢بديثػػة كا٤بؤلفػػات كالرسػػائل كاالطػػاريح ا١بامعيػػة
كالػػدكرايت كبعػػض الصػػحف احملليػػة ،كحػػوؿ إدخػػاؿ ا٤بعلومػػات ا٤بكتبيػػة عػػن ا٤بصػػادر كعناكينهػػا إٔب بيػػاانت الكَبكنيػػة ُب

جهاز ا٢باسوب ،فضال عن كجود ا١بذاذات الورقية.

َُ -عمػػل ا٤بركػػز علػػى تكػػرًن ٬ببػػة مػػن مبػػدعي مدينػػة ا٤بوصػػل سػػنواي (َّ) شخصػػية ُب التخصصػػات ا٤بختلفػػة بػػدرع
اإلبداع للذين أضاؤكا ا٤بشاىد الفكرية كالعلمية كاألدبية كالفنية كالصحفية كالرايضية كُب اجملاالت األخرل.

ُُ -أ٪ب ػػز ابحث ػػو ا٤بركػ ػػز م ػػا يزيػػػد عػ ػن (ََٓ) ٕبػ ػػث علم ػػي أكػػػادٲبي ُب ٚبصص ػػات التػ ػػاريخ اإلس ػػالمي كا٢بػػػديث،
كموضوعات ُب األدب كا٤بوركث ا٤بوصلي كُب التنمية االجتماعية كمشكالهتا.

ُِ -ادخل ا٤بركز ا٤بنتسبْب كافة من تدريسيْب كموظفْب ُب دكرات التعليم ا٤بستمر مػن اجػل تطػوير قػابليتهم كمهػاراهتم
البحثية كالوظيفية الذم انعكس على تطوير اال٪باز البحثي كالوظيفي جنبا إٔب جنب.

ُّ -أصدر ا٤بركز عددا من اجملالت العلمية كالنشرات ،كحصلت ٦بلة دراسات موصلية كىي ٦بلة علميػة ٧بكمػة علػى
الَبقػػيم الػػدكٕب لتكػػوف ضػػمن اجملػػالت ا٤بعػػَبؼ هبػػا ،أمػػا ٦بلػػة موصػػليات كىػػي ٦بلػػة ثقافيػػة صػػدر منهػػا أعػػداد ال ابس هبػػا

كاسػػتقطبت كتػػااب كابحثػػْب مػػن خػػارج ا١بامعػػة أسػػهموا عػػرب مقػػاالهتم إبث ػراء ا٤بوضػػوعات فيهػػا إٔب جانػػب ابحثػػي ا٤بركػػز
كا١بامعػػة ،كمػػا ًب اسػػتحداث نشػػرايت أخػػرل( ،كإضػػاءات موصػػلية)(كقراءات موصلية)ك(أنشػػطتنا) أسػػهمت ٝبيعػػا ُب

النشر ا٤بعرُب الذم يضطلع بو ا٤بركز كأحد أىدافو العلمية كالثقافية.

ُْ -سػػاىم تدريسػػيو ا٤بركػػز إبلقػػاء احملاضػرات علػػى طلبػػة الدراسػػات األكليػػة ،ككػػذلك اإلشػراؼ علػػى رسػػائل ا٤باجسػػتّب
كالدكتوراه لطلبة الدراسات العليا.
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من ا٤بعلوـ أف مدينة ا٤بوصل كانت غنية أبعالمها من مؤرخْب ،ك٧بدثْب ،كقضاة  ،ككتاب  ،كشعراء ،كأدابء،

كأبن األثّب ،ك أيب ٛباـ حبيب بن اكس الطائي كغّبىم ،كما أ٪ببت ٦بموعةن أخرل من العلماء كاألدابء كمنهم الشاعر

ا٤بوصلي أبن زيالؽ.

ىو ٧بي الدين يوسف بن يوسف بن سالمة بن
إبراىيم ا٥بامشي ا٤بوصلي ا٤بعركؼ ب(ابن زيالؽ)
ينتهي نسبو العريب إٔب العباس بن عبد ا٤بطلب عم

شاعر ككاتب كلد ُب ا٤بوصل ُب
النيب دمحم،
ه
العاـ(َّٔقَُِٕ /ـ ) كتعلم فيها على أيدم

خّبة علمائها كأدابءىا ،كقدأشتغل ُب كتابة ديواف
االنشاء للدكلة ُب ا٤بوصل ،كقد ذكرتو ا٤بصادر
التارٱبية ابىتماـ ،ال سيما كتب التاريخ اإلسالمي

العاـ

كمنها( مرآة الزماف) لسبط ابن ا١بوزم،

ك(البداية كالنهاية) ألبن كثّب ،ك(شذرات الذىب)

للحنبلي ككتب الَباجم كمنها (فوات الوفيات)
لل يكتييب ،كقد ذيكً ىر عنو أنو عاصر دخوؿ ا٤بغوؿ
للموصل بقيادة القائد ا٤بغوٕب سنداغو ُب عهد
حاكمها ا٠باعيل بن بدر الدين لؤلؤ ،لذلك فقد

عاش معاانة ا٤بوصل من ا٤بغوؿ كال شك أف أحداث
تلك ا٢بقبة قد أثرت ُب طبائعو.

لقد ساىم أبن زيالؽ ُب نقل بعػض األخبػار
التارٱبية كمعظم ما نقلو كاف عن ا٤بغوؿ كذلك لتػأثره ٗبػا فعلػوه ُب ا٤بوصػل ،فػ يذكًر عنػو أف ا٤بغػوؿ حينمػا دخلػوا ا٤بوصػل
و
التخريب كالتدمّب كأنو اشَبؾ ُب الدفاع عن ا٤بوصل ،كما ذكر أف ا٠باعيل بن بدر الدين لؤلؤ أمّب ا٤بوصػل
أعملوا فيها
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قاـ ٗبراسلة ا٤بغوؿ كطلب األماف من ا٤بغوؿ لطوؿ مدة حصار ا٤بوصل كتوقف كصػوؿ اإلمػدادات الغذائيػة٩ ،بػا دعػا هبػم

إٔب خداعػػو كاالسػػتجابة لطلبػػو ،كبعػػد دخػو٥بم أب ا٤بدينػػة قػػاموا ابلقػػبض عليػػو أم ا٠باعيػػل بػػن لؤلػػؤ ،كقتلػػوا كلػػده عػػالء

الدين ،كعلقوا رأسو ُب الطريق.

يبق أبن زيالؽ مقيمان ُب ا٤بوصػل ،فقػد كػاف يػزكر بػالد الشػاـ كثػّبان ،ال سػيما مدينػة دمشػق ،كا١بػامع األمػوم
ٓب ى

فيها ،كقد حظيت مدينة دمشق أكثر من غّبىا من ا٢بواضر اإلسالمية ابىتمامو ككصفو من خالؿ الشعر ،كقػد أبػدع ُب

كصف ٝبا٥با كخّباهتا كمناخها العذب ،كٛبيٌز ُب تصوير زىورىا كأشػجارىا كحػدائقها كعذكبػة مائهػا ككػل ذلػك يؤكػد حبػو
للمدينة.

أمػػا شػػعره فقػػد تنػػاكؿ شػػعر أبػػن زيػػالؽ أغراض ػان متعػػددة ،كالوصػػف كالغػػزؿ العفيػػف كا٢بكمػػة ،كقػػد كػػاف شػػعره

كسيلة مهمة للتعبّب عن من ٰبب ،ال سيما ا٤بوصل كدمشق فضالن عن األغراض الشعرية األخرل.
كمن شعره ُب كصف ا٤بوصل:

ك٧باسن ا٢بدابء مشرقة على كل البػػالد ٥با الفػػخار األفضل
يػ ػ ػ ػػاساح ػػة ا٢بػػدابء ترب ػ ػػك اٜبد للناظرين ،فما الدخوؿ فحومل
ىبِب أحػػاكؿ غّبىا أك ابتػغي عوضا عن األكطػاف أك أتب ػػدؿ
فعػ ػ ػ ػػن الذين عهدهتػ ػػم بفنائػػها أىلي كج ػّباين ٗبػػن ات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبدؿ
كمن شعره ُب كصف دمشق:
أىن ال ػػتفت فجػػدكؿ متسلػ ػػسل ***أك جن ػػة مرضية أك جوسػػق
يبدك ل ػػطرفػك حيث ماؿ حديقة*** غناء نػػور النػػور منها يشرؽ
يشػػدك ا٢ب ػمػػاـ بدكحػها فػػكأنػما*** ُب كل عود منو عود مػػورؽ
كإذا رأيت الغصن ترقص ػػو الصػبا**طراب رأيت ا٤باء كىو يصفػق
كمن شعره فيها أيضان:

حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث مش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس الكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤكس اي بػ ػ ػ ػ ػػدر فالػػندامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ٪ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ
كاسقني ػهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ك ػ ػػأنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػه ػػا تػ ػب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن بن ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركـ
ضحػكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ثغورىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الزىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر بكػ ػػاء ال ػػغيػ ػػوـ
كتغنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت أبطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيب اللػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحن صادحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الش ػ ػ ػ ػ ػ ػػجر

كمن خالؿ أبياتو ىذه يتوضح طابع الوصف ،فقد كصف ٝبا٥با لكثرة إعجابو هبا.

كمن شعره ُب الغزؿ:

ما بي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن بعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؾ كالتداين***** اي منيت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي يفُب زماين
أح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيا بق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػربك تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة *****كٲبيتن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي بع ػ ػ ػػد ا٤بغاين
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كمنو:
اي قمران أصبحت ٧باسنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

٘بمعت فيلك لل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػورل فًب

تنهب ألبابنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كتستػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؽ
على ت ػ ػػالؼ النف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوس تنفس

كمن شعره ُب ا٢بكمة:
كاذا الفٌب قلت عناية حػ ػ ػػظو
فالدىر ال يبقى على حاالتػػو

كانت ٧ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبتو ذنوبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان أٝب ػ ػػع

فيجور احيان ػ ػ ػ ػ ػػا كطورا يع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؿ

صربا فكل ملمة من بعدى ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

فرج ككل عسيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر امر يسه ػ ػػل

أما عن نثره فقد كصف أبنو كاف على هنج القاضي الفاضل على البديع كٙبديدان ا١بناس ،فضالن عن أنو اعتمػد

على التنظّب كىذا ما ذكره الباحثوف ا٤بعاصركف نقالن عن اليونيِب ُب (ذيل مرآة الزماف) ،كمنو:

"فقػػدمناىا ،كالفصػػل ربيػػع ،كمنظػػر الػػركض بػػديع ،كالػػرىب ٨بضػػرة أكنافهػػا ،ماعسػػة أعطافهػػا .تبكػػي هبػػا عيػػوف السػػحاب

فتتبسم ،كٚبلع عليها مالبس الشباب فتتقمص كتتعمم ،فما أتينا على مكاف إال كجدان غّبه أحق ابلثناء كأجدر".

كقد كاف أبن زيالؽ يقدـ ا٤بساعدة نتيجة ألمّب ا٤بوصل الصاّب إ٠باعيل بن لؤلؤ كنتيجةن ٤بوقفو من ا٠باعيل بن

لؤلؤ فقد أاثر ذلك سخط ا٤بغوؿ عليو ،فقتل على أيديهم ُب العاشر من شعباف سنة َٔٔىجرية  ُِٕٕ/ميالدية.

مصادر ا٤بقالة:

سبط ابن ا١بوزم ،مرآة الزماف._أبن كثّب ،البداية كالنهاية.

_الكتيب ،فوات الوفيات.

_اليونيِب  ،ذيل مرآة الزماف.

_الزركلي ،األعالـ.

_فاّب ا٢بجية ،الشاعر ابن زيالؽ ا٤بوصلي ،مقالة منشورة على الرابط:

http://www.shomosnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7

%D8%B9%D8%

_طالب خليف جاسم السلطاين ،ابن زيالؽ ا٤بوصلي َّٔػ َٔٔىجرم كشهاب الدين التلعفرم ،مقالة منشورة على

الرابط:

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=11&lcid=359
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يعد كتاب الفتوحات ا٤بكية من أبرز كتب الشيخ ٧بيي الدين بن عريب (ُ) كىو أضخم موسوعة يكتبت ُب

التصوؼ االسالمي ،كتبها الشيخ األكرب خالؿ اعتكافو ُب ا٢برـ ا٤بكي كأ٠باه (الفتح ا٤بكي) ٍب أكملو بعد زمن حٌب

أصبح ٰبتوم على أكثر من َََْ صفحة ،كقد انؿ الكتاب شهرة كاسعة كاثر حولو لغط كثّب  ،كتصدل لشرح

غوامضو كثّب من الباحثْب  ،كما أنو أاثر غضب
البعض كاهتموا الشيخ َّ
أف كتابو ىذا ٰبوم بعض
الفقرات ا٤بوٮبة اب٢بلوؿ كاالٙباد ككحدة الوجود.

كحاكؿ الشيخ ُب الكتاب أف يكوف ٦بددا

ُب طريق التصوؼ العرفاين ،حيث مزج فيو بْب
ا٤بسائل الفقهية كالعقدية اب٤بسائل الصوفية العرفانية،

كمأل الكتاب ابآلالؼ من أبيات الشعر الٍب تدكر

معظمها ُب فلك ا٤بسائل العرفانية الصوفية الٍب تناك٥با

ُب ابواب الكتاب .

كقد اختصر الشيخ عبد الوىاب بن أٞبد

الشعراين ا٤بتوَب سنة ّٕٗىػُٓٔٓ/ـ الفتوحات
) ) 1هه الشيخ محيي الدين أبه بكر دمحم بن عمي بن أحطد الحاتطي الطائي ،ولد في مرسية باألندلس في 561
هـ1164/م ،في عهد الدولة الطهحدية ،وتهفي سظة  638هـ 1241/م في دمشق ،بمغت مؤلفاته ما يربه عمى أربعطئة
كتاب بين رسالة صغيرة ومجمد ضخم .يظظر  :البداية والظهاية  ،ابن كثير  ،مكتبة الطعارف بيروت،1977 ،مج 13
156/؛جامع كرامات األولياء ،يهسف الظبهاني ،شركة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي القاهرة1962 ،م،مج 198 /1؛
األعالم خير الدين الزركمي ،ط ، 3بيروت ،مج  171 /7؛ ابن عربي حياته ومذهبه ،أسين بالثيهس ،ترجطة د .عبد

الرحطن بدوي ،وكالة مطبهعات الكهيت. 1979 ،
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ا٤بكية ك٠باه (لواقح األنوار القدسية ا٤بنتقاة من الفتوحات ا٤بكية) ٍ،ب ٣بص ذلك التلخيص اثنية كأ٠باه (الكربيت األٞبر

من علوـ الشيخ األكرب).

ككتب الشيخ عبد القادر ا١بزائرم كتابو الشهّب (ا٤بواقف )...متأثران أبسلوب الشيخ كمنهجو العلمي ،ككتاب

ا٤بواقف يكاد يكوف شرحان أك تلخيصا لكتاب الفتوحات.

كاعتُب ابلكتاب كثّب من ا٤بتصوفة فكتبوا شركحان لو تكشف غوامضو كمشكالتو أبرزىا (ا٤بناظر اإل٥بية) ك(
شرح مشكالت الفتوحات ا٤بكية " البن عريب" )من أتليف الشيخ عبد الكرًن ا١بيلي .كمن احملدثْب قاـ الدكتور يوسف
زيداف بشرح الكتاب مع مقدمة مسهبة ُب فكر الشيخ األكرب ،كقاـ الشيخ صالح الدين التيجاين بتلخيص الكتاب

كا٠باه( زبدة الفتوحات ا٤بكية )

كعلى الرغم من أٮبية العلمية للكتاب إال أنو ٓب ٱبدـ علميان مع تعدد طبعاتو  ،إال َّ
أف لو نشرة علمية ٧بققة

كمعتمدة أكادٲبيان ُب الدراسات ا١بامعية كىي نشرة الدكتور عثماف ٰبٓب ،لكنو ٓب ييكمل ٙبقيق الكتاب كلو كتوُب الرجل

كبقي ُب عملو نقص ٓب يكملو أحد من بعده..
كعلى الرغم من َّ
أف الكتاب يعد موسوعة صوفية فهو مرجع اترٱبي مهم ،إذ كرد فيو ذكر عشرات بل مئات
تعد مادة د٠بة للمؤرخ يستفيد منها  .كما َّ
الشخصيات كاألمكنة كالوقائع التارٱبية  ،كىي ُّ
أف الباحث األديب ٯبد ُب
الكتاب بغيتو  ،فالكتاب مليء ابألشعار الٍب قا٥با الشيخ أك نقلها  ،كلغة الكتاب مليئة ابلرموز كاالشارات.
من ا٤بعركؼ َّ
أف الشيخ االكرب ٧بيي الدين بن عريب كاف كثّب التجواؿ على عادة شيوخ التصوؼ سابقان الذين

يسموف التجواؿ " سياحة" كابتدأت رحالت الشيخ األكرب ُب األندلس من مدينتو مرسية إٔب إشبيلية كغّبىا من ا٤بدف

االندلسية ٍب عرب إٔب العدكة الثانية-ا٤بغربيةٍ،-ب كصل مصر كاستقر ُب مكة ما يقارب األربع سنوات كتب فيها جزءان
مهمان من كتابو ىذا (الفتوحات ا٤بكية) ٍ ،ب زار بغداد كالتقى فيها ابلشيخ السهركردم ٍ ،ب زار ا٤بوصل  ،كأمضى فيها

أشهرا عدة كتب خال٥با ٦بموعة من الرسائل أبرزىا "التنزالت ا٤بوصلية" كىو من ا٤بؤلفات البارزة لو الٍب أظهرت فكر
الرجل ك٣بصت ٦بمل فكره العرفاين كعا٤بو الصوُب الذم حلَّق فيو بعي ندا ،كٕبث ُب الرسالة كضع الشريعة ،كمعرفة كوف
الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص من جنس ا٤برسل إليو ،كتلقي الرسالة كشركطها كأحكامها ،كمعرفة تلقي الرسالة الثانية ا٤بوركثة من النبوة،

كمعرفة النية كالفرؽ بينها كبْب اإلرادة كالقصد كا٥بمة كالعزـ ،ككتب ايضا رسالة ( الكنو) ُب ا٤بوصل الٍب ٣بَّص فيها ما
ٰبتاجو ا٤بريد ُب طريق السلوؾ الركحي.

ٙبدث ُب كتابو الفتوحات عن زايرتو للموصل سنة َُٔ قَُِْ/ـ ػ كذكر أنو التقى ُب ا٤بوصل ابلشيخ

علي بن عبد هللا بن جامع كىو من أصحاب الشيخ علي ا٤بتوكل كأيب عبد هللا قضيب الباف ا٤بوصلي  ،ككاف يسكن ُب
منطقة خارج ا٤بوصل تسمى " ا٤بقلى" ،كذكر أنو لبس ا٣برقة من يديو ككاف ا٣بضر قد ألبسو إايىا ُب ا٤بوضع نفسو (ِ)

( ) 2الفتهحــات الطكيــة  ،لمشــيخ اامــام خــاتم األوليــاء أبــي بكــر محيــي الــدين دمحم بــن عمــي بــن دمحم بــن أحطــد بــن عبــد
الحاتطي الطعـروف بـابن عربـي الطتـهفى سـظة 638ه ـ  ،ضـبطه وصـححه ووضـع فهارسـه ،أحطـد شـطس الـدين ،مظشـهرات

دمحم عمي بيضهن  ،دار الكتب العمطية  ،بيروت  ،لبظان  ،مج.283 /1
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كذكر أنو التقى ببعض أكلياء ا٤بوصل كزار قبور أكلياء ا٤بدينة كمنهم قرب الشيخ قضيب الباف ا٤بوصلي الذم

ٙبدث عنو ُب أكثر من مكاف ُب الفتوحات قائالن " إنو كاف يَبكحن" أم يعيش حاالت ركحانية خاصة كذكر أف ىذه
ا٢بالة مكتسبة ٖبالؼ النبوة فإهنا كىبية(ّ)

كىنالك أكلياء ُب ا٤بوصل ذكرىم كقاؿ إنو التقى هبم لكنو ٓب يذكر أ٠باؤىم  ،فقد ٙبدث مثال أنو التقى ُب

ا٤بوصل برجل قلبو على قلب أيوب عليو السالـ(ْ) كٙبدث عن رجل التقاه ُب ا٤بوصل يعيش مقامان أ٠باه مقاـ "عبد
العظيم" لكنو ٓب يذكر اسم ىذا الرجل أيضا  ،كاكتفى ابإلشارة إٔب حالتو الركحية (ٓ)

كُب الباب السابع كالستوف كمائتاف من الفتوحات ك٠باه "ُب معرفة منزلة ا٢بوض كأسراره من ا٤بقاـ "احملمدم"

كخالؿ حديثو عن النبوة كإٲبانو أبهنا منزلة كىبية من هللا ٖبالؼ من يقوؿ أهنا ٲبكن أف تيناؿ ابلطاعة كالتقرب  ،كىذا ىو
مذىب األشاعرة الذين يعلن االنتصار ٥بم ُب أبيات كتبها إٔب من أ٠باىم "بعض اإلخواف" كىي عبارة تَبدد كثّبان ُب كتبو

كتبت بو إٔب بعض اإلخواف سُب
كيقصد هبم أتباعو كمريديو ككانوا من ا٤بوصل  ،قاؿ ( :كلنا ُب ما ذكرتو آنفان أبيات ي
إحدل كستمائة من مدينة ا٤بوصل ُب النبوة أهنا اختصاصه من هللا تعأب  ،كلذلك ال يشوب رائقها كدر:
أال َّ
إف الرسالة برزخيةه كال ٰبتاج صاحبها لنية
تػػلقتها بػػقوهتا البينيَّ ػػة

إذا أعطى بينيتوي قواىا
َّ
ط
كإف االختصاص هبا منو ه

كما دلَّت عليو األشعرية
ع أحكاـ و
كتب فلسفية ) (ٔ )
فد ٍ

كىذا ا٢بقُّ ليس بو خفاءه
كذكر الشيخ ُب الفتوحات رجاالن ٓب يذكركا ُب غّبه من ا٤بصادر كالشيخ علي بن عبد هللا بن جامع  ،كالشيخ (
قاـ فيها إال من عظَّم حرمات هللا  ،كشعائر هللا
٪بم الدين دمحم بن شائي ا٤بوصلي) الذم قاؿ عنو " :ا٢بالة الربزخية ال يي ي
لقيت أحدان من أىل ىذا الصنف إال كاحدا اب٤بوصل من أىل حديثة ا٤بوصل كاف لو
من عباده ،كىم أىل العظمة ،كما ي

ىذا ا٤بقاـ ،ككقعت لو مشكلة كٓب ٯبد من ٱبلصو منها ،فلما ٠بع بنا جاء إلينا من كاف يعتقد فيو كىو الفقيو ٪بم الدين

فسر بذلك  ،كثلج صدره كاٚبذانه صاحبان ككاف من أىل ىذا
دمحم بن شائي ا٤بوصلي ،فعرض علينا كاقعتو فخلصناه منها َّ

ا٤بقاـ" (ٕ).

كىذا النص يشّب إٔب أف ىنالك تالقح كاقع بْب الفقهاء كأىل التصوؼ  ،فهذا الفقيو كاف من ا٤بقربْب إٔب

الشيخ ككاف يعتقد بوالية رجل من أصحاب الوالية األخفياء.

(  ) 3م.ن ،مج 25/5
( )4م.ن ،مج123 /7
(  )5يظظر  :م.ن ،مج324 /7
( )6الفتهحات الطكية ،مج 298/8

) م.ن،مج ( 7314/ 8
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كيبدك أف ابن عريب قد اخذ شيئان من العلم عن بعض شيوخ ا٤بوصل فقد ذكر خالؿ حديثو عن ا٢بكم الشرعي

ُب لعبة الشطرنج كمبينا اختالؼ الفقهاء ُب األمر ( كأخربان شيخنا أٞبد بن مسعود بن سداد ا٤بوصلي سنة َُٔ أنو

رأل رسوؿ هللا ُب ا٤بناـ)ٖ( )..

كذكر أنو ركل ا٢بديث النبوم عن شيخ من شيوخ ا٤بوصل خالؿ حديثو عن حكم البسملة ُب قراءة فاٙبة

الكتاب كمتطرقان إٔب كجوه االختالؼ بْب الفقهاء ُب ا٤بسألة قاؿ(:حدثِب أبو ا٢بسن عن أيب الفتح ا٤بعركؼ
ابلكنارم ٗبدينة ا٤بوصل سنة ستمئة كاحدل للهجرة )ٗ( )...
كٙبدث ابن عريب أيضا عن بعض الفرؽ ا٤بنحرفة كاألشخاص الذين كقعوا ُب الزلل ككجو إليهم النقد .

فعند حديثو عن رمي ا١بمرات بطريقتو الٍب ٲبزج فيها بْب الفقو كبْب الرؤاي الصوفية بتجلياهتا العرفانية ذكر،

أنو(ال يرجع عن علمو ابالفتقار ،كأظهر لو أف افتقاره إٔب سبب آخر غّب ا٢بق كىو العناصر ،كقد رأينا من كاف يعبدىا

ُب ا٤بوصل) (َُ ) كيبدك أف ىنالك فرقة ُب ا٤بوصل كانت تعبد ىذه العناصر كٓب يتوسع ابن عريب ُب ذكر عقائد ىذه
الفرقة ،كىل يقصد ب" العناصر" الفالسفة أـ عبدة الكواكب ؟

كذكر ابن عريب ايضا أنو التقى برجل يعارض القرآف ا٠بو اثبت بن عنَب ا٢بلوم كقاؿ " ٠بعتو يتلو منو سوران،
ككاف ُب مزاجو اختالؿ ،،إال أنو كاف من أزىد الناس كأشرفهم نفسان ،كمات ُب تلك السنة )(ُُ)
من الواضح أف مكوث الشيخ ُب ا٤بوصل استغرؽ أشهران  ،كأنو كاف مؤثرا ُب متصوفة ا٤بوصل كمتأثرا هبم،

ككاف لديو مريدكف من أىل ا٤بدينة ،كشيوخان أخذ عنهم كاستفاد من حا٥بم.

( )8م.ن،مج 298/8
( )9م.ن 314/8
( )11م.ن 499/2

( )11م.ن 25 /5
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صدر عن دار ا٤بشرؽ الثقافية ُب دىوؾ ،كتيب ٰبمل عنواف حوليات الراىب القرطميِب(تعريب كدراسة اترٱبية

مقارنة)كذلك سنة َُِِ ،لبنيامْب حداد ،كىذا الكتاب عبارة عن ٨بطوطة تضم حوليات اترٱبية تبدأ منذ ميالد السيد
ا٤بسيح ً
عليو السالـ كحٌب سنة ُٖٗـ .كتعود كتابة ىذا ا٤بخطوط أب القرف التاسع للميالد ،كقد كثق ىذهً ا٢بوليات
راىب من دير قرطمْب(دير مار كربئيل) ُب طور عابدين  ،يدعى منصور بن مرزكؽ الباسربيِب ،قبل أكثر من أحد عشر

قرانن ،كقد سرد العديد من األحداث التارٱبية ،كلكن أبختصار شديد جدان .يقع الكتيب ُب ٜبانْب صفحة ،كقد عمل
بنيامْب حداد الذم أصدرهي على دراسة كتعريب ىذهً األحداث على ضوء قراءة اترٱبية مقارنة ،ككضع شركط

كأيضاحات كتعليقات تفصيلية  ،نظران ألٮبيتها .كأشار حداد أب كجود سياقات جديدة لألحداث التارٱبية قد ال ٪بدىا
ُب ا٤بصادر التارٱبية األخرل .كعن ىذهً اإليضاحات كالتعليقات قاؿ حداد ...(( :كاضع ىذهً ا٢بوليات سرد األحداث

أببتسار كتركيز شديدين ،لذلك أرأتينا أف نبسط كنفصل ُب اإليضاح كُب التعليق لتكتمل تفاصيل حيثيات ا٢بدث
التارٱبي ىذا من جهة ،كمن جهة أخرل لنمنح القارئ الكرًن فرصة يعقد فيها مقارنة بْب النص الباسربيِب كالقرطميِب

كبْب ما جاء هبا هبذا الصدد ُب مصادران التارٱبية األخرل ،كقصدان من كراء ذلك ٧باكلة أترخة – أف صح التعبّب -فَبة
من الزمن طويلة أمتدت ألكثر من ٜبانية قركف كما ذكران ،كلقد أعتمدان ُب ىذهً احملاكلة ا٤بصادر السراينية كالعربية
القدٲبة ُب ا٤بقاـ األكؿ)) .كما اعتمد الباحث على ا٤بصادر ا٢بديثة ُب ا٤برتبة الثانية.
تبدأ أحداث ىذهً ا٢بوليات منذ ميالد السيد ا٤بسيح كحٌب سنة ُٖٗـ ،يقع الكتيب ُب ٜبانْب صفحة .بدأ

بتوطئة لبنيامْب حداد ،ذكر فيها معلومات عن ا٤بخطوطة ،كشكلها كقياسها ،كما تضمنتوي من معلومات فقاؿُ(( :ب
خزانة للكتب اتبعة للكنيسة السراينية األنطاكية ُب قرية (بسربينا)ُب منطقة طور عبدين ،عثر البطريرؾ برصوـ عاـ

ُُُٗ ،على ٨بطوط كتب على الرؽ ،ضخم يضم ٦بموعة كبّبة من قوانْب كرسائل البطريركية ،كمن ٝبلة ما يضموي ىذا
ا٤بخطوط بعض األخبار التارٱبية أطو٥با كأٮبها حوليات دكنت أببتسار شديد ،تبدأ ىذهً ا٢بوليات منذ ميالد ا٤بسيح
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كحٌب سنة ُُٖٗ .كقد استغرقت أربع صفحات كبّبة ...كالصفحة مقسمة أب حقلْب ،كُب كل حقل ْٔ سطران ،
خطت ىذهً األحداث ٖبط جيد غّب أف الكتابة ُب بعض ا٤بواضيع بدت ٩بحوة أك طامسة بسبب قدـ ا٤بخطوط ،كىذا

ما سبب بَبان ُب سياؽ األحداث ،كالغموض ُب ا٤بعُب كصعوبة ُب ربط حيثيات األحداث ببعضها.))...كأشار حداد أب

أف الكاتب كاف ابرعان مهذب العبارة ،كأف أسلوبوي كاف حسن ٨ ،بتصران مضبوطان ،مفيدان على ترتيب السنْب ،كذكر حداد
ً
كرؤسائو ،ال توجد ُب مصادر
أيضان أف ا٤بخطوط يقع ُب ُٗ صفحة ،كحول بنوع خاص طرفان من أخبار دير قرطمْب

أخر.

ذكر ا٤بؤلف األحداث التارٱبية الٍب كقعت ،السيما ما يتعلق ابلشأف ا٤بسيحي كذلك ُب أغلب صفحات

الكتاب ،من كالدة ككفيات بعض الشخصيات ا٤بسيحية الدينية  ،كالكنسية  ،كتنصيب األساقفة ،كما ذكر أنشاء بعض

األديرة كالكنائس ،كمن ا١بدير ابلذكر أف كل معلومة كاف يرد ذكرىا  ،كانت بْب السطر كالسطرين كاألربع أسطر ،كما

أشار ُب صفحات متفرقة من الكتيب أب بعض ا٤بظاىر ا١بغرافية كالطبيعية الٍب كقعت ُب تلك ا٢بقبة التارٱبية  ،مثل
حصوؿ فيضاف كبّب ُب الرىا كقتل ً
فيو أكثر من الف أنساف كذلك سنة ُّٓ لليوانفَِِ/ـ ،كُب موضع أخر كُب

سنة ُْٕ يواننيةَّْ،ـ ،أشار أب سقوط تراب من السماء أب األرض  ،كُب سنة ُٖٕيواننيةَْٕ /ـ ،ذكر أقباؿ

جراد كثّب كبكثافة ،ككذلك حدكث الزالزؿ .ككرد ُب الكتاب ذكر للعديد من األحداث التارٱبية كالٍب كما أشران سابقان
ٓب تتجاكز سطر أك سطراف  ،أك اربعة أسطر على األغلب مثل ما ذكرهي ُب أحداث سنةُْٖ يواننية َّٓ/ق عن دخوؿ
الفرس أب آمد كأحتال٥با ٤بدة سبعة كتسعْب يومان .كأشار ا٤بؤلف أب عدد من األحداث الٍب ٚبص التاريخ االسالمي ،

فأشار أب أ٠باء ا٣بلفاء الراشدين كسنوات توليتهم ا٢بكم ،ككذلك ذكر خلفاء الدكلة األموية  ،اإل أنوي ٓب يذكر اية
معلومات ٚبص أعما٥بم اإل ماندر .فذكر كفاة ا٣بليفة أبو بكر الصديق(ُُُّ-قّْٔ-ّّٔ/ـ) ،كملك بعدهي عمر

بن ا٣بطاب(ُِّّ-قْْٔ-ّْٔ/ـ)  ،كذكر ا٢برب الٍب نشبت بْب الركـ كالعرب ا٤بسلمْب على هنر الّبموؾ،
كأشار أب أندحار الركـ بشكل كلي  ،كأحتل عمر ٝبيع مدف بْب النهرين ،كأشار ُب موضع أخر أب مقتل ا٣بليفة عمر

بن ا٣بطاب  ،كمن ٍب توٕب ا٣بليفة عثماف بن عفاف(ِّّٓ-قٔٓٔ-ْْٔ/ـ) كمن ٍب مقتلوي ،كذكر توٕب ا٣بليفة
معاكية بن أيب سفياف(ََْٔ-قَٖٔ-َٔٔ/ـ) ُب بالد الشاـٍ ،ب ذكر خلفاء الدكلة األموية  ،كتؤب بعد معاكية أبنوي

يزيد( َّٔٔ-قّٖٔ-َٖٔ/ـ) ٤بدة ثالث سنوات كٟبسة أشهرٍ ،ب ذكر كفاتوي كمن ٍب تؤب ا٣بالفة مركاف بن
ا٢بكم(ْٔٔٓ-قٖٔٓ-ّٖٔ/ـ) ٤بدة سنة كنصف ،كالذم توُب  ،كجاء بعدهي أبنوي عبد ا٤بلك بن مركاف(ٓٔ-

ٖٔقَٕٓ-ٖٔٓ/ـ) ،كذكر سنوات حكموي األحدل كالعشرين سنة ،كذكر عقدهي صلح مع الركـ داـ ثالثة أعواـ،
كأشار أب سك العرب للنقود  ،ككانت خالية من الصور كمقتصرة على الكتابة  ،كمن األحداث األخرل الٍب أشار اليها

الراىب القرطميِب ،بناء مدينة ا٤بصيصة ٍ ،ب ذكر كفاة عبد ا٤بلك بن مركاف ،كتوٕب أبنوي الوليد(ٖٔٗٔ-ق-َٕٓ/
ُٕٓـ) ا٣بالفة من بعدهً كأستمرت خالفتوي مدة تسع سنوات ،كأشار أنوي كاف رجالن داىية ،كمارس التضييق على الناس
 ،كقطع دابر اللصوص كقطاع الطرؽٍ ،ب ذكر الراىب القرطميِب بقية ا٣بلفاء األمويْب كأشار اليهم كما ىو ا٢باؿ ُب
ذكر بقية ا٣بلفاء إبٯباز شديد ،كمنهم ا٣بليفة عمر بن عبد العزيز بن مركاف(َُُٗٗ-قَِٕ-ُٕٕ/ـ) الذم أشاد
ب ًو فقاؿ(( :كاف رجالن صا٢بان كملكان رحومان أكثر من كل ا٤بلوؾ الذين سبقوهي )).
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كُب بعض األحياف ،يذكر ما تعرض لوي ا٤بسيحوف من أضطهاد  ،كمن ذلك مثالن ما ذكرهي عن أحد األشخاص

من اليهود كىو موسى بن مصعب اليهودم ،كالذم تؤب أمارة ا٤بوصل كا١بزيرة ككصفوي الراىب القرطميِب أبنوي كاف رجالن
شريران قاسيان شديد ا٢بقد على ا٤بسيحيْبٍ ،ب أشار أب عدد من ا٣بلفاء العباسيْب الذين تولو ا٣بالفة العباسية فذكر أبو

جعفر ا٤بنصور(ُُّٖٔٓ-قٕٕٓ-ْٕٓ/ـ) ٍب كفاتويٍ ،ب خلفوي ا٤بهدم(ُُٖٓٔٗ-قٕٖٓ-ٕٓٓ/ـ) كالذم
توُب بعد حكم داـ ٤بدة ٜبانية سنوات كتسعة أشهر ،كخلفوي أبنوي موسى ا٥بادم(َُُٕٗٔ-قٕٖٔ-ٕٖٓ/ـ) الذم

حكم سنة كاحدة ،كملك بعدهي أخوهي ىاركف الرشيد(َُُّٕٗ-قَٖٗ-ٕٖٔ/ـ) الذم داـ حكموي ثالث كعشركف

سنة ،كتؤب بعدهي أبنوي دمحم األمْب(ُُّٖٗٗ-قُّٖ-َٖٖ/ـ) ،الذم حكم ثالثة سنوات كنصف ،كالذم قتلوي أخوهي
ا٤بأموف(ُُِٕٖٗ-قّّٖ-ُّٖ/ـ) كاستمر األخّب اب٣بالفة ثالث كعشركف سنةٍ .ب أشار الراىب القرطميِب أب
تنصيب عدد من الشخصيا ت ا٤بسيحية بطرايركان كما أشار أب كفاة شخصيات مسيحية أخرل .كأخّبان اشار بنيامْب
حداد أب أىم ا٤بصادر الٍب أعتمدىا ُب اإليضاحات كالتعليقات مدرجة حسب السياؽ األٔبدم.
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يشكل اجملتمع ا٤بوصلي تنوعان متجانسان ٗبختلف الدايانت كاألعػراؽ  ،كلػذلك يالحػظ إف لكػل طائفػة أك داينػة

اتصف أبناؤىػا بػنمط معػْب عػرب عػن شخصػية تلػك الداينػة أك الطائفػة الػٍب ينتمػي إليهػا ،فػاجملتمع ا٤بوصػلي أعطػى صػورة

متنوعة من التمازج االجتماعي كالثقاُب كرٗبا ىذا الذم ميز مدينة ا٤بوصل عن بقية سكاف ا٤بدف العراقية األخرل  ،كىذا

م ػ ػػا عرض ػ ػػو األس ػ ػػتاذ موف ػ ػػق كيس ػ ػػي ٧بم ػ ػػود ُب ى ػ ػػذا الكت ػ ػػاب كال ػ ػػذم ٰبم ػ ػػل عن ػ ػػواف (ا٤بوص ػ ػػل كم ػ ػػا حو٥ب ػ ػػإ /ب ػ ػػوث
سوسيوانثركبولوجية) ليتناكؿ ا٢بياة االجتماعية للمدينة كالٍب ٛبتاز ٖبصوصية ٩بيزة كىذا ما تناكلو الباحث ُب ىذا الكتاب

األستاذ موفق كيسي ٧بمػود كىػو مػن مواليػد ا٤بوصػل ُِٓٗ أسػتاذ االنثركبولوجيػا الثقافيػة حاصػل علػى عػدة شػهادات
بكػػالوريوس ُب علػػم االجتمػػاع  /جامعػػة بغػػداد ُٕٔٗ كشػػهادة دبلػػوـ عػػإب  /ا٤بعهػػد الػػدكٕب لػػإلدارة العامػػة  /ابريػػس

َُٖٗ كشػػهادة ا٤باجسػػتّب علػػم االجتمػػاع  /انثركبولوجيػػا ثقافيػػة  /جامعػػة بغػػداد ُٖٗٗ ،تػػؤب العديػػد مػػن ا٤بهػػاـ منهػػا

رئيس ػ ػان لقسػ ػػم االجتمػ ػػاع للسػ ػػنوات ُٗٗٗ ََّّ -كسػ ػػنة ََِٓ – ََِٖ ،كرئػ ػػيس قسػ ػػم الفلسػ ػػفة ََِٖ-

ََُِ ،ككاف عضو للعديد من اللجاف التحضّبية للمؤٛبرات كندكات قسمي االجتماع كالفلسػفة فضػالن عػن عضػو ُب

العديػد مػػن ا١بمعيػات إٔب جانػػب ذلػػك مستشػار مكتػػب االستشػارات األسػػرية ُب االٙبػػاد العػاـ لنسػػاء العػراؽ للمػػدة مػػن

ُٔٗٗ ، ََِّ-اشػػرؼ علػػى (ُٔ) رسػػالة ماجسػػتّب  ،كػػاف لػػو مشػػاركة ُب أكثػػر مػػن (َْ) ٕبث ػان تطبيقيػػا ُب ٦بػػاؿ
التط ػػوير اإلدارم ُب جامع ػػة ا٤بوص ػػل كلدي ػػو (ِْ) ٕبثػ ػان ُب ٦ب ػػاالت عل ػػم االجتم ػػاع كاالنثركبولوجي ػػا كلدي ػػو العدي ػػد م ػػن

النشػػاطات الكثػػّبة منهػػا نشػػر مقػػاالت ُب اجملػػالت كالصػػحف كلديػػو العديػػد مػػن ال ػربامج التلفزيونيػػة ( إعػػدادان كتقػػدٲبان
كمشاركة )
ىذا الكتاب عبارة عن ٦بموعة مػن البحػوث الػٍب تعػد ٜبػار التوجػو البحثػي للباحػث فهػو ٨بػتص بدراسػة ٦بتمػع

ا٤بوصل ،كاف الكتاب من ا٢بجم الوسط يبلغ عػدد صػفحاتو ِٖٓ ،جهػة إصػدار الكتػاب دار سػطور للنشػر كالتوزيػع /

العراؽ /بغداد ٰ ، ََِِ /بتوم على العديد من الفقرات اإلىداء ،ا٤بقدمة ،ا٢بيػاة االجتماعيػة ُب ا٤بوصػل ،الشخصػية
ا٤بوصػػليةٞ ،بػػالو سػػوؽ ا٤بوصػػل ،بقالػػة احمللػػة أمػػْب أس ػرار اجملتمػػع ا٤بوصػػلي  ،ابعػػة األرصػػفة ،ثقافػػة األسػػالؾ الشػػائكة "
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مون ػػوغراؼ مدين ػػة ٧بتل ػػة" انثركبولوجي ػػا االح ػػتالؿ كا٤بقاكم ػػة  ،التوزي ػػع ا١بيواثن ػػوغراُب ُب ٧بافظ ػػة نين ػػول ،التن ػػوع العرق ػػي
كالثقاُب ..تضاد أـ تصادـ  ،العيش سوية " اآلخر الذم ىو أان"  ،نينول من الصراع السياسي إٔب التآلف الثقاُب ،خيط

ا٤بسبحة" انتظاـ الشخصيات العراقية كان فرادىا" ،سّبة ا٤بؤلف٫ ،باكؿ أف نعرض بعػض الفقػرات مػن ىػذا الكتػاب منهػا
فقرة ( ا٢بياة االجتماعيػة ُب ا٤بوصػل) حػاكؿ الباحػث أف يبػْب ا٢بيػاة االجتماعيػة كىػي تصػطبغ نتيجػة ا٤بصػاعب التارٱبيػة

ابلتماسػػك االجتمػػاعي كاالعتػزاز ابأل٭بػػاط السػػائدة كالػػدفاع عنهػػا كٞبايتهػػا ٩بػػا أعطػػى للمكػػوانت الثقافيػػة عامػػل الدٲبومػػة

كاالستمرار فضالن عن دٲبومة النمط األسرم كالعالقات األسرية بوصفها الوحدة األساسية ُب التنشئة االجتماعية كاألداة
ا١بوىرية ُب ترسيخ البنػاء القيمػي كتػدعيم الػنمط الثقػاُب للجماعػة ٗبػا ٯبعلهػا أكثػر ٛباسػكان أمػاـ ا٤بػؤثرات ا٣بارجيػة فأبنػاء

ا٤بوصػػل يتميػػزكف دكم ػان ابنتمػػائهم األسػػرم (العػػائلي) كالقبلػػي كالػػديِب كالػػوطِب كالقػػومي ُب إطػػار انتمػػائهم إٔب مػػدينتهم
ككطنهم العراؽ كأمػتهم العربيػة  ،فظػاىرة األلقػاب العائليػة ُب ا٤بوصػل تعكػس مػثالن صػورة كاضػحة عػن مفهػوـ االنتمػاء ،

فهي األداة لإلحساس ابلضماف كالطمأنينة كمن ا١بانب ا٢بضارم أك الثقاُب ٲبكػن ٛبثيػل ا٤بوصػل بلوحػة فنيػة ذات ألػواف
متعػػددة تػػداخلت كبػػدرجات ٨بتلفػػة كتناغمػػت فيمػػا بينهػػا لتكػػوف ُب النهايػػة رؤيػػة شػػاملة .أمػػا الفقػػرة الثانيػػة الػػٍب تناك٥بػػا

الباحث كانت عن (الشخصية ا٤بوصلية) حاكؿ الباحث اعتماد احملددات ُب تشكيل الشخصية ا٤بوصلية منهػا احملػددات
الوراثيػػة كالبيولوجيػػة ٧ ،بػػددات البيئػػة ا١بغرافيػػة ٧ ،بػػددات البيئػػة االجتماعيػػة ٧ ،بػػددات الثقافيػػة ،كعلػػى خلفيػػة تلػػك

احملػػددات رسػػم الباحػػث صػػورة للشخصػػية ا٤بوصػػلية بشػػكل تفصػػيلي متميػػز فأشػػار إٔب أف الَبكيبػػة العسػػكرية التجاريػػة

سػػيطرت علػػى القواعػػد األساسػػية للتنشػػئة االجتماعيػػة كاآلتيػػة مػػن اجملتمػػع األبػػوم حيػػث يكػػوف األبنػػاء أدكات بيػػد األب
عليهم الطاعة العمياء ٙبت ضغط التهديد الدائم ابلعقاب  ،إٔب جانب ذلكَّ ،
فإف الشخصية ا٤بوصلية شخصية ٘بمع بْب
صفات التاجر الذكي كالنابو كالقادر على اقتناص الفرصة ككػذلك االسػتجابة لتقلبػات السػوؽ كمػع مػا يتطلبػو ذلػك مػن
قدرة على ا٤براكغة كا٤ببادرة ك٘بمع ىذه الصػفات مػع صػفات العسػكرم احملػارب الػٍب إٯبازىػا الصػرامة كاالعتػزاز ابلػنفس
كالطاعػػة ٤بػػن بيػػده السػػلطة كُب األكضػػاع الػػٍب يظهػػر فيهػػا تعػػارض بػػْب الصػػفات كبسػػبب ص ػرامة الػػنمط األبػػوم للسػػلطة

تراجعت بعض صفات التاجر لتحل ٧بلها على صفات العسكرم كتعارضها

بشكل عاـ اتسمت الشخصية ا٤بوصلية ابلنباىة كالقدرة الكبّبة علػى ٦بػاراة األحػواؿ كالتغػّبات كالقػدرة علػى

التسويغ النفسي  ،إال أهنا فقدت صفة ا٤ببادرة لتحل ٧بلها صػفة الطاعػة ألكليػاء األمػور سػواء كػاف كٕب األمػر ىػذا أابن ُب

البيت أك مديران ُب ا٤بدرسة أك مؤكالن أداراين أك حزبيان أك أم قيادة سياسية أخػرل  ،كمػا تطلبػت طاعػة كاملػة ٩بػن ىػو أدىن

ُب سلم توزيع القوة  ،كىو ما يفسر صرامة ا٤بسؤكلْب ا٤بوصلْب كالتزامهم الشديد ابألكامر كالتعليمات كالدقة ُب تنفيذىا

حرفيان كالٍب ىي ُب جوىرىا مطالبة ا٤بسؤكؿ ا٤بوصلي ٤بن ىم ٗبعيتو أك ٙبت سلطتو أف يتصرفوا كما يتصرؼ ىو ٘باه من
ىو أعلى سلطة  ..ىذا الوضع جعل ا٤بوصلي ينجح أٲبا ٪باح ُب الوظائف التنفيذية العليا عندما يكوف الرجل الثاين  ،ال

يتحمل مسؤكلية القرار ( الذم تعود أف يَبكو لألعلى) .كتناكؿ الباحث فقرة ُب غاية األٮبية كىي ( نينول من الصراع
السياسي إٔب التآلف الثقاُب) ٙبدث عن القومية كصراعاهتا ككذلك عن حقيقة الثقافة كآتلفاهتا كبعد تناكلو ٥بػذه الفقػرات

حاكؿ الباحث أف يطرح سؤاالن :كيف ٲبكن التعامل مع ىذا االختالؼ كالتنوع؟ فأشار الباحث أف ا٢بل ٲبكن أف يكوف
ُب االتفاؽ على إسَباتيجية كطنية تنظر إٔب العػراؽ علػى انػو كطػن ا١بميػع لػيس ٗبعػُب ا١بميػع العػددم كلكػن ٗبعػُب قبػوؿ
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التنوع الثقاُب ٗ ،بعُب كجود ا٥بوية العراقية ستكوف أكثر انسجامان كلما كانػت حقػوؽ األقليػات القوميػة كالدينيػة كاللغويػة

مؤمنة ٧بَبمة كبداية لتحقيق ذلك رٗبا يكوف مػن ا٤بفيػد االتفػاؽ علػى قػانوف لتجػرًن الطائفيػة كتعزيػز ا٤بواطنػة ُب العػراؽ ،
كلكنو لن يكوف سول خطوة األكٔب ذلك لن ا٤بسألة ال تتعلق ابلقوانْب فقط كإ٭با اب٤بمارسة كالػٍب لػن تكػوف ٩بكنػة بػدكف

برانمج تربوم كاسع كمعمق يقوـ عليو ٨بتصوف قادركف على النظر إٔب ا٤بشكلة من كجهة نظػر ٦بتمعيػة كطنيػة كلػيس مػن

زاكية سياسية ضيقة الف التأكيد على ىوية جامعة أمر فيو مصلحة للجميع على أف ال تكوف ىذه ا٥بوية بديالن هنائيػان عػن

ا٥بػػوايت الثقافيػػة ا٤بتنوعػػة كٲبكػػن أف يسػػاعد ُب ذلػػك كجػػود حكػػم صػػاّب مركػػزم منفػػتح علػػى األطػراؼ قػػوم دكف ىيمنػػة

ظا٤بة كعاد ؿ دكف ضعف مع كحدة الرأم كالقرار كمع توفّب اآلليات ا٤بناسبة ٲبكن إشػاعة قبػوؿ األخػر ا٤بختلػف بوصػفو

جػػزءا عضػػواين ُب الكيػػاف الػػوطِب األكػػرب كُب ىػػذا الػػربانمج دكر مهػػم لوسػػائل االتصػػاؿ كاألعػػالـ كا٤بؤسسػػات الَببويػػة

كمنظمات اجملتمع ا٤بدين كعلماء الدين كمؤسساتو على أف يتوافق ذلك مػع توجيػو سػليم ٤بػدخوالت الثػركات الوطنيػة ٗبػا

ٰبقق هنضة تنموية ٰبصل خال٥با أبناء اجملتمع على فرصهم ا٤بتكافئة فيدركوا أف ا٤بواطنة ليست عبئان سياسيان إ٭با امتياز.
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اعتػاد صػػبياف ٧بلػة ابب البػػيض كجوارىػا السػػباحة صػيفان ُب هنػػر دجلػة قػػرب ا١بسػر القػػدًن (جسػر نينػػول) مثػػل

غّبىم من صبياف كشباب ا٤بوصل آنذاؾ كالعبور احياان أب الساحل االيسر (الشرقي) من النهر عند ا٤بوضع الذم تعمل
فيػػو النسػػاء (غسػػاالت الصػػوؼ) (ُ) .كالتوجػػو مػػن ىنػػاؾ ٗبجػػاميع كافػراد فػػوؽ رمػػاؿ الشػػاط أب (ال ىكػػب)(ِ) .كا٢بديقػػة
اجملاكرة لو (كىي االف من متممات مدينة االلعاب ا٢بالية) .
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كمػػن ٍب العبػػور سػػباحة أب ا١بػػزرة (ا١بزيػػرة الصػػغّبة) آنػػذاؾ عػػرب مضػػيق للمػػاء يػػؤدم اليهػػا كأرضػػها مػػن الرمػػل
كا٢بصى ا٤بَباكم نتيجة الفيضاانت ا٤بتكررة قبل التحكم بدجلة بواسطة السد .
كُب ىذه ا١بزيرة كاف موضع اندم ا١بزيرة الػذم كػاف لػو ٠بعػة ُب ا٤بوصػل كيػراتده الػزابئن كا٤بشػَبكوف قبػل ثػورة
ُٖٓٗـ ٍب انتقل النادم أب بناية مقابل احملاكم .
كىذه ا١بزرة (ا١بزيرة الصغّبة) كانت ٛبتد مقابل قليعات كقد زالت اغلبها ك٧بيػت ااثرىػا لتغػّب ا٘بػاه ٦بػرل مػاء
النهر ٫بوىا .
كيعمد البعض من السباحْب كبارا اك صبية أب شراء الرقي كالبطيخ من (الگػب) كاكلػو سػوية كػل مػع رفاقػو اك
٦بموعتو ليمنحهم اكلو بطاقة كحيوية جديدة للسباحة مع تيار النهر كالعودة أب (الچردغ)(ّ) .الذم ىو ٧بطة االنطػالؽ
.
ككػػاف بعػػض الصػػبياف اك الشػػباب ٰبملػػوف معهػػم ُب عبػػورىم النهػػر االانبيػػب ا٤بطاطيػػة ا٤بنفوخػػة اب٥بػػواء ا٤بضػػغوط
(الچوب) حيث يرقوهنا اك يسبحوف ٔبوارىا عائدين من اعإب ا١بزرة أب ا١بردغ .كبعضهم يتوقف إلكمػاؿ لعبػو كسػباحتو
عنػػد دعامػػات (دنػػر) ا١بسػػر ليلهػػو مػػع اصػػحابو ابلقفػػز كالسػػباحة كالغطػػس كذلػػك ابرتقػػائهم الذرع دعامػػات ا١بسػػر
ا٢بديديػػة ،حيػػث يتبػػاركف ُب القفػػز كالغطػػس ٙبػػت مسػػتول سػػطح ا٤بػػاء ٤بػػدة اطػػوؿ ٍب الع ػودة بعػػدىا أب البدايػػة (نقطػػة
االنطالؽ كىو الچردغ)  .حيث يشربوف الشام اك ا٢بامض (ليموف البصرة) .
ىذا ما كاف يقوـ بو ا٤بتدربوف مػن الصػبية ٙبػت انظػار مػدربيهم  ،ككػاف الشػباب االكػرب سػنا مػن الصػبياف كػانوا
يتجػػاكزكف حػػدكد ا١بػػزرة ا٤بػػذكورة كيسػػتمركف ُب الصػػعود مػػع حافػػة النه ػر أب مقابػػل (قػػره س ػرام)(ْ) .اك حػػٌب أب مقابػػل
ابشطابيا(ٓ) .كعْب كربيت(ٔ)  .حيث يعػودكف سػإبْب ُب النهػر ٗبجػاميع ٫بػو نقطػة انطالقهػم مػن ا١بػردغ لالسػَباحة كلػبس
مالبسػػهم (الدشػػاديش ُب الغالػػب) كالعػػودة أب دكرىػػم بعػػد اف يكونػػوا قػػد امضػػوا سػػاعات ٩بتعػػة ليسػػت ابلقليلػػة ُب ىػػذا
الن وع من اللعب كالرايضة ا٤بفيػدة كالربيئػة للشػباب  .كقػد زالػت ىػذه الظػاىرة بػزكاؿ اىلهػا كللتبػدؿ العمػراين ُب ا٤بنطقػة
عموما .
ككانػت السػػباحة ُب شػػط العػرب (شػػط ربػػض ا٤بوصػػل االسػفل)(ٕ).كىػػو ا٤بعػػركؼ ب ػ (حصػػباء ا٤بوصػػل) كيقػػع ُب
منطقة الدنداف قرب جامع الدنداف ا٢بإب ا٤بطل على النهر ككذلك مشركع ا٤باء عنده كجواره  ،كىنا يقتضي اف نضيف
ُب ىذا ا٤بنحػى اف الػبعض مػن ىػؤالء الصػبياف الكبػار اك الشػباب كػاف يتوجػو للسػباحة ٗبجػاميع ٫بػو (شػط العػرب) ىػذا
كىو ا١بزء ا٤بعركؼ ُب هنر دجلة لدل البعض هبذه التسمية .
كانت ا٤بنطقة شبو خالية من السكن ُب اكاسط القرف العشرين ا٤بنصرـ كما بعده اال من دكر قليلة متنػاثرة ىنػا
كىنػػاؾ ككػػاف الطريػػق ا٤بوصػػلة اليهػػا ٲبػػر مػػن منطقػػة النػػيب شػػيت اب٘بػػاه حديقػػة الشػػهداء اك شػػارع الدكاسػػة كمػػن ٍب اب٘بػػاه
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احملػػاكم كالثكنػػة ا٢بجريػػة(ٖ) .العسػػكرية كمنهػػا أب شػػاط النهػػر (شػػط العػػرب) ُب ا٤بكػػاف ا٤بوصػػوؼ .كك ػاف الػػبعض مػػنهم
يصطحب خيلو اك خرافو معهم لغرض تنظيفها كاراحتها كالعودة هبا بعد ذلك.
كقػد زالػػت ىػػذه الظػػاىرة بسػػبب زكاؿ اسػػباب دٲبومتهػػا كانقطػػاع السػػبل كالطػػرؽ اليهػػا كتبػػدؿ احػػواؿ النػػاس ُب
جوانب عديدة معركفة .
ا٣باٛبة
ىػذا مػا اسػعفتنا بػػو الػذاكرة ُب ىػذا ا٤بنحػى كاليػػوـ كثػرت ا٤بسػابح االىليػة الػػٍب يراتدىػا الصػبية كالشػباب كىػػي
مسقفة كمكيفة .
ىوامش كتوضيحات
(ُ )

كانت مهنة غسل الصوؼ معركفة بْب النساء اذ كاف يتم غسلو ُب ا٤باء على شاط النهر ُب الساحل االيسر من

ا٤بوصل قرب مصب هنر ا٣بوصر ا٢بإب ُب دجلة حيث ينشر على ا٢بصى إلكماؿ جفافو بعد تنظيفو كغسلو .
كغساالت الصوؼ كن من اصوؿ ريفية كتشرؼ عليهن كتديرىن امراة شديدة ا٤براس قوية الشخصية إل٪باز اعما٥بن
الصعبة كا٢بفاظ عليهن ُب ىذا ا٤بكاف شبو ا٤بنعزؿ آنذاؾ  ،ككاف يسمع غناء بعضهن كنوع من التسلية كقضاء الوقت .

(ِ )

ال ىكب  :فسحة كبّبة من االرض تقع بْب مدخل ا١بسر القدًن ُب الساحل االيسر من ا٤بدينة كحديقة ا٤بلك غازم

العامة (حديقة الشعب) .ككانت تفرغ فيها ٞبوالت السيارات من الرقي (الشمزم) كالبطيخ كغّبىا اجمللوبة من سهوؿ

هنر دجلة مشاؿ ا٤بوصل كجنوبو لتباع فيها كىي آنذاؾ ٗبثابة (سوؽ ٝبلة للخضار) كالبعض من جهات الرشيدية كجوارىا

ٯبلب ا٣بيار ُب ا٤باء بواسطة الشباؾ كيفرغو ُب ىذا ال ىكب  ،كاستمر أب اكاخر الستينات كالسبعينات من القرف

العشرين حيث ازيل بسبب التغيّب ُب التخطيط العمراين للمكاف اذ بلطت كرصفت الشوارع فيو كاقيمت السدة على

النهر ُب موضعو ككذلك ا٤بدخل ا٤بؤدم أب مدينة االلعاب عرب ابب ا٢بديقة العامة ككما يالحظ اليوـ .

(ّ) الچردغ  ،الچرداغ  :عبارة عن عرزاؿ بسيط اك موضع على حافة النهر مشيد من االعمدة ا٣بشبية كا٢بصراف يتخذ
لتعليم الصبياف العوـ كالسباحة كتؤجر فيو االانبيب ا٤بطاطية ا٤بنفوخة اب٥بواء للسباحة اك التعلم هبا كيقدـ فيو الشام كما
شابو لغرض راحة ا٤بتدربْب  .كاف السباح ا٤برحوـ قاسم ابو ٰبٓب كاكالده يقوموف ٗبهمة تعليم السباحة لقاء اجر معلوـ ُب

حينو ككاف اجران زىيدا ابلقياس  ،كاف موقع ىذا الچردغ الذم تعلمنا فيو على شاط دجلة الغريب ُب مكاف يبعد ما يزيد

على َُٓ ـ من ا١بسر جنواب ككانت تلقى قربو ٨بلفات سوؽ التنكجية من قصاصات التنك كاال٤بنيوـ  ...اْب ككثّبا
ما جرحت ارجلنا مع غّبان هبذه ا٤بخلفات كلكنها تندمل بسرعة  ،ىذا ا١بردغ موقعو االف ُب شارع الكورنيش ا٢بإب

كعلى الشاط  .كالبد لنا من انصاؼ السباحْب الذين علموان السباحة فهم غاية ُب ا٢برص على ا٤بتدربْب عموما
كيراقبوهنم بكل دقة عند عبور النهر كخوفا على بعضهم من الغرؽ اك شدة ا٣بوؼ اك انكماش عصب الساؽ ٩با يؤدم
أب التشنج كعدـ القدرة على السباحة الطبيعية اذ يساعد ا٤بدرب ا٤بتدرب على اجتياز ىذه احملنة عند الشاط كيعا١بو

.
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(ُ )

قرة سرام  :بناء اثرم اسالمي يقع على دجلة ُب ا١بانب الغريب من ا٤بدينة كيسبح عنده شباب كصبياف ا٤بنطقة

كجوارىا كيذكر اف السباحة قبالتو خطرة لوجود دكامات مائية (صوارات) قد تغرؽ السابح غّب ا٤بؤىل اك غّب ا٤بتمرف

كىذه الصوارات يعزكىا البعض من ا٤بختصْب أب كجود ابنية كسراديب ٙبت سطح ا٤باء ٩با يتولد مثل ىذه الدكامات
بسببها .

(ْ )

ابشطابيا  :القلعة الرئيسية للمدينة كتقع على هنر دجلة .

(ٓ )

عْب كربيت  :عْب ٱبرج منها ماء الكربيت كىي كمنتجع لعالج بعض االمراض ا١بلدية حيث يراتدىا الكثّب من

(ٔ )

شط العرب  :رٗبا كانت التسمية بسبب ٦بيء الريفيْب من االعراب أب ا٤بوضع لغرض اركاء قطعاهنم من ا٤باشية

الناس كتقع على ساحل دجلة اسفل ا٤برتفع مباشرة .

عنده اك لتنظيفها فيو قبل بيعها ُب سوؽ ا٤بدينة ككذلك اغتسا٥بم ُب مائو كلبعده عن ا٤بدينة نسبيا آنذاؾ كيَبدد على

السباحة فيو الشباب كالصبياف من ٧بلة النيب شيت كغّبىا .

(ٕ )

الثكنة ا٢بجرية العسكرية  :بناء عسكرم تركي عثماين ضخم ا١بدراف حصْب البناء كانت دائرة احملاكم تقع خلفو

كالبناية تقع على الطريق ا٤بوصلة أب النهر (شط العرب) كقد ازيل بناؤىا مع غّبه من االبنية العثمانية اجملاكرة بعد

السبعينات .
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يعػػد ابػػن ايب االشػػعث أحػػد االطبػػاء ا٤بشػػهورين ُب ا٤بوصػػل كقػػد تناكلػػت اقػػالـ البػػاحثْب سػػّبة حياتػػو كا٪بازاتػػو

العلميػػة ،كيهػػدؼ ىػػذا ا٤بقػػاؿ أب تنػػاكؿ جهػػود ثالثػػة مػػن البػػاحثْب ا٤بعاصػػرين الػػذين كتبػػوا عنػػو كعػػن دكره ُب علػػم الطػػب

كىم :االستاذ خّب الدين الزركلي ،كالدكتور كماؿ السامرائي ،كالطبيب الدكتور ٧بمود ا٢باج قاسػم دمحم مػن خػالؿ عمػل

مراجعة لكتاابهتم عن الطبيب ا٤بتقدـ.
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كابن ايب االشعث ىو ابو جعفر اٞبد بن دمحم بن دمحم بن (تَّٔ:ىػ َٕٗ/ـ) من بالد فػارس كسػكن ا٤بوصػل

كمكث فيها حٌب كفاتو  ،ككاف متمكنان ُب العلوـ ا٢بكمية حاذقان ُب الطب متفقها ُب الدين كقد صنف الكثّب من الكتب
ُب علم الطب كغّبه .

كسوؼ يتناكؿ ا٤بقاؿ االختالفات الٍب ذكرىا ال يكتَّاب الثالثة حوؿ حياتو كمصنفاتو ،فاذا ما أردان اف نبدأ إب٠بو

٪بد اف ا٠بو قػد ذكػره الزركلػي(ُ ) أبنػو اٞبػد بػن دمحم بػن دمحم بػن ايب األشػعث ابػو جعفػرُ ،ب حػْب اقتصػر الػدكتور كمػاؿ

السػامرائي(ِ) كالػدكتور ٧بمػود ا٢بػاج قاسػم(ّ)علػى ذكػر اسػم ابيػو دكف ذكػر اسػم جػده (دمحم )ام اٞبػد بػن دمحم بػن ايب
االشػعث ككنيتػػو ابػػو جعفػػر ،كقػػد قػػاؿ عنػػو الزركلػػي انػػو طبيػب مصػػنف ىٕبَّػػاث ،امػػا الػػدكتور السػػامرائي فقػػد ذكػػر انػػو كػػاف

متدينان كذك نزعة ظاىرية  ،اما الدكتور ٧بمود ا٢باج قاسػم فقػد ذكػر أنػو كػاف كافػر العقػل سػديد الػرأم متفقهػا ُب الػدين،

ككاف فاضال ُب العلوـ ا٢بكمية متميزان فيها،عرفو الناس ُب ا٤بوصل تقيػان ك٧ببػان للخػّب كعػإب الػنفس ،كعنػدما ذكػر مؤلفاتػو

أشار أب انو لو مؤلفات طبية كمؤلفات غّب طبية  ،كمؤلفات كتب االقػدمْب مػن األعػالـ كاألطبػاء ،كمؤلفػات للدراسػات

العليا ،أما السامرائي فقد أشار أب انو لو كتاابن كاحدان ليس ُب الطب كىو كتاب (العلم اال٥بي)ُ ،ب حْب ٓب يذكر الزركلػي

عن ذلك شيئان .

اما حياتو االجتماعية فلم يذكر الزركلي شيئا عنها ُب حْب ذكر الدكتور السامرائي انو كاف لو كلد أخذ عنو الطب

،إال أف ا٤بعلومات عنو غّب متوفرة ُ ،ب حْب ذكر الدكتور ٧بمود ا٢بػاج قاسػم انػو كػاف لديػو عػدة أكالد اشػتهر مػنهم ابنػو

دمحم ُب الطػػب امػػا عػػن سػػنة كفاتػػو فقػػد ذكػػر الزركلػػي انػػو تػػوُب سػػنة (ّٓٔىػػٕٗٓ/ـ) ُب حػػْب ذكػػره الػػدكتور السػػامرائي

سػػنة(َّٔى ػػٕٗٓ/ـ) كٓب يػػذكر الػػدكتور ٧بمػػود ا٢بػػاج قاسػػم شػػيئان عػػن ذلػػك  .كيػػرجح الباحػػث اف كفاتػػو كانػػت سػػنة
(َّٔىػَٕٗ/ـ) حسب السامرائي ابالستناد أب نص حاجي خليفة ُب كتابو كشف الظنوف .

أما عن اصلو فقد اتفق ال يكتَّاب الثالثة على اف اصلو من بالد فارس كانو جاء أب ا٤بوصل ،كٓب يػذكر الزركلػي شػيئا
ع ػػن رحلتػ ػػو ،امػ ػػا الكػ ػػاتًبْب اآلخػ ػػرين فق ػػد ذك ػ ػرا انػ ػػو رحػ ػػل أب( برق ػ ػة ) ُب ارميني ػػة ٍب توج ػػو أب ا٤بوصػ ػػل كدخلهػ ػػا سػػػنة
(ّْٖىػ، ) ٗٓٗ/كما انفرد الدكتور السامرائي بذكر معلومة انو كاف ذك ماض ُب بالد فارس حافل ابلتجربػة الطبيػة اال
انو ٓب يوفق ُب ٩بارستها على ا٤برضى بربقة ،كذكر الدكتور ٧بمود ا٢باج قاسم ركاية اخرل ٓب يذكرىا الكاتًبْب اآلخرين كىي
انو بدأ ٲبارس الطب ُب ا٤بوصل فعرفوه طبيبان مقتدران كاتفق على انو كاف لناصر الدكلػة ابػو دمحم ا٢بسػن ا٢بمػداين حػاكم

ا٤بوصل كلد مريض عجز االطباء عن عالجػو فعا١بػو ابػن ايب االشػعث فأصػبحت لػو مكانػة عنػده كاشػتهر بعػد ذلػك كمػا

عده من االطباء الذين ادخلوا الطب أب بالد ا١بزيرة كا٤بوصل بصفة خاصة كصاحب مدرسة ٚبرج فيها تالميذ اصبحت

٥بم مكانة مرموقة .كقد اتفق الكتاب الثالثة على انو اىتم بكتب الطبيب االغريقي جالينوس كانو شرح كثػّبان منهػا فقػد

ذكر الزركلي انو شرح كثّب من كتػب جػالينوس كاكتفػى بػذلك ،امػا الػدكتور كمػاؿ السػامرائي فقػد ذكػر انػو كػاف ٲبيػل أب
الطػػب اليػػوانين كخاصػػة جػػالينوس ُب صػػناعة الطػػب كفسػػر ٗبفاىيمػػو (جوامعػػو السػػتة عشػػر )الػػٍب تبناىػػا حكمػػاء مدرسػػة
االسكندرية ُب كضع منػاىج ىػذه ا٤بدرسػة الطبيػة كقػد كضػع ابػن ايب االشػعث ىػذه ا١بوامػع ُب أبػواب كفصػوؿ فصػارت

اكثر كضوحا لدارسي الطب كيضيف ا لدكتور ٧بمود ا٢باج قاسم أب انو قسمها تقسيما ٓب يسبقو احد أب ذلك .
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اما تالميػذه فلػم يػذكر الزركلػي عػنهم شػيئا ُ ،ب حػْب ذكػر الػدكتور السػامرائي مػنهم ابػو عبػد هللا دمحم بػن ثػواب

ا٤بوصلي ا٤بعركؼ اببن الثالج (تَّٖ:ىػػَٗٗ/ـ) كااب العبػاس دمحم بػن دمحم البلػدم(تّٗٔ:ىػػََُٓ/ـ) كجػابر بػن

منصػور السػكرم (تَّٗ:ىػػ ٗٗٗ/ـ) امػا الػػدكتور ٧بمػود ا٢بػاج قاسػم فانػو ذكػػر التلميػذين االكلػْب كٓب يػذكر جػابر بػػن
منصػػور السػػكرم انػػو مػػن تالميػػذه كا٭بػػا ذكػػر تلميػػذان آخػػر ٓب يػػذكره السػػامرائي كىػػو اٞبػػد بػػن ا٢بسػػن بػػن يزيػػد بػػن فضػػالة

البلدم(تّٕٗ:ىػََُٔـ) كما ذكر دمحم بن دمحم البلدم ابسم ٨بتلف كىو اٞبد بن دمحم البلدم .

أما عن مؤلفاتو فقد ذكر الزركلي كالدكتور السامرائي ٦بموعة من مؤلفاتو اما الدكتور ٧بمود فأنو قسمها أب اربعة

انواع كىي ا٤بؤلفات غّب الطبية ،كتصانيف كتب االقدمْب من االعالـ كاالطبػاء  ،كمؤلفاتػو الطبيػة ،كمؤلفػات للدراسػات
العليػا ،كمػا ذكػر الػدكتور السػامرائي اف لديػو مؤلػف كاحػد لػيس ُب الطػب كىػو( كتػاب العلػم اال٥بػي )،كاذا مػا جئنػػا أب

تقسيم الدكتور ٧بمود ا٢باج قاسم كىو االدؽ كاالكثر تفصيال ٪بد انو رتبها كفق االٌب :

ُ-ا٤بؤلفات غّب الطبية

كىي (كتاب ا٢بيواف )،ك (كتاب ُب العلم اال٥بي )،ك(مقالة ُب النوـ كاليقظة) ،اما الدكتور السامرائي كالزركلي فقػد ذكػرا
الكتابْب االكلْب كٓب يذكرا اف لو ( مقالة ُب النوـ كاليقظة ).

ِ -تصانيف كتب االقدمْب من األعالـ كاألطباء

اذ ذكر الزركلي انو شرح كثّبان من كتب جالينوس كأكتفػى بػذلك ُ ،ب حػْب ذكػر الػدكتور ٧بمػود ا٢بػاج قاسػم انػو

صل كل كاحد من الكتب الستة عشر الٍب لو أب ٝبل كابػواب كفصػوؿ كقسػمها تقسػيما ٓب يسػبقو أب ذلػك احػد غػّبه
فى ى

،ككػػذلك (كتػػاب الفػػرؽ ا٢بميات)،امػػا الػػدكتور السػػامرائي فقػػد ذكػػر أنػػو شػػرح ( كتػػاب الفػػرؽ كا٢بميػػات ١بػػالينوس) ،

ص ىل بعضان من كتب ارسطو طاليس .
كانفرد الدكتور ٧بمود بذكر انو فى َّ
ّ -مؤلفاتو الطبية

كقد اتفق الكتاب الثالثة على ذكرىا ،إال أف الدكتور السامرائي أضاؼ كتابْب آخرين ٓب يػذكرٮبا الكػاتًبْب اآلخػرين

كٮبػػا (كتػػاب ُب الصػػرع )كىػػو غػػّب الكتػػاب الػػذم سػػنذكره كىػػو ايضػػا ُب الصػػرع اذ ذكػػر اف لػػو (كتػػاابن اخػػر ُب الصػػرع

)،ك(كتاب االسطقسات ).

كىػػذه ا٤بؤلفػػات ىػػي :كتػػاب (السرسػػاـ كالربسػػاـ) ،ك(كتػػاب القػػولنج كاصػػنافو كمداكاتػػو )،ك(كتػػاب ُب الػػربص كالبهػػق
)،ك(كتػػاب ُب ا١بػػدرم كا٢بصػػبة كا٢بميقػػاء )،ك(كتػػاب ُب الصػػرع )،ك(كتػػاب ُب االستسػػقاء) ،ك(كتػػاب ُب ظهػػور الػػدـ

)،ك(كتاب ُب ا٤بالينخوليا )،ك(كتاب ُب امراض ا٤بعدة كمداكاهتا) ،ك(كتاب تركيب االدكية ) .
ْ -مؤلفات للدراسات العليا كىي :

(كتاب االدكية ا٤بفردة )(،كتاب الغاذم كا٤بغتذم ) ُ،ب حْب ذكر_الزركلي كالسامرائي _ ىذين الكتابْب .

اما عن أماكن كجود ىذه الكتب كمخطوطات فنذكر منها :

ُ( -كتاب الغاذم كا٤بغتذم )،فقد ذكر الزركلي اف ىناؾ ٨بطوطػة لػو ُب ا٤بكتبػة االزىريػة ٗبصػرُ ،ب حػْب ذكػر الػدكتور
السامرائي اف لو ٨بطوطة ُب مكتبة أاي صوفيا ابستانبوؿ ،كٓب يذكر الدكتور ٧بمود ا٢باج قاسم عنو شيئا .
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ِ(-كتاب االدكية ا٤بفردة) ذكر الزركلي أف ا١بزء الثاين منو ُب ٨بطوطات الرابط(ُِٗاكقاؼ )،امػا الػدكتور السػامرائي
فقد ذكر اف لو ٨بطوطة ُب مكتبة ا٤بتحف الربيطاين بلندف ايضا دكف اف يشّب أب رقمها ،كٓب يذكر الػدكتور ٧بمػود ا٢بػاج

قاسم شيئا عنو .

ّ(-كتاب ا٢بيواف )ٓ،ب يذكر الزركلي عنو شيئا ،ككذلك الدكتور ٧بمود ا٢باج قاسم ُ،ب حْب ذكر الدكتور السامرائي اف
قطعة منو موجودة ُب مكتبة البودلياان أبكسفورد كمكتبة غوطة أب٤بانيا دكف ٙبديد رقم ا٤بخطوط كتفاصيلو النشرية.

ْ(-كتػػاب ا١بػػدرم كا٢بصػػبة كا٢بميقػػاء ) ،ذكػػر الػػدكتور السػػامرائي انػػو ٓب يعثػػر عليػػو أب اليػػوـ

كقػػد كردت بعػػض

ا٤بعلومػػات حػػوؿ بعػػض ىػػذه الكتػػب  ،حيػػث انفػػرد الػػدكتور السػػامرائي بػػذكر اف (كتػػاب ا٢بصػػبة) يتكػػوف مػػن مقػػالتْب

،ك(كتاب القولنج )مقالتْب ،ك(كتػاب السرسػاـ كالربسػاـ )ثػالث مقػاالت ،ك(كتػاب الػربص كالبهػق )مقػالتْب  ،ك(كتػاب

العلم اال٥بي )مقالتْب ،كذكر الدكتور ٧بمود ا٢باج قاسم (كتاب االدكيػة ا٤بفػردة )ثػالث مقػاالت ،كٓب يػذكر الزركلػي شػيئا
عن ىذه الكتب .كما اكرد الدكتور كماؿ السامرائي كالدكتور ٧بمود ا٢باج قاسم عن (كتاب االدكيػة ا٤بفػردة )انػو كتبػو
لكل من تلميذه دمحم بن ثواب كاٞبد بن دمحم البلدم كىو مرجع للعلماء كالباحثْب كا٤بتفقهْب ُب الطب ال للمبتػدئْب ،كٓب

يذكر الزركلي شيئا عن ذلك .

مصادر ا٤بقاؿ :

(ُ)  -خّب الدين الزركلي ،االعالـ.

(ِ) -كماؿ السامرائي  ،اطباء ا٤بوصل ُب العصور االسالمية ٕ،بث مقدـ لندكة (دكر ا٤بوصل ُب الَباث العريب )(بغداد
،مركز احياء الَباث العلمي العريب/جامعة بغداد. )ُٖٖٗ،

(ّ)٧ -بمود ا٢باج قاسم دمحم ،مشاىّب اطباء ا٤بوصل منذ الفتح االسالمي كحٌب ا٢بكم العثماين ٕ،بث مقدـ لندكة (دكر
ا٤بوصل ُب الَباث العريب )(،بغداد ،مركز احياء الَباث العلمي العريب/جامعة بغداد. )ُٖٖٗ،

كقد ترٝبت بعض ا٤بصادر للطبيب ابن أيب االشعث نذكر منها :

ُ-ابن ايب أصيبعة ،اٞبد بن القاسم بن خليفة بن يونس ،عيوف االنباء ُب طبقات االطباء.
ِ-حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد هللا ،كشف الظنوف عن اسامي الكتب كالفنوف .

ّ -البغدادم ،ا٠باعيل بن دمحم امْب بن مّب سليم ،ىدية العارفْب كا٠باء ا٤بؤلفْب كااثر ا٤بصنفْب .
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طا٤با تسألت اف حاضرة عربية اسالمية عظيمة مثل ا٤بوصل بكل ثقلها ا٢بضارم كتنوعها الثقاُب كيف كانت قبل مئات
السنْب كيف كاف رجا٥با ،نساؤىا ،جوامعها ،مدارسها ،أسواقها ،كمبانيها .كألين مهتم بَباثها كاترٱبها ا٤بشرؼ ،تقع ُب

يدم معلومات جديدة غفل عنها ا٤بهتموف بكتب الَباث كا٤بخطوطات ُب العصر ا٢بديث الٍب تتناكؿ ذكر ىذه ا٤بدينة
كرجاالهتا .كخالؿ ٕبثي عن االسر العلمية ُب ا٤بوصل كجدت اشارات أب كجود اسرة موصلية علمية ذكرىا ابن الشعار

ا٤بوصلي عرفت ابسم اسرة العمراين االزدم ا٤بوصلي فهم ينتموف أب قرية العمرانية(ُ)قرب عقرة ا٢بميدية ،كامتهن

قسم من ابنائها مهنة جباة الضرائب ُب عهد دكلة االاتبكة ُب ا٤بوصل كاربل فعرفوا هبا ،كينتموف أب قبيلة

األزد(ِ)العربية ا٤بعركفة الٍب ٓب ينتشر أبنائها ُب ا٤بوصل فقط بل كانوا منتشرين قبل اإلسالـ من عماف حٌب العراؽ ،كما
اهنم ينتموف أب مدينة ا٤بوصل الٍب كلدكا كنشأكا فيها على اف بعض أبنائها انتقل من ا٤بوصل أب أربل ٍب عادكا اليها قبل

ا٥بجوـ ا٤بغوٕب على اربل سنة(ّْٔى ػػُِّٕ/ـ) ،الذم ارتكب مذٕبة ٕبق اىل الربضة السفلى ابربل ،كما ٪بى منهم
احد اال الذم بقي ُب قلعة اربل ،ككانت سببا ُب انتقاؿ عدد من كجهاء البلد أب ا٤بوصل ،حٌب االحتالؿ ا٤بغوٕب للبالد

كالقضاء على ا٣بالفة العباسية ُب بغداد سنة(ٔٓٔىػ)كمن بعدىا احتالؿ ا٤بوصل سنة(َٔٔىػ) .فانقطعت اخبار ىذه
االسرة اما لقتلهم مع من قتل من أبناء ا٤بوصل اك ٥بجرهتم أب البالد الشامية كا٤بصرية.

بعد ٝبع مادة ا٤بقاؿ كجد الباحث معلومات عن فرع من نفس االسرة ينتمي أب اثّبالدين ا٢بسن العمراين ا٤بوصلي كاف
٥بم دكر علمي ُب ا٤بدينة ٛبثل إبنشاء مدرسة(اثّب الدين ا٢بسن العمراين)ثبت كجودىا من خالؿ كتاب(صلة التكملة

لوفيات النقلة)ألٞبد بن دمحم ا٢بسيِب(ُّٔٔٗٓ-ىػػ) ،كلدل الذىيب(ّْٕٕٖٔ-ىػ) ُب كتاب(اتريخ االسالـ
ككفيات ا٤بشاىّب كاالعالـ) .كىنا البد من التذكّب اف من اىتم بتاريخ مدارس ا٤بوصل كانوا الدكتور داكد ا١بليب ُب

كتابو(٨بطوطات ا٤بوصل)كا٤بؤرخ سعيد الديوه جي ُب ٕبثيو عن (مدارس ا٤بوصل ُب العهد االاتبكي) ك(مدارس ا٤بوصل

ُب العهد العثماين ) اللذين نشرٮبا ُب ٦بلة سومر ٔبزئيْب .كذلك اآلاثرم اٞبد الصوُب ُب كتابو (خطط ا٤بوصل) ٔبزئيْب
اال اهنم ٝبيعان ٓب يذكركا أم شيء عن ىذه ا٤بدرسة .كبعد البحث كجد الباحث الصلة بْب االسرتْب ُب كتاب(قالئد

ا١بماف)البن الشعار ا٤بوصلي(ّْٗٓٔٓ-ىػ) ،من خالؿ ابيات كردت للشاعر دمحم بن عمر بن علي ا٢بديثي ا٤بوصلي
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قا٥با ُب ابو دمحم ا٢بسن ا٤بوصلي العمراين ا٤بعركؼ ابألثّب الذم تؤب االشراؼ بديواف اربل قاؿ فيو ىذه االبيات

الشعرية(ّ):

قل لالثّب بن االثّب كمن لو * بْب الورل كاالجالؿ كاالعظاـ
بعالؾ ايبن علي الشرؼ الذم * يػ ػ ػ ػ ػػعلو كيقصر دكنو هبراـ

اف ضاع حقي عند غّبؾ ٓب يضع * للمسلمْب ٕبوزتيك ذماـ
بػك ايدمحم التقي * كالفضل كالقراف كاإلس ػالـ

كاثّب الدين ىذا ىو اخو دمحم كاٞبد اكالد علي بن ا٢بسن االزدم العمراين ا٤بوصلي .كالبد من ذكر مالحظة اف الباحث

يرجح كركد معلومات عنهم ُب كتاب(معجم شيوخ الدمياطي)الذم ٓب يتم ٙبقيقو كنشره حٌب ٢بظة كتابة ا٤بقاؿ كذلك

يرجح اف سّبتو قد كردت ُب احد ا١بزئيْب الضائعْب من كتاب(قالئد ا١بماف)البن الشعار ا٤بوصلي .كىنا سيورد الباحث

سّبهتم الٍب كقف عليها ٍب سيتحدث عن مدرستهم ككما أيٌب:

 اٞبد بن علي بن ا٢بسن بن دمحم بن رضى االزدم ا٤بستوُب العمراين ا٤بوصلي كاف حيان سنة (ِٔٔ ىػُِِٓ/ـ)

ابو العباس بن ايب ا٤بكارـ العمراين االزدم ا٤بوصلي من ابناء الرؤساء كا٤بتصرفْب ُب جالئل االعماؿ ُب الدكلة االاتبكية
ك٥بم احملل االسُب ُب الرائسة كابو العباس قاؿ عنو ابن الشعار ىو ا٤بستوُب ا٤بلكي البدرم اب٤بوصل كاليو ا٢بكم كالنظر

ُب االرتفاعات  ،حفظ القراف كقرأ طرفان من االدب كعرؼ من الفرائض ما ٰبتاج اليو كلو دراية ُب علم ا٢بساب
كبضركب االشغاؿ الديوانية كحل االلغاز كالَباجم قاؿ ابن الشعار لقيت ااب العباس ُب اربل

سنة(ِٔٔىػ ُِِٓ/ـ)فوجدتو عارفا ٗبقادير الناس كثّب الثناء عليهم غاية ُب الذكاء كالفهم اجازه ٦بد الدين ابن االثّب
ُب بعض رسائلو(ْ):

قل للوزير ضياء الدين منبسطا

ُب القوؿ ذك فضل كافضاؿ

احرزت قدح ا٤بعلى ُب العال جدعا

كفزت من ٦بدىا ابلشامخ العإب

خطبت منك كحسن الظن يشفع ٕب

اليك ابنة فكر مهرىا غإب

٤بثلها تذىل االلباب ليس لدم

خدر ٘برر تيها فضل اذايؿ

قلدتِب مننا ابلوعد يله ػػا

شكرم كخففت ُب علياؾ امإب

فاشتد شوقي أب استجالء عزمتها

افدم البشّب هبا ابألىل كا٤بإب

دمحم بن علي بن ا٢بسن بن دمحم بن رضى االزدم ا٤بستوُب العمراين ا٤بوصلي ت(ِِٔىػُِِٓ /ـ)

ابو حامد بن ايب ا٤بكارـ ا٤بوصلي العمراين كاف احد اجداده من العمرانية قرية من نواحي ا٤بوصل( شرقيها) كقد كرد ابو

حامد مدينة اربل ُب عهد صاحبها مظفر الدين كوكربم كاقاـ هبا متوٕب نظارة ديواهنا ٍب حبس بعد ذلك كآلت بو

االحواؿ أب اف ضمن جهبذة الديواف فأقلع عن ظلم فاحش كسّبة غّب ٞبيدة فلم تطل اايمو هبا حٌب توُب ابربل يوـ
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االثنْب(اكاخر صفرِِٔىػػُِِٓ/ـ)ككاف حسن ا٣بط كالشعر لو كتاب ٠باه(هبجة الناظر ُب ا٣بياؿ الزائر)ذكر فيو
مدائح ا٤بلك القاىر عزالدين مسعود(ٓ).

 ا٢بسن بن علي بن ا٢بسن العمراين ا٤بوصلي كاف حيان ُب(ؽ ٕٔ-ىػُّ-ُِ/ـ)

اثّب الدين ،أبو دمحم ،قاؿ ابن الشعار ا٤بوصلي انو تؤب االشراؼ بديواف اربل .ذكر ا٠بو ا٤بؤرخ اٞبد بن دمحم ا٢بسيِب ُب

كتابو(صلة التكملة لوفيات النقلة)عند ايراد سّبة كلده(ا٢بسن بن ا٢بسن ا٤بعركؼ اببن االثّب ا٤بوصلي) ،كقاؿ انو اسس
مدرسة ُب ا٤بوصل .كما ذكره الذىيب ُب كتابو(اتريخ االسالـ ككفيات ا٤بشاىّب كاالعالـ)عند ذكر سّبة كلده(ا٢بسن بن

ا٢بسن بن دمحم العمراين ا٤بعركؼ اببن االثّب ا٤بوصلي)(ٔ ) ،مدحو الشاعر دمحم بن عمر بن علي ا٢بديثي ا٤بوصلي ُب
ابيات كردت ُب كتاب(قالئد ا١بماف)تقدـ ذكرىا ،كىو كالد العا٤بْب ا٤بوصليْب ابو ا٤بظفر يوسف ك ابو دمحم ا٢بسن(ٕ).
 ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي ابن االثّب ا٤بوصلي ت(ْٖٔىػُِْٖ/ـ)

الشيخ األصيل ابو دمحم ا٤بنعوت بشرؼ الدين ،ذكره ا٤بؤرخ اٞبد بن دمحم ا٢بسيِب ُب كتابو(صلة التكملة لوفيات

النقلة)ابسم(ا٢بسن بن ا٢بسن ا٤بعركؼ اببن االثّب) ،بينما قاؿ الذىيب ىو(ا٢بسن بن ا٢بسن بن دمحم العمراين ا٤بعركؼ
اببن االثّب ا٤بوصلي)(ٖ)،درس ٗبدرسة كالده ُب ا٤بوصل ،كحدث هبا عن ايب الفرج ٰبٓب بن ٧بمود

الثقفي(تْٖٓقُُٖٖ/ـ)(ٗ) ،كما حدث عن عبدهللا بن علي سويد التكريٍب(ْٖٓىػُُٖٖ /ـ)(َُ).قاؿ
الذىيب ركل عنو شيخنا الدمياطي(ُُ) ،توُب ُبِٔ/ربيع االخر سنة (ْٖٔق ُِْٖ/ـ)(ُِ) ،كدفن ٗبدرسة كالده
اب٤بوصل .لو ٨بطوط موجود ُب تركيا جاء ذكره ُب كتاب(نوادر ا٤بخطوطات العربية ُب تركيا)بعنواف(رسالة ُب العمل

اب٤بقنطرات)(ُّ )ٙبت اسم ا٢بسن ابن االثّب كيعتقد الباحث اهنا ُب علم ا٥بيئة كا٤بقيات كالساعات.
 يوسف بن ا٢بسن بن علي ابن االثّب ا٤بوصلي ت(ْٖٔ ىػُِْٖ/ـ)

الشيخ األصيل ،ابو ا٤بظفر ،درس ُب مدرسة كالده ٍب جلس للتدريس هبا حٌب توُب ُبُْ/ربيع االكؿ

سنة(ْٖٔقُِْٖ/ـ)كدفن ٗبدرسة كالده اب٤بوصل(ُْ).

 مدرسة اثّب الدين ا٢بسن العمراين ُب ا٤بوصل(القرنْبٕٔ-ىػُّ-ُِ/ـ)

بدأت النهضة العلمية ُب ا٤بوصل عندما اٚبذ االاتبكة ا٤بدينة عاصمة لدكلتهم(َُِٓٔٔ-قُُِٔ-ُُِٕ/ـ).

كتعد الدكلة االاتبكية من اىم الدكؿ الٍب نشأت ُب القركف الوسطى .كامتاز ملوكها ٕببهم للعلم كسعيهم أب الرفاىية،
كنشر العلوـ كا٤بعارؼ بْب سائر الطبقات ،فأسسوا معاىد العلم ا٤بختلفة من مدارس كدكر حديث كدكر قرآف

كرابطات ،كاستقدموا العلماء كرغبوىم ٗبا اغدقوا عليهم من ا٥ببات الكثّبة كالعطااي الوفّبة كجعلوا ا٤بوصل مدينة علم

كأدب كفن ،يشد اليها الرحاؿ كيؤخذ من علمائها كأدابئها(ُٓ) .قاؿ سبط بن ا١بوزم(:انو كاف ُب ا٤بوصل

سنة(َٔٔىػُُِٔ/ـ)(ِٖ)مدرسة ك(ُٖ)دار للحديث ك(ِٕ) رابطا كغّب ذلك من الكتاتيب ا٤بختلفة)(ُٔ).

كاشتهرت ُب ا٤بوصل العديد من االسر العلمية كبيت الشهرزكرم ،اكالد بلدجي ،ابناء مهاجر ،كابناء االثّب كغّبىم .
كٲبكن القوؿ أبف ا٤بيد ًرسْب ُب مدرسة اثّب الدين ا٢بسن العمراين ىم اثّب الدين أبو دمحم ا٢بسن بن علي الذم أسس

ا٤بدرسة ُب النصف االكؿ من القرف السابع ا٥بجرم/النصف االكؿ من القرف الثالث عشر ا٤بيالدم(ُٕ) ،كبعد اف توُب

جلس كلديو يوسف بن ا٢بسن كأخيو ا٢بسن بن ا٢بسن للتدريس فيها كاللذين دفنا ُب مدرسة كالدىم بعد
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كفاهتم(ُٖ) .اما عن مكاف ا٤بدرسة فلم يتوفر عنها أم دليل ُب ا٤براجع كا٤بصادر،كعن طلبتها فاشهرىم الشيخ ايب
الفرج ٰبٓب بن ٧بمود الثقفي كالشيخ الدمياطي .اما عن منهاجها الدراسي فهو ال ٱبتلف عن منهج ا٤بدارس الٍب كانت
موجودة ُب ا٤بوصل الٍب تدرس علم التفسّب كا٢بديث كا٤بذىب الشافعي كالنحو كالتاريخ .كذلك ٲبكن اف تكوف

ا٤بدرسة احتوت على خزانة كتب.

 إغالؽ مدارس ا٤بوصل سنة(ُِّّّّٔ/ـ) -كإعادة فتحها سنة(ّْٔىػُِّْ/ـ)

اما عن مصّب ا٤بدرسة فبعد اف تؤب بدر الدين لؤلؤ سنة(ُّٔقُُِّ/ـ) ،ابطل التدريس ُب كثّب من مدارس
ا٤بوصل كاٚبذىا مقامات آلؿ البيت ،لكي يعفي على ااثر االاتبكيْب ٍب ٠بح إبعادة فتحها سنة

(ّّٔىػُِّّ/ـ)(ُٗ) ،كيقاكـ ا٢بركة العدكية الٍب قاـ هبا الشيخ حسن مشس الدين بن الشيخ عدم بن الشيخ

صخر االموم العدكم الذم صلبو ىو كمائة من اعوانو سنة(ْْٔقُِْْ/ـ) .ركل لنا ابن الشعار ا٤بوصلي نقال عن
الفقيو اٞبد بن ا٤ببارؾ النصييب كاف حيان ُب ٝبادل االكٔب سنة(ّّٔىػُِّٔ/ـ) بعد رجوع التتار ا٤بالعْب-خذ٥بم هللا
تعأب عن ا٤بوصل كامر امّبىا بدر الدين لؤلؤ ابن عبدهللا بتعطيل ا٤بدارس كصرؼ الفقهاء كا٤بدرسْب كاف ال يقيم احد

هبا غّب بواب كفراش كاماـ كمؤذف يستعْب بذلك على العدك كقمعوٍ .ب اقطعها االجناد كاالمراء فلم يبق يومئذ
اب٤بوصل مدرسة يدرس فيها الفقو فعند ذلك سافر ا٤بتفقهة كتبدد مشلهم كتفرقوا ُب البالد كدثرت معآب الدين كعظمت

ا لبلول لنزكؿ ىذه ا٢بادثة الشنيعة كحلوؿ ىذا ا٣بطب ا١بسيم فقاؿ ُب ذلك ابو العباس متوجعا انداي لرسوـ الفقو
ابكيا اىلو(من ا٣بفيف):

اي٣بطب دىا كشاف شنيع * كبالء فاجا كامر فظيع

كرزااي اصابت الدين حٌب * ىدمت منو كل حصن منيع
كمصاب ذلت بو ملة اإلسالـ * من بعد عزىا اجملموع

كانتهاؾ ٢برمة الشرع اب٤بنكر * من خفض قدره ا٤برفوع

حْب اضحت معآب العلم قفرا * افالت االقمار بعد الطلوع

خاليات من لذة االنس فيها * موحشات االرجاء بعد ا١بموع
٥بف نفسي على ا٤بدارس اذ تندب سكاهنا بفيض الدموع

سلبت هبجة الدركس فاضحت * ُب دركس من بعدىا كخشوع
طا٤با كاف ليلها كسُب الفجر بتكرار كل فن بديع
اذ بسكاهنا يؤسس للدين مباين اصولو كالفركع

فابك ايصاح بعدىا منصب الشرع ٕبزف كعربة كخشوع

ٍب من هللا بعد ذلك على الفقهاء كاىل العلم ،كتداركهم بلطفو كانزؿ ُب قلب االمّب بدر الدين الرٞبة فامر برد

الفقهاء أب ا٤بدارس كاعادة جراايهتم كذلك ُب أكائل صفر سنة(ّْٔىػُِّٔ/ـ)(َِ) .فهنا نفهم اف التدريس

ُب ا٤بدرسة استمر بعد إعادة فتح ا٤بدارس ُب ا٤بوصل لغاية سنة(ْٖٔقَُِٓ/ـ) كقد يكوف امتد لسنوات قليلة

اخرل .كرٗبا انو قد توقفت الدراسة فيها بصورة هنائية بعد احتالؿ ا٤بغوؿ للموصل سنة(َٔٔقُُِٔ/ـ) .الذم
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كاف سببان ُب انداثر ىذه ا٤بدارس فكاف على ما يظهر من سّب ا٢بوادث الٍب طرأت على ا٤بوصل استيالء ا٤بغوؿ،
كحكم اقواـ غريبة عن ا٤بدنية كدكلة قره قويونلي كآؽ قويونلي كا٢بركب ا٤بتتابعة كاالكبئة كاجملاعات الٍب انتابت

ا٤بوصل كتنقلها من يد اعاجم أب يد اعاجم(ُِ) .الٍب دمرت اكثر ما بقي منها ،كطمست معآب العلم ُب

البلد(ِِ).

كحسب رأم اف من نقل لنا خرب(مدرسة اثّب الدين ا٢بسن العمراين)الذم كرد ُب كتاب ا٤بؤرخ اٞبد بن دمحم

ا٢بسيِب(ّٔٔٔٗٓ-ىػػُِٗٓ-ُِّٔ/ـ)ىي الفقيهة ا٤بوصلية عزيزة بنت طرخاف الشيبانية ا٤بتوفاة ُب مصر

سنة(ّٕٔىػُِّٕ/ـ)الٍب التقاىا ا٢بسيِب ُب القاىرة كدرس على يدىا(ِّ) .ككانت قد اجازتو بركاية عنها ،كىي
قريبة الفقيو ا٤بوصلي عباس بن طرخاف الشيباين ا٤بتوَب ٗبصر سنة (ِٓٔىػُِِٓ/ـ)(ِْ) ،فركايتها عن تلك

ا٤بدرسة موثوؽ هبا ،كذلك لألسباب االتية :اهنا من اىل ا٤بدينة نفسها كىي ا٤بوصل ،اهنم ينتموف أب طبقة العلماء
ذاهتا اك الٍب تليها ،ينتموف أب بِب شيباف تلك القبيلة العربية الٍب سكنت ا٤بوصل كمنطقة ما بْب الزابْب.

ىوامش ا٤بقاؿ :

(ُ)سعيد الديوه جي ،اتريخ ا٤بوصل،جُ .ْٓٔ/العمرم ،منية االدابء(ُٓٓ،ا٠بها عمرانية) .ايقوت ا٢بموم،معجم
البلداف ،جٔ .ُِِ/عبد ا٤باجود اٞبد السلماف ،ا٤بوصل ُب العهدين الراشدم كاالموم ،ُّْ-ُِْ،كعن أصل
إسم قرية العمرانية كموقعها ا١بغراُب ينظر  :دمحم نزار الدابغ  ،قرية العمرانية من خالؿ بعض النصوص البلدانية كالتارٱبية

٦ ،بلة دراسات موصلية  /مركز دراسات ا٤بوصل ،العدد ٓٓ  ،آب ََِِ  ،صٕٔ.ٔٗ-

(ِ)

ابن

حزـ

األندلسيٝ،بهرة

أنساب

العرب،صُِٓ.ْْٖ-ّْٕ-ُّٕ-َّّ-ِٔٔ-ِّْ-

القلقشندم،هناية األرب ُب معرفة انساب العرب،حرؼ االلف-االزد.

(ّ)ابن الشعار،قالئد ا١بماف٦،بلدٔ-جٕ ُُٖ /تسلسلّٕٕ.

(ْ)ابن الشعار،قالئد ا١بماف٦،بلدُ-جُِٕٖ-ِٕٔ/تسلسلَُّ٦ .بلدُ-جُ.ُُْ /

(ٓ)ابن الشعار،قالئد ا١بماف٦،بلدٓ-جٔ ُّْ- ّّٗ/تسلسلَّٕ ؛ الدابغ  ،قرية العمرانية من خالؿ بعض
النصوص البلدانية كالتارٱبية،صٖٔ.ٔٗ-

(ٔ)الذىيب ،اتريخ االسالـ ككفيات ا٤بشاىّب كاالعالـٙ،بقيق عمر عبدالسالـ التدمرم،جْٕ ِّٗ/تسلسلَٔٓ.
(ٕ)اٞبد بن دمحم ا٢بسيِب،صلة التكملة لوفيات النقلة،جُ.ِِِ-ُِٗ/

(ٖ )كقوؿ الذىيب ابنو(ا٢بسن بن ا٢بسن بن دمحم العمراين ابن االثّب ا٤بوصلي)ىو نسبة أب قرية العمرانية كىي قرية

كبّبة .شرقي ا٤بوصل متاٟبة لناحية الشوش كا٤برج فيها رستاؽ ككركـ .ذكرىا االزدم ُب حوادث(ُُّىػ)عندما ذكر
عائدات ا٤بوصل (عند حديثو عن األمواؿ ا٤بصركفة على حفر النهر اب٤بوصل)،كقع هبا القتاؿ بْب دمحم بن زيد من اؿ

عمراف كاسحاؽ بن ابراىيم من كلد جيلة السلمي االزدم ا٤بوصلي .كالنسب اليها العمراين كلكن ا٢بموم قاؿ اهنا خربة

عندما اكردىا ُب كتابو معجم البلداف .الذىيب،اتريخ االسالـ جِّْٕٗ-ُّٗ/تسلسلَٔٓ.

راجع ايقوت ا٢بموم،معجم البلداف،جْ .ُّٓ/االزدم،اتريخ ا٤بوصل .ْٖ،ُٗ-ّّ،ّٖ-ِّ،السيوطي،لب

اللباب ُب ٙبرير االنساب .ُِٖ،عبدا٤باجود السلماف،ا٤بوصل ُب العهدين الراشدم كاالموم،صَُٓ.
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(ٗ)ٰبٓب بن ٧بمود بن سعد الثقفي(ْٖٓىػُُٖٖ/ـ)ابوالفرج االصفهاين(زائر)٧بدث،صوُب ٠بع من جده المو ايب
القاسم ا٠باعيل الطلحي(تّٓٓىػ)كالشريف ايب الفضل ٞبزة بن دمحم بن طاىر ابن طباطبا العلوم،ايب الفضل جعفر بن

عبدالواحد الثقفي (تِّٓىػ)،ايب طاىر عبدالكرًن بن عبدالرزاؽ ا٢بسناابذم(تِِٓىػ)اـ ابراىيم فاطمة بنت عبدهللا
ا١بوزدانية (تِْٓىػ) كايب الوفا احملسن بن دمحم بن عمر السكرم(تِّٓىػ).حدث ابصبهاف كالشاـ كا١بزيرة.ركل
عنو ابو دمحم بدؿ بن ا٤بعمر (تّٔٔىػ) ،ابو الفرج عبدالقادر بن عبدالقاىر ا٢برانْب ا٣بطيب ابو ا٢بسن علي بن دمحم
بن ٝبيل ا٤بالقي كابو ا٢بسن دمحم بن ٞبوية .كمؤرخ ا٤بوصل عز الدين علي ابن االثّب .عِب ابو الفرج ابلركاية،مع ا٤بيل

أب التصوؼ.قدـ أب ا٤بوصل ُب ٫بو(ِٖٓىػ)ك٠بع هبا(الزائر) الياس بن غازم االنرم(تَْٔىػ)كا٤بواصلة:اٞبد بن

حسن بن ا٠باعيل ابن طهّب (تِِٔىػ)،عثماف بن ابراىيم بن جلدؾ(تِٗٓىػ)كدمحم بن علي بن

مهاجر(تّْٔىػ)توُب الثقفي قريبا من ٮبذاف .

راجع بساـ ا١بليب ،موسوعة اعالـ ا٤بوصل ،جِ .ّّّ/اتريخ اربل ،جُ-ُْٓ/جِ .ِِٕ/ا٤بنذرم ،تكملة،

جُ .ُِٖ-ُٕٖ/الذىيب ،العربةجّ .ٖٗ/تذكرة ا٢بفاظ،جْ .ُُٓٓ/الشذرات،جْ .ِِٖ/معجم ابن
الفوطي .ُِٓ/ُ/ْ،النجوـ الزاىرة ،جٔ.َُٗ/

...ك ٩بن ركل عن الثقفي ايضا ا٢بسن بن عبدالقاىر بن ا٢بسن الشهرزكرم تِٓٔىػُِِٓ/ـ :قاضي ا٤بوصل

األصيل ابوعلي بن علي بن القاسم بن ا٤بظفر بن علي بن القاسم ا٤بنعوت ابلشهاب ٠بع من ايب الفرج ٰبٓب بن ٧بمود
الثقفي كابن عمو ايب الربكات عبدالرٞبن بن دمحم بن ا٢بسن الشهرزكرم كحدث ككاف قاضي ا٤بوصل كىو من بيت

معركؼ ابلتقدـ كقد حدث منهم غّب كاحد توُب سنة(ِٓٔىػُِِٓ/ـ).راجع اٞبد بن دمحم ا٢بسيِب،صلة التكملة

لوفيات النقلة ،تَُٓ،جُ.ِٕٗ/

(َُ)عبدهللا بن علي بن عبدهللا بن سويد التكريٍب(ْٖٓىػُُٖٖ/ـ) ابن عمر بن ا٢بسن،كاُب الدين ابو دمحم(ابو

عبدالرٞبن) فقيو٧ ،بدث مؤرخ ٠بع بتكريت من ابيو كمن ايب شاكر دمحم بن خلف الفقّب .كببغداد من ايب الفرج،

عبدا٣بالق بن اٞبد بن يوسف كايب الفتح ،كعبدا٤بلك بن ايب القاسم الكركخي .قدـ ا٤بوصل ك٠بع هبا من ايب
ا٤بكارـ،اٞبد بن ايب الفضل الزبّبم .كايب دمحم عبدالرٞبن بن اٞبد ا٣بطيب كغّبٮبا .كاخذ عنو اب٤بوصل مؤرخها عزالدين

ابن االثّب ،كنعتو ُب كاملو بشيخنا .ك٠بع منو بتكريت ٝباعةُ .ب حديثو خلط كغلط فاحش .خرج اربعْب حديثا.

كصنف اترٱبنا لتكريت ٗبجلدين .توُب بتكريت شيخا.

راجع بساـ ا١بليب ،موسوعة اعالـ ا٤بوصل ،جُ .ّٗٓ/ابن االثّب ،جٗ .ُٖٗ/ابن كثّب ،جُِ .ِّّ/االعالـ،

جْ .َُٓ/اتريخ اربل ،جِ .ُْٖ-َْٖ/تكملة ا٤بنذم ،جُ.ُّٔ-ُّّ/

طبقات االسنوم ،جُ.ّّٖ/

كحالة ،جٔ .َٗ-ٖٗ/كشف الظنوف ،جُ .ِٖٗ/لساف ا٤بيزاف،جّ .ُّٗ/ا٤بختصر احملتاج اليو،جِ-ُِٓ/

ُّٓ.

(ُُ)عبد ا٤بؤمن بن خلف بن أيب ا٢بسن التوين الشافعي الدمياطي(َُّٕٔٓ-ىػَُّْ-ُُِٔ/ـ)اإلماـ العالمة
ا٢بافظ ا٢بجة الفقيو النسابة شيخ احملدثْب شرؼ الدين أبو دمحم عبد ا٤بؤمن بن خلف بن أيب ا٢بسن التوين الشافعي

الدمياطي .كلد سنة ثالث عشر كستمائة .كتفقو كبرع كطلب ا٢بديث فرحل كٝبع فأكعى كعمل معجم شيوخو فيو ألف
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كثالٜبائة شيخ ككاف إمامان حافظان صادقان متقنان جيد العربية غزير اللغة كاسع الفقو رأسان ُب النسب كيسان متواضعان .صنف
كتاب ا٣بيل كالصالة الوسطى .قاؿ الذىيب٠ :بعت أاب ا٢بجاج ا٤بزم كما رأيت أحدان أحفظ منو ٥بذا الشأف يقوؿ :ما
رأيت ُب ا٢بديث أحفظ من الدمياطي .مات فجأة ُب ذم القعدة سنة ٟبس كسبعمائة.

راجع السيوطي،طبقات ا٢بفاظ .ِّٖ،ابن كثّب،البداية كالنهاية،جُْ .َْ/الذىيب،تذكرة ا٢بفاظ.ُْٕٗ-ُْٕٕ،

ابن شاكر،فوات،جِ.ُٕ/

(ُِ)الذىيب،اتريخ االسالـ ككفيات ا٤بشاىّب كاالعالـٙ،بقيق بشار عواد معركؼ ،دار الغرب االسالمية ََِّـ،

جُْ .ََٔ/الذىيب اتريخ االسالـ ككفيات ا٤بشاىّب كاالعالـٙ،بقيق عمر عبدالسالـ التدمرم،جِّْٕٗ /تسلسل

َٔٓ .اٞبد بن دمحم ا٢بسيِب،صلة التكملة لوفيات النقلة،جُ.ِِِ/
(ُّ)نوادر ا٤بخطوطات العربية ُب تركيا،جُ.ُّْ/

(ُْ)اٞبد بن دمحم ا٢بسيِب،صلة التكملة لوفيات النقلة ،جُ.ُِٗ/
(ُٓ)عز الدين ابن االثّب،اللباب ُب االنساب،جُ.ّٗٗ/

(ُٔ)يوسف ا٤بعركؼ بسبط ابن ا١بوزم(تْٓٔىػ)،مراة الزماف،حيدر اابدُُٗٓ،ـ .سعيد الديوه جي،ا٣بدمات
االجتماعية لطالب العلم ُب االسالـ،ا٤بوصلُّّٕ،ىػ،صّٕ.

(ُٕ)سعيد الديوه جي،اتريخ ا٤بوصل،جُ.ّٓٔ/
(ُٖ)الذىيب،اتريخ

االسالـ

ككفيات

ا٤بشاىّب

كاالعالـ

ٙبقيق

بشار

عواد

معركؼ،دار

اإلسالميََِّ،ـ،جُْ .ََٔ/اٞبد بن دمحم ا٢بسيِب،صلة التكملة لوفيات النقلة ،جُ.ِِِ،ُِٗ/

الغرب

(ُٗ)النعرؼ ىل كانت ا٤بدرسة موجوده قبل اغالؽ ا٤بدارس(ُّٔىػُُِّ/ـ)اـ اهنا اسست بعد

عاـ(ّّٔىػُِّّ/ـ)عندما امر بدر الدين لؤلؤ إبعادة افتتاحها.

(َِ)ابن الشعار،قالئد ا١بماف٦،بلدُ/جُ/صِٓٔ ِٕٔ-تسلسلَُُ(سّبة اٞبد بن ا٤ببارؾ النصييب).
(ُِ)داؤد ا١بليب٨،بطوطات ا٤بوصل،مطبعة الفرات ،ببغدادُِٕٗ،ـ،صُِ.
(ِِ)العمرم،منية االدابء،صُِٓ.ُِٔ-

(ِّ)عزيزة بنت عثماف بن طرخاف الشيبانية ا٤بوصلية ت(ّٕٔىػُِّٕ/ـ):الشيخة اـ ا٤بعإب...بن بزكاف بن دمحم بن

بزكاف ،كلدت ابربل سنة ْٗٓىػُُٖٗ/ـٚ،بمنينا ٠بعت اب٤بوصل من مسمار بن العويس كحدثت ٠بع منها اٞبد بن
دمحم بن عبد الرٞبن ا٢بسيِب مؤلف كتاب(صلة التكملة لوفيات النقلة)توفيت يوـ ُٗ٧برـ سنة

ّٕٔىػ ُِّٕ/ـ،كدفنت ابلقرافة مصر الصغرل .راجع صلة التكملة لوفيات النقلة،تسلسلُُٖٖ،جِ.ٕٔٓ/

(ِْ)عباس بن بزكاف بن طرخاف الشيباين ا٤بوصلي ت(ِٓٔىػُِِٓ/ـ)٧:بدث،ا٤بنعوت اب١بماؿ،ابو الفضل...بن
بزكاف بن اٞبد بن دمحم بن معمر الشيباين ا٤بوصلي٠،بع اب٤بوصل من ا٢بكيم ايب ا٢بسن علي بن اٞبد بن ىبل كايب بكر

مسمار بن عمر بن العويس كابن العباس اٞبد بن سلماف االصغر كٝباعة غّبىم ك٠بع ابربل كحلب كدمشق كداير مصر
من ٝباعة كبّبة كحصل كثّبا ككاف ٦بتهدا ُب الطلب كحدث توُب ابلقاىرة ُب ِٔ من شواؿ سنة
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ِٓٔىػ ُِِٓ/ـ،كدفن ابلقرافة الصغرل .راجع اٞبد بن دمحم ا٢بسيِب،صلة التكملة لوفيات النقلة،تسلسلُٗٓ،جُ/

َّٕ.

مخطط اسرة العمراني االزدي الموصلي
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كثًنة هي الكتب اليت ربدثت عن يهود العرام بصورة امجالية ،ولكن اندرة تلك الكيت ربكدثت عكن ة يعكة ييكاة يهكود
املوصككب بصككورة تيصككيلية ،وفيككيخيا ايخيككا حلك املهككن وانككرل الككيت كااككت دككن نولككولت ييككاة اليهككود ،ودككن بككٌن تلك الكتككب -
دثلا -كتاب (اتريخ يهود العرام (958م.و-
3891و)) الكي نليككأل اايككتال ا يككب الربيعككي،
وهو كتكاب خك ي يتككوى دكن نيكجتايٌن ذبكاو ت
صككيما خيا ال كك( )988صككيمة ،وذككد لكككر ايككأل
اهتخيك ك ككاو يه ك ك ككود الع ك ك كرام بصك ك ككية عاد ك ك ككة مله ك ك ككن
التقليدي ك ككة اليدوي ك ككة كالص ك ك كرااة واات ك ككاج الجتيك ك ككوت
وانلولت والتجارة ،دوى الدخوه يف تياصكيب
دك ككا حل ك ك يك ككرل ودهك ككن اليهك ككود يف املوصك ككب،
يتثاا لكر لقااخية سأاما ذبار يهود املوصكب
وة يعككة ذبككار ي وندككاكن دجتاولككة تل ك التجككارة،
ييث لكر ( )36ااما :داهي دكن ادكتهن ذبكارة
املاس ك ككونيات كالس ك ككيد ع ك ككود داود يف ك ككار
يل ك ك ككب ،ود ك ك ككاهي د ك ك ككن اد ك ك ككتهن بيك ك ك ك وتص ك ك ككلي
السككاعات كالسككيد يعقككوب يككااما يف ككار
غ ككا  ،وهك ككيا .كخي ككا لك ككر يف الكت ككاب لات ككأل
اي ك ك ككتدراكا لقااخيك ك ك ككة سأامك ك ك ككا ال اك ك ك ككون والتجك ك ك ككار
العك ك ك ك كراذيٌن اليه ك ك ك ككود خ ك ك ك ككله امل ك ك ك ككدة (-3831
 ،)3865إل تضك ك ك ك ك ك ك ك ككخيات القااخيك ك ك ك ك ك ك ك ككة ()114
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صا ،دن بياهي ( ) 33ااما دن يهود املوصب ،دثب داود يعا الي عخيب بشركة اقليات يف ب الطوب.

ظلكت الكتابككة امليصككلة عككن ييككاة يهكود املوصككب دعدودككة يك عككاو  ،1831عاكددا دااذشككة اةرويككة السككيد علككي ككيت
انيككاحت ربككت عا كواى (اليهككود يف املوصككب 3851-3813و) ،والككيت اعتخيككد ال ايككث يف اعككدادها عل ك لخيوعككة دككن الو ا ك غككًن
املاشككورة ،ويف دقككددتها و ا ك دديريككة التسككجيب العق كار يف املوصككب (انااككب اا ككن) ،وو ا ك دركككجت درايككات املوصككب ،وبع ك
املط وعككات انكوديككة كاءيصككا ات السكككااية لسككاة  3869والصككادرة عككن و ارة الشككجوى افنيتخياعيككة دديريككة الايككو العادككة،
اضلا عن املقابلت الش صية ا اص عاصروا يهود املوصب ،نو اقلوا نخ ارهي عن آ اهي وانيدادهي.
كٌن اايكتال املتخيكر الكدكتور ابكراهيي العكلل  -دكن خكله برانلكأل اليكودي (دوصكليات)،
وتجتكية اةرويكة الكدكتور علكي ،ب ألس
الي يُعرض عل القااة (املوصلية) اليضااية  ،وحبلقة خاصة محلت عاواى (يهود املوصب) ،ولل يف اتريخ  11تشرين الثاحت/
اواخيرب - 1839سأاأل ترن ناة دااذشكة تلك افةرويكة الكيت وصكيها ملخييكجتة .ونخكال العكلل نى عكدد يهكود املوصكب حبسكب
ايصا انيرا افاكليجت ياة  3838كاى ذرابة ( )38افل اسخية ،أ
وسأى اليهود لع وا دورا دهخيا يف انياة افذتصادية للخيدياة،
ييث ا تغلوا يف دهن ويرل كثًنة؛ داها العطارة والصياغة وال قالة وذبارة وبي افذخيشة والصرااة .لكن مل يدخب العكلل –
وردبا لضي وذكت الكرباند  -علك تياصكيب دذيقكة يكوه ة يعكة عخيكب اليهكود يف تلك املهكن .ونخكال ناكأل ذكرن يف يك عياات القكرى
املاخكي كتككا ا بعاكواى (الاشككاط الصكهيوحت يف العكرام) نككاييي كككوهٌن ،يقكوه ايككأل دجلك نى يهككود املوصكب كككااوا اقكرا دقاراككة ب قيككة
يهود العرام ،دا دعاهي لل فدتهاى ن دهاة يقتاتوى داها عيشهي.
و يف عكاو  1836ذكاو الكاتكب وال ايكث املوصكلي املقكيي يف السكويد افيكتال نيكادة غااكد باشكر دقالكة دطولكة وديصككلة
عككن يهككود املوصككب ،ذككددها علك كككب ثككلث يلقككات ،واشككرهن مجيعك ا عككرب الاككت علك رابك املوذك افلكككوموحت (بيككت املوصككب
 ، )www.baytalmosul.comربت عاواى (يهود املوصب ...بٌن التاريخ وانغرااية والسياية اليت نريد هلا نى تكوى
اترحلككا) ،وايخيككا حلك املصككادر الككيت اعتخيككد عليهككا غااككد  ،اقككد لكككر ناككأل اعتخيككد علك بعك املشككاهدات واللقككا ات امل ا ككرة دك
بع اليهود ،اضلا عن اةلعأل عل بع الو ا .
ودهخيكا يككن دككن ندكر ،اقكد دككار يهكود املوصكب العديككد دكن املهكن ويف دقككددتها دهاكة ذبكارة ااذخيشككة واملاسكونيات ،ويككيكر
الككدكتور علككي نى اليهككود اشككطوا ايهككا ،وف يككيخيا يف لككاه ايككتًناد ااذخيشككة وبيعهككا ،كخيككا تطككرم علك اريككة اليهككود لاككوعٌن دككن
ذبار ا؛ ومها ذبار امليرد (ال جتا ين) وذبار انخيلة (ال ادرنيية) ،ندا دصدر ااذخيشة؛ اقد لكر نى داها دا هو دصاو حمليا وداهكا
دا هو دستورد ،مث لكر ( )361ااما اشكطوا يف لكاه ذبكارة ااذخيشكة واملاسكونيات دك ت يكاى ندكاكن عخيلهكي يف ددياكة املوصكب.
يف يٌن لكر افيتال الربيعكي ( ) 6ذبكار داسكونيات غكًن الكيين لككرهي دكتكور علكي ،يكتثاا يكليخياى هكاروى ييكو نو ديكو كخيكا
ييكر الربيعي ،ولقد لكر الدكتور العلل ناأل ويسكب ايصكااية غراكة ذبكار املوصكب ككاى يف املوصكب يك هجكرة اليهكود ()48
اتنيرا ،لكن مل ييكر ة يعة ذبكار ي وندكاكن عخيلهكي .،ايخيكا يكدد افيكتال نيكادة امجاليكا دككاى ذبكار ااذخيشكة دكاهي؛ اقكاه (إى
دكاى توانيدهي تد دن يوم (الصوااة) مشافا ذبا ياية ب الطوب الداخلية).
كخيككا دككار يهككود املوصككب ا ياةككة وف يككيخيا ا ياةككة اليدويككة ،ولكككر دكتككور علككي اريككة الاسككا اليهككودلت بصككورة
رايسككية لتلك املهاككة ،يكوا يف بيككو ن نو يف السككوم ،ودككن بككٌن دككا ا ككتهر دككاهن ياةككة (دككرن وباككت ع ككار وباككت هككجت ) ،وكككاى
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دكاى عخيلهن يوم ب الطوب بشكب رايسي ،كخيا لكر نى الرنيكاه نيضكا داريكوها ،ولككر دكاهي السكيد (خضكور اعخيكاى)،
ويف الوذت الي مل ييكر ايأل افيتال نيادة كالدكتور علي تياصيل خبصوص سدن دار ا ياةة ،لكاأل لكر تياصيب دذيقة عن
آلية ارية تل املهاة ،ييث لكر سأى اسوة اليهود ُكن ييوم ن اارض ،علك ككب يلسكلة ايكداهن ورا ااخكر ،،ويعرخكن
خددا ن يف خياةة الثياب عل حنو يري  ،يكاد يكوى اورلا ،يقودهن رنيب يهود ك ًن يف السن ،وهو الي حيايب الجتبوى
وبعككد افتيككام عل ك السككعر ييصككب ذطعككة القخيككاا ،الككيت ا كوماها الجتبككوى دككن نيككد ال كجتا ين ،مث ييصككب نني كجتا دككن ال ككدى د ا ككرة
ويقصأل ،مث يردي افنيجتا امليصلة اىل العادلت وحبركة يريعة تقوو ككب وايكدة دكاهن خبياةكة دكا هكو صك هلكا وتلقكي افنيكجتا
ال اذية لجتديلتها اليت ذبلس خل ظهرهكا ،اتيعكب دكا اعلتكأل ااوىل ،ويياخيكا ياتهكٌن دكن عخيلهكن يلقكٌن افنيكجتا امل يطكة اىل عادلكة
نيالسة يف نخر السلسلة ،واليت تقوو بدورها يف ذبخييك افنيكجتا  ،لي كرج الثكوب بصكيغتأل الاهاايكة ،وتسكتغرم تلك العخيليكة دكا بكٌن
رب اىل اص ياعة.
كخيككا دككار اليهككود دهاككة العطككارة ،ولكككر الككدكتور علككي نى هاككان عككدد ك ككًن دككن يهككود املوصككب ادتها كوا تل ك املهككن ،والككيت
تضخيات املتانير لتوابب وافعشاب الط ية ،واملواد الكيخييااية ،وبع املصاوعات املاجتلية املعداية كاملسادًن ،وذدو للقرا نيدوفا
تضكخين ( ) 53اامكا اولكوا تلك املهاككة ،دك ندكاكن دكجتاولتهي للعخيككب يف ددياكة املوصكب .ويف الوذكت الككي ذباكب ايكأل ايكتال ايككادة
وعد دن
لكر تل التياصيب ،لكر ناأل دن بٌن دن دار دهاة العطار ابراهاو يايوى ،الي مج بٌن دهايت العطارة وال قالة ،أل
نبر سدن دار تل املهاة  ،ونرني إىل اليهود بصورة عادة اليضب يف تطوير دهاة العطارة يف املوصب ،ولكر نهني ابتكروا دعانة
نيلود انيواانت ملواد الكيخييااية بدف دن ذبيييها واخااة ذشور الرداى اجمليية واملل عليها.
كخيا دار ي هود املوصب دهاة الصياغة واليت تعد نذرب املهن إىل اليات اليهودية ،ف ييخيا افغايا داهي ،ولككر الكدكتور
علككي نى اليهككود كككااوا يصككوغوى دككن الككيهب واليضككة دصككوغات ياككة ك كك(افياور) وا اككانير والسككيول ونواحت الامككا  ،وكككااوا
ي وعوهنا اهايل املوصب واباا القر ،اجملاورة اليي ن يت ضعوى بشكب دااي دن املدياة ،وذكدو الكدكتور علكي ذااخيكة تضكخيات ()65
صكااغا ،دك لكككر ندكاكن عخيلهككي .يف يككٌن نخكال افيككتال ايككادة ى اليهككود ككااوا ي يعككوى دعلككي تلك انانييككات اهككب القككر،
دقابب دا تلكوى دن امن وييواانت ،خاصة ونى القرويٌن مل يكواوا تلكوى افدواه ،ولكن دا دا اليهود – حبسب دا لكر
افيتال نيادة -فبتكارهي اكرة املقايضة؛ هو نى توانيد اليهب لد ،يهود املوصب بكثرة دوى غًنهي ي ب هلي دشكلة ييث
كااوا دعرخٌن للسطو والسرذة .ونخال افيتال ايادة نيض ا سأى اليهود ويكدهي تربعكوا علك ذيكادة دهاكة الصكياغة دوى غكًنهي،
دبعىن نهني هي اليين كااوا يتمكخيوى بعخيلية العرض والطلب.
ندا ايخيا حل انااب الجتراعي وتربيكة املوا كي ،الكي يكيكر افيكتال نيكادة ن دور ليهكود املوصكب ايهكا  ،دعلكل هنكي ككااوا
ي مثوى بصورة عادة عن انرل اليت ف يونيد ايها ايتخياه ا سارة ،ونى الجتراعة وتربية املوا كي كااكت يف الكرهي دغكادرة تعتخيكد
عل املويي املطر املتيبيب ،ودا يصايب تل املهاة دن داا عات بٌن الرعاة ،تل املاا عكات الكيت مل يككن يرغكب اليهكود يف
إ ر ا حبكي ذلتهي وخعيهي .كخيا واا رن الدكتور العلل رن افيتال ايادة دن نى يهود املوصكب مل يكواكوا حي كيوى العخيكب
ل جتراعكة وتربيككة املوا كي ،لكككن مل يكيكر تلك افيك اب الككيت لكرهككا ااوه ،ومل يشكي الككدكتور علكي عخيككا لككر ال ايثككاى خبصككوص
عدو دجتاولة يهود املوصب لتل املهاة ،لكاأل ككاى واخكما ناكأل ارنيك السك ب لتمضكر يهكود املوصكب ،ولكيس كواهي دكن الاجتاعكات
د الرعاة ،خاصة ااأل ذاه سأى اليهود الي يكاوا خارج املدياة داريوا تل املهاة.
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وعلوة عل دا ي  ،لكر الدكتور علي لخيوعكة دكن املهكن ااخكر ،الكيت داريكها يهكود املوصكب ،دثكب دهاكة (القوادرنييكة)
وافيكااية ،وهي دهاة صااعة ااييية وتصليمها ،ولكر نيدوف سأاما نصماب تلك املهاكة ،دك لككر ندكاكن عخيلهكي ،ولقكد
تضككخين للك انككدوه ( )18اامكا .كخيككا تطككرم الككدكتور علككي علك دهاككة (التماايككة) ،وهككي عككة الكخياليككات والعطككور وامللبككس
اناهجتة ،و دهاة (اليو بكية) وهي اعي املاوعات اليت حيتانيها املاجته كأدوات التجخييب ودواد ا ياةة ،ولكر ناأل ذد اش اليهود
وذدو ذااخية سأاما نصماب تلكخيا املهاتٌن ،د اداكن عخيلهكي ،اتضكخيات ( )58اامك ا .كخيكا اشك اليهكود
هباتٌن املهاتٌن نيضا ،أل
يف دهاة ال قالة ،ولكر دكتور علي داهي ( )14بقافا د ادكاكن بقكالتهي ،ايخيكا تيكرد افيكتال ايكادة لقكوه نى دعلكي الكدكاكٌن
كاات تق خخين داطقة تسخي يوم اليهود الي كاات ع ارة عن يواايت (دكاكٌن) دقوية السقول والوانيهكة علك ةريك
باا ال يكوت املوصكلية القد كة ،وهكي لات ابكواب خشك ية تطكو ،ااقيكا عاكد اليكت  ،ونى دككاى للك السكوم ككاى يقك يف دقددكة
اني الي كاى يعرل بك(حملة اليهود) دن نيهة يي الشيا  ،وداطقة (حملة اليهود) كاات تق وي نييا وحملت دوصلية؛
اخيككن الشككخياه (حملككة الشككيخ اتمككي) ودككن الشككخياه الشككرذي (حملككة الشككيا ) نو ليككب داهككا ،و(حملككة ا اتوايككة) ،ودككن الشككرم حيككدها
ار الياروم املتجأل حنو املستشي  ،ودن الغرب ربدها لكادب تقري ا (حملة املشكاهدة) ودكن اناكوب (يضكًنة السكادة) .ولقكد
تطككرم الككدكتور العككلل عل ك لك ك ر لل ك السككوم  ،ودوذعككأل دوى لكككر تياصككيب وذككاه ى تل ك االككة تغيككًن اامهككا اىل (حملككة
افمحدية) يف مخسياات القرى العشرين.
ودن املهن ااخر ،اليت داريها اليهود دهاة الص اغة اليت تعين ارية ص اغة افذخيشة والصول ولكر الدكتور علي ()39
يهودلا دوصليا داريوا تل املهاة ،كخيا لكر اداكن عخيلهي يف ددياة املوصب .وهاان نيضا دهاة الصًناة ،و يقوو العادلٌن عليها
دبها ككة ت ككديب العخي ككلت .ود ككن امله ككن ااخ ككر( ،افةرذجي ككة) ،ن اع ككي الس ككجاد وال سك ك والي ككرو ،والس ككاعاتية ال ككيين ي يع ككوى
ويصلموى الساعات ،ولكر داهي الربيعي يعقوب يااما الي ي لكر  ،وكرنيي ة .وهاان (الك اجبية) اليين ذاه عاهي
الدكتور علي هني كااوا يقودوى بشو اللمي بعكد ثردكأل وتقد كأل لكرواد دطكاعخيهي دك املقك لت الكيت تتضكخين الطر كي وا ضكار.
وغًن لل دن املهن كالتجارة واندادة والسواذة وانلذة وال ي لتجواه ن لهاب اليهود املوصلي يادلا بضاعتأل عل دابة
نو عل ظهر ليعرخها عل يكاى القر ،اجملاورة ملدياة املوصب آايان  ،وذد ذدو الكدكتور علكي ذااخيكة سأامكا عكدد دكن اريكي
تلك املهككن دك لكككر ندككاكن توانيككدهي .ولككيس تلك افعخيككاه اقك  ،بككب نخككال نيككادة نعخيككافا داريككها يهككود املوصككب كالتجككارة
الويطية ،وهو رب صايب رن املاه نو امللن ءاتاج عرب دالودة ذبارية .كخيا نخال نى اليهود كااوا ي يعوى السكر اهب
املوصب سأيكعار رخيصكة لككي يسكتيادوا دكن افكيكا اليارغكة ،كخيكا ككااوا ي يعكوى الشكا لطريقكة لا كا لليكتيادة دكن صكاادي
ا شب ،وهي بيل حيس وى ار يهي دن افكيا وا شب.
مصادر ا٤بقالة
-

انياحت ،علي كيت حمخيكود ،اليهكود يف املوصكب 3851-3813و ،اةرويكة دكتكورا (غكًن داشكورة) دقددكة إىل للكس كليكة
اآلداب( ،نيادعة املوصب.)1831-
الربيعي ،ا يب  ،اتريخ يهود العرام 958م.و3891-و ،ط ،3دار الراادين( ،بًنوت .)1839 -يف نيجتاٌن.
العلل ،ابراهيي" ،يهود املوصب" ،خخين براند (دوصليات) ،ذااة املوصلية اليضااية( ،املوصب.)1839/33/11-
غااد ،نيككادة " ،يهككود املوصككب ...بككٌن التككاريخ وانغراايككة والسيايككة الككيت نريككد هلككا نى تكككوى اترحلككا" ،دقالككة خككخين ()1
يلقات ،اشرها املوذ افلكوموحت( ،بيت املوصب . )www.baytalmosul.com
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ا٤بلخص:

تعد مدينة ا٤بوصل القدٲبة من أعرؽ مدف التاريخ كاقدمها إذ تركت لنا موركاث ثقافيا كعمرانيا ذك قيمة كاٮبية كبّبة

ٛبثل ابلكثّب من االبنية التارٱبية ذات القيمة ا٢بضارية ،كقد ارتبط ا٤بشهد ا٢بضرم للمدنية كا٤بتمثل ابلبانوراما النهرية

ابلذاكرة ا١بمعية لسكاف ا٤بدينة فهو ٲبثل جانب مهم من جوانب اترٱبها ا٢بضارم ،كيعد ىذا ا٤بشهد بعناصره ا٤بعمارية
كالتفصيلية كمواده البنائية ا٤بعرب ا٢بقيقي عن ثقافة ىذه االمة كتقاليدىا كالسلوكيات االجتماعية ا٣باصة هبا كجزء مهم
من لغتها احمللية ،اف ا٤بوركث ا٤بعمارم للمدينة مبِب على نظاـ معرُب انبع من ٦بموعة من ا٤بؤثرات ارتبطت ٔبغرافية

ا٤بكاف كطبيعة االرض كالظركؼ ا٤بناخية للمنطقة ،اذ كانت القرارات البنائية انبعة من االستخداـ ا٤بستمر للمواد احمللية
ا٤بتاحة كطريقة توظيفها كاالساليب ا٤بعمارية ا٤بستخدمة فيها ،اذ انتجت ىذه العملية ا٤بشهد ا٢بضرم للمدينة القدٲبة.

ا٤بتغّبات السريعة كاالحداث ا٤بتعاقبة الٍب طرأت مؤخرا على ىذه ا٤بدينة أب تدمّب ىذا ا٤بشهد كتدىور
كقد سببت ٌ
الوضع العمراين للنسيج ككل بطريقة طمست ىويٌة ا٤بدينة كأساءت كثّبان أب ىيئاهتا ا٢بضرم ،لذا اصبح من اىم
ا٤بتطلبات ا٢بفاظ على ىذا ا٤بوركث كاصالتو التارٱبية كفق ما اقرتو ا٤بواثيق الدكلية ُب سبل ا٢بفاظ على ا٤بوركث للمدف
التارٱبية ،ليصبح منطلق العادة بناء ا٤بدينة القدٲبة بكل ما تتضمنو بنيتو من عناصر كعالقات كقواعد تنظيمية كالٍب

اعطت ا٤بظهر العاـ لنماذجها ا٤بعمارية كانتجت مالمح ا٤بشهد ا٢بضرم لتلك ا٤بدينة ،فعلى الرغم من التشويو كالدمار
الذم حدث على ىذا ا٤بوركث ،ال تزاؿ ىناؾ عناصر تراثية كمعمارية ٲبكننا ا٢بفاظ عليها عن طريق اعداد الدراسات

ككضع قاعدة بياانت للصورة العمرانية للمدينة القدٲبةٛ ،بهيدا لالستفادة منها ُب اعداد خطة شاملة لإلعمار كالَبميم

كاعادة التأىيل ٥بذه ا٤بدينة ا٤بدمرة.
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.بعمارية٤ العناصر ا.بوصل٤ مدينة ا.بضرم٢بشهد ا٤ ا:بفتاحية٤الكلمات ا

Abstract:
The ancient city of Mosul is one of the oldest cities in history, as it left us
a cultural and urban legacy of great value and importance representing many
historical buildings of civilizational value. The panorama urban of the city
represented by the river panorama has been linked to the collective memory
of the city's residents as it represents an important aspect of its civilized
history. This scene, with its architectural and detailed elements, and its
constructive materials, is the true expression of the culture of this nation, its
traditions, its own social behaviors and an important part of its local language.
The rapid changes and the successive events that have occurred recently in
this city have caused the destruction of this scene and the deterioration of the
urban situation of the fabric as a whole in a way that obliterated the identity of
the city and greatly impaired its urban bodies. On the inheritance of historical
cities, to become a starting point for rebuilding the old city with all its
components, relationships and organizational rules, which gave the general
appearance of its architectural models and produced the features of the urban
landscape of that city. Despite the distortion and destruction that occurred on
this legacy, there are still heritage and architectural elements. We can
preserve it by preparing studies and developing a database of the urban image
of the old city, in preparation for using it in preparing a comprehensive plan
for the reconstruction, and rehabilitation of this city.
Keywords: panorama urban. Mosul city. Architectural elements.
بدخل٤ا
 لذا فمن القضااي،بضرية٢بيئة ا٥بوصل القدٲبة ككل أساء كثّبان أب ا٤اف تدىور الوضع العمراين لنسيج مدينة ا
بنظرين٤ كقد اشار العديد من ا،بوية٥بفاظ على ا٢بدينة القدٲبة اليوـ ىو كيفية ا٤الرئيسية الٍب تواجو عملية اعادة اعمار ا

بصائص الَبكيبية لكل عنصر معمارم اك٣كالباحثْب أب انو ٲبكن دراسة أم عمارة من خالؿ ٘بزئتها أب عناصر كدراسة ا

،  االكاكين،بدراف الصماء١ ا:بضرم للمدينة القدٲبة ىي٢بميزة للمشهد ا٤بعمارية ا٤ كمن اىم العناصر ا.نوع كظيفي
 كالعناصر التفصيلية،بثل عناصر تراثية اصيلة ٯبب احملافظة عليهاٛ  كالٍب، االعمدة كالعقود، الشناشيل،بداخل٤ ا،النوافذ

باذف٤بتمثلة ابلقباب كا٤ ابالضافة أب العناصر العمودية ا،برمرية كاحملجالت٤بندسية كالنباتية كاالطر ا٥بتمثلة ابلزخارؼ ا٤ا
بعمارية كالتفصيلية كترتبط بعالقات ضمن التكوين العاـ للواجهة النهرية لتعطي الطابع العمراين٤اذ تنتظم ىذه العناصر ا

.بذه العمارة٥ بميز٤بضرم ا٢للمشهد ا
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)جدكؿ ُ) ا٤بشهد ا٢بضرم للمدينة القدٲبة (دائرة ااثر كتراث نينول)
صور ا٤بشهد ا٢بضرم للمدينة القدٲبة (بعد َُِْ)

صور ا٤بشهد ا٢بضرم للمدينة القدٲبة (قبل َُِْ)

ُ -خصائص ا٤بشهد ا٢بضرم للمدينة القدٲبة:

اف مدينة ا٤بوصل القدٲبة شاهنا شاف بقية ا٤بدف االسالمية يبدك مشهدىا ا٢بضرم ككتلة صلدة تظهر فيها مسالك

ا٢بركة كاالزقة منحوتة ضمن الكتلة حيث فرضت الضركرات البيئة كاالجتماعية كاالمنية ٭بطا معينا ابلتخطيط ٛبيز

ابالنفتاح ٫بو الداخل كاالنغالؽ ٫بو ا٣بارج ،لذا يغلب على ا٤بشهد ا١بدراف الصماء الٍب تتضمن بعض العناصر

الشكلية االساسية تتمثل بفتحات ،مداخل ،عقود ،اعمدة ،شناشيل ،كعناصر تفصيلية تتمثل أبفاريز ككوابيل ككتل
كعناصر زخرفية عمودية كأفقية كغّبىا كتَبابط ىذه العناصر فيما بينها بعالقات لتكوف الشكل العاـ للواجهات

ا٣بارجية.

تقع مدينة ا٤بوصل القدٲبة على ضفاؼ هنر دجلة من ا١بهة الغربية ،إذ ٙباذم ا٤بنطقة النهر على مسافة أربعة

كيلومَبات تقريبا .كعند زايرتك مدينة ا٤بوصل مشإب العراؽ ،كال سيما ا١بانب األٲبن من ا٤بدينة ،يَباءل أمامك ا٤بشهد
ا٢بضرم للمدينة القدٲبة ا٤بطل على هنر دجلة كا٤بتضمن ابنية مهَبئة يعود عمرىا إٔب أجياؿ ماضية ،كبعضها ٤بئات

السنْب .كيضم ىذا ا٤بشهد عشرات ا٤بعآب التارٱبية كلعل أبرز ىذه ا٤بعآب قلعة ابشطابيا كالقره سرام كضريح ٰبٓب ابو

القاسم كبيت ا٤بقاـ  ...اْب ،اضافة أب العناصر الرمزية ا٤بتمثلة ابلقباب كا٤بنائر الَباثية ا٤برتفعة ُب ٠باء الواجهة النهرية

كمن اٮبها منارة ا٢بدابء .كتعد منطقة القليعات منطقة من مناطق مدينة ا٤بوصل القدٲبة ذات العمق التارٱبي ا٤بهم
ُب العراؽ ،تطل القليعات على هنر دجلة ،كيبلغ أقصى ارتفاع ٥با فوؽ مستول سطح البحر ِْْ ـ .كىذا يعِب أف
ا٤بنطقة ترتفع عن مستول ا٤بناطق اجملاكرة ٥با من كل ا١بهات ٕبدكد ِِ  ،كٛبيزت منطقة القليعات السكنية بدكرىا الٍب

كانت مبنية من الطوب كاآلجر (ا١بص) ،كنظاـ العقدة الٍب بنيت هبا البيوت كسقوفها دكف أم تسليح ،األمر الذم يعد
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فنا معماراي متميزا ُب البناء ٓب يعد الكثّب من البنائيْب ٯبيدكف تقليده .يظهر ُب ا٤بشهد ا٢بضرم للواجهة النهرية اجزاء

من الفناء كالواجهات الداخلية للمساكن ا٤بطلة على النهر كعناصرىا مثل االكاكين كاالركقة (اعمدة كعقود) كالنوافذ
كاالبواب الداخلية كاحملجالت ا٤بستخدمة ُب الشرفات ا٤بطلة على النهر .لقد بنيت ىذه الدكر بطريقة تراعي الطبيعة

الطوبوغرافية ا٤بتدرجة ا٤بوجودة ُب ا٤بنطقة لذا ٛبيز ا٤بشهد ا٢بضرم للمدينة ٖبط السماء االفقي ،ا٤بتدرج ،ا٤بنكسر،
كا٤بمتد كالذم تربز منو العناصر العمودية ا٤بتمثلة اب٤باذف كالقباب الٍب ٚبَبؽ خط السماء لتمثل اىم العناصر ا٤بميزة

للمشهد ا٢بضرم للمدينة.

ِ-العناصر الَباثية االصيلة ا٤بكونة للمشهد ا٢بضرم للمدينة:
ِ ُ-العناصر االساسية كىي:
ُِ-ُ-

ا١بدراف الصلدة الصماء:

ساٮبت الظركؼ األمنية غّب ا٤بستقرة ُب مدينة ا٤بوصل إابف العهػد العثمػاين أب ١بػوء ا٤بعماريْب إٔب أساليب متعددة

٤براعاة ىذا األمر ُب ٚبطيط ا٤بباين كعمارهتا ،ابف جعلوىا أكثر قدرة على ٞباية من فيها كأعطوىا بعض خصائص
القػالع ،جعلوا جدراهنا عالية ك٠بيكة كٙبوم ا١بدراف نوافذ اسػتخدمت مادتػا ا١بص كا٢بجارة بشكل رئيس ُب البناء.

كيبدك اف السبب ُب ذلك يعػود إلػى اف ا٤بنطقػة الشمالية تتميز بكثرة الصخور كتنوعها .ككاف أكثر األنواع استعماالن ُب

ا٤بنشات العمرانية ىو الرخاـ ،الذم يكوف لونو مائال إٔب الزرقة كيسمى اب٤برمر كىو سػهل القلػع كمطػاكع للعمل ،كىذا
ما جعل الناس ُب ا٤بوصل يفضلونو كٯبعلونو مادة رئيسة ُب أبنيتهم .كما ٛبثلت ا١بدراف الصلدة ابجزاء من سور نينول

القدًن كيعد آخر ما تبقى منو ىو ا١بزء ا٤بتصل بقلعة ابشطابيا كالٍب ٛبثل موقع أترٱبي مهم كمطل على الواجهة النهرية

كقد تعرض للتدمّب.

ِ ِ-ُ-النوافذ:

اف النوافذ ىي ا٣برؽ أك الثقب ا٤بوجود ُب ا٢بائط كمنها  :الصماء ا٤بزخرفة ٢بفظ ا٤بتاع كلعرض التحف ،كنوافذ

التهوية كاالضاءة كتكوف مطلة على الفناء اك السطح الداخلي للفناء ،كتتكوف النوافذ من اطار مستطيل كعتبة ترتكز

على كابل كيعلوىا عقد منبطح( .رعد صاّب)تعد النوافذ كالكول من العناصر ا٤بعمارية الٍب كاف الغرض منها :إدخاؿ
الػضوء كا٥بػواء إٔب داخل الفضاء ،كتلطيف درجات ا٢برارة ـ كٰبيط كل شباؾ إفريز من ا٤برمر ينتهي من األعلى بعقد

نصف دائرم ،عند فتح النوافذ ُب كاجهات البيوت ا٣بارجية كنتيجة ٤با فرضتو العادات كالتقاليد االجتماعية تفتح بعض
الكول الصغّبة ا٤بوزعػة فػي الواجهة ُب االقساـ العليا من الواجهة فيما ندر استخدامها ُب اقسامها السفلية كذلك
للمحافظة على حرمة الدار كًب ٞباية فتحات تلك النوافذ عن طريق كضع ا٤بشبكات ا٢بديدية على فتحاهتا من ا٣بارج.

ِ ّ-ُ-ا٤بداخل:

تعد ا٤بداخل أحد عناصر الواجهة التفصيلية ُب ازقة مدينة ا٤بوصل القدٲبة كاف عناصر الواجهة أبشكا٥با كمواقعها

كتفاصيل معا١باهتا قد أتثرت ايضا ٗبجموعة من العوامل الدينية كاالجتماعية كاألمنية ابإلضافة إٔب العوامل ا٤بناخية كاىم

ا٣بصائص الشكلية ُب ا٤بداخل اهنا ٛبيزت بغُب التفاصيل الزخرفية كا١بمالية كإضافة معا١بات كتفاصيل زخرفة الرخاـ
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ا٤بتقنة اضافة إٔب العناصر التزينية كاألعمدة على جانيب ا٤بدخل كعقود ك نقشات ُب أعلى العقود كقد يتخذ ا٤بدخل

الشكل ا٤بستطيل اك ذك العقد ا٤بدبب اك ذك العقد النصف الدائرم كغّبىا.

ِ ْ-ُ-االكاكين:

االيواف ُب العمارة الفضاء ا٤بقىب كا٤بفتوح كااليواف ٲبثل حجرة مسقوفة بقبو تفتح بعقد على صحن مكشوؼ اك

سقيفة اك قاعة مغلقة .كٲبثل االيواف قاعة مسقوفة ذات ثالث جدراف فقط ،مفتوحة كليا من ا١بهة االمامية كتطل على
الصحن .كيعرؼ على انو مكاف ﻭاسع ٧باط بثالثة جدراف كسقوؼ الستقباؿ الناس ،كااليواف ىو فضاء الضيافة
الصيفي ُب الدار ا٤بوصلية كىو عنصر جوىرم على ا٤بستول التخطيطي للدار.

ِ ٓ-ُ-االعمدة:

يتكوف العمود من ثالث اجزاء رئيسية ىي :القاعدة كالبدف كالتاج ،كتستخدـ الزخارؼ ُب االقواس كاالعمدة

كتيجاهنا كقواعدىا كتعتمد ىذه التفاصيل ا٤بعمارية على ا٤بستول ا٤بعاشي الىل البيت.

ِ ٔ-ُ-العقود:

شكلت العقود عنصرا مهما ُب العمارة ا٤بوصلية ،إذ قلما ٪بد بناء خاليان منها خالؿ العهود ا٤بختلفة .كقد ابتكر

ا٤بعماريوف أشكاالن متعػددة منها؛ العقد ا٤بنبطح  ،العقد النصف دائرم كالعقد ا٤بدبب ،كيستخدـ ُب االركقة الٍب ُب فناء
الدار كاماـ الغرؼ صف من االعمدة يعلوىا اقواس مدببة اك نصف دائرية كتكوف عادة من ا٤برمر كاحياان تكوف مزينة

بوحدات زخرفية على شكل كريدات.

ِ ٕ-ُ-الشناشيل:

من العناصر الٍب ترتبط ابلذاكرة ا٤بوصلية الشناشيل ىي شرفات خشبية مزخرفة ىندسيان تعمل على إبراز كاجهة
الطابق الثاين أبكملو أك غرفة من غرفو بشكل شرفة معلقة ابرزة إٔب األماـ .اف األٮبية ا٤بعمارية للشناشيل على اختالؼ

تصاميمها ،اهنا ٛبنع دخوؿ أشعة الشمس بصورة مباشرة إٔب ا٤بنزؿ ،كيتم ذلك بواسطة النوافذ ذات ا٤بشبكات ا٣بشبية

ا٤بثلثة كبذلك كانت طريقة مناسبة للتخفيف من حرارة البيوت ُب ا٤بناخ ا٢بار صيفان أف "الشناشيل ٛبتاز أيضان بنوع من
ا٣بصوصية ،إذ ٛبكن أىل الدار من النظر إٔب ا٣بارج كليس العكس.

ِ ِ-العناصر العمودية:
ِ ُ-ِ-ا٤بنائر:

كغالبا تكوف اسطوانية الشكل كارتفاعها يصل أب ِٓ ـ كتستخدـ فيها مادة ا٢بالف كقاعدهتا تكوف مستطيلة

الشكل اما بدف ا٤بنارة االسطواين فيكوف غالبا من مادة الطابوؽ كقد تقسم ابحزمة من حجر ا٢بالف كتتنوع الزخارؼ
ا٤بستخدمة فيها كٰبوم البدف شرفة ٧باطة ابحملجل ا٢بديدم ا٢بلزكين ا٤بوصلي كتنتهي ا٤بنارة ابلشمعة كالٍب تكوف مغطاة
الطابوؽ ا٤بزجج كا٤بلوف ابللوف االزرؽ كاالخضر  ،مثل منارة جامع االغوات القريب من هنر دجلة .كالٍب تعرضت

للهدـ كالتدمّب بسبب االحداث االرىابية االخّبة  .كتعد منارة ا٢بدابء أحد أبرز ا٤بعآب كاآلاثر التارٱبية للمدينة كالٍب
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تظهر ُب ا٤بشهد ا٢بضرم للمدينة كبعد معركة ا٤بوصل تعرض ا٤بسجد النورم كمنارتو ا٢بدابء ُب  2017للهدـ

كالتدمّب.

ِ ِ-ِ-القباب:

اىم االسس التصميمية للقباب ىو كجود القاعدة ا٤بربعة كا٤بثمنة كمن ٍب التقوس ا٤بدبب كالذم يستند على اركاف من

ا٤بقرنصات ،اما قباب االضرحة فغالبا تكوف ٨بركطية مضلعة مثل قبة ضريح ٰبٓب ابو القاسم ا٤بطلة على ا٤بشهد ا٢بضرم

كالشاخص ا٤بهم ضمن ا٤بشهد.

ِ ّ-العناصر التفصيلية:
ِ ُ-ّ-العناصر الزخرفية:

اف العناية ابلنواحي التزينية ُب البيت ا٤بوصلي تكاد اف تكوف عامة كاقلها االطر ا٤برمرية اك ا١بصية الفاخرة كقد

تبلغ حدا ال ٘بد فيو مساحة خالية من الزخرفة البارزة اك الغائرة اك اجملسمة اك ا٤بلونة ابالصباغ كتستخدـ ُب ا٤بداخل

كاالقواس كاالعمدة ككاجهات االجنحة ا٤بطلة على ا٢بوش كاالكاكين كالشبابيك كا٤بشاكي كيعترب ا٢بالف شكل من

اشكاؿ ا٤برمر  ،كٲبكن حصر انواع الزخرفة ا٤بوصلية ب:

ا -الزخارؼ النباتية :تكثر الزخرفة النباتية ُب االشرطة كداخل ا٤بساحات الٍب ٙبصرىا الزخرفة النباتية كاغلب كحداهتا
تعتمد زىرة الربيع ا٤بوصلية (البيبوف) بشكل منفرد اك ضمن تشكيالت تعتمد على تفريعات مورقة كاندرا ما تدخل

الثمار كبذلك ٙبقق خصوصية ال ٘بدىا ُب الزخرفة العثمانية اك غّبىا كيتضح الشكل االشورم ُب شكل االزىار

كالتاثّب العثماين ُب زىرة القرنفل كالزىرة ا٤بركبة .كيندر كجود كحدات حيوانية.

ب -الزخارؼ ا٥بندسية :اف الزخارؼ ا٥بندسية ا٤بتوفرة بكثرة ُب كل مكاف من البيت ٥با طابع التنوع ُب اشغاؿ
ا٤بساحات ا٤بختلفة كالتبسيط ُب ا٣بطوط ا٤بنسجمة مع اطر كحافات العناصر ا٤بعمارية ا٤بختلفة كيغلب عليها الوحدات

ا٥بندسية ا٤بتداكلة كا٤بربع كا٤بثلث كالدائرة كاالشكاؿ النجمية بتكوينات ٨بتلفة ك٘بديد مستمر حٌب ُب ا٤بساحات

ا٤بتقابلة كخصوصيتو فيها اتثّب ااتبكي كاضح.

ج -الزخارؼ الكتابية :كتكوف الزخرفة الكتابية ُب النصوص الطويلة على شكل اشرطة كُب النصوص احملددة على
شكل لوحات موقعها صدر االيواف كقد استخدـ فيها خط الثلث عل سجاد زخرُب ُب مزيج من الزخرفة اجملردة كالنباتية
كنصوص ىذه الكتاابت اايت قرانية كرٲبة اك ابيات شعرية اك عبارات ادعية اك حكم.

ِ ِ-ّ-احملجالت كاعماؿ ا٢بديد:

كٙبتل ا٤بواد ا٤بعدنية ا٤برتبة التالية كالٍب تتواجد ُب الشبابيك كاحملجالت بزخارفها ا٢بلزكنية ا٤بنحنية كا٤بتنوعة كقد
استخدـ احملجل ا٢بديدم ا٤بزخرؼ ُب االكنة االخّبة لكي يفتح السطح اب٘باه ا٢بوش ،ابالضافة أب استخداـ ا٤بشبكات

ُب الشبابيك .ككذلك زخرفة االبواب.
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كلتوضيح العناصر ا٤بعمارية االساسية كالتفصيلية كما حصل ٥با بعد احداث َُِْ فيما يلي عرض صور لدار التتنجي
كىو من ابرز الدكر السكنية ُب ا٤بوصل القدٲبة:

(جدكؿ ِ) دار التتنجي ُب ا٤بدينة القدٲبة (دائرة ااثر كتراث نينول)
دار التتاجي بعد 1836

دار التتاجي ذ ب 1836
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االستنتاجات كالتوصيات:

عند استعراض سلسلة تطور ا٤بوركث ا٤بعمارم ٤بدينة ا٤بوصل يالحظ الوحدة كالتواصل كاالنسجاـ الذم أملتو

عوامل متعددة منها؛ الظركؼ ا١بغرافية ٗبا تضمنتو من مناخ كمادة بناء كاسلوب عمل ،ككذلك ا٤بوركث ا٢بضارم
للمنطقة .إف ٝبيع معآب ا٤بوصل األثرية دكف استثناء ٢بقت هبا اضرار كبّبة كمهددة ابالنداثر ،نتيجة اإلٮباؿ كالتعرض

للعوامل طبيعية ككذلك التجاكزات الٍب كقعت عليها كذلك خالؿ الفَبة ا٤باضية الٍب سبقت َُِْ ،كقد سببت

ا٤بتغّبات كاالحداث الٍب اعقبت َُِْ تدمّب ا٤بشهد ا٢بضرم للمدينة كتدىور الوضع العمراين للنسيج ككل
ٌ
بطريقة طمست ىويٌة ا٤بدينة ،كللحفاظ على ىذا اإلرث ا٢بضارم من االنداثر ٯبب اف اعادة احياء االسس التصميمية
للعناصر االساسية كالتفصيلية كالعمودية ا٤بكونة للمشهد ا٢بضرم كذلك حفاظا على ا٥بوية ا٤بتمثلة ابلطابع الَباثي

كتكويناتو ا٤بعمارية.

ا٤بصادر:
ُ -ىاشم ،ىشاـ سوادم ،)ََِٖ( ،إسهامات ا٤بوصل ا٢بضارية ُب العمارة اإلسالمية ُب العهد العثماين٦ ،بلة الَببية كالعلم -
اجمللد (ُٓ) العدد (ّ).

ِ -العالؼ ،عماد ىاين ،) َُِْ( ،ا٣بصائص الَبكيبية ٤بداخل الدكر الَباثية التقليدية ُب مدينة ا٤بوصل القدٲبةAl- ،
.Vol.22 No. 3 April ،Rafidain Engineering

ّ -ا٢بريب ،رعد صاّب سلطاف ،)َُِٓ( ،ا ٣بصائص ا٥بندسية للعمارة االسالمية دراسة ٙبليلية ٣باصية الَببيع للعناصر الداخلية ُب
مدينة ا٤بوصل القدٲبة ،رسالة ماجستّب ،جامعة ا٤بوصل -كلية ا٥بندسة -قسم العمارة.

ْ -ذنوف .يوسف٦ ،بيد .اٞبد ،الصايغ .عبد الكرًن ،)1982( ،العمائر السكنية ُب مدينة ا٤بوصل (٭باذج من التوثيق العاـ)،
مكتب االنشاء ا٥بندسي ا٤بوصل.

ٓ -ذنوف .يوسف٦ ،بيد .اٞبد ،الصايغ .عبد الكرًن ،)1982( ،العمائر الدينية ُب مدينة ا٤بوصل (٭باذج من التوثيق العاـ) ،مكتب
االنشاء ا٥بندسي ا٤بوصل.

ٔ -دائرة ااثر كتراث نينول (ا٤بديرية العامة لألاثر كمتاحف ا٤بنطقة الشمالية)
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النشاطات العلمية ٤بركز دراسات ا٤بوصل

اكالن :برعاية االستاذ الدكتور قصي كماؿ الدين االٞبدم احملَبـ رئيس جامعة ا٤بوصل كإبشراؼ االستاذ الدكتور ميسوف

ذنوف العباٯبي مدير مركز دراسات ا٤بوصل ،عقد مركز دراسات ا٤بوصل الندكة العلمية السابعة كا٣بمسوف كاالفَباضية
الرابعة ا٤بوسومة ا٤بشهد االديب ُب ا٤بوصل (التحوالت التارٱبية كالواقع ا٤بعاصر) يوـ االثنْب ا٤بوافق َُِِِٓ/ٓ/
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اثنيان :اقامة ا٤بوسم الثقاُب الثاين

ٙبت شعار (رؤية جديدة حوؿ اتريخ ا٤بوصل) عقد مركز دراسات ا٤بوصل ا٤بوسم الثقاُب الثاين على قاعة ا٤بنتدل

العلمي كاالديب ٔبامعة ا٤بوصل االثنْب ُِ حزيراف َُِِ كٕبضور االستاذ الدكتور قصي كماؿ الدين االٞبدم رئيس

جامعة ا٤بوصل ك٬ببة من اكادٲبيي كمثقفي ا٤بوصل

ابتدأ ا٤بوسم الثقاُب بتالكة آلم من الذكر ا٢بكيم ٍب تلتها كلمة االستاذ الدكتور ميسوف ذنوف العباٯبي مدير مركز

دراسات ا٤بوصل اكدت فيها على سعي ا٤بركز إلقامة احملاضرات كاالنشطة الثقافية للمركز من خالؿ استضافة قامات
علمية اكادٲبية لتقدـ ما لديها من ٧باضرات ٨بتلفة ذات قيمة كبّبة السيما ما يتعلق ٗبدينة ا٤بوصل كوهنا من صميم

عمل ا٤بركز .

كتال ذلك توزيع بعض الشهادات التقديرية من قبل السيد رئيس ا١بامعة احملَبـ للمشاركْب كا٤بساٮبْب ُب ىذا

النشاط الثقاُب .

ٍب تالىا احملاضرة لألستاذ الدكتور جزيل عبد ا١ببار ا١بومرد استاذ التاريخ كا٢بضارة االسالمية كالٍب كانت بعنواف

(مالحظات حوؿ تسمية ا٤بوصل)

كركزت احملاضرة على استعراض جهود من كتب كالف عن اتريخ ا٤بوصل كنذكر منهم ا٤بطراف سليماف الصائغ

كا٤بريب اٞبد الصوُب كاالستاذ سعيد الديوه جي كالدكتور عبد ا١ببار ا١بومرد كاالستاذ عبد ا٣بالق الدابغ كاالستاذ
الدكتور ا٤بتمرس ابراىيم العالؼ كاالستاذ ازىر العبيدم كغّبىم الكثّب .،

ٍب استعرض الدكتور جزيل بياف اٮبية موقع ا٤بدينة القدٲبة كا٤براحل التارٱبية الٍب مرت هبا مدينة ا٤بوصل كاخّبا

الوقوؼ على تسميات ا٤بدينة ا٤بتعددة كبياف طركحاتو ا١بديدة ُب ىذا ا١بانب .

كتال ذلك مداخالت كحوارات كاستفسارات كاسئلة من قبل ا٢بضور الكرًن كجهت للمحاضر كًب االجابة عنها

كالٍب اغنت احملاضرة ٕبوارات ثرة .

كاختتمت احملاضرة بتكرًن االستاذ الدكتور جزيل ا١بومرد بوساـ االبداع من قبل االستاذ عماد الربيعي رئيس ٙبرير

٦بلة االنساب كالَباث
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اثلثان :دكرات التعليم ا٤بستمر كالورش العلمية الٍب اقامها ا٤بركز كعرب ا٤بنصة االلكَبكنية
Google Meet
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رابعان :إىداء مكتبة شخصية أب مكتبة مركز دراسات ا٤بوصل

ُب زايرة ميدانية أب منزؿ السيد بشار ٝبيل سعد الدين صاّب ا٣بطيب قاـ هبا كل من أ.د .ميسوف ذنوف العباٯبي

مدير مركز دراسات ا٤بوصل ك أ.ـ.د .دمحم نزار الدابغ لغرض فرز الكتب كاجملالت ا٤بهداة أب مكتبة مركز دراسات

ا٤بوصل من قبل اسرة السيدين رشيد الدين كسعد الدين ا٣بطيبُ .ب يوـ االحد ا٤بوافق ِٕ /حزيراف َُِِ
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كما ًب استالـ الكتب كاجملالت ُب يوـ َّ /حزيراف ،َُِِ /من اسرة آؿ ا٣بطيب أب مكتبة مركز دراسات

ا٤بوصل حيث ًب تشكيل فريق عمل للقياـ بعملية النقل مؤلفة من

ُ -أ.د .ميسوف ذنوف العباٯبي  /مدير مركز دراسات ا٤بوصل  /رئيسان.
ِ -أ.ـ.د .دمحم نزار الدابغ /عضوان.
ّ -رائد ٰبٓب اٞبد /عضوان.
ْ -مازف معيوؼ اٞبد /عضوان.
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صور من مدينٍب
ُ -افتتاح انفورة ابب الطوب ُب ُِ  /حزيراف َُِِ /
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ِ -افتتاح حديقة الشهداء ُب ا٤بوصل بعد اعادة أتىيلها ُب َُِِِٗ/ٔ/
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