فصلية ثقافية
يصدرها مركز دراسات املوصل �جامعة املوصل
تأسست سنة 2002

رئيس التحريــر

أ.د.ميسون ذنون العباجيي
مدير مركز دراسات املوصل
مديــر التحريــر

م.د.صهيب حازم الغضنفري
هيئة التحرير

 .6أ.د .جزيل عبد اجلبار اجلومرد
 .2أ.د.ذنون يونس حسني الطائي

�
* المقاالت الواردة �� المجلة تع�� عن رأي اصحابها

 .3أ.م.د.علي امحد حممد العبيدي

*

اجمللة تراثية ثقافية تعنى بتاريخ املوصل

*

توجه املقاالت اىل رئيس التحرير

 .4أ.م.د .عروبة مجيل حممود

�
��وط الن�� �� المجلة

*

عدد الصفحات ما بني  4 - 3صفحات

*

يكتب يف نهاية املقالة عدد من املصادر اليت اعتمدتها املقالة

*

يفضل املقالة ان تكون موثقة بالصور امللونة ان وجدت

*

 .0أ.م .هناء جاسم السبعاوي

التعاد املقاالت اىل اصحابها يف حالة عدم املوافقة عليها من قبل
هيئة التحرير

ترسل املقاالت على الربيد االلكرتوني للمركز

mosulstudies@gmail.com
رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد
 6001لسنة 2002

*

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

* المقاﻻت الواردة في المجلة تعبر عن رأي اصحابها



mosul.studies@gmail.com

) (١

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(
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كلمة العدد
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أوراق اﳌؤرخ سعيد الديوه جي )إصدار جديد( ا موعة

.٣
.٤
.٥
.٦
.٧

.٨
.٩
.١٠

أ.د.ميسون ذنون العباﳚي

٣

رئيس هيئة التحرير
أ.د ذنون الطائي

٥

اﻻوﱃ
نظرة وصفية ﳌكتبة اﻻعدادية الغربية ﰲ اﳌوصل

أ.م.د.ﷴ نزار الد غ

٨

البعد اﳌدﱐ _ اﳊضاري ﻷلقاب العوائل اﳌوصلية

د.سعد سعيد الديوه جي

١٥

ﲡليات اﳌوروث الشعﱯ ﰲ أعمال ﳒيب يونس

ا .م .د .علي اﲪد العبيدي

١٨

ﳏﱰﰲ وهواة الطيور -اﳌطيغجية – ﰲ اﳌوصل

الباحث طﻼل صفاوي العبيدي

٢١

قراءة ﰲ السﲑة الذاتية والعلمية لﻸستاذة الدكتورة لة

أ.م .د .عمر اﲪد سعيد

٢٥

شهاب اﲪد
عرض لكتاب الر ضة العسكرية ﰲ اﳌوصل توثيق رﳜي

م.د .صهيب حازم الغضنفري

٣٠

اﳌوصل واﻻسرة اﳉليلية من منظور اكادﳝي غرﰊ

أ.د .صر عبد الرزاق اﳌﻼ جاسم

٣٤

" إستكشافات ﳌواقف اﳌؤرخ بﲑسي كيمب Percy

م.د .علي ﳏفوظ اﳋفاف

٣٧

 Kempمن تدوينات مؤرخي اﳌوصل ﰲ العهد اﳉليلي
.١١
.١٢

.١٣

١٨٣٤ – ١٧٢٦م " ﲝث ﰲ التوثيق التارﳜي اﶈلي
ﶈة موجزة عن قبيلة اﻷزد ﰲ اﳌوصل

أ.د .ميسون ذنون العباﳚي

٣٩

اﳌوازنة النقدية لقصيدة "آخر قصيدة للمتنﱯ" للشاعر

أ.د.غاﱎ سعيد حسن الطائي

٤٥

الصراف
الدكتور وليد ّ
الوجود العرﰊ ذربيجان ومساﳘة القبائل اﳌوصلية اليمانية ﰲ الباحث عمر عبدالغفور القطان

٥٠

تكوينه بﲔ)ق٦-١هـ/ق١٢-٧م( )إمارة بﲏ مر الطائي
.١٤

.١٥

.١٦

اﳌوصلي ﳕوذجا(
شخصيات موصلية ﰲ كتاب )اﻻشارات اﱃ معرفة الز رات(

أ.م.د .هدى سﲔ يوسف الد غ

٦١

للسائح اﳍروي )ت٦١١هـ١٢١٥/م(
ابن الشعار واسر اﳌوصل اسرة قليج بن تكﲔ خان اﳕوذجا

أ .م .د .مها سعيد ﲪيد

٦٤

 شهادة اختص ا-تلخيص َْﳎ َمع اﻵداب ﰲ معجم اﻷلقاب ﻻبن الفوطي )ت

م.د.حنان عبد اﳋالق السبعاوي

٦٧

٧٢٣هـ١٣٢٣/م( اﳕوذجاً للصﻼت العلمية بﲔ علماء

.١٧

اﳌوصل وبغداد

٧٠

جانب من اﻻنشطة العلمية ﳌركز دراسات اﳌوصل

) (٢

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

كلمة العـدد

مازال مركز دراسات اﳌوصل يواصل نشاطاته العلمية من اقامة ورش ودورات ﰲ التعليم اﳌستمر
وكذلك الندوات فكان هناك نشاط علمي له اﳘيته لنسبة اﱃ ريخ مدينة اﳌوصل اﳌعاصر و لتحديد
ﰲ التاريخ العثماﱐ حيث عقد اﳌركز ندوته العلمية العلمية الثامنة واﳋمسون بتاريخ  ٣٠تشرين الثاﱐ

 ٢٠٢١ﰲ رحاب جامعة اﳌوصل واﳌوسومة )السمات اﳊضارية لوﻻية اﳌوصل خﻼل العهد اﳉليلي

 (١٨٣٤-١٧٢٦الﱵ جاءت لبيان الدور اﳊضاري الذي لعبته هذه اﻻسرة ﰲ اﳌوصل والﱵ ﻻ زالت
ا رها قية اﱃ عهد هذا ،وتعد فﱰة اﳊكم العثماﱐ اﶈلي اﳌتمثلة ﻷسرة اﳉليلية من الفﱰات التارﳜية
اﳋصبة واﳌهمة ﰲ التاريخ السياسي اﳊديث لوﻻية اﳌوصل ا ن عهد السيطرة العثمانية ،وتعد اسرة
اﳉليلي احد اهم اﻻسر العريقة ،وكانت قد انضمت اﱃ اﻻدارة العثمانية وحازت على مناصب هامة،
ومن ابرز وﻻ ا حسﲔ شا اﳉليلي ،حيث شهدت اﳌوصل ﰲ عهده تطورا ﻻفتا خﻼل الربع اﻻول من
القرن الثامن عشر ،ولعبت هذه اﻻسرة ادوارا مهمة على صعيد اﻻحداث ،والسياسية ،واﻻقتصادية ،ﰒ

الفكري ،وكان ﳍا دور كبﲑ ﰲ حركة البناء اﻻعمار انذاك ﰲ اﳌوصل والﱵ ﴰلت اﳌساجد ،اﳌدارس،
اﳋا ت ،اﻻسواق اﱁ.

) (٣

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

وقدمت ﰲ هذه الندوة ﲝوث واوراق هزت الثﻼثة عشر ﲝثا وورقة عمل ﲤحورت ﰲ جلستﲔ
علميﱳ لتبﲔ السمات اﳊضارية ﳌدينة اﳌوصل ﰲ ظل حكم هذه اﻻسرة ،وقد يقال ان موضوع هذه
الندوة قد كتبت فيه دراسات على اﳌستوى اﶈلي واﻻجنﱯ ،ولكن كموضوع لندوة ﱂ يتم تناوله ،وكذلك
فان هذه الندوة جاءت عرفا ﳍذه اﻻسرة الﱵ مازالت حاضرة من خﻼل قيام افرادها بدور كبﲑ
ﲟساﳘا م ﰲ اعمار اﻻ ر الﱵ دمرت ﰲ احداث  ٢٠١٧-٢٠١٤من جوامع واسواق ،فلهم كل

التحية والتقدير ﳍذه اﳉهود ولكل من ساهم ويساهم ﰲ حركة اﻻعمار ﰲ سبيل ارجاع مدينتا اﳌوصل

اﳊد ء اﱃ سابق عهدها.

) (٤

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

ﳌا يزل أ.د.أﰊ سعيد الديوه جي يلملم أوراق وو ئق وكتا ت والده اﳌؤرخ الكبﲑ سعيد الديوه
جي ) (٢٠٠٠-١٩١٢الذي ما أن يذكر ريخ اﳌوصل اﳊديث واﳌعاصر اﻻ ويذكر اﲰه،ﳌا له من أ ٍد
بيضاء ﰲ الكتابة التارﳜية ،ﻻسيما أرخنته ﳌوضوعات تتعلق لتاريخ السياسي واﳊضاري واﻻقتصادي

واﻻجتماعي ﳌدينة اﳌوصل،فضﻼً عن كتا ته ﰲ موضوعات الﱰاث الشعﱯ اﳌادي والﻼمادي وبتﻼوينه

اﳌختلفة ،وبذلك يكون قد ارسى قواعد
واسس الكتابة ﰲ التاريخ اﶈلي ﳌدينة
اﳌوصل عﱪ مؤلفاته الﱵ تزيد عن الثﻼثﲔ
م ؤلفاً فضﻼً عن مقاﻻته واﲝاثه وكتبه
اﶈققة ومشاركاته ﰲ الندوات واﳌؤﲤرات
اﶈلية والعربية والعاﳌية ،والراحل الكبﲑ

كان مرجعاً علمياً مهماً لكل الدارسﲔ
والباحثﲔ كنا نراجعه ﰲ ﲦانينيات القرن
اﳌاضي وﳓن طلبة الدراسات العليا ،نسأله
ونغرف من علمه ونستأنس رائه ونركن
اﱃ توجيهاته العلمية ﰲ موضوعاتنا التارﳜية

.
واﳊق يقال ن ولده أ.د .أﰊ يعد
خﲑ خلف ﳋﲑ سلف ،إذ بر والده منذ
) (٥

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

رحيله عن دنيا سنه ٢٠٠٠وهو يبحث وينقب ﰲ ارث والده بﲔ اﻻوراق والو ئق والكتب اﳌخطوطة
وﳚهد النفس ﰲ نشرها ﻷعمام الفائدة وعمﻼً بوصية والده القائل ":اجتمع عندي ما يستحق التدوين
ونشرت اﲝا ً عديدة منه ﰲ ا ﻼت وﱂ يزل عندي ما ﱂ ينشر وما ﳛسن نشره ،وهو قليل من كثﲑ،
اقدمه اﱃ ابناء بلدﰐ العزيزة،واهيب م ن يكملوا ما فاتﲏ حرصاً عليه من الضياع "

إذ اصدر عدداً وافراً من تلك اﻻعمال اﳌخطوطة او تنقيح بعض اﻻصدارات بطبعة جديدة ومزيدة ،وقد
تشرفت بتقدﱘ وعرض بعضاً منها.

واليوم يطالعنا أ.د .أﰊ الديوه جي ﲟؤلف جديد ﲪل عنوان )أوراق اﳌؤرخ سعيد الديوه جي(

ا موعة اﻻوﱃ الذي يقع ب ٣٣٦صفحة ) (٢٠٢١وهو يتعرض اﱃ مسﲑة مؤرخنا الكبﲑ اﳊافلة ﳉد
واﳌثابرة وغزارة النتاج العلمي وولوجه ﳌوضوعات بكراُ ﰲ تناوﳍا ،فيسلط الضوء على ﳏطات من حياته
الوظيفية واﳌهنية وعﻼقاته اﻻجتماعية ومراسﻼته مع كبار العلماء وار ب العلم ورجال الدولة وعرض

اوراق ﳐطوطة ،مشفوعة بعديد من الصور الشخصية وﰲ مناسبات رﲰية وعلمية واجتماعية اﱃ جانب
عرض ﳕاذج من مقاﻻته ﰲ )امهات( ا ﻼت اﶈلية والعربية  :وعن سبب اصدار هذا اﳌؤلف يقول أ.د
أﰊ الديوه جي ":ﻻحظت ومن الﱰكة الواسعة الﱵ بقيت ﰲ مكتبة الوالد واﳌتمثلة ﰲ مدو ته ومﻼحظاته.
ا ا تستحق النشر للفائدة اﳌتوخاة منها ،فقمت ﲜمع غالبية هذه الوقائع الﱵ ﲤثلت ﰲ سجﻼت واوراق
ومﻼحظات ودفاتر لتدوينها،ﰲ وقت ﱂ تكن وسائل التصوير متاحة على النحو الذي عليه اﻻن ومنذ
اربعينيات القرن اﳌاضي ..ومن بﲔ اﳌقتنيات ﰲ مكتبة الوالد ﳎموعة من الكتب اﳌخطوطة للشيخﲔ
عثمان واﲪد الديوه جي وو ئق درة كاﻻجازات العلمية اﳌمنوحة من العلماء واﳌراسﻼت اﳌختلفة
..وقد ترك الوالد ﳎموعات من الو ئق الﱵ نقلها من مكتبات اﳌوصل اﳌنتشرة ﰲ اﳌساجد ومكتبات
اﻷُسر اﳌوصلية ومن مكتبة اﳌتحف اﳋضاري ﰲ اﳌوصل ومن مصادر اخرى ..والﱵ تتناول جوانب
مضيئة من ريخ اﳌوصل ورجاﳍا وعلمائها وما قدموه من كتب وجهود واسهام ﰲ حقول العلم واﳌعرفة

..كم ان تواصله استمر مع اﻻسر العلمية ﰲ اﳌوصل والسعي للحصول على معلومات وحقائق رﳜية

نفيسة ،واحتفاظه بو ئق عن هذه اﻷُسر "وعليه وبغية اعطاء صورة واضحة اﳌعاﱂ عن مضامﲔ هذا السفر
العلمي ﻻبد من إﳚاز أهم مضامينه إذ يبدأ بتقدﱘ أ.د .ابراهيم العﻼف ﰒ ﰐ العناوين اﻷتية/:وقائع ﰲ
حياة سعيد الديوه جي مع سﲑته /ترﲨة ﷴ بن سليمان بن سلطان الديوه جي /ترﲨة الشيخ العﻼمة
عثمان الديوه جي /ترﲨة الشيخ العﻼمة عثمان الديوه جي /ترﲨة الشيخ أﲪد الديوه جي /ﳎموعة
صور قدﳝة للمؤرخ سعيد الديوه جي /ﳏلة ب اﳌسجد /موقع الدار /ﳎلس اﳌؤرخ الديوه جي /اﳌكتبة
) (٦

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

/خواطر عن مكتبة الوالد سعيد الديوه جي /من اصدقاء الوالد سعيد الديوه جي /خطاطوا كتب
ومؤلفات اﳌؤرخ الديوه جي /و ئق وروا ت متحف اﳌوصل  /اﻹحالة على التقاعد /مدرسة الفﻼح
للبنﲔ ﰲ اﳌوصل /اﳌتوسطة الشرقية /١٩٣٧مﻼحظ معارف اﳌنطقة الشمالية /اﻻسهام ﰲ انشاء كلية
اﶈاسبة وادارة اﻻعمال /١٩٦٨اسهامه ﰲ ﲨعية الﱰاث العرﰊ /احاديثه اﻻذاعية /احاديثه التلفزيونية
/النشر ﰲ ا ﻼت /ز راته ورحﻼته /كتب قيد اﻻﳒاز /من اﻻرشيف/تسجيﻼت مركز دراسات اﳌوصل
/من ﳎموعة مراسﻼت الديوه جي /ا موعة اﳋطية للديوه جي /من العلماء القضاة ﰲ اﳌوصل /ﳎموعة
من النصوص والرسائل النادرة /العم الديوه جي شاعراً/ﲡاوزات على كتب الديوه جي /لقاءات اﳌؤرخ
الديوه جي /الدار واﳌدرسة ﰲ ﳏلة ب اﳌسجد/ﳎموعة صور للديوه جي ﰲ مناسبات متعددة.

وتكمن اﳘية هذا اﳌؤلف كونه يعرف القراء على اﳉوانب الشخصية والعلمية ﳌؤرخنا الكبﲑ من

خﻼل عرض اوراقه الشخصية وﳐطوطاته وارائه اﳋاصة ﳌوضوعات عديدة ) اجتماعية وسياسية و رﳜية(
فضﻼً عن عﻼقاته الواسعة من خﻼل مواقعه الوظيفية واﳌكانة العلمية اﳌرموقة الﱵ حازها طيلة حياته

واخﲑاً اشي ُد ﳉهد العميم والعمل اﳌضﲏ الذي يبذله اﻻستاذ الدكتور أﰊ سعيد الديوه جي ﰲ
سبيل خدمة العلم واﳌعرفة والكشف عن كنوز ريخ اﳌوصل اﳊديث واﳌعاصر .متعه ﷲ لصحة والعافية
وجعل ﷲ ذلك ﰲ ميزان حسناته وا به على اجتهاده ومثابرته على مدى اكثر من عقدين من الزمان وهو
ينقب ويبحث ﰲ موروث والده العلمي وديدنه نشر ماﱂ ينشر من كتا ت والده ﰲ اﳉوانب اﳌتعددة وﷲ
وﱄ التوفيق .

) (٧

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

تعد اﻻعدادية الغربية للبنﲔ إحدى أشهر اﳌدارس الثانوية ﰲ ﳏافظة نينوى والﱵ تقع ﰲ مدينة

اﳌوصل ﰲ اﳉانب اﻻﳝن ﲟنطقة ب اﳉديد) (١وﲰيت ذا اﻻسم لوقوعها ﰲ اﳉانب الغرﰊ من مدينة
اﳌوصل القدﳝة) (٢أسست سنة .(٣)١٩٣٦

ﳓاول ﰲ هذا اﳌقال القاء نظرة وصفية لواقع مكتبة هذه اﳌدرسة الﱵ ﱂ ﲢظ ﻻهتمام وتسليط
الضوء عليها ،فضﻼ عن ا ا تضم مصنفات درة يعود البعض منها اﱃ بدا ت القرن العشرين.
بعد اﻻعمار الذي شهدته اﻻعدادية الغربية اخذ كادرها على عاتقه اﻻهتمام ﲟكتبة اﳌدرسة ﻷ ا

تشكل جزءا مهما من كيا ا الثقاﰲ والتعليمي ،وتشكل ﲟجموعها وما ﲢويه من كتب مكا ومﻼذا
لروادها من الطلبة واﳌُدرسﲔ .

) (٨

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

والدليل على ذلك ا ا كانت وﻻ زالت ﲤتاز بكو ا من اﳌكتبات اﳌنظمة بكادرها وامنائها
ويشهد ﳍم ﲝسن الﱰتيب والتنظيم ﳋزائن كتبها وتعاو م وتفانيهم ﰲ ابرزها

ى حلة.

تشتمل مكتبة اﻻعدادية الغربية حاليا على قاعة كبﲑة مستطيلة ﲤتد بشكل طوﱄ ﲢتوي على ما
يقارب عشرين خزانة للكتب ،وقد رصفت بشكل متقابل كل خزانة تقابلها خزانة ،وﲢتوي على بعض
اﳌناضد اﳊديثة للمطالعة ،وﲤتاز القاعة ﻹضاءة والتهوية اﳉيدة ودخول اشعة الشمس اليها.

وقد ﰎ استغﻼل بعض الرفوف اﻻخرى لشغل الكتب والﱵ ﰎ وضعها فوق اﳋزائن اﳌشار اليها لكثرة
كتب اﳌكتبة والﱵ مﻸت اﳋزائن العشرين على آخرها .

) (٩

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

اهتم امناء مكتبة اﻻعدادية الغربية على مر رﳜها بتنظيم وعمل سجﻼت لزوار ومر دي اﳌكتبة
ومطالعي الكتب ولبيان مدى هذا اﻻهتمام تعد هذه السجﻼت الﱵ دونت ﲞط اليد ﲟثابة الو ئق ﻷ ا
دونت لنا اﲰاء اﻻشخاص الذين كانوا يستعﲑون الكتب وعناوينها بل وﳝتد التوثيق احيا اﱃ ذكر

اﳌعلومات النشرية للكتاب وهي تعد ﲟثابة اوعية ﳊفظ الكتب وان كانت الوسيلة يدوية وبسيطة وكانت
كل عملية اعارة يثبت اﱃ جانبها ريخ اﻻعارة للكتاب .

)سجل اعارة الكتب ﰲ مكتبة اﻻعدادية الغربية للعام الدراسي (١٩٧٨-١٠٧٧

)(١٠

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

وامتازت اﳌكتبة بوجود اكثر من سجل ﻹعارة الكتب مرتب حسب سنوات العام الدراسي واخﱰ
منها سجل اعارة الكتب ﰲ مكتبة اﻻعدادية الغربية للعام الدراسي  ،١٩٧٨-١٩٧٧اذ كان نظام
اﻻعارة وترتيبه ﰲ السجل يتم بتخصيص صفحة واحدة لكل طالب يكتب ﰲ اعلى الصفحة اﻻوﱃ اسم
الطالب ومرحلته الدراسية )الصف والشعبة( ورقم الطالب وتسلسه ﰲ السجل ﰒ عمل حقول عمودية
ﲝدود سبعة حقول على شكل جداول تتضمن تسلسل الكتاب واﲰه و ريخ اﻻستعارة ورقم الكتاب
)تصنيفه( وتوقيع الطالب وخامة للمﻼحظات ،وﲟعدل عدد اعارة يصل بﲔ  ٥-٤كتب كل شهر ونصف

الشهر ،اما مواضيع هذه الكتب فجلها ينحصر بﲔ التاريخ واﻻدب العرﰊ ،وحسب ما هو مثبت ﰲ
صفحات السجل اعﻼه فقد بلغ ﳎموع اﻻستعارات اﳋاصة لكتب حواﱄ  ،٥٠٧وكما هو مثبت ﰲ
الصورة اد ه

وقامت ادارة اﳌكتبة حاليا بعمل سجل احصائي لكل موجودات الكتب ﰲ مكتبة اﻻعدادية الغربية بغية

حصر الكتب بكافة اختصاصا ا والعلوم الﱵ تندرج ضمنها وهو سجل حديث واوراقه الداخلية مطبوعة
وغالبا ما يتم اقتناؤه من اﳌكتبات اﻻهلية وقد ثبت داخله اﳌعلومات عن الكتب بقلم اﳊﱪ وﲞط اليد
وبشكل واضح .
)(١١

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

 -الغﻼف اﳋارجي للسجل اﳌوحد لكتب مكتبة اﻻعدادية الغربية –

ومن خﻼل مطالعة السجل اﳌوحد لكتب اﳌكتبة فان تنظيمه يتم بذكر تسلسل الكتاب وعدد نسخه
وعنوان الكتاب واسم اﳌؤلف والبيا ت النشرية للكتاب من ذكر اسم اﳌدينة ودار النشر و ريخ نشره،
وﲟجموع عدد كتب يصل اﱃ  ٢٦عنوا ﰲ الصفحة الواحدة وذكر ﱄ اﳌدرس الدكتور علي ﳏفوظ
اﳋفاف وهو استاذ التاريخ ﰲ هذه اﳌدرسة نقﻼ عن امﲔ اﳌكتبة اﳊاﱄ السيد صفوان دريعي بدر عبدﷲ
الزيدي أنه بلغ عدد كتب مكتبة اﻻعدادية الغربية حواﱄ  ٣٠٠٠كتاب).(٤
)(١٢

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

وقد احتوت مكتبة اﻻعدادية الغربية ﳌوصل على العديد من الكتب ذات الطبعات القدﳝة
والﱵ يعود البعض منها اﱃ بدا ت الربع اﻻول من القرن العشرين.

)(١٣

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

وهذه العينات) (٥اﳌختارة من الكتب جلها ﰲ اللغة واﻻدب العرﰊ وهي للغة الﱰكية ﲤتاز بعتاقتها
وقدمها وندر ا وجلها ما كان يطبع ﰲ مطابع اسطنبول .
ال قال
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مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

برزت اﳌوصل ﰲ اﻵونة اﻷخﲑة على واجهات اﻷخبار ،ﳌا ﲤر به من نكبة ﱂ تشهد ﳍا مثيﻼ ﰲ رﳜها

الطويل ،وكﻼعب رئيسي ﰲ أحداث الشرق اﻷوسط اﳌرتبك .

واﳌوصل ومن إﲰها هي حلقة الوصل جغرافيا وحضار ودينيا ولغو وأثنيا لبﻼد وادي الرافدين
واﳉزيرة مع بﻼد العجم عموما وتنصهر ﰲ اﳌوصل كل اﳌكو ت الﱵ تتعايش بو م وإئتﻼف ﰒ صارت
مركز جذب ﳌا حوﳍا كما يقول الراحل جرجيس فتح ﷲ .

ويشهد على ذلك ﲡاور اﳉوامع واﳌساجد والكنائس واﻷديرة بشكل ملفت للنظر ومنذ مئات
السنﲔ وقبل أن تصرح بريطانيا وسويسرا وغﲑها من اﻷنظمة الدﳝقراطية الليﱪالية ببناء اﳌآذن ﰲ بلدا ا .
وكنا قد ذكر ﰲ مقال سابق عن رحلة
نيبور " الرحالة اﻷﳌاﱐ " للموصل "

 ١٧٦٦ _ ١٧٦٥م " والﱵ أكد فيها
أن اليهود واﳌسيحيﲔ يعيشون بسعادة
ﰲ هذا البلد .

إن فتنة داعش اﻷخﲑة " أم الفﱳ "

ليست صناعة ﳏلية طائفية فهي صناعة
خارجية أقليمية معقدة ومن يعتقد غﲑ

ذلك من خﻼل التحليﻼت التلفزيونية
والقراءة السطحية ويهمل الواقع الدوﱄ فهو أشد الوهم وقد يصل به الوهم إﱃ حد الغفلة ،وهذا ما
أيقنه من عاش معها وقرأ وحلل اﻷحداث

ة وهدوء وعلى ضوء نظرية اﳌصاﱀ القذرة وﲟا أننا لسنا

بصدد هذا اﻹﲡاه ولكن إر ينا التنويه إليه وللتأكيد على أن اﳌوصل كانت الضحية الكﱪى ﰲ هذه
اللعبة اﳌعقدة القذرة الﱵ ﳛلو لبعض الذين يركبون اﳌوجات أن يلقوا للوم على أهل اﳌوصل ليصطادوا

اﳌناصب واﳌراكز .

)(١٥

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

ورجوعا لعنوان اﳌقال فـإن هذه اﳌدينة ﻻتنجب مثل هؤﻻء الوحوش الذين جاؤوا من كل اﻷصقاع
والبلدان ليتخذوها مسرحا لتنفيذ من صنع هذا الو ء ﰒ ألبسه رداء دينيا مهلهﻼ ﱂ يعد ﳜفى على أحد .
أن مسألة ألقاب العوائل اﳌوصلية تعتﱪ مؤشرا ﻻيستهان به حول أصالة اﳌدينة ﲤتد جذورها مع
شقيقتها التوأم نينوى وتستمد عمقها اﳊضاري منها ﻵﻻف السنﲔ ،و أ ا ﱂ تكن مدينة ﲣص عشﲑة
واحدة أو قبيلة معينة وﻻدينا واحدا وﻻ مذهبا معينا ،وﻻ سست على أشﻼء الغﲑ ودمائهم كما حدث
عندما غزى اﻷوروبيون اﻷمريكتﲔ وأسسوا حضار م على أشﻼء سكا ا اﻷصليﲔ .
فحضارة اﳌوصل_ نينوى عمرها أكثر من ثﻼثة آﻻف عام .

إن إنتماء بعض اﻷشخاص لتلك العائلة أو العشﲑة ﳍذه "اﳌؤسسة الفاسدة-داعش" وهم قلة قليلة
جداً ،ﻻيقلل من قدر اﳌدينة و رﳜها اﳊضاري وأهلها الذين وقف معظمهم ضد هذا التنظيم الفاسد ﰒ
أرتدى لباس الدولة اﻹسﻼمية وكل مافعله يتناﰱ مع روح اﻹسﻼم قلبا وقالبا .
إن أول الدﻻئل الﱵ تؤشر العمق اﳌدﱐ مايتعلق ﻷعمار اﳊرفية والتجارية ومايتبعها من ألقاب مثل
الد غ ،القزاز ،اﳋفاف ،العطار ،النجيفي ،الصفار ،النجار ،اﳋشاب ،الصائغ ،العﻼف ،اﳋياط،
الصواف ،البزاز،،،اﱁ
قد أفرد الوالد رﲪه ﷲ كتا كامﻼ عن أعﻼم الصناع اﳌواصلة عﱪ التاريخ وبعض اﻷلقاب يستمد
عمقه التارﳜي بصيغة الﱰكية ،حيث كانت اﳌوصل مركزا لوﻻية عثمانية مهمة ﻷكثر من أربعة قرون،
فأخذت الصيغ هذه الﱰكيبات مثل اﳉادرجي ،العباجي ،الدملوجي ،الديوه جي ،الصابوﳒي ،قصاب
شي ،عطار شي ،،،اﱁ .

وأما العمق الثاﱐ ﳌؤشرات البعد اﳌدﱐ للعوائل اﳌوصلية فهو مايتعلق لشؤون العلمية الدينية،

حيث كانت اﳌوصل تعج ﳌدارس العلمية الدينية على اﳌذاهب اﻷربع ،هيك عن التكا اﳌتعلقة
لزهاد ومتصوفة الزهد وما يتبعها من مراقد كالشيخ قضيب البان والشيخ فتحي ،،،،أﱁ  .ولذلك ترى

ألقاب القاضي ،اﳌفﱵ ،الطالب " طالب العلم "  ،النقشبندي ،وآل قبع ،الكاتب ،اﻹمام ،اﳌختار،
اﳌدرس ،التكاي ،،،اﱁ .
إن ﲤسك أهل اﳌوصل لقا م اﻷصلية يعد عامﻼ مهما ﰲ مسألة التفاعل اﻹجتماعي وليست عامل
فرقة كما يعتقد البعض ،فكثﲑ ﳑن سكنوا اﳌوصل الذين جاء أجدادهم من مدن أخرى بقوا على أصوﳍم
مثل الراوي ،العاﱐ ،اﳊديثي ،العقراوي ،السنجاري ،اﻷربيلي ،البنجويﲏ ،،،إﱁ .

)(١٦

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

وأما اﻷلقاب اﳌستمدة من أصول عشائرية أو قبلية فهي ظاهرة واضحة جدا ﰲ اﳌوصل ودﻻلة
ﻻتقبل النقاش على التفاعل اﳊضاري داخل اﳌدينة وهي غﲑ مقتصرة على اﻷغلبية العربية ،لذلك ترى
هذه اﻷلقاب منتشرة جدا ،مثل اﳉبوري ،العبيدي ،الشمري ،اﳊديدي ،الطائي ،الزهﲑي ،السليفاﱐ،
الﱪواري ،اﳌزوري ،الﱪيفكاﱐ ،،اﱁ .
هيك عن أن بعض العوائل إستمدت ألقا ا من أجدادهم ذي الشهرة ﰲ ﳎال معﲔ مثل آل جليلي،
آل زكر  ،آل ﲨيل ،الليلة ،آل كشمولة ،الفخري ،البصو ،،اﱁ مع أصول عشائرية ﻻﲣفى على أحد .

واﻷلقاب منتشرة كذلك بﲔ العوائل اﳌسيحية العربية ﰲ اﳌوصل مثل آل سرسم ،آل رسام ،الصقال،

الكركجي ،الشماس ،القس ،أبو الصوف ،العفاص ،النقار ،بطي " بطرس " ،عبو النﱯ ،القس ،آل
قصﲑ ،آل قصﲑة ،،،إﱁ .

ومن مﻼحظة سريعة ﳒد أن هذه اﻷلقاب تعود ﻷسباب حرفية أو دينية أو ﲡارية شأ ا شأن العوائل

العربية اﳌسلمة إن من العوائل ذوي اﻷصول العربية ﳍا ألقاب تركية أو كردية مثل آل جلمﲑان ،آل
رشان ،آل جومرد ،الديوه جي .
فإن التفاعل اﻷثﲏ  -الديﲏ مثﻼ قد جعل بعض العوائل العربية مثل عائلة النوري خذ لقبها من
الشيخ نور الدين الﱪيفكاﱐ الكردي شيخ جدهم ﷴ .
وبعض اﻷلقاب مشﱰكة بﲔ اﳌسلمﲔ من عرب وأكراد مثل لقب اﳌفﱵ ،وبﲔ اﳌسلمﲔ واﳌسيحيﲔ
مثل الصقال ،والكركجي وبﲔ اﳌسيحﲔ والكرد مثل اﳉزراوي ،العقراوي ،الزاخوﱄ ،،،إﱁ .
وهذه مؤشرات على بساطتها تدل على التفاعل اﻹجتماعي بغض النظرعن الدين أو القومية بﲔ أهل

اﳌوصل .

وﰲ هذه العجالة السريعة والﱵ ﱂ نغطي فيها كل جوانب هذه اﳌسألة الﱵ سبق وأن غطاها حثون
عديدون من نواحي عديدة فاتنا ذكر بعض اﻷلقاب فهي مسألة نرجو منها اﳌعذرة والسماح ،فالغاية من

اﳌقال هو للتذكﲑ لدور التفاعلي اﳊضاري للمكو ت اﳌوصلية من خﻼل زاوية اﻷلقاب وردا على كل
من ينال من أهلها أو ﳛاول النيل من دين اﻷغلبية العربية اﳌسلمة فيها أو النيل من الدين عموما بسبب
فتنة داعش والﱵ دفع أهل اﳌوصل ﲦنها غاليا وليس ﳍم فيها ﻻ قة وﻻﲨل ،وأن الدين ﰲ اﳌوصل
بشطريه اﳌسلم واﳌسيحي كان عامﻼ رئيسيا ﰲ ز دة اللحمة اﻹجتماعية وﱂ يكن عامل تناحر وفتنة كما
أراد ﳌن خطط ﻷهداف داعش اﳌعقدة .

)(١٧

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

لقد تنوعت اشكال اﳌوروث الشعﱯ ﰲ اﻻعمال الفنيــة فمنهــا مــا كــان علــى شــكل تـراث معمــاري
شعﱯ ،ومنها ما كان على شكل أز ء شعبية كانت ترتديها ﳎموعة معينة ﰲ مكان ما ،ومنهــا مــا كــان علــى
شكل عادات وتقاليد اعتاد الناس على ﳑارستها ﰲ فﱰة معينة.
يعــد اﳌــوروث الشــعﱯ احــد العناصــر اﻻساســية ﳌقومــات اي أمــة ﻻحتوائــه خﻼصــة ﲡار ــا وخﱪا ــا
الﱰاكميــة واﻻنتهــال مــن ﲡــارب اﻻســﻼف ،ﳑــا يعــﲏ ﲡــدد اﻻفكــار اﳌلهمــة لﻸجيــال القادمــة وان اﻻتصــال
والتواصل ﲟاضي اﻻمة وروحها اﳌتجلية ﰲ نتاجها يعزز اﻻندفاع اﻻﳚاﰊ الذي تتطلبه اﳊياة اﳌعاصرة.
وامتــازت اﳌــورو ت الشــعبية ﻷصــالة والصــدق مــن خــﻼل نقــل الفنــان هــذه الصــور مــن اﳊيــاة
اليومية .وان اﳌوروث الشعﱯ هو ﳎموعة واسعة من مأثورات الفنــون الشــعبية الــﱵ ابتــدعها الشــعب ﲜميــع
فئاته وطبقاته وتشمل كل ما مارسه اﻻنسان من شعائر وطقوس ومراسم وما يؤمن بــه مــن معتقــدات شــعبية
وما صدر عنه مــن عــادات وتقاليــد واشــكال ثقافيــة عقليــة وماديــة خاصــة ﲤثــل تفاعلــه مــع ا تمــع وحكمتــه
وابداعاته اﳌختلفة عﱪ العصور مثل اللهجات واﻻشعار واﻻهــازيج والــرقص واﳊكــا ت واﳌﻼحــم واﻻغــاﱐ
واﻻمثال واﳊرف الشعبية.

يشكل اﳌوروث الشعﱯ أحد أهم اﳌوضوعات اﳌتوفرة ﰲ أعمال الفنان التشكيلي اﳌوصــلي ﳒيــب

يـونس فهــو جــزء مــن اﳊيــاة اليوميــة ومفردا ــا الــﱵ يتفاعــل معهــا ليســتطيع ﲤثيلهــا ﲨالي ـاً عمــال ابداعيــة،
ـل مــن بــﲔ هــذه اﳌوضــوعات هــو اﳌــوروث
فهناك العديد من اﳌوضــوعات الــﱵ تناوﳍــا الفنــان التشــكيلي ولعـ ّ
الشعﱯ ﳌا ﳛتويه من معتقــدات وعــادات وتقاليــد وﳑارســات شــعبية ،إذ نقــل لنــا هــذه اﳌمارســات الســلوكية

والطقوسية معاً ،كما ويتضمن الفولكلور من خﻼل اﳌﻼبس الشعبية اﳉميلة الﱵ نقلهــا نقـﻼً صــادقاً ومعـﱪاً
ﰲ اﻷعمــال اﻹبداعي ــة .وكان ــت للموض ــوعات الش ــعبية ال ــﱵ اش ــتغلها الفن ــان ﳒيــب يـ ـونس قيم ــة انس ــانية
وحضارية تستدعي التوقف عنــدها ودراســتها وهــي تعــد مصــدراً مهمـاً مــن مصــادر معرفتنــا بثقافــات ا تمــع
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وعاداته وسلوكه وهذه العادات هي ما فتنت الفنان وجعلتــه ينــتج ﳎموعــة مــن اللوحــات الــﱵ ﲢمــل تقاليــد
وسلوكيات اجتماعية موغلة ﰲ القدم فكانت لوحاته ابرازاً لكل ما عاينه وعاشه ﰲ تلك اﳊقبة الزمنية.

اهتم ﳒيب يونس بتصوير اهــم العــادات والتقاليــد الشــعبية ﳌختلــف النــواحي اﻻجتماعيــة سـواء ﰲ

ﳎتمع اﳌدينة ام ﰲ ﳎتمع اللواحــق ــا ورســم عــدة لوحــات عــن ا تمــع الريفــي ،كمــا اهــتم ﻹنســان وبيئتــه
اﳌوصلية الﱵ ﲤيزه ﰲ نشاطاته ومهنه واصناف حرفية متنوعة هيك عن واقعية اﻻشياء والصور كمــا يراهــا
دون اي رموز .كما ان تصويره ﳊركة اﻻنسان يشــكلها بــدع مــا يكــون ،ﻻ ســيما ﰲ الــدبكات والرقصــات

واﳉلسات.

تعكــس هــذه الّوحــة حالــة كانــت موجــودة ﰲ اﳌنــاطق القرويــة وهــي حالــة بيــع الــدجاج والبــيض ﰲ
سوق القرية حيث نرى مشهداً من اﳌشاهد القرويــة اﳉميلــة ،فقــد وضــع الفنــان اﳌـرأة الــﱵ وضــعت العبــاءة

السوداء على رأسها وهي ترتدي فستا ً من اللون اﻷﲪر ليشد به نظر اﳌشاهد وامامهــا الــدجاجات ذات

اللــون اﻻبــيض ،امــا علــى يســار اللوحــة فنــرى الرجــل ذي الــزي القــروي واﳌتكــون مــن الدشداشــة البيضــاء
والسﱰة الزرقاء ويضع على رأسه الغﱰة وهي مثل الوشــاح اﻷبــيض وعليــه العكــال هــذه هــي مكــو ت الــزي
القــروي للرجــال الــﱵ اعتــاد ﲨيــع الرجــال علــى ارتــدائها ونــرى ﲨــال اﳌكــان اﳌلــيء ﳊيــاة .ونســتطيع ان
ﳓــس مــن خــﻼل حشــود البشــر اﳌتعــددة اﳊركــات انــه ســوق ملــيء ﳊركــة وملــيء نــواع النــاس مــن نســاء
ورجــال واطفــال ،وﻻ يفوتنــا طبعـاً ان نــذكر ﲨــال اﻷلـوان الــﱵ طاﳌــا أكــد عليهــا الفنــان ﳒيــب يــونس فنــرى
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لوحاته غنية ﻷلوان اﳊارة من مثل )اللون اﻻﲪر واللون واﻻصفر( فجمال تنوع اﻷلوان يكســر الر بــة او
يرفض من ان يكون هناك ملل ﰲ الوان اللوحة ،حيث ابدع الفنان ﰲ تصوير حالة البيع والشـراء ﰲ ســوق
قروي ﲨيل.
وهكــذا اســتطاع الفنــان ﳒيــب يـونس ان ﳛقــق ﲡلــي اﳌــوروث الشــعﱯ ﰲ لوحاتــه الفنيــة مــن خــﻼل
ﲤثيلــه للحيــاة اليوميــة ﻷســلوب ال ـواقعي وﲟســحة تعبﲑي ـة .كمــا ﲤكــن مــن نقــل صــورة اﳊيــاة اليوميــة بكــل
صدق وبتعبﲑ فﲏ خالص .ورصد كذلك اﻻبنية الﱰاثية من )بيوت اسواق مزارع خا ت( ومن طراز بنائهــا

وحﱴ مواد البناء اﳌستعملة فيها.

امتازت هذه اللوحة حتواءها على البناء اﳌوصلي القدﱘ الذي كان اﳌيزة اﻻساس ﰲ بناء اﳌنازل
تتكون من مادة اﳉص والذي يتخلله قوس
القدﳝة ﲟدينة اﳌوصل حيث كانت اﳌواد اﳌستعملة ﰲ البناء ّ
من اﳋشب وهو ب الدار ونرى على ﳝﲔ اللوحة اﳌرأة العربية ذات الرداء اﻻبيض وعليه تلك السﱰة
الغنية للون اﻻخضر الفﲑوزي واما غطاء الرأس فكان ذا لون أﲪر مشع ملئت هذه اللوحة ﻷلوان
اﳌفرحة اﳌعﱪة عن حالة السعادة الﱵ يعيشها اﻻطفال ﰲ تلك اللحظة وهم يشاهدون )صندوق الدنيا(
ويرتدون اﳌﻼبس اﳌلونة الﱵ شكلت ايقاعاً لونياً ﲨيﻼً ملئ اركان اللوحة جة ﳊركة و لثراء اللوﱐ.
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منذ اﻷزمنة البعيدة ...هناك رابطة وثيقة بﲔ اﻻنسان والطيور على اختﻼف انواعها واصنافها وﳒد
ال أ ِّ
َوِﰊ َم َعهُ َوالطﱠْيـ َر
ضﻼً َ ِجبَ ُ
ود ِمنﱠا فَ ْ
مليا ما ﳍذه الرابطة من اﻵية كقوله سبحانه وتعاﱃ ) َولَ َق ْد آتَـ ْيـنَا َد ُاو َ
َوأَلَنﱠا لَهُ ا ْﳊَ ِدي َد()آية ١٠سورة سبأ( ومن هذه الرابطة استخدم واستغل اﻻنسان نوعاً من الطيور لتكون
تواصﻼً وبريداً سريعاً ﻹيصال الرسائل واﳌخاطبات اﳋطﲑة واﳌهمة ،وقد حدثنا القرآن الكرﱘ عن قصة

نﱯ ﷲ سليمان واﳍدهد وملكة سبأ ﲨل القصص ودور اﳍدهد ﰲ القصة ،والدول فيما سبق كانت
تعتﲏ بﱰبية هذه الطيور وﲢديداً من نوع طيور)الزواجل( فجعلت ﳍا مربﲔ ومكان واعتناء ﻹرساﳍا
واستخدامها ﰲ الشؤون اﳌهمة كأخبار اﳊروب والثورات وادارات ومقتضيات شؤون البﻼد وغﲑها واﱃ
جانب ذلك هناك طيور يتم استخدامها ﰲ الصيد سابقاً وﰲ الوقت اﳊاضر مثل الصقور وهي من طيور

اﳉوارح وهي درة ويعتﲏ ا هواة الصيد
واﳌربﲔ الذين ﳍم إﳌام ﰲ تربيتها ،وهذه
الصقور ﳍا اﲦا ا واسعارها الباهظة و هناك

ﲨعيات ومنظمات انسانيه ودولية تم ﰲ تربية

الطيور بكل انواعها اﻷليفة والوحشية
واﻻهتمام ﰲ تربيتها واصالتها وﲡري البحوث

وشتاء
والدراسات عن مواطنها وهجر ا صيفاً
ً
وﰲ مدينة اﳌوصل هناك ﳏﱰفﲔ وهواة للتعامل
مع الطيور .وللطيور اسواق عديدة منذ امد
بعيد عﱪ اﻻجيال اﳌتعاقبة وقد يصل لبعض

الطيور قيمة واسعار كبﲑة وقد اشتهر اشخاص

ﳑن ﰲ حياز م انواع من الطيور اﻷليفة ذات
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اﻻصالة والﱵ يتم اﻻعتناء ا ﰲ مأكلها ومشر ا وعﻼجها .ومن هذه الطيور اﳉميلة والبعض اﻷخر ﲤيزها
طﲑا ا لساعات عديدة والعا ا ﰲ التقلب ﰲ اﳉو وقد ُعرف ﰲ هذه الطيور ﰲ اﳌوصل )السيد ﷴ( .

وﳍذه الطيور مساكن ﰲ دور اصحا ا فتقدم ﳍم اﳋدمات واﻻعتناء ﰲ فصلي الصيف والشتاء...

وبنفس الوقت ﳜصص ﳍا ﳏل للتزاوج والبيض والتفريخ وانواع الطيور اﻷليفة )اﳊمام( منها /١الزاجل
/٢الصابوﱐ /٣والصابوﱐ اﻻ ق اي شديد اﳉمال واﳌنظر /٤والودعي /٥والودعي اﻻ ق /٦والوادعي
اللطخ لون غامق /٧واﳋمي /٨والسماوي  /٩واﳌسكي /١٠واﻻخضر /١١والنقش /١٢
والكرمشلي /١٣والشحمي /١٤والدﳝﲑي  /١٥واﻻدغم /١٦والكركنة /١٧واﳍندي /١٨واﳋمي
واﻻرفلي /١٩اﻻسود /٢٠اﻻبيض الفضي /٢١اﻻﲪر /٢٢اﻻصفر.
وهواة الطيور واﶈﱰفﲔ يقسمون اﱃ العديد من اﻻقسام الصنف اﻻول ﳛرص على اقتناء نوعية من

الطيور يشﱰط فيها العنصر اﳉماﱄ والذي يطلق علية ) ﻷ ق(  .مثل الطيور من صنف )الوادعي
والصابوﱐ صدر اصفر( وان تكون هذه الطيور ذات ٍ
ماض معروف ﰲ الطﲑان ﳌدة ساعات عديدة ومن
أبوين معروفﲔ .وقد تصل أسعار هذا النوع من الطيور اسعار خيالية ،فضﻼً عن السمعة الكبﲑة عند
اصحاب )الكيول( اﶈﱰفﲔ والقسم الثاﱐ :ﻻ يهمه ﲨالية الطيور بقدر ما يهمه عدد ساعات الطﲑان ﰲ
اﳉو ،قد تصل أحيا ً لسبع ساعات او اكثر .ومن الضروري ﲟكان أن ﻻ يدور حول اﳊمى اي حول
الدار بل ﳚوب ﰲ طﲑانه ﲰاء اﳌوصل ويسمى )اﳌطﻼع( عند اﶈﱰفﲔ ومن اﳌعروف عن الطيور اﳉيدة

اﻻصيلة عندما يصبح )ﳐلف( اي ﰲ متوسط عمره يبدأ )يشقف( او )يتقعد( والتقعد نصف دورة ﰲ
اﳍواء بينما )الشقف( دورة كاملة يدور ﰲ اﳍواء ﰒ يدور مرتﲔ او ثﻼثة ﳊﲔ ما يطلق عليه )يشوش(عند

ذلك )ينسل( ذيله اي )نتف( الريش ﰒ يبدأ الطﲑ مرحلة الطﲑان الطويل تدرﳚياً ومن الشروط اﳌوجبة

عندما )ﳛط( الطﲑ اﱃ اﳌنزل ﳚب أن يتقلب اﱃ اﻻعلى ﰒ يبدأ لنزول تدرﳚياً ،اما اذا تقلب اﱃ اﻻسفل

يكون غﲑ مرغوب به عند )الصنف( اي اﳉماعة وهذه الشروط اساسية ﰲ الطﲑ اﻷصيل .

واذا جاء اﱃ )اﶈطاط( اﳌنزل وﱂ يتقلب )يلعب( وهبط يطلقون عليه ) لقﻼش( والقﻼش هي الطيور
الوحشية الﱵ تسكن ﰲ قباب اﳉوامع واعاﱄ البيوت )غﲑ اليفة( واذا قلب كثﲑاً وخرجت الدماء من
جناحيه اثناء القلب يقولون ان الطﲑان مصاب ) لعقر( اي غﲑ جيد .
ومن شروط جودة الطﲑ )القطع( الطﲑان اﳌستمر وان تزداد أوقات طﲑانه يوماً بعد يوم ﳊﲔ ان يظهر

الريش اﳉديد ﰲ ذنبه والريش ﳚف من الدم وقد وصل الطﲑ اﱃ الدرجة القطعية ﰲ الشروط الصحيحة

اﳉيدة ﰲ اﳌطﻼع و)رفة اﳉناح( اي الطﲑان البطيء واﳌنخفض والساعات العديدة عند ذلك يتم )قص(
)(٢٢
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جناحيه واصبح صاحبه صاحب شهرة هو وطيوره ويكون الطﲑ صاحب سعر كبﲑ ﰲ البيع والشراء ويتم
)تزوﳚه( من )طﲑة( ﲢمل نفس صفات )زوجها( وتكون افراخهم ذات اسعار كبﲑة .
وهناك شروط اخرى اذا كان الطﲑ قد طار العديد من الساعات ﰒ بدأت تقل عدد ساعاته اثناء
اﳍبوط ﱂ يقلب او ينزل ﰲ غﲑ منزله ايضاً يعتﱪ ذلك تقصﲑاً ﰲ شروط الطﲑ اﳉيد وﰲ كل اﻻحوال ﳚب

ان ﳛضر الشهود من اصحاب اﻻختصاص على شروط الطﲑ اﳉيد ﰲ طﲑانه وتقلبه اثناء اﳍبوط ﰲ وكره
هذه الشهادة ﲤنح الطﲑ اﳌكانة والصدارة ﰲ نوع الطﲑ .وهناك امراض شائعة عند الطيور واسباب هذه

اﻻمراض ﳛصل من ضيق اﳌكان وحرارة الصيف وبرودة الشتاء فأمراض الصيف الﱵ يصاب ا الطﲑ

) ﻻستسقاء( اي ﻻ يتناول اﳌاء فقط وترى معدته كبﲑة مليئة ﳌاء وعﻼج ذلك عصر اﳌعدة ﰒ اعطاءه
مضادات اﻻ اب اﳌعدي كذلك يصاب الطﲑ ﰲ )خراب( الفم وينظف حلق الطﲑ ويعطى مضادات ومن

احسن اﻻشياء وضع مواد مطهرة ﰲ حوض ماء الطيور .اما ﰲ الصيف اذا كان اﳉو حاراً يسبب ﰲ
انتشار )الفالول( على مناقﲑ وارجل الطيور وعﻼج الفالول اما لكوي او وضع )شر س( على الفالول
وﰲ كﻼ اﳊالتﲔ يسقط )الفالول( كذلك ﰲ الشتاء تصاب الطيور ﻷنفلونزا وﳝتنع الطﲑ عن تناول الطعام
اﱃ ان ﳝوت.
اذن من الضروري واﳊالة هذه ان توضع نسبة من اﳌضادات اﳌعقمة ﰲ حوض شرب ماء الطيور ،وان
تكون مساكن الطيور فيها وية مناسبة صيفاً وتدفئة ﰲ فصل الشتاء ولو شعال مصباح كهر ئي داخل

اﳌكان .وﳌعرفة الطيور اﳌريضة أن فضﻼ ا تكون بلون أخضر مع مراعاة تنظيف سكناها ستمرار من
اﳊشرات اﻷتية من فضﻼ ا ،وان تكون اطعمة الطيور )خلطة( من )اﳊنطة( والشعﲑ والذرة واﳌاش
والعدس والدخن( .

ومن اﳌهم جداً جداً اﻻهتمام بتنظيف حوض ماء شرب الطيور ووضع نسبة من اﳌعقمات مع اﳌاء
شتاء وضرورة اخراجها ﰲ اﻻ م اﳌشمسة.
كذلك عدم اخراج الطيور من اوكارها ﰲ اﻻ م الباردة ً
ومن كل ما سبق ﳒد ان هواية تربية الطيور ﳍا قوانينها وقواعدها كما ذكرت قسماً منها ﰲ تثبيت

اصالتها وانسا ا شيء مهم جداً .وﰲ اﳌوصل شخصيات معروفة وعديدة قامت بﱰبية الطيور ،ولبيع
الطيور ﰲ اﳌوصل هناك دكاكﲔ معروفة مثل )ابو ساحة( و)أبن خرفيش(و)ابن فرجه( اما اﻻشخاص
الذين يبيعون اﳌفرد من الطيور ﰲ السوق فمنهم ) سﲔ مصفي( و)أبو صيف( و)سيد ﷴ( واﻻخﲑ ﻻ
يبيع طيوره إﻻ للمحﱰفﲔ اﳌعروفﲔ واﳍواة وبعض اﳍواة ايضاً .وهناك اسواق ﰲ كل ﳏافظات العراق
والدول ﰲ العاﱂ .وﲣتلف الطيور ﰲ انواعها كذلك بﲔ اﶈافظات ودول العاﱂ فطيور اﳌوصل ﳍا عدة انواع
)(٢٣
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وتسميات وﰲ بغداد مثﻼً قد يقتصر النوع –والتنوع -وﰲ اﳌوصل ﻻ ﲢظى طيور بغداد لرضى كو ا ﻻ
تطﲑ مثل طيور اﳌوصل اﻻصيلة وﻻ تقاوم اﳊرارة والﱪودة وقد تكون الوا ا ﰲ الغالب مائلة للون اﻻﲪر

اﶈمر الغامق وهناك من اﶈﱰفﲔ للطيور العديدة والذين يطلق عليهم اسم )الكوﳎية( )والكومي( عدد من
الطيور قد تصل اﱃ اﳌئة تطﲑ بطﲑان ﲨاعي ﰲ كتلة واحدة ﲡوب ﲰاء اﳌدينة وﳜتلف طﲑا ا حسب
اعمارها فالطيور الشابة )اﳌخالف( تطﲑ وقتاً طويﻼً اما الكبﲑة يكون فصلها ﰲ الطﲑان قصﲑاً ومن
الطريف ان هناك رابطة قوية ولغة اﻻشارة بﲔ اﳌرﰊ وطيوره )الكوﳎي( فهم يعرفونه جيداً وهذه ﱂ ت
جزافاً ،واﳕا جاءت نتيجة اﳌمارسة واﳋﱪة الطويلة ﰲ العﻼقات بينه وبﲔ طيوره فالطيور ترصد مربيها
بذكاء ﰲ اشارته ﳍا فتمثل لطاعته .فمثﻼً عندما يوعز ﳍا ان تطلع خارج ﲰاء البيت اﱃ اماكن بعيدة ﰲ
اﳌدينة فبمجرد ان يهز العصا الﱵ بيده اﳌربوط ﰲ اعﻼها قطعة قماش فتعلم ان اﳌرﰉ يطالبها ان ﲣرج من
دائرة الدوران حول منزله واﻻنتشار اﱃ مكان بعيد .وفعﻼً تغادر اﳌكان والدوران ﰲ اﳌدينة وعندما مرها
ﳍبوط ﳎرد يلقي ﳍا لطﲑ )اﳌقصوص( اﳉناحﲔ فتسرع ﰲ اﳍبوط ﰲ أوكارها فوق اﳌنزل )والكومة(

اﳉيدة اعدادها كبﲑة وتلون اجنحتها للون اﳌطلوب من اجل معرفتها عند اﻻخرين ﳌن تعود ﰒ ﳌعرفة
الطﲑ الذي يطﲑ معها من الطيور الغريبة كذلك )الكومي( اﳉيدة تكون ﰲ طﲑا ا مسرعة وتتمايل ﳓو
اليمﲔ واليسار بشدة وﲡوب اﳌدينة وتسمى )كومة مطﻼع( وتستغرق الطلعة الواحدة اكثر من عشرة
دقائق ﰒ تعود وتكرر هذه العملية من الطﲑان عدة مرات ويقال )قضت فصل طﲑا ا( .
وهناك عﻼقات ﲪيمة بﲔ اصحاب الكوﳎية وعداوات( ونزاعات )وﲢدي( مثﻼً تؤخذ كومتﲔ او ثﻼثة

او أكثر اﱃ احدى مناطق اﳌوصل بعد ان يضع كل )كوﳎي( طيوره ﰲ اقفاص وتطلق ﲨيع طيور
)الكوﳎية( ﰲ آن واحد )فالكومي( اﳉيدة من خذ ﲨيع الطيور اﱃ وكرها ﰒ تنزل وان كان معها طيور

نزلت من )كومي( أخرة ﳝسك صاحب )الكومي( طﲑ او اكثر فأن كان يعود لصديقه يرسله له وان كان
من عدوه فيتصرف به وﻻ اعﱰاض على ذلك الواحد الذي يﱰبص ﻷخر )عداوة كار( .

وطيور )اﳉيد( مهما بيعت ﰲ السوق او ﰎ امساكها فان ا حت ﳍا فرصة الطﲑان فأن اغلبها تعود اﱃ

صاحبها فهي وفية لصاحبها ومكا ا .
واخﲑاً ان احﱰاف وهواية تربية الطيور ﲢتاج اﱃ جهد كبﲑ واﱃ مدة زمنية طويلة للتعرف عليها وهي

بكل كيد عاﱂ قائم بذاته ﳛتاج اﱃ اختﻼط واﱃ دراية وحرفية للغوص ﰲ سيكولوجيتها العجيبة .

)(٢٤
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تعد اﻻستاذة الدكتورة لة شهاب اﲪد أحد أبرز أساتيذ قسم التاريخ ﰲ كلية الﱰبية للعلوم
اﻻنسانية ﰲ جامعة اﳌوصل ،و ﰐ هذا اﳌقال كمحاولة للتعريف ذه الشخصية العلمية واﻻكادﳝية الفذة
ﰲ بيان لسﲑ ا الذاتية مع التعريف بسﲑ ا العلمية مركزين على نتاجا ا التأليفية ومشاركا ا العلمية ﰲ
اﶈافل العلمية والثقافية .

فهي من مواليد مدينة اﳌوصل سنة  ١٩٥٨متزوجة من اﻻستاذ الدكتور عوﱐ عبد الرﲪن السبعاوي وهو
احد اعﻼم قسم التاريخ ﰲ كلية الﱰبية للعلوم اﻻنسانية وﲣصصه ريخ تركيا اﳊديث واﳌعاصر وﳍا منه
ابن وبنت .

تعمل الدكتورة لة ﰲ قسم التاريخ ،كلية الﱰبية للعلوم اﻹنسانية ،جامعة اﳌوصل وهي ﲢمل لقب استاذ
دكتور ،وﲣصصها العام هو التاريخ العرﰊ اﻻسﻼمي ،أما ﲣصصها الدقيق فهو ريخ اﳌغرب واﻻندلس .
)(٢٥
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حصلت على شهادة البكالوريوس ﰲ التاريخ من قسم التاريخ ،كلية الﱰبية ،جامعة اﳌوصل سنة ،١٩٨٠
و لت شهادة اﳌاجستﲑ سنة  ١٩٨٧بتخصص ريخ اﳌغرب واﻻندلس من قسم التاريخ ،كلية اﻵداب،
جامعة اﳌوصل ،وﲪلت شهادة الدكتوراه سنة  ١٩٩٦ﰲ نفس التخصص اعﻼه من قسم التاريخ ،كلية
اﻵداب ،جامعة اﳌوصل.
أما اﻻلقاب العلمية الﱵ تدرجت ا الدكتورة لة فكانت مساعد حث سنة  ،١٩٨٠وحصلت على
لقب مدرس مساعد سنة  ،١٩٨٧وعلى لقب مدرس سنة  ،١٩٩٣واﲤت ترقيتها العلمية لدرجة أستاذ

مساعد سنة  ،١٩٩٧و لت مرتبة اﻻستاذية سنة . ٢٠٠٢

وشغلت منصب ر سة قسم التاريخ ﰲ كلية الﱰبية للعلوم اﻻنسانية /جامعة اﳌوصــل للفــﱰة الزمنيــة اﳌمتــدة
بﲔ سنﱵ  ،٢٠١٤ – ٢٠١٠من اﳋﱪات العلمية واﻹدارية اﻻخرى شغلها لرئيس ﳉنــة الدراســات العليــا
ﰲ قسم التاريخ – كلية الﱰبية /جامعة اﳌوصل ،فضﻼً عن كو ــا عضــو ﳉنــة اعــداد الســمنارات العلميــة ﰲ
قسم التاريخ/كلية الﱰبية للعلوم اﻻنسانية ،ز دة علــى كو ــا عضــو ﳉنــة الﱰقيــات العلميــة اﳌركزيــة ﰲ كليــة

الﱰبية للعلوم اﻻنسانية  /جامعة اﳌوصل.
اما عن اﻷنشطة التدريسية ﳍا فقد ساﳘت بتدريس مادة ريخ اﳌغرب واﻻندلس ،ضمن اﳌرحلة الثانية
ﰲ قسم التاريخ ،ﰲ كلية الﱰبية للعلوم اﻻنسانية  /جامعة اﳌوصل .وفيما يتعلق ﻹشراف على طلبة
الدراسات العليا فقد أشرفت الدكتورة لة على عشرة رسائل ماجستﲑ ومثلها من أطاريح الدكتوراه .
وفيما ﳜص اﳌؤﲤرات والندوات الدولية فقد اشﱰكت الدكتورة لة كثر من عشرين مؤﲤرا علميا ﳏليا
ودوليا .وﳍا العديد من كتب الشكر والتقدير الوزارية وعلى مستوى عمادات الكليات ايضا .

اما العضو ت العلمية والثقافية فهي عضو اﲢاد اﳌؤرخﲔ العرب ،فضﻼً عن كو ا عضو ﲨعية اﳌؤرخﲔ

واﻵ ريﲔ ﰲ نينوى .وعضو اﲢاد اﻻد ء والكتاب ﰲ العراق .فضﻼً عن عضويتها ﰲ نقابة اﳌعلمﲔ ﰲ
نينوى.

وساﳘت الدكتورة لة ﰲ "اﳌوسوعة العربية" التابعة ﳌنظمة الثقافة واﻵداب والفنون ،جامعة الدول
العربية ،لكتابة عن ﳓو ) (٣٥٠علماً عربياً وإسﻼمياً.
أما كتبها اﳌنشورة فقد تنوعت ﰲ ﳎال التاريخ العرﰊ اﻻسﻼمي وﳝكن اﲨاﳍا على النحو اﻻﰐ :
 .١عقبة بن فع الفهري )بغداد ،دار الشؤون الثقافية(١٩٨٨ ،
 .٢اﳌغرب العرﰊ ﰲ عهد عقبة بن فع الفهري ،دراسة ﲢليلية )أربد ،دار الكتاب.(٢٠٠٣ ،
 .٣دراسات ﰲ ريخ اﳌغرب واﻷندلس )بﲑوت ،دار الكتب العلمية.(٢٠١٠ ،
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 .٤دراسات ﰲ ريخ الفكر السياسي اﻹسﻼمي )دمشق ،دار الزمان  (٢٠١٠ﻻشﱰاك مع اﻻستاذ
الدكتور نزار ﷴ قادر.
 .٥ريخ اﳌغرب العرﰊ )عمان ،دار الفكر .(٢٠١٠
 .٦اﻷﳘية السياسية والعسكرية ﳌضيق جبل طارق ﰲ ريخ اﳌغرب واﻻندلس من الفتح حﱴ السقوط
٨٦٧-٩٢هـ
واخﲑا فان لﻸستاذة الدكتورة لة شهاب اﲪد العديد من البحوث اﳌنشورة وهي كاﻻﰐ - :

 .١مدينة سبتة من التحرير اﱃ عصر اﳋﻼفة اﻷموية ﰲ اﻻندلس )ﳎلة الﱰبية والعلم ،جامعة اﳌوصل(
ا لد ).٢٠٠٢ (٩
 .٢امارة العزفيﲔ ﰲ سبتة )٧٢٨-٦٤٧هـ١٣٢٧-١٢٣٩/م( .ﳎلة التاريخ العرﰊ ،الر ط العدد
).٢٠٠٠ ،(١٣

 .٣اثر اﻻوضاع ﰲ اﻷندلس على التنظﲑ السياسي لﻺمامة عند ابن حزم ،ﳎلة الﱰبية والعلم ،العدد
).٢٠٠١ ،(٣٠
 .٤امارة نكور )بنو صاﱀ اﳊمﲑي ﰲ اﳌغرب العرﰊ اية القرن اﻷول – بداية القرن اﳋامس للهجرة(
ﳎلة الﱰبية والعلم ،العدد اﳊادي عشر ،اﳌوصل نيسان .١٩٩١
 .٥اﻷﳘية السياسية والعسكرية ﳌضيق جبل طارق ﰲ ريخ اﳌغرب واﻷندلس من الفتح حﱴ سقوط
اﳋﻼفة ٤٢٢-٩٢هـ ﳎلة اﻷﲪدية ،دﰊ .٢٠٠٢
 .٦اسرة اﰊ عبدة ودورها ﰲ ريخ اﻷندلس ﰲ عهد الوﻻة واﻷمارة ،ﳎلة البحث العملي ،الر ط العدد
).١٩٨٥ (٣٥

 .٧حركة افتكﲔ ﰲ بﻼد الشام بﲔ اﳌيول العباسية واﻹغراءات الفاطمية ٣٦٨-٣٦٤هـ-٩٧٤/
٩٧٨م ،ﳎلة الﱰبية والعلم العدد ).٢٠٠١ ،(٣١

 .٨أثر اﻹسﻼم ﰲ الفكر العرﰊ من الناحية العلمية ﳎلة )منار اﻹسﻼم( ابو ظﱯ ،العدد  ٩السنة ،٢٦
.٢٠٠٠
 .٩ﲪص ا ن حكم اسرة شﲑكوه ٦٦١-٥٦١هـ١٢٦٢-١١٦٥/م ﲝث منشور ضمن وقائع اﳌؤﲤر
العلمي التارﳜي الدوﱄ "ﲪص ﰲ التاريخ"  ٢٣-٢٠تشرين اﻷول .٢٠٠٨
 .١٠مدرسة الشام الفقهية ،اﻻوزاعي أﳕوذجاً ،ﲝث منشور ضمن وقائع مؤﲤر ريخ بﻼد الشام
الثامن ﲢت عنوان "اﳌعارف ﰲ بﻼد الشام من القرن اﻻول اﱃ القرن اﳋامس للهجرة )السابع اﱃ
)(٢٧
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اﳊادي عشر اﳌيﻼدي(  ٢٧صفر اﱃ  ٢ربيع اﻷول ١٤٣٠هـ اﳌوافق  ٢٦-٢٢شباط ،٢٠٠٩
جامعة دمشق.
 .١١اﻷندلس بوابة التواصل اﳊضاري العرﰊ اﻹسﻼمي – اﻷورﰊ ﲝث منشور ضمن وقائع ندوة
"ثقافة التواصل ،التاريخ والسﲑورة" مؤﲤر فيﻼدلفيا الدوﱄ الرابع عشر  ٥-٣تشرين الثاﱐ )نوفمﱪ(
 ،٢٠٠٩عمان – اﻻردن.
 .١٢اﻷﳘية اﻻسﱰاتيجية ﳉبل طارق عند العرب اﳌسلمﲔ ﰲ القرون الوسطى ،دﰊ ،ﳎلة "آفاق
الثقافة والﱰاث" العدد ).١٩٩٧ ،(١٦

.١٣

بنو خزر وموقفهم من اﳋﻼفتﲔ الفاطمية واﻷموية ﰲ اﻷندلس خﻼل القرن الرابع اﳍجري/

العاشر اﳌيﻼدي ،ﳎلة الﱰبية والعلم ،العدد ).١٩٩٧ ،(٢٠

 .١٤أﳘية مرو ت ﷴ بن ﲪادة الﱪنسي ﰲ ريخ اﳌغرب ،ﳎلة دراسات ﰲ التاريخ واﻵ ر ،بغداد،
.٢٠٠٠
 .١٥معركة الزﻻقة ،صفحة مشرقة ﰲ جهاد العرب اﳌسلمﲔ ﰲ اﻷندلس ،ﲝث منشور ضمن وقائع
الندوة العلمية ﳌركز دراسات اﳌوصل لتعاون مع دار الشؤون الثقافية العامة ،وزارة الثقافة ،بغداد،
 ٩نيسان .٢٠٠١
 .١٦مدينة تونس ودورها ﰲ مواجهة الغزو البيزنطي ﰲ العصر اﻷموي ،ﲝث منشور ضمن اعمال
ندوة "اﳌواجهة العربية للغزو اﻷجنﱯ عﱪ التاريخ" اﲢاد اﳌؤرخﲔ العرب ،بغداد  ٢٧-٢٦نيسان
.٢٠٠١

 .١٧نصوص مرابطية من ريخ ابن الصﲑﰲ ،ﳎلة دراسات ﰲ التاريخ واﻵ ر ،بغداد .٢٠٠٢
 .١٨ﳏنة ابن رشد بﲔ الفلسفة والسياسة ،ﳎلة الﱰبية والعلم العدد ).٢٠٠١ ،(٣٣
 .١٩بنو ﲪدون وعﻼقتهم ﳋﻼفتﲔ الفاطمية واﻷموية ،اية القرن الثالث وخﻼل القرن الرابع
للهجرة ،ﳎلة الﱰبية والعلم ،العدد) (١ا لد التاسع .٢٠٠٢

 .٢٠ابن رشد ﷴ بن اﲪد اﳌالكي ومكانته العلمية والسياسية ﰲ دولة اﳌرابطﲔ ٥٢٠-٤٥٠هـ.
ﲝث منشور ضمن وقائع الندوة الدولية" ،دور اﳌذهب اﳌالكي ﰲ ﲡربة الوحدة اﳌرابطية لدول
اﳌغرب اﻹسﻼمي الكبﲑ" اﳌغرب ،مدينة العيون  ٢٥-٢٣مارس –آذار .٢٠١٠

)(٢٨
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 .٢١دور سﻼطﲔ السﻼجقة ﰲ رعاية العلم والعلماء ﰲ العراق ،عمر اﳋيام اﳕوذجاً ،ﲝث منشور
ضمن وقائع اﳌؤﲤر العلمي عن دور السﻼجقة ﰲ التاريخ اﻹسﻼمي من  ٣٠-٢٧ايلول ،٢٠١٠
جامعة قيسارية ،تركيا.
 .٢٢حركة الﱰﲨة ﰲ اﻷندلس وآثرها ﰲ الفكر اﻷورﰊ ،ﲝث منشور ضمن وقائع الندوة العاﳌية
التاسعة لتاريخ العلوم عند العرب" ،العطاء العلمي العرﰊ ﰲ العصور اﻹسﻼمية ،التأثر والتأثﲑ -٨
 ٣٠تشرين اﻷول  ،٢٠٠٨جامعة دمشق ،كلية اﻵداب.

 .٢٣القدس ﰲ الﱰﲨانة الكﱪى ،ﲝث منشور ضمن وقائع مؤﲤر "القدس عاصمة الثقافة العربية لعام
 ،"٢٠٠٩اﳌعقود ﰲ جامعة البعث ،ﲪص ،سور  ٢٩-٢٦ ،تشرين اﻷول .٢٠٠٩
 .٢٤عقبة بن فع وبناء مدينة القﲑوان ،الدوافع والدور اﳊضاري ،ﳎلة اﻵداب والعلوم ،جامعة
قاريونس ،العدد الثالث .١٩٩٩

 .٢٥اﳌضامﲔ التارﳜية من خﻼل ارجوزة نظم السلوك للملزوزي ،ﲝث منشور ضمن وقائع مؤﲤر
"حوار اﻵداب" اﳉامعة اﻻردنية .٢٠١٠
ومن خﻼل ما تقدم يتضح لدينا ﲜﻼء تنوع النشاطات العلمية والثقافية للدكتورة لة ﻻسيما ﰲ
ﳎال التأليف والبحث العلمي ﲟجموع بلغ احدى وثﻼثﲔ نتاجاً علمياً اكادﳝياً ما بﲔ ﲝث وكتاب ،مع

خالص دعائنا ﳍا ﳌوفقية والنجاح ﰲ مسﲑ ا العلمية واﻻكادﳝية .
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ِ
ط
لقد كانت الفكرة من ليف هذا الكتاب تدوين وحفظ نشاط الر ضة العسكرية
بوصفه نشا ٌ
متميز وتدوين أﲰاء أبطالِ ِه ﲪايةً ﳍم ولنشاطا م من النسيان .قام بتأليف الكتاب اﻷستاذ ﳑتاز ﷴ
حسن عمر أغا آل شويخ ،صدر الكتاب

عن دار الوسام للطباعة والنشر ﰲ العام
)١٤٤٠ه٢٠٢٠/م(،

والغاية

منه

اﻷعتزاز لر ضيﲔ العسكريﲔ لدورهم ﰲ
ا الﲔ العسكري والر ضي ،ﻻسيما وأن
فُرقاً عسكرية ر ضية كانت قد تشكلت
ﰲ ﳐتلف صنوف الر ضة ،ما يعﲏ أ ا قد
استقطبت مواهب ﳐتلفة ،فضﻼً عن أ م
من خﲑة الرجال الذين أﳒبتهم اﳌوصل من
ضبّاط ور ضيون تناولتهم الصحف
واهتمت بنشاطا م ،إذ شاركت وحدات
عسكرية متعددة من اﳌوصل ﰲ كافة
ٍ
وبشكل
النشاطات الر ضية ﳏلياً وعراقياً
متميز.

صدر الكتاب ﰲ العام )١٤٤١ه/

٢٠٢٠م( عن دار الوسام للطباعة
)(٣٠
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والنشر ،وبلغ عدد صفحاته  ١٧٢صفحة ،وقد تضمن ﲤهيد وﲬسة ﳏاور وخاﲤة ومﻼحق ،تناول
التمهيد اﻹشادة ﳌوصل ورجاﻻ ا بكافة تصنيفا م من سياسيﲔ ،وعسكريﲔ ،ومفكرين ،وُكتّاب،
وشعراء ،ومؤرخﲔ ،وفنانﲔ ومبدعﲔ ﰲ ﳐتلف اﻻختصاصات وﰲ كافة ا اﻻت ،فضﻼً عن الر ضة والﱵ

هي اﳍدف اﻷساس من ليف الكتاب.

وتناول اﶈور اﻷول ﰲ بدايته قصيدة وصفية للشاعر معروف الرصاﰲ وصف فيها ر ضة كرة القدم
صوﳍا وقوانينها من خﻼل ﲬس عشرة بيتاً شعر ً بدأها ب:

قصدوا الر ض َة ﻻعبﲔ وبينهم

اﻷجسام
اض بلعبها
كرةٌ تر ُ
ُ

وأ اها ب:
ٍ
غﻼم
أوﻻء وكلهم
ٌ
وقع مرير اﳌرفقﲔ ُ
أبناء مدرسة ُ
ُ
وكان الشاعر معروف الرصاﰲ أول من وصف لعبة كرة القدم ﰲ العام ١٩٢١م وكانت متزامنةً مع

قيام مباراة بكرة القدم بﲔ فريقي معلمي الر ضة البدية ﰲ اﳌدارس الرﲰية والفرقة اﳋاصة بدار اﳌعلمﲔ،
انتهت بفوز دار اﳌعلمﲔ ٍ
دف واحد.
كما تناول اﶈور اﻷول نبذة رﳜية عن الر ضة العسكرية والر ضة واﻷلعاب ﰲ اﳉيش العراقي من
خﻼل أﳘية الر ضة العسكرية لنسبة للجيش منذ سيسه ﰲ  ٦كانون الثاﱐ من العام ١٩٢١م ،لكو ا
جزء متمماً للتدريب العسكري وﳌا ﳛتاجه العسكريون من ﲤرينات الّياقة البدنية .وﰲ هذا اﶈور ذكر
ً
اﳌؤلف اﻷفواج العسكرية الﱵ اشتهرت بلعبة كرة القدم والعام الذي شاركت فيه ﰲ الفعاليات الر ضية
مع ذكر الصنوف العسكرية ،وذكر اﻷلعاب الﱵ استحدثت ،واﻷلعاب الﱵ كانت موجودة ﰲ اﻷصل،

ما أدى إﱃ انتشار اﻷلعاب ﰲ العراق ،وقد أوضح اﳌؤلف أن اﻷلعاب اﳌذكورة كانت تقام ليس ﰲ

اﳌوصل فحسب بل ﰲ بغداد ،ومن تلك اﻷلعاب )البولو ،والصيد،وكرة القدم ،والصوﳉان( ،وعن العاب
استحدثت كصيد اﳋنازير ،كما ذُكر ﰲ اﶈور الر ضي واﻷلعاب أ م )اﳌدرسة العسكرية اﳌلكية( ،قبل
أن تصبح اليوم )الكلية العسكرية( ،وأﲰاء العسكريﲔ اﳌشاركﲔ فيها مع ذكر رتبهم وأماكنهم ﰲ الفريق
ﻻسيما ما ﳜص كرة القدم.
وتناول اﶈور الثاﱐ اﳌهرجا ت الر ضية السنوية ﰲ عقد الستينيات من القرن العشرين ﰲ اﳌوصل
وكانت قد بدأت تقام ﰲ اﳌوصل منذ العام ١٩٦٥م ،وغالباً ما كانت تقام ﰲ آذار أو نيسان ﻻ سيما
اﳌهرجا ت السنوية اﳋاصة لعاب الساحة واﳌيدان والﱵ كانت تقيمها قوات الفرقة الرابعة ،و شراف

وإعداد ضابط اﻷلعاب ،واستخدام كادر من اﳉنود وأصحاب اﳌهن الﱵ ﲢتاجها أعمال اﳌهرجا ت
)(٣١
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كالنجارين واﳋياطﲔ والصباغﲔ .فمنها اﳌهرجا ت الر ضية الﱵ كان يستمتع ﲟشاهد ا اﳌوصليون
وعوائلهم ،ومنها ما كان مشاهدوها يقتصرون على الكادر العسكري من ضباط الركن ومن ﳐتلف الرتب
والصنوف .وقد ذكر اﳌؤلف اﳌهرجا ت الﱵ قامت ﰲ اﳌوصل وأسهب ﰲ ذكر تفاصيلها من حيث
اﻻلعاب الﱵ ﴰلتها وكادرها من العسكريﲔ مع ذكر أﲰائهم ورتبهم وأدوارهم ﰲ اﳌهرجان.
أما اﶈور الثالث فقد تناول اﳌهرجا ت الر ضية العسكرية الﱵ أُقيمت ﰲ عقد السبعينيات من
القرن العشرين واﳋاصة لفرقة الرابعة ،وهي مهرجا ت اﻷعوام ١٩٧٠م١٩٧١،م١٩٧٢ ،م،
اﳌهرجان الر ضي لقوات القعقاع ١٩٧٦م ،وذكر اﻷلعاب الﱵ ﴰلتها ﻻ سيما الركض وﻷمتا ٍر ﳐتلفة
ورفع اﻷثقال ورمي الزانة ،وأيضاً حرص الباحث على ذكر الكادر اﳋاص ﳌهرجا ت ،وذكر أﲰائهم
ورتبهم.
أما اﶈور الرابع فقد تناول ثﻼث فقرات وهي :

ثقل كبﲑ ﰲ
_١قوات القعقاع ومشاركتها ﰲ بطوﻻت اﳉيش العراقي :إذ يذكر اﳌؤلف أن لقوات القعقاع ٌ
ٍ
ﻷعاب عدة ومنها :السباحة اﻷوﳌبية الطويلة،
بطوﻻت اﳉيش العراقي الر ضية اﳌختلفة ونتائجها متميزة
الساحة واﳌيدان ،اﻷلعاب اﳌنظمة )كرة القدم ،كرة السلة ،الكرة الطائرة( ،رفع اﻷثقال ،فرق اﳌﻼكمة،
فرق اﳍوكي ،كرة اليد)وكانت قد دخلت منهاج ألعاب اﳉيش بعد عام ١٩٧٠م( ،الدراجة اﳍوائية،
التنس اﻷرضي ،اﳉمناستك ،وﲤكنت من اﳊصول على أفضل النتائك خﻼل اﻷعوام )-١٩٧٠
.(١٩٧٩

_٢سباق ركضة اﳌاراثون :وقد أقيم أول ٍ
سباق له ﰲ بطولة اﳉيش العراقي ﰲ العام ١٩٧٥م ،إذ أقامته
مديرية العاب اﳉيش واشﱰكت فيه تشكيﻼت اﳉيش العراقي ﲨعها ،القوة اﳉوية ،القوة البحرية ،وفريق

الكلية العسكرية.
_٣مﻼحظات حول ضباط ألعاب الفرقة الرابعة :وقد تضمنت هذه الفقرة ذكر أعﻼم الفرقة الرابعة من
الشخصيات العسكرية الذين عملوا ﰲ صنف ضابط ألعاب ،والتعريف ِ
بس َِﲑهم وتدرجهم ﰲ اﳌناصب
منذ دخوﳍم صنف ضابط ألعاب وحﱴ إحالتهم على التقاعد ،ﰒ ذكر الضباط الكفوئﲔ الذين عملوا ﰲ

تشكيﻼت الفرقة الرابعة بﲔ العامﲔ  .١٩٨٨-١٩٦٤بعد ذلك ذكر الكتاب نشاطات ضابط ألعاب
الفرقة الرابعة ،وأهم ألعا ا.

)(٣٢
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فيما تناول اﶈور اﳋامس شخصيات ر ضية عسكرية موصلية  :ذكر اﳌؤلف ﰲ هذا اﶈور أهم
الشخصيات وأكفأها لذلك فهو ﱂ يذكر أعداداً كبﲑة ،بل اقتصر على ذكر القلة ما بﲔ العقيد ورئيس
العرفاء ،فهم اﻷكفأ لذلك فقد اقتصر اﳌؤلف على ذكرهم لتحديد مع ذكر ألعا م وبطوﻻ م.
وقد اتسمت اﶈاور ﻻ سيما اﶈاور الثﻼثة اﻷوﱃ لطابع اﻹحصائي ،لذلك فقد كانت غنية ﳉداول.
ﰲ حﲔ تناولت اﳋاﲤة إشادة اﳌؤلف وثنائه على:
-١اﳉيش العراقي.

-٢الشخصيات العسكرية اﳌوصلية.
-٣اﳌوصليون الذين امتازوا ﲝبهم للروح العسكرية ،واﳔراطهم ﰲ اﳉيش العراقي.
وأن اﻷحفاد سيبقون ﰲ تفاخرهم جدادهم من العسكريﲔ.

أما اﳌﻼحق فقد احتوت على صور أبرز الشخصيات اﳌوصلية من العسكريﲔ والر ضيﲔ وهم بلباسهم
العسكري أو الر ضي أو حﲔ تسلمهم ﳉوائز البطولة.

ٍ
معلومات دقيقة اتضح فيها
فالكتاب يعد من خﲑة اﳌراجع اﳋاصة لر ضة العسكرية ﳌا ﲤتع به من
جهد مؤلف الكتاب ،وتقسيمه اﳌنظم ﶈاور الكتاب.

)(٣٣
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عانت اﳌوصل العثمانية من ﲡاهل كبﲑ ﰲ الدراسات الغربية مقارنة بغﲑها من اﳌدن العربية اﻻسﻼمية

مثل بغداد وحلب ودمشق والقاهرة .وقد امتد ذلك حﱴ اواخر سبعينيات القرن اﳌاضي ،حيث انقلب
اﻻمر بصورة كبﲑة عندما حظيت ﰲ غضون عشر سنوات او اكثر قليﻼ ربع اطاريح نوقشت ﰲ
اﳉامعات اﻻمريكية والﱪيطانية .وأول هذه
الدراسات هي اطروحة روبرت اولسن )حصار
اﳌوصل والعﻼقات العثمانية – الفارسية
 (١٧٤٣-١٧١٨الﱵ قدمت عام  ١٩٧٣اﱃ
جامعة اند

اند

شراف اﳌؤرخ العراقي

اﻻصل وديع الياس جويدة نوقشت عام ،١٩٧٣
والثانية هي اطروحة بﲑسي كيمب الذي حصل
فيها الدكتوراه من جامعة اوكسفورد عام ،١٩٧٩
وعنوا ا )التاريخ واﳌؤرخون اﳉليليون -١٧٢٦

 ،(١٨٣٤والثالثة هي اطروحة سارة شيلدز
وعنوا ا )التاريخ اﻻقتصادي للموصل ﰲ القرن
التاسع عشر( ،ﰲ جامعة شيكاغو عام .١٩٨٦
وبعدها بعام واحد قدمت اطروحة رابعة بعنوان
)الدولة وﳎتمع الوﻻية ﰲ الدولة العثمانية
 (١٨٣٤-١٥٤٠لباحثة امريكية من اصل
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لبناﱐ هي دينا رزق خوري .وهي اطروحة دكتوراه من جامعة جورج ون نوقشت عام .(١٩٨٧
واذا كانت اﻻطاريح الثﻼثة قد عاﳉت موضوع اﳌوصل واﻻسرة اﳉليلية من زوا ﳐتلفة اﻻ ان ﲦة
قواسم مشﱰكة بينها ﲨيعا ،فأوجه اﻻتفاق بينها ا ا اختارت اﳌوصل العثمانية موضوعا ﳍا وان اختلفت
ﰲ ا ال الزمﲏ الذي تناولته ،فاطروحة دينا خوري هي اﻻوسع مدى من الناحية الزمنية ،فقد بدأت
موضوعها مع تثبيت العثمانيﲔ سيطر م على اﳌوصل ،وﲣتتم ﲝثها مع زوال اﳊكم اﶈلي اﳌتمثل ﻻسرة
اﳉليلية وعودة السلطة اﳌركزية العثمانية ﳊكم اﳌوصل اسوة بغﲑها من الوﻻ ت .اما اطروحﱵ اولسن

وكيمب فقد اختار ﳎاﻻ زمنيا اضيق عندما اقتصرت على اﳌرحلة اﳉليلية الﱵ شغلت قرابة قرن من
الزمن ،فقد اتفقا ان تكون اية اﳌدة الزمنية هي مع فرض العثمانيﲔ لسيطر م وعزل اخر واﱄ جليلي
عام  ،١٨٣٢لكنهما اختلفا قليﻼ مع بداية اﳌوضوع ،فقد حددها اولسن بـ١٧٣٢ـ وهي السنة الﱵ

فشل فيها القائد اﻻبراﱐ نركز خان ﻻستيﻼء على اﳌوصل .اما كيمب فاختار سنة  ١٧٢٦وهي السنة

الﱵ توﱃ فيها اﳉليليون اﳊكم ﰲ اﳌوصل ،فأولسن اﲣذ ريخ اول صدام بﲔ اﳌوصل وقوات در شاه.
بداية موضوعه ﻻن ذلك مرتبط لعنوان الثانوي لﻼطروحة الذي هو العﻼقات العثمانية – الفارسية.
ومن الناحية الفعلية فان اولسن قدم ﻻطروحته بفصل مطول يعود ﲟوضوعه اﱃ قرنﲔ سابقﲔ .ﰲ حﲔ
قصر كيمب نفسه على العصر اﳉليلي وحده .و ﳌقابل فان شيلدز ﱂ تعاﰿ اﻻسرة اﳉليلية اﻻ ﰲ الفصل
اﻻول من اطروحتها الﱵ كرست للقرن التاسع عشر.
وفيما ﳜص اﻻطار اﳌوضوعي لﻼطاريح اﻻربعة ،فان اطروحة اولسن قد ربطت بﲔ ﳎموعة من
اﳌوضوعات الﱵ ﻻ يبدو للوهلة اﻻوﱃ ان هناك صلة وثيقة بينها ،فقد ﲢدثت عن ثﻼثة قضا رئيسة
اﻻوﱃ هي ثورة اﻻسعار واثرها على الدولة العثمانية والثانية هي التمردات ﰲ العاصمة اسطنبول واسبا ا

اﻻقتصادية والسياسية وانعكاسا ا اﳌختلفة ،وﻻسيما فيما ﳜص العﻼقات العثمانية -الفارسية ،واخﲑا
دور اﻻسرة اﳉليلية ﰲ ﲪاية اﳊدود الشرقية للدولة العثمانية من خطر در شاه.

اما اطروحة كيمب فهي وان ﲪلت عنوان اﳌوصل واﳌؤرخون اﳉليليون فهي قد عنيت ﳌوصل ﰲ ست

فصول وﱂ تكرس سوى فصلﲔ للمؤرخﲔ اﳉليليﲔ .وﰲ الفصول الستة اﻻوﱃ تناولت جوانب ﳐتلفة من
اﳊياة اﳌوصلية ﰲ العصر اﳉليلي فبدأ ﲞطط اﳌدينة ﰒ انتقل اﱃ اﳊياة اﻻجتماعية ومنها اﱃ اﳌظاهر
اﻻقتصادية واﳌهن والتجارة .وفصل اخر عن اﳊياة الفكرية وفصل اخﲑ عن اﳌؤرخﲔ اﳉليليﲔ.
و ﳌقابل فإن اﻻطار الزمﲏ واﳌوضوعي لكتاب دينا خوري اوسع من الكتابﲔ السابقﲔ ،ﻻن الباحثة
ﲣتار ان تبدأ موضوعها مع فرض العثمانيﲔ سلطتهم النهائية على مدينة اﳌوصل عام  ١٥٤٠وتنتهي مع
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النهاية الﱵ وضعها كل من اولسن وكيمب وهي اية العصر اﳉليلي .لكن اﳌوضوعات الﱵ عاﳉتها
خوري تتمحور حول طبيعة اﳊكم العثماﱐ ﰲ جوانبه السياسية واﻻقتصادية .وهي تعاﰿ اﶈورين بصورة
متداخلة وضمن تسلسل زمﲏ حيث جعلت بداية القرن الثامن عشر مرحلة فاصلة بﲔ عصرين .وﳘها ﰲ
ذلك كله ان تشرح العﻼقة بﲔ السلطة العثمانية وطبيعة اﳊكم ﰲ الوﻻ ت ،متخذة من وﻻية اﳌوصل
اﳕوذجا على ذلك .ففي اﳌرحلة اﻻوﱃ تتناول كيف تشكلت السلطة السياسية العثمانية ﰲ وﻻية اﳌوصل
قبل ظهور اﳉليليﲔ وطبيعة عﻼقتها ﳊكومة اﳌركزية .اما ﰲ اﳌرحلة الثانية متتناول اﳊكم اﳉليلي وكيفية
انعكاس ﳑارسة السلطة من قبل اسرة ﳏلية على صياغة اطر جديدة ﻻنظمة اﻻدارة العثمانية.

اما سارة شيلدز فقد اختارت ان تعاﰿ اطروحتها موضوعﲔ :اﻻوضاع اﻻقتصادية من جانب واﳊكم
العثماﱐ ﰲ اﳌوصل ﰲ القرن التاسع عشر من جانب آخر ،ﲟعﲎ ا ا ركزت على اﳉوانب اﻻقتصادية ﰲ

اﳌقام اﻻول ،وان اﳌدة الزمنية الﱵ عاﳉتها تتناول بدء اﳓار السلطة اﶈلية اﳌتمثة ﳉليليﲔ وعودة اﳊكم
اﳌركزي العثمانية وانعكاس ذلك على اﻻوضاع اﻻقتصادية ﰲ اﳌدينة.

وﳔلص من ذلك كله ان اﳌوصل ﰲ العصر اﳉليلي قد حظيت هتمام استثنائي ﰲ الدراسات الغربية
وان الثيمات الرئيسة الﱵ جرى الﱰكيز عليها هي طبيعة تشكل السلطة اﶈلية وعﻼقتها ﳌركز و نيا
الدور اﻻقتصادي للموصل سواء على صعيدها الداخلي او ﰲ الوﻻ ت ا اورة مثل بغداد وحلب،
وامتداد ذلك اﱃ العاصمة اسطنبول نفسها .وان مثل هذه الدراسات ذات اﳘية كبﲑة ،كما اكدت
خوري وشيلدز ﰲ مناسبات ﻻحقة ،مكا ا ان تعطينا دروسا مهمة تسهم ﰲ رسم خطى احكم للمدينة
ﰲ البحث عن كينونتها اﳌتارجحة ﰲ الوقت اﳊاضر.
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فكرة البحث  :تقوم فكرة البحث على دراسة وإستكشاف آراء ومواقف اﳌستشرقﲔ وال ُكتاب ﲡاه ما
يتم تدوينه من اﳌؤلفات التارﳜية الﱵ ﲣص اﳊواضر اﻹسﻼمية ﰲ ﳐتلف العصور وﻻسيما العصر اﳊديث
" العثماﱐ " ،وﳍذا جاء ﲝثي هذا عن مواقف

اﳌؤرخ بﲑسي كيمب من تدوينات مؤرخي اﳌوصل
ﰲ العهد اﳉليلي  ١٨٣٤ - ١٧٢٦م.
يسعى هذا البحث اﱃ ﲢقيق عدت أهداف
من خﻼل الدراسة والتحليل العلمي واﳌوضوعي
لتدوينات ال ُكتاب واﳌؤرخﲔ اﳌعاصرين للعهد

اﳉليلي الذين ﳒحوا ﰲ نقل صورة ذلك العهد من
خﻼل تدوينا م ،نقول إيصاﳍا إﱃ واقعنا اﳌُعاصر،
ولكل ماتقدم فقد سعى هذا البحث اﱃ ﳏاولة
سﱪ وكشف أسلوب فهم اﳌؤرخ

percy

 Kempمن تدوينات مؤرخي اﳌوصل من مثل
سﲔ بن خﲑ ﷲ العمري وﷴ الغﻼمي وغﲑهم.

تﱪز أﳘية هذا البحث من خﻼل ﳏاولته
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الكشف عن خبا وأفكار ال ُكتاب الغربيﲔ ومواقفهم من ليفات ال ُكتاب الشرقيﲔ عامة وﲢديداً
اﳌؤرخﲔ لتاريخ وأحداث اﳊواضر اﻹسﻼمية ومنها اﳌوصل ﰲ العصور اﳊديثة واﳌعاصرة ،وكنتيجة
للتفاعل مع ديناميكية أحداث ذلك العصر اﳌنقول من خﻼل كتا ت اﳌؤرخﲔ اﶈليﲔ.
ﰲ سبيل إعطاء الصورة الكاملة عن ﳏتوى البحث الذي ﳓن بصدد الكتابة فيه فقد ﰎ تقسيمه اﱃ
مقدمة و ثﻼثة ﳏاور وخاﲤه ﻹضافة اﱃ قائمة ﳌراجع اﳌستخدمة فيه ،ﰒ ﰎ مناقشة وتوضيح البواعث
اﳊضارية والتارﳜية لتدوين ريخ اﳌوصل ﰲ عهد اﳉليلي ﰲ اﶈور اﻻول ،إذ ﴰل اﶈور اﻻول عرض

وتعريف ﳌؤرخ بﲑسي كيمب  percy Kempومؤلفه) اﳌوصل واﳌؤرخون اﳌوصليون ﰲ العهد

عرفت ببﲑسي كيمب كإنسان ومسﲑته
اﳉليلي ١٨٣٤ - ١٧٢٦م( ،وتناول اﶈور الثاﱐ فقرتﲔ اﻷوﱃ
ُ
العلمية والفقرة الثانية قدمت تقريضاً ﻷطروحته عن اﳌوصل واﳌؤرخون اﳌوصليون.

ﰒ بعد ذلك سعينا اﱃ إﳒاز قراءة وإستكشاف وﲢليل ُلرؤى بﲑسي كيمب من مواقف مؤرخي
اﳌوصل من تطورات أوضاعها وأحداثها خﻼل العصر اﳉليلي ﰲ اﶈور الثالث ،وﰲ اية ﲝثي قدمت
خاﲤة لهُ دونت فيها أبرز اﻹستنتاجات واﳋﻼصات الﱵ خرجت ا أثناء العمل ﰲ هذا البحث.
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ﲪل الفتح العرﰊ اﻹسﻼمي اﱃ اﳌدن الﱵ ﰎ فتحها ﳎموعات كبﲑة من القبائل العربية الﱵ استقرت
ﰲ تلك اﳌدن ،ﰲ العراق ،والشام ،ومصر ،وخراسان ،وكان من اولو ت قادة الفتح العمل على استقرار
تلك القبائل من خﻼل وضع خطة خاصة لكل قبيلة ،بعد بناء اﳉامع ودار اﻻمارة ،ومعظم تلك القبائل
جاءت مكة واﳌدينة واليمن ومدن أخرى من اﳉزيرة العربية ،وكان ذلك واضحاً ﰲ العهدين الراشدي
واﻻموي ،حيث كانت حركة الفتوح اﻹسﻼمية ﰲ اوج عظمتها ،وكانت اﳌوصل ضمن تلك اﳌدن الﱵ
استقرت ا القبائل العربية ،ومن تلك القبائل اﻻزد ،وطي ،وكندة ،وعبد قيس ،ولعب العامل السياسي
دورا كبﲑا ﰲ نزوح او استقرار قبيلة ما ،وبعد اﻻستقرار ﳌدة طويلة ،بدأت مﻼمح اﳌدينة تظهر تدرﳚيا
بفضل اﻻستقرار السياسي الﱵ تشهده اية مدينة ،وخاصة اذا ما علمنا ان انشاء مدينة بغداد عاصمة

اﳋﻼفة العباسية قد لعبت دورا كبﲑا ﰲ اﳊركة العلمية ،اذ أصبحت قبلة للعلم والعلماء هاجرت اليها
اعدا ٌد كبﲑة من الشيوخ وطﻼب العلم للدراسة والتدريس فيها ،وهذا ما ﳒده عند دراستنا للتاريخ الثقاﰲ
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ﳌدينة اﳌوصل ﰲ العصور اﻹسﻼمية اﳌبكرة ،وقد لعبت العديد من الشخصيات اﻹسﻼمية ﳑن تنتمي اﱃ
قبيلة اﻻزد ﰲ اﳌوصل دوراً كبﲑا ﰲ اﳊياة العلمية ﳌدينة اﳌوصل ،وهم من وضع اللبنات اﻷوﱃ ﳍذه

اﳊركة ،مع شخصيات أخرى تنتمي اﱃ قبائل متعددة اﻷصول .ان القبيلة كان ﳍا حضوراً كبﲑاً ﰲ اﳊياة
السياسية ،واﻻجتماعية ،والعلمية ﰲ اﳌوصل ،والدليل على ذلك ما أورده اﳌؤرخ اﳌوصلي أ زكر

اﻻزدي)ت٣٣٤هـ٩٥٤/م( ﰲ كتابه ) ريخ اﳌوصل( اذ ذكر فيه أﲰاء العديد من الشخصيات اﻻزدية
الﱵ استقرت ﰲ اﳌدينة بداية الفتوحات اﻹسﻼمية ،مع ذكره بﲔ اﳊﲔ واﻵخر أهم العلماء وطﻼب العلم

ﳑن ينتمي اﱃ هذه القبيلة ،واصبح ﳍا اﻷثر الكبﲑ فيما بعد على اﳊياة العلمية ﰲ مدينة اﳌوصل ،والﱵ
استمرت لعصور متأخرة من ريخ اﳌدينة ،حﱴ القرن )الثامن اﳍجري/الرابع عشر اﳌيﻼدي(.
واﻷَزد :بفتح اﳍمزة وسكون الزاي و لدال اﳌهملة ،ويقال اﻷسد لسﲔ اﳌهملة بدل الزاي ،وهم
حي من كهﻼن من القحطانية ،وقد ذكر ابن سﻼﱠم ان العامة تطلق عليهم اﻷَزد لزاي ،وأما أهل العلم
لنسب وغﲑه فإ م يقولون :اﻷسد لسﲔ ،وهو اﻷصح حسب قوله.
ونسبها يعود اﱃ اﻷَزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهﻼن ،وهم من أعظم اﻷحياء وأكثرها
بطو وأمدها فروعاً ،وقد تفرع من هذه القبيلة اﳌتشعبة اربعة بطون هامة وهي:

أَزد عُمان :ضافة أزد إﱃ عُمان ،وهي ثغر لبحرين نزﳍا فرقة منهم فعرفوا ا.
أَزد السراة :نسبة اﱃ اﳉبال اﳌعروفة ﰲ اليمن.

أَزد َشنوءةٌ :وشنوءة اسم حية ليمن و َشنوءةُ :لفتح ﰒ الضم وواو ساكنة ﰒ ﳘزة مفتوحة ٍ
وهاء ،ﳐﻼف
ُ
ُ َ
ليمن بينها وبﲔ صنعاء اثنان وأربعون فرسخاً ،والشناءة مثل الشناعة البغض والشنوءة على فعولة
شنؤة لتشديد بغﲑ ﳘزة.١
زز قالوا أزد َ
التّـ ًق ُ

أزد غسان :٢ﰲ ﴰال اﳉزيرة العربية ،وﰲ بﻼد الشام.
وكانت اﻻوس واﳋزرج ﰲ اﳌدينة ،وخزاعة ﰲ مكة ،وما جاورها يعتﱪون من اﻷَزد ايضاً .وقال ابن
اﻻثﲑ عن قبيلة اﻻزد " ا شعب عظيم ،يشتمل على عدة قبائل وبطون كثﲑة منها اﻻوس ،واﳋزرج،
وخزاعة ،واسلم ،و رق ،والعتيك".
 ١قوت اﳊموي :معجم البلدان ،مج  ،٣ص .٦٤
 ٢غَسا ُن :وهو اسم ٍ
ماء نزل عليه بنو مازن بن اﻷَزد بن الغوث وهم اﻷنصار وبنو َج ْفنـة وخزاعـة فسـموا بـه .وقيـل هـو اسـم دابـة وقعـت ﰲ
هذا اﳌاء فسمي اﳌاءُ ا فأما اﻷنصار فهم اﻷوس واﳋـزرج ابنـا حارثـة بـن ثعلبـة بـن عمـرو بـن عـامر بـن حارثـة بـن امـرىء القـيس بـن ثعلبـة بـن
مازن بن اﻷَزد بن الغوت .قوت اﳊموي :معجم البلدان،مج ،٣ص .٢٨٧
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ب قد ارغم قبيلة اﻷَزد على اﳍجرة من سبأ ،وكان هذا من اسباب تفرقهم.
ويظهر ان تصدع سد َمأ ِر ٌ

وعند نزوﳍم ﲜبال السراة اضطروا اﱃ ﳏاربة بﲏ خثعم ،وتغلبوا عليهم .ويقال ان اردشﲑ اﻻول ﲰح
لقبيلة اﻷَزد لنزول ﰲ عمان حيث استقروا فيها ﲢت حكم الفرس امداً طويﻼً .وﰲ السنة )٩هـ٦٣٠/م(

استجاب فريق من اﻷَزد لدعوة الرسول ﷴﷺ ودخلوا ﰲ اﻻسﻼم ،وتذكر اﳌصادر التارﳜية ان ازد
شنوءة ارسلت اﱃ الرسولﷺ ﰲ سنة )٩هـ٦٣١/م( وبذلك خرجوا عن طاعة الفرس اﱃ طاعة اﳌسلمﲔ.
وكان عدد اﳌسلمﲔ بﲔ اﻷَزد قليﻼً .وارتد اﻷَزد بعد وفاة الرسولﷺ ولكن جيوش اﳌسلمﲔ الﱵ ارسلها
اﳋليفة اﰊ بكر الصديق هزمتهم واضطر م اﱃ الرجوع اﱃ اﻻسﻼم نية .وﱂ يشﱰك اﻷَزد ﰲ الفتوحات

اﻻسﻼمية اﻻ ﰲ عهد اﳋليفة عثمان بن عفانوقد سكنوا ﰲ عهده البصرة والكوفة .وﳌا حاول معاوية
بن اﰊ سفيان ا رة الناس على اﳋليفة علي بن اﰊ طالب )٤٠-٣٥هـ٦٦١-٦٥٦/م( )كرم ﷲ وجهه(
ﰲ البصرة اوى اﻷَزد ز د بن ابيه وكان عامﻼً من قبل علي بن اﰊ طالب )كرم ﷲ وجهه( .وﱂ يقو شان

اﻷَزد اﻻ بعد ان استقر العدد الكبﲑ منهم ﰲ عمان ،وكانوا حواﱄ اية حكم معاوية)-٤١

٦٠م٦٧٩-٦٦١/م( وبدء حكم ابنه يزيد)٦٤ -٦٠م ٦٨٣-٦٧٩/م( ،وقد ﲨعوا ﲨوعهم وهاجروا
اﱃ عمان وﲢالفوا مع ربيعة على ﲤيم وقيس توطيدا للصﻼت الودية الﱵ كانت تربط بينهم منذ أ م
اﳉاهلية .ومن ﰒ أصبح اﻷَزد من اكﱪ الزعماء اﳉنوبيﲔ )الكلبيﲔ( ﰲ اﳊروب الﱵ كانت بﲔ عرب
الشمال وعرب اﳉنوب ،وقد صروا ز دا وأوﻻده بعد وفاة يزيد بن معاوية ﰒ ﰲ حرب اﳋوارج .وكانوا
ﰲ خراسان ،وقد وفدوا اليها من البصرة ،اهم القبائل بعد قيس ﲤيم .وقوى شأن اﻷَزد بسيادة اﳌهلب بن
اﰊ صفرة واسرته ،وحنقوا اشد اﳊنق على قتيبة القيسي الذي اضطهد ال اﳌهلب .وكان ﳍم ضلع كبﲑ

ﰲ الثورة الﱵ قامت ﲞراسان ضد هذا الرجل ،وكان مصرعه على يد رجل من اﻷَزد امداً طويﻼً .وظلت

فكرة الثأر بعد ذلك ﻵل اﳌهلب قية ﰲ صدور اﻷَزد امداً طويﻼً .وقاسوا ﰲ فﱰات متقطعة الوا ً من
الشدائد فقد اضطدهم يزيد الثاﱐ مدفوعاً بكراهيته لكل من له صلة ل اﳌهلب .وحسنت حاﳍم مدة

قصﲑة ا م يزيد الثالث)١٢٦هـ٧٤٣/م( ﰲ خراسان.

وقد اختلفت اﳌصادر التارﳜية ﰲ فتح مدينة اﳌوصل ،ولكن الفتح كان ﰲ عهد اﳋليفة عمر بن
اﳋطاب) ( بعد فتح مدينة تكريت سنة )١٦هـ٦٣٧/م( او )١٧هـ٦٣٨/م( ،اذ امر اﳋليفة ان يقوم
عبد ﷲ بن اﳌعتم لتوجه اﱃ اﳌوصل ،واستعمل على مقدمته ربعي بن اﻻفكل العنزي ،وعلى ميمنته
اﳊارث بن حسان الذهلي ،وعلى ميسرته فرات بن حيان العجلي وعلى ساقته هانئ بن قيس وعلى
اﳋيل عرفجة بن هرﲦة ،وبعد الفتح توﱃ عتبة بن فرقد اﳌوصل وابتﲎ مسجدا ودارا ،ﰒ توﱃ اﳌوصل بعد
)(٤١
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عتبة )عرفجة بن هرﲦة( من قبل اﳋليفة عمر ابن اﳋطاب

صر اﳌوصل ،وانزل العرب
ايضا فم ﱠ

منازﳍم ،واختط ﳍم ،ﰒ بﲎ اﳌسجد اﳉامع ،وهو اول من اختط اﳌوصل ،واسكنها العرب ومصرها،
وأصبحت اﳌوصل بعد الفتح اﻹسﻼمي ﳍا مقراً لكثﲑ من القبائل العربية الﱵ سكنت اﳌوصل ،نتيجة
ترتيبات وضعها اﳋلفاء الراشدون ،وكان ذلك ﰲ عهد اﳋليفة عثمان بن عفان )٣٥-٢٣هـ٦٤٤/
٦٥٦م( اذ ذكر ابن اﻻثﲑ ما نصه ":أخﱪ أبو منصور بن مكارم سناده إﱃ أﰊ زكر يزيد بن إ ساﻷَزدي قال  :أخﱪﱐ اﳊسﲔ بن عليل العنزي حدثﲏ أبو غسان ربيع بن سلمة حدثنا أبو عبيدة قال :

الذي جند اﳌوصل عثمان بن عفان وأسكنها أربعة آﻻف من اﻷَزد وطيء وكندة وعبد القيس وأمر
عرفجة بن هرﲦة البارقي فقطع م من فارس إﱃ اﳌوصل وكان قد بعثه عثمان يغﲑ على أهل فارس"،
علما ان عرفجة هو ايضاً من قبيلة اﻻزد ،وكان حليفا لقبيلة ﲜيلة.

وقد حدث النمو الكبﲑ ﰲ اﳌوصل ﰲ زمن خﻼفة عبد اﳌلك بن مروان)  ٨٦ -٦٥هـ – ٦٨٤/

٧٠٥م( فذكر اليعقوﰊ)ت٢٩٢هـ٩٠٥/م (ان عبد اﳌلك وﱃ اخاه ﷴاً اﳌوصل ،ونقل اليها من البصرة
قبائل من اﻷَزد وربيعة ،ولعله ﰲ هذا الزمن انتقل اليها بنو روﱘ اﻻوديون" ،واللبو وهم من عبد القيس

الذين منهم ﳌوصل .اذ ان فرع من قبيلة اﻷَزد نزلت اﳌوصل ،وهم من قبيلة حوالة ابن اﳍنو بن اﻷَزد
بعد حادثة سد مارب.
وكما ذكر سابقاً ان كتاب " ريخ اﳌوصل" ﻻﰊ زكر اﻷَزدي من أهم اﳌصادر التارﳜية الﱵ زودتنا

هم البطون والفروع اﻷَزدية الﱵ سكنت اﳌوصل لكون اﻷَزدي ينتمي ﳍذه القبيلة ،وهو اعرف م،

ﻻسيما وان لﻸزدي كتاب آخر خصصه للقبائل الﱵ قدمت اﳌوصل مع ذكر اخبارهم ،وهذا ما يوحي

اليه عنوان الكتاب ،اذ ذكر ما نصه ":وأمر مالك بن فهم وولده طويل وأخبارهم كثﲑة ،واﳕا ذكرت ههنا
من قدم منهم اﳌوصل ،وقد شرحت ما بلغﲏ من انسا م وأخبارهم وخططهم ،واﻷحرار والفرسان ﰲ
اﳉاهلية منهم ،ومن الوفود على الرسول ﷺ والفقه والعلم والرواية ﰲ اﻹسﻼم ﰲ كتاب ترﲨته :القبائل
واﳋطط" .وقد ذكر اﻻزدي ﰲ رﳜه عن اﳌوصل أﲰاء بعض الشخصيات الﱵ تنتمي اﱃ قبيلة اﻻزد

والﱵ سكنت اﳌوصل وهي :
 .١جابر بن جبلة بن عبيد بن لبيد بن ﳏاسن بن سلمة بن مالك بن فَهــم بــن غَــنم بــن َدوس بــن ُعــد ن
بن عبد ﷲ بن زهران بن اﳊارث بن كعب بن عبد ﷲ بن مالك بن نصر بن اﻷَزد ﲜميــع بطــون نصــر
ِ
ومعولــة ،وبــﲏ ﳐلــد وغــﲑهم مــن بطــون نصــر
بن زهران َ
اليحمد .وبﲏ اﳊــارث الغطريــف وبــﲏ طَمثــانُ ،
وسليمة ومعن ابﲏ مالك بن فهم ،وغﲑهم من ولد مالك بن فهم.
بن زهرانُ ،
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 .٢وبنو عمران بن نُفيل بن جــابر ،وبنــو َرزيــن بــن جــابر اﳌوصــليون مــن ولــد جــابر بــن َجبلــة الــذي بــدات
بذكره وذكرت خروجه مع اﳌخ تار ،وجــابر ابــن عــم اﳌختــار وﳘــا ﲨيعــا ﳏاســن بــن ســليمة ومســكنهما
البصرة ،ولسليمة بن مالك لبصرة خطة ،ومسجد مشهوران هناك م تدعى خطة ُسليمة.

 .٣و ﳌوصــل مــن ولــد جــابر بــن جبلــة ثﻼثــة نفــر :نُفيــل وســليمان ووهــب بــن جــابر بــن جبلــة ،فامــا نفيــل
فمنزله ﳌوصل ﰲ السكة الكبﲑة الﱵ بــﲔ اﳌربعــة اﳌعروفــة بــن عطــاء ودرب َد ﱠراج ،ولــه زقــاق يعــرف
بنفيل اﻻن]أي ﰲ زمن اﳌؤرخ اﰊ زكر اﻻزدي[ ،ومسجد سليمان اﳊضرمي.

 .٤ومن سليمة ﳑن سكن اﳌوصل من بﲏ ﳏاسن بن ســليمة ﲨــاع بــن اﲪــد بــن اســلم بــن زيــد الســليمي،
وهو صاحب سكة ﲨاع ﳌوصل ،وقدم اﳌوصل مع جابر بن جبلة.
 .٥ومن بﲏ سليمة الذين سكنوا اﳌوصل ايضاً بنو اﳊشاش من ولد عبد بن سليمة ،منهم عمرو بن بــن
جرو بن نصﲑ بن زائدة بن عمر بن اﳊشاش بن ذُهل بن عاقبة بن غزال بن سعد بن جابر بــن َعــدي

بن عبد سليمة ،وابو اﳊشــاش بــن جعفــر بــن ورقــان مــن ولــد اﳊشــاش ،ومنــزﳍم مــع ســليمة ﰲ الســكة
الكبــﲑة ،ومــنهم بقيــة ،وذكــر اﻷَزدي مــا نصــه ":فهــوﻻء مــن عرفــت خــﱪه مــن ســليمة ﳌوصــل" ،وﳑــن
قــدم اﳌوصــل مــن اخــوة ســليمة :معــن بــن مالــك ومنــازﳍم ﳌوصــل ب ســنجار واﳌســجد الــذي ﰲ
مسجدهم ،وكــان ب ســنجار ﰲ ايــديهم وايــدي ســليمة ،ومــن رجــاﳍم اﳌشــهورين مســعود بــن عمــرو،
وﳍم ببﲏ الثر ر خطط وضياع منها تل خوسا.
 .٦وبنــو الـ ّـرّواد الــذين كــانوا ﳌوصــل ومنهــا انتقلــوا اﱃ اذربيجــان فغلبـوا علــى كــورة منهــا ،ومــن اخــو م
ايضا ﳑن قدم اﳌوصل فراهيد بن مالك بن فهم ،وكان ﳌوصل ﲨاعة منهم :بيان بــن خالــد بــن اخــي

ُدوالة بن اﳌبــارك ،وكــان دوالــة فارسـاً ﳌوصــل ،وكــان خالــد بــن عمـران اســتخلفه علــى اﳋيــل كفــارس،
ومنزل بيان ﰲ ﳏلة بﲏ عمران ،ودار بيان كانت الدار اﳌعروفة ﲟحمد بــن الفضــل بــن زيــد بــن عمـران

ومــن اوﻻد فراهيــد اﳋليــل بــن اﲪــد الفراهيــدي صــاحب كتــاب )العــروض( ،وذكــر اﻷَزدي ان منــازل

فراهيد هي ُعمان ،ومهاجرهم ﳌوصل

 .٧و ﳌوصل عمرو بــن مالــك ،وانقرضــوا ،وبقــي بقيــة مــن مــواليهم مــنهم :العبــاس بــن ســليم بــن ﲨيــل بــن
ساﱂ بن راشد بن جبلة بن عبيد السليمي حدث ﳌوصل وتوﰲ فيها سنة)٢٢٣هـ٨٣٧/م(.
 .٨اوﻻد مالك بن فهم ﰒ ولد عدي بن عمــرو بــن مالــك بنــو ثــو ن ،فهــم ثــو ن بــن العــﻼء بــن مهــزم بــن
ثو ن بن اﳊارث بن عبادة بن اﳊارث بن عافية بن ُحدير بن حاضر بن اسد بن عدي بــن مالــك بــن
عمرو بن مالك بن فَهم ،وأَن الذي قدم اﳌوصل منهم ثو ن بــن اﳊــارث بــن عبــادة ،قــدم مــن البصــرة
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والعروبة من اقليم الديبور ونزل معــه مالــك بــن اﳊــارث ،الــذي
فنزل قرية يقال ﳍا ثر ر وسفطا وﲝوا َ

يعرف ﰊ اﳋطاب.

العقا بن اﳊارث بــن مالــك بــن فهــم ،وهــم اصــحاب العقــا ومــنهم بقيــة هنــاك مــنهم
 .٩بنو مالك بن فهم َ
ابن شداد العوﰲ البصري ،وعدي بن َوداعــة العــوﰲ واخــو العقــا) القـراديس وهــو قُــردوس بــن اﳊــارث

بن مالك ،واﳉاميز بن ُجرموز بن اﳊارث بن مالك ،ومن القـراديس هشــام بــن حســان ال ُقردوســي مــن
ســاكﲏ البصــرة ،واﳌُعلــى بــن ز د ،ومــن اخــو م اﻻشــاقر ،ومــنهم كعــب اﻻشــقري وكــان شــاعرا ،قــدم

اﳌوصل مع اﳌهلب بن اﰊ صفرة وهو من قبيلة اﻷَزد ايضا.
ـ ـــ ـــــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ
مصادر اﳌقالة:

 .١ريخ اﳌوصل ﻻﰊ زكر اﻻزدي.

 .٢أبو عبيد القاسم بن سﻼم :كتاب اﻻموال.
 .٣معجم البلدان ،لـ قوت اﳊموي.
 .٤صبح اﻻعشى للقلقشندي.
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الصراف بقصيدة عنوا ا "آخر قصيدة للمتنﱯ" وهي القصيدة الﱵ
يطالعنا الشاعر الدكتور وليد ّ

ل ا لقب شاعر الشباب أو شاعر العراق اﻷول من الشباب ﰲ اﳌسابقة الشعرية الكﱪى الﱵ نظمتها
رابطة الشباب التابعة لﻼﲢاد العام لشباب العراق عام .١٩٩٣
بدأ قصيدته عند القائها أمام اﳉمهور بقوله :سأقرأ عليكم قصيدة للمتنﱯ ﱂ ترد ﰲ ديوانه وﻻ

لتبﲔ أنّهُ ﳚاري اﳌتنﱯ
شيء يثبت نسبة القصيدة اليه سوى أ ّن كاتبها هو أ  .ولو نظر ﰲ عتبة النص ﱠ َ
ويذهب مذهبَ ُه ﰲ قول الشعر وهو ُمقتنع ﲤاماً بﱪاعته وتفوقه وشهرته الﱵ ﳍا ستحقاق ولعل الشاعر
ُ
الصراف أراد نيل اﳉائزة ﲜدارة ﻷنّهُ مارس التأثﲑ اﳋارجي ﰲ اللجنة واﳌتلقﲔ ﰲ هذا التقدﱘ الذكي.
وليد ّ

سيتبﲔ عند مداخلتنا
وقد وافق اﳌتنﱯ ﰲ بعض مفرداته ومعانيه وخال َفهُ ﰲ بعضها اﻵخر وهذا ما ّ

لنصه الشعري.
ِّ

والعتبة الثانية كانت قبل بدء اﳊديث عن القصيدة بعنوان اﳋطوة اﻻوﱃ "الكوفة" ومعلوم
اﻻشارة إﱃ اﳌنطقة الﱵ ولد فيها اﳌتنﱯ وعاش هي ﳏلة كِندة ﰲ الكوفة وهذه العتبات ﳎتمعة مع موضوع
شاب
القصيدة ما هي ّإﻻ عﻼمات يسعى الشاعر من خﻼﳍا لتحقيق وجوده وأ ْن تكون له بصمة وهو ٌ
فع آنذاك.
وﰲ صنيعه ﰲ هذا التقدﱘ أراد الغرابة والدهشة الﱵ تؤثر وتتﻼعب ﰲ عاطفة اﳌتلقي وشعوره

ولكن مآﳍا إﱃ اﻻضمحﻼل والزوال وتبقى القصيدة فقط.

والشهرة كما هو معلوم ﻻ تعﲏ اﻻبداع لضرورة واﻻبداع ليس مقرو ً بعصر أو زمن ،وإ ﱠﳕا اﳌهم

يشده منها اﳌوضوع واﳌعﲎ اﳌراد.
اﳌرتكزات الفنية داخل القصيدة واﳌتلقي العرﰊ لذات ُ
)(٤٥
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فأحسست كأ ّ ا قصيدة معارضة لقصيدة ﷴ مهدي اﳉواهري
وقد
اعدت قراءة القصيدة مراراً
ُ
ُ

ﰲ تتبع الوزن )البحر( والقافية وحرف الروي اﳌكسور الﱵ يقول ﰲ مطلعها:
ِ
جيﻼن ﳏموﻻً على َخطَ ِر
كفاك
ارح ركابَك من اي ٍن ومن عَثَ ِر
َ
ْ
أو هي من قبيل ما يقال قد يقع اﳋاطر على اﳋاطر كما يقع اﳊافر على اﳊافر.

الصراف ﰲ بواكﲑ حياته الشعرية متأثراً ﲟدرسة اﳌتنﱯ الشعرية الﱵ
وهذا ﳚعل الشاعر وليد ّ
ﳝكن أ ْن يدرج اﳉواهري ضمنها.

وﲟا أن القصيدة من النمط العمودي القدﱘ فعلينا أن نبدأ ﳌوازنة على طريقة النقد العرﰊ

الصراف:
القدﱘ فمطلع قصيدة وليد ّ
قد اقطع الﱪﱠ ﻻ سعياً إﱃ الثمر

البحر ﻻ ﲝثاً عن الدرر
أو ار ُ
كب َ

وتبدو اﳌفارقة واضحة من الوهلة اﻻوﱃ بينه وبﲔ اﳌتنﱯ من حيث اﳌعاﱐ واﳌقاصد ذلك أن
اﳌتنﱯ شاعر ِ
متكسب يسعى ﻷهداف ﱠ
أﳘها اﳌنصب واﳌال واﳉاه وعلى هذا يُشبِّه سيف الدولة اﳊمداﱐ
ّ
لبحر ﰲ الكرم والعطاء بقوله:
واحذرهُ إذا كان ُمزبدا
على ال ﱡد ِر
ص فيه اذا كان ساكنا
هو البحر غُ ْ
ْ
إﱃ أ ْن يقول:

كت ال ﱡ
تر ُ
سرى خلفي ﳌن ق ﱠل مالُهُ
دت نفسي ﰲ ذَر َ
اك ﳏبةً
وقيّ ُ

وانعلت أفراسي بنعماك عسجدا
ُ
ومن َو َج َد ا ِﻹحسا َن قيداً تقيّدا

بكل صراحة ﰲ قوله:
وﰲ ندائه لكافور اﻷخشيدي يُفصح عن مراده ِّ
ُغﲏ من ُذ ح ٍ
وتشرب
ﲔ
أ اﳌِسك هل ﰲ الكأس
فضل أ لُهُ فإﱐ أ ّ
ُ
ٌ
تطلب
يك
وهبت على ِمقدار ك ﱠف ْي زماننا
ونفسي على ِمقد ِر ك ّف َ
َ
ُ
ك ﲟدائحي وأنت تشرب على
جعل من نفسه ندﳝاً له على الشراب قائﻼً له أ اغﲏ واطربُ َ
ِ
ﳝدحهُ ويذكر ع ﱠزهُ وما فيه من جاه
غنائي وﲢرمﲏ الشراب فهل ﰲ كأسك فضلةٌ اشرُ ا يريد أنه ما زال ُ
اﳌلك وهو ﻻ ينال حظاً من ذلك ِّ
العز واﳉاه اراد بذلك اﳌنصب والوﻻية.
وﰲ نص آخر ﳜاطب سيف الدولة ويشبهه لغمام فسخطُهُ صواعق وبِﱡرهُ الدﱘ ومعلوم ﰲ لسان
العرب دﻻلة الدﱘ على الرزق واﳌال والعطاء ،والنوى يطُالبه ويكلِّ ُفهُ العناء من اجل الوصول وقطع
الطريق ﰲ ركوب قة قوية سريعة قال اﳌتنﱯ:
)(٤٦
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ليت
يُزيلُ ُه ﱠن إﱃ َم ْن عنده ال ِّد َﱘُ
الغمام الذي عندي صواع ُقهُ
َ
ٍ
الر ُس ُم
مرحلة
ارى النوى يقتضيﲏ ك ﱠل
ﻻ تستق ﱡل ا الوخﱠاد ُة ُ
سفرهُ كان
وﰲ اﳌطلع ثيمة الرحيل والسفر وقد ّ
كل مقطع من قصيدته ّإﻻ أن َ
كررها على رأس ِّ
اغﱰا ً نفسياً وسفر اﳌتنﱯ كان غُربة عن اﳌكان واﻷهل واﻷحباب ولعله يلتقي معه ﰲ وصف الفﻼة
ووحشة الطريق وقساوة الريح وسفر اﳌتنﱯ نصب وضﲎ من صعوبة التنقل آنذاك على ظهر البعﲑ وعلى
هذا يقول اﳌتنﱯ:

قَـتَ ِد
على
وآونة
أوا ً ﰲ بيوت البدو رحلي
ِ
أ ِّ
ب ُح ﱠر وجهي للهجﲑ
الص ِّم ﳓري
ض
ِ
ُعر ُ
للرماح ُ
وانص ُ
ومن براعة اﳌتنﱯ وعمق ادراكه للغة العرب نلحظ أنﱠهُ قد أفرد أوا ﰲ الشطر اﻻول وﲨع آون ًة
البعﲑ

ﰲ الشطر الثاﱐ ليشﲑ ويؤكد أن لبثه وطول سفر على ظهر البعﲑ كان اكثر من اقامته ﰲ بيوت البدو وﰲ
ِِ
ووجههُ للشمس اﳊارقة.
ﳓرُه للمخاطر َ
ذلك كلّه يُعرض َ
ولعل السبّاق إﱃ هذا اﳌعﲎ هو أبو ﲤام الطائي عندما تكلّم على نفسه بلغة الغائب ﰲ قوله:
ﰲ بلدةٍ
فظهور العيس أوطاﱐ
خليفة اﳋضر من يَـ ْربَ ْع على وط ٍن
ُ
لرقمتﲔ و لفسطاط إِخواﱐ
وبغداد اﳍوى وأ
لشام اهلي
ُ
انثاه ويقفو خطى امرأةٍ ﰲ شعره الذي يقول فيه:
ﰒُﱠ إ ﱠن وليد الصراف كان يسافر ﳓو ُ
العشب والزهر
مسافر ﳓو انثاي الﱵ كمنت ﳋافقي ﰲ ذبول ُ
ٌ
ك من ٍ
وﰲ خطى اﳌوت من ش ٍّ
تقفو خطى امرأةٍ تقفو خطى ذكر
كمد
ِ
يلتفت إليهن وما كان
وم ْن يقرأ شعر اﳌتنﱯ يلمح غياب اﳌرأة ذلك أنّهُ ما كان مولعاً لنساء وﱂ
َ
ﱠسع من الوقت للتّغزل ِِ ّن وﱂ يكن ذلك من مطالبه ﰲ اﳊياة ذلك أنه كان يسعى للعلى وا د
عنده مت ٌ
وقد ص ﱠرح عن ذلك كلِّه ﰲ قوله:
قيدود
جرداء
ف وﻻ
أجوب ا
ب ﰊ ما
وجناءُ َح ْر ٌ
ُ
ُ
لوﻻ ُ
العلى ﱂ َﲡُ ْ
ُ
ِ
الغي ُد اﻷمالي ُد
رونق ِه
اشباه
وكان اطيب من سيفي معانقةً
ِ
عﲔ وﻻ جي ُد
الدهر من قلﱯ وﻻ كبدي
شيئاً تُـتَـيّ ُم ُه ٌ
ﱂ يﱰك ُ
اعانق النساء اﳊسان ِ
ببياض ِه ﱠن وبريقه ﱠن
أي لو ﱂ يكن مطلﱯ العلى وا د لكان
اﻷجدر ﰊ أن َ
ُ
علي السفر والﱰحال على ظهور اﻻبل واﳋيل وﲢمل اﳌشاق
بدل معانقة السيف ولكم يكن لزاماً ﱠ

والنصب.
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الصراف يستعﲑ اﳌفازات لعمره تعبﲑاً عن النضوب واﳉدب للزمن الذي مضى من
ﰒ إن وليد ّ
عمره وصحراؤه ثقافة وتذكر وليست معا ة ومكابدة واقعية عاشها ذلك ما يُوحي به شعره الذي يقول
فيه:
على امتداد مفازات من العمر
كل ما فات أو ما مات مندثراً
ﰲ ِّ
وقوله:

مطعم وحش الفﻼ جسدي
وإنﱠهُ ٌ

والدود ما عاف من عظم به ِﳔ ِر

أما لو نظر ﰲ شعر اﳌتنﱯ فتبدو اﳌعا ة واقعية وأنﱠهُ قد خﱪ الصحراء وعاش ﳏنتها وأنﱠهُ
يتحدث عن ﲡربة حقيقية كابدها مبيناً أثرها ﰲ تغيﲑ لون من يُطيل اﳌكوث فيها عندما قال:
التبديل
عادةُ اللون عندها
صحبتﲏ على الفﻼةِ فتاةٌ
ُ
ظاهرة التكرار عند الشاعرين:
إ ّن التكرار اسلوب من اساليب العرب ﻻ تعود ملكيتُهُ ﻷحد يؤتى به لتأكيد القول وتثبيته
سر واﻻنذار والردع
حسب ما يتطلبه مقام القول ﻷهداف يريدها اﳌتكلم أشهرها اظهار اﳊزن والتح ﱡ
والتبكيت واﳊث على شكر نعمة ومن اجل ٍ
معان تدور ﰲ خلد صاحب النص يريد أن يبثﱡها تباعاً .مثال

الصراف:
من شعر وليد ّ

مسافر ﳓو انثاي الﱵ كمنت
ٌ

مسافر هربت خوف الضحى شهﱯ
ٌ

مسافر ترصد اﻷ م قافلﱵ
ٌ
لعله اراد ذا التكرار ﱠ
التحسر وأنﱠهُ ﱂ ينل ما يبتغيه ﰲ هذا السفر غﲑ الضﲎ
بث اﻷحزان و ّ

انثاه ويقفو أثرها لكنﱠها تقفو خطى ذكر أي يري ُد ما
مسافر ﳓو ُ
والذبول والوحشة كان سفراً قاﲤاً ذلك أنّهُ
ٌ
ﻻ يريدهُ اﻵخر تعبﲑ عن الﻼجدوى .وقال ﰲ مقاطع أخرى:

الليل عن قوس تو ّعدﱐ
وا َ
سفر ُ
ﲰههُ سفرﰐ
نّهُ سوف ينهي ُ
وأنﱠهُ مدركي إ ْن كنت مستﱰاً

طعم وحش الفﻼ جسدي
وأنﱠهُ ُم ٌ
حذر
وأنﱠ ُه ليس ﳚدي دونه ٌ
)(٤٨
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الليل ﰲ دﻻلته على الزمان الذي هو عنصر الفناء ﰲ اﻷشياء .وهو اﳊاضر الغائب وهو الذي
سينهي سفره ويضع اﶈطة اﻷخﲑة من مكابداته وأحزانه وهو مدركهُ ﻻ ﳏالة ومطعم وحش الفﻼ جسدهُ
وأﻻ جدوى من اﳊذر منه ﻷ ّن اﻻنسان منذ أ ْن ُولِ َد يسعى بقدمه ﳓو مصﲑه اﶈتوم .ومثال أخﲑ قوله ﰲ
ّ

اﻷسطر:
هذه ْ

وﰲ شرود غمامات يؤرقُها
شك ومن كمد
وﰲ خطى اﳌوت من ٍّ
وﰲ ضحى ﴰسه غابت فاطلعها
كل ما فات أو ما مات مندثراً
ﰲ ِّ

ﰲ ليلة ﱂ يكن ﰲ اﻷرض غﲑُﳘا
وﰲ تكرار حرف اﳉر )ﰲ( وتقدﱘ اﳉار وا رور ﰲ ﲬسة أشطر متتالية جاء على حسب ما
يتطلبه اﳌقام وتثبيت ما يدور ﰲ خلده من اﳌعاﱐ اﳌكبوتة ﰲ النفس من اﻵﻻم واﳌعا ة .واﻵن نذكر امثلة
للتكرار من شعر اﳌتنﱯ:
اعتزامي

وإ ْن أُﲪم فما ُح ﱠم
فإ ْن امرض فما مرض اصطباري
مام إﱃ اﳊِ ِ
ت من اﳊِ ِ
مام
ولكن
َسلِ ْم ُ
وإ ْن اسلم فما ابقى ْ
ِ
يبق
وعزمهُ ﱂ ﳝرضا ﲟرض جسمه وإ ْن َسل َم من اﳊُ ّمى فلم َ
صﱪهُ َ
اراد ذا التكرار أن يؤكد أن َ
خالداً أي إ ْن سلم من اﳊمى فلم يسلم من اﳌوت ﻷنﱠهُ مدرُكهُ ﻻ ﳏالة وﻻ مف ﱠر منه ،وقال ﰲ نص آخر:
ُﳎلِّ ٍ
مول ُدها
منك
كان
ربـﱠ ْيـتَها
لة
نعمة
وكم
وكم
َ
وكم وكم ٍ
موعدها
حاجة ﲰحت ا
اقرب مﲏ إ ﱠ
ﱄ ُ
ُ
أ ﱠك َد ذا التكرار ﴰول نعمة اﳌمدوح وأ ا كانت اش ﱠد قر ً للشاعر من نفسه الﱵ بﲔ جو ِ
اﳓ ِه ﰲ

سرعة إﳒازها ،وقال ﰲ قصيدة أخرى:

إذا اﳊرب اعرضت زعم اﳍو
صحيح
وإذا ص ﱠح فالزمان
ٌ
وجههُ عن مكان
غاب ُ
وإذا َ

ِ
ويل
ُل لعينيه أنﱠهُ ُ
عليل
وإذا اعت ﱠل فالزمان ُ
ِ
ﲨيل
فبه من ُ
ثناه وجهٌ ُ
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اكتنف بعض الغموض ريخ أذربيجان ﰲ العصور اﻹسﻼمية منذ الفتح اﻹسﻼمي سنة
)٢٢هـ ــ٦٤٣/م(حﲔ فتتحها اﳌغﲑة بن شعبة الثقفي على عهد اﳋليفة الراشد عثمان بن عفان) ()،(١حﱴ
احتلت من قبل اﳌغول فدمروا مد ا وشتتوا أهلها بﲔ)٦٢٠-٦١٧هـ١٢٢٣-١٢٢٠/م(وكان لعرب أذربيجان
على ذلك العهد شرف الدفاع عن اﻹسﻼم ﰲ تلك اﳌنطقة .لعل السبب ﰲ قلة اﳌعلومات يكمن ﰲ عدم
كتابة ريخ خاص ا على الرغم من أن احد ابناها وهو ابن أﰊ اﳍيجاء)ت٧٠٠هـ١٣٠١/م(كتب ﰲ التاريخ
كتا وصلنا بعنوان ) ريخ أبو اﳍيجاء الروادي( وهو يتناول التاريخ اﻹسﻼمي العام ﱂ يورد فيه أخبار
أذربيجان وكتاب) ريخ أذربيجان( اﳌفقود للتﱪيزي الواعظ الذي لو وصلنا لكان يبﲔ لنا أحوال العرب واﻷسر
العربية اﳊاكمة والﱵ سكنت ﰲ إﳓاء اﻹقليم .إضافة لتفرق اﳌعلومات عن اﻹقليم ﰲ اﳌراجع القدﳝة.كذلك قلة
ماكتب عنها ﰲ اﳌصادر العربية اﳊديثة وعدم تصدي الباحثﲔ العرب لدراسة وﲢليل ماهو موجود من تلك
اﳌراجع واﳌصادر ﰲ ميدان الدراسات التارﳜية واﳉغرافية ،يضاف ﳌا تقدم عدم اهتمام اﳌﱰﲨﲔ بﱰﲨة الكتب
الصادرة عن اﳌوضوع والﱵ الفت بشكل أساسي للغات اﻻذرية ﳊروف العربية،الﱰكية،الروسية والفارسية...
ومع ذلك فقد وقفت على ثﻼث كتب تناولت اﳌوضوع وهي كتاب)ﳐتصر ريخ أذربيجان(،كتاب ) ريخ
اﻹسﻼم ﰲ أذربيجان من الفتح اﻹسﻼمي إﱃ اية العصر العباسي٢٣٢-٢٢هـ ٨٤٧-٦٤٢/م( وكتاب
)أذربيجان إيران ﰲ العصر السلجوقي٦٢٤-٤٢٠هـ١٢٢٧-١٠٢٩/م( .كما وقفت على عدد من
البحوث العراقية الﱵ ﳝكن من خﻼﳍا فهم جزء من ريخ أذربيجان ﰲ العهد اﻹسﻼمي كان من بينها ﲝث
ود ُ ِ
بيجان خﻼل القرنﲔ٥-٤هـ١١-١٠/م() .(٢وقبل
الرﱠواد اﳌوصليون ُ
ورهم السيَاسي ﰲ أَذر َ
بعنوان)بنو ُ
الدخول إﱃ صلب اﳌقال ﻻبد من التفريق بﲔ تسميتﲔ فأذربيجان عند البلدانيﲔ العرب واﳌسلمﲔ هي اﳌنطقة
الﱵ تقع جنوب ر اراس)ويتكون اليوم من ثﻼث ﳏافظات ﰲ ﴰال إيران وهي اردبيل وأذربيجان الشرقية
)(٥٠

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

والغربية وأقسام من ﳏافظات زﳒان وكردستان( .وهي تسمى أذربيجان اﳉنوبية هذا من جهة ،واﳌكان اﻷخر
هو ﲨهورية أذربيجان الﱵ استقلت عن اﻻﲢاد السوفيﱵ سنة)١٩٩١م(والﱵ كانت تسمى عند البلدانيﲔ
قليم واران،شﲑوان وموقان .من هنا سأنطلق للتعريف ﳌوضوع.

حدود أذربيجان:
وغرﰉ ﲝر اﳋزر)قزوين(والذي ﳛيط ا ﳑّا يلى اﳌغرب حدود
ﳛيط ا ﳑّا يلي اﳌشرق إقليم اﳉبال والديلم ّ

اﻻرمن والﻼن وشئ من حدود اﳉزيرة والذي ﳛيط به من جهة الشمال فالﻼن وجبال القبق والذي ﳛيط به
من اﳉنوب حدود العراق).(٣
مدن أذربيجان:
ﻻبد من ذكر مﻼحظة هامة أن هناك عدد من القرى الﱵ سكنها العرب وحولوها إﱃ مدن كبﲑة وهي
تﱪيز ،اﳌراغة ،مرند ،نريز ،جابروان ،اﳌيانة ،داخرقان ،ور ن)رزقان( ،برزند برذعة .ومن مد ا وبلدا ا اﻷخرى
مدينة أردبيل وهي اكﱪ مدن اﻹقليم ،أهر ،الشيز ،سراة ،ارومية ،خوي ،سلماس ،اشنه ،اﳋونجِ ،دزﱠمار،
الشراة ،بَـْيـلَ َقا ُن).(٤
ّ

)(٥١
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سكان أذربيجان:
يقول اليعقوﰊ وأهل مدن أذربيجان وكورها أخﻼط من العجم اﻵذرية واﳉاودانية القدم أصحاب مدينة
البذ الﱵ كان فيها بك ﰒ نزلتها العرب ﳌا فتحت سنة)٢٢هـ() .(٥ونفهم من ذلك أن سكان اﻹقليم يتكون
ﰲ الفﱰة بﲔ)ق٦-١هـ/ق١٢-٧م(من العرب ،اﻷكراد ،الد ﳌة ،الﱰكمان واﻷرمن.
العرب ﰲ أذربيجان:
كان التواجد العرﰊ بعد الفتح متمثﻼ ﳉيش العرﰊ اﻹسﻼمي اﳌكون من بضعة اﻻف من اﳌقاتلﲔ
وعوائلهم يتم استبداﳍم بشكل دوري .من ﰒ بدء تدفق العرب وﰎ أسكا م ﰲ أذربيجان حﱴ غلبوا هم
واﳌستعربون على سكان اﻹقليم اﻷصليﲔ .وكان سبب استمرار إسكان العرب ﰲ اﻹقليم التمردات ضد اﳋﻼفة
العباسية فأصبحت سياسة اﳋﻼفة ﰲ بغداد دفع القبائل العربية على اﻻستقرار ﰲ اﻹقليم .وأن أول ﳎموعات
كل قوم على ما أمكنهم ،فصار أهلها مزارعﲔ
من العرب نزلت كانت عشائر من اﳌصريّﲔ والشاميّﲔ وغلب ّ
ﳍم ،فغلبوا على مدن ور ن ،برزند ،اﳌراغة ،مرند).(٦
هجرة القبائل اﳌوصلية اليمانية إﱃ أذربيجان:
ازدادت هجرة القبائل العربية إﱃ اﻹقليم ابتداء من القرن الثاﱐ اﳍجري فغلبت القبائل العربية على مدن
أذربيجان وبشكل خاص تلك القادمة من اﳌوصل فعلى سبيل اﳌثال هاجر بنو الرواد من اﻻزد من اﳌوصل إﱃ
أذربيجان سنة)١٢٩هـ٧٤٦/م(وغلبوا على اكوار منها) .(٧كذلك سكن مر الطائي اﳌوصلي وقومه من قبيلة
طيء اﻹقليم قادمﲔ من اﳌوصل ابتداء من سنة ١٣٦هـ) .(٨كذلك اﳊال ﳍجرة بطن من قبيلة بﲏ اﳊارث بن
كعب اﳌوصليﲔ ففي حوادث سنة)١٨٠هـ( قال اﻻزدي عن هجر م )عسف اﳊرشي هل اﳌوصل وطالبهم
ﲞراج سنﲔ مضت فجﻼ عن البلد كثﲑ من أهله إﱃ أذربيجان ورحل أهل إسحاق من بﲏ اﳊارث ابن كعب
إﱃ أذربيجان وخربت وكانت مدينة القادسية من رستاق اﳋازر وأهل قرى غﲑ هذه واخربت سطرنيه ونرستا د
وهاملة و تلي من القرى فلم تعمر إﱃ هذه الغاية() .(٩وﰲ حوادث سنة)٢١٢هـ(جاء ﰲ ريخ اﳌوصل)أنفذ
ﷴ بن ﲪيد اﻻسرى إﱃ اﳌامون أسدا ضوارى كان فيمن ﲪل علي بن مر الطائي وبنو حيان ونظراوهم من
اليمن وكانت أذربيجان أو أكثرها ﰲ يد اليمانية() .(١٠وانتشرت القبائل العربية ﰲ أذربيجان كما ﰐ:
 مدينة تﱪيز ،داخرقان)دهخوارقان(حﱴ اشنه)اشنوية( ﰲ ﳏيط ﲝﲑة ارمية سكنها اﻻزد وحكمها بﲏ الرواداﻷزدي.
 مدينة أرمية غلب اﻻزد على أهلها وكان حاكمها صدقة بْن علي بْن صدقة بْن دينار اﳌوصلي. مدينة اﳌيانة)اﳌيانج( تسمى ببلد اﳍمدانية ومدينة خلخال)خلبا ( كذلك تعد من منازل قبيلة اﳍمدانيﲔ.كورة برزة كانت مركز لقبيلة أود)مذحج(.)(٥٢
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 مدينة نريز نزﳍا مر بْن َع ْمرو الطائي اﳌوصلي فبﲎ ا وأسكنها ولده ،ﰒُﱠ أ م بنوا ا قصورا ومدنوها وبنواسوق جابروان وكﱪوه وأفرده السلطان ﳍم فصاروا يتولونه دون عامل أذربيجان).(١١
 مدينة سراة )سراب( فكان فيها ﲨاعة من كندة وهم من ولد من كان مع اﻷشعث بْن قيس الكندي).(١٢ العتبيون من بﲏ أسد بن ربيعة نزلوا ﰲ أذربيجان وحكموا قلعتﲔ شاهي وبكدر كما ﲤلكوا مدينةمرند).(١٣
 مدينة َمَراغَةُ كان للعرب ا سوق يسمى هجر وهو سوق ﻷهل ﳒد معروف،ومنازل بﲏ يربوع منﲤيم) .(١٤كما كان اﳌتغلب على أذربيجان سنة ١٨٥ه ـ اﳌهلهل التميمي،فأمر الرشيد واليه على اﳌوصل ﳛﲕ
اﳊرشي ان يسﲑ أليه ﲜيش ﰲ اثﲏ عشر ألفاً،فهزمه وقتله).(١٥
 ِالشيز لكسر ﰒ السكون لزاي :حية ذربيجان من فتوح اﳌغﲑة بن شعبة صلحا،قال:وهي معربة چيس
)قيس(لعلها منازل قبيلة قيس.
 بنو اﳊارث بن كعب خرجوا من بلدة سحاق ﰲ اﳌوصل وهاجروا إﱃ أذربيجان سنة ١٨٠ه ـ لكن اﻻزديﱂ ﳛدد مكان نزوﳍم هناك).(١٦
 بنو حيان الطائيﲔ ومنهم الفقيه اﳌوصلي اﳌعروف علي بن حرب الطائي حفيد حاكم اردبيل ﷴ بن عليبن حيان بن مازن بن الغضوبه الطائي).(١٧
 بﲏ شيبان سكنوا ﰲ مناطق متفرقة من إقليم أذربيجان وكان من بينهم الشراة)اﳋوارج(فسميت ﲝﲑة ارميةببحﲑة الشراة ﳍيمنتهم على اﳌنطقة اﶈيطة ا.
 سكنت قبائل عربية أخرى اﳌنطقة على شكل اسر مثال ذلك أن أسر حسينية سكنت ﰲ مرند).(١٨أسباب هجرة العرب إﱃ أذربيجان ﰲ القرن)٢-١هـ٨-٧/م(:
يعد ظهور النعرات واﳊروب القبيلة ﰲ إقليم اﳌوصل أول هذه اﻷسباب إضافة لعسف السلطة اﳌركزية
ببغداد ﰲ ﲨع الضرائب كما تقدم سابقا) .(١٩وكان لظهور الدويﻼت العربية الﻼمركزية إدار نتيجة
للطموحات الشخصية لبعض اﳌتنفذين ﰲ إقامة أمارات مستقلة ﳍم،كما كان هناك بوادر لتكون مراكز قوى
فارسية وتركية داخل عاصمة اﳋﻼفة .وأخﲑا عمل الدولة العباسية على مقاومة النزعة الشعوبية الﱵ بدأت تظهر
ﰲ بﻼد اﳌشرق) .(٢٠ومثال التمردات ﰲ إقليم أذربيجان ثورة زريق بن علي بن صدقة بن علي اﻻزدي توﰲ
بعد سنة)٢١٢هـ٨٢٧/م(الذي قام بقيادة ﳎموعة من اﳌنشقﲔ لسيطرة على اﳌنطقة اﳉبلية بﲔ اﳌوصل
وأذربيجان وﰲ سنة)٢٠٥هـ٨٢٠/م(طلب من اﳋليفة اﳌامون وﻻية أرمينية وأذربيجان لقاء التعهد لقضاء على
حركة بك اﳌزدكي الذي سيقتل سنة)٢٢٣ه ـ٨٣٨/م(إﻻ أن صدقة فشل فعزل نفسه وجرت بينه وبﲔ واﱄ
اﳌوصل السيد بن انس عدة معارك منها حدثت سنة)٢٠٦ه ـ٢٠٨-ه ـ٢١٠-هــ(وﰲ سنة )٢١١ه٨٢٦/م(
)(٥٣
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قتل السيد بن انس ﳑا اغضب اﳋليفة اﳌأمون فأرسل القائد ﷴ بن ﲪيد الطائي الطوسي ﶈاربة صدقة الذي
سلم نفسه للقائد فأرسله ﳐفورا إﱃ بغداد سنة)٢١٢ه٨٢٧/م() .(٢١ﲤرد بك اﳌزدكي الذي طال ﲤرده
أكثر من عشرين سنة)٢٠١هـ٨١٦/م(حﱴ قبض عليه وصلب سنة)٢٢٣هـ٨٣٨/م() .(٢٢ﲤرد جعفر بن
فهرجس ﰲ إعمال اﳌوصل فتبعه عدد من اﻷكراد سنة)٢٢٤هـ٨٣٨/م(وﲢصن ﰲ تعيس -بغيس ) حية بﲔ
أذربيجان واردبيل ﳝر ا الزاب اﻷعلى فأخرجه منها واﱄ اﳌوصل فالتجئ إﱃ جبل داسن وﰲ سنة)٢٢٥هـ/
٨٣٩م(أرسل اﳌعتصم ايتاخ وحاصر جعفر وأصحابه فقتله وتفرق أصحابه).(٢٣
اللغة العربية ﰲ أذربيجان خﻼل القرن)٤هـ١٠/م(:
كانت الثقافة العربية اﻹسﻼمية هي اﳌسيطرة على أذربيجان تبعا للهيمنة السياسية واﻹدارية ولكن على
مايبدو ان الوضع بدا لتغﲑ بعد النصف الثاﱐ للقرن اﳍجري الرابع يقول اﻹصطخري :ولسان أهل أذربيجان
الران الفارسيّة والعربيّة غﲑ ا ّن أهل دبيل وحوﳍا يتكلّمون ﻷرمينية ونواحي برذعة لسا م الرانيّة،وﳍم
وأرمينية و ّ
يسمو ا القبق وﲢيط ا السنة ﳐتلفة كثﲑة للك ّفار).(٢٤
جبال ّ
فأما لسان أهل أذربيجان وأكثر أهل أرمينيه فالفارسيّة ﲡمعهم والعربيّة بينهم
يضيف احد البلدانيﲔ فيقولّ :

التجار وأر ب الضياع
مستعملة وقﻼّ من ﻻيعرفها ﳑّن يتكلّم لفارسيّة ﻻ يفهم لعربيّة ويفصح ا من ّ
والطوائف ) .(٢٥وﱂ يتبقى الكثﲑ من الﱰاث العرﰊ اﳌكتوب لعربية فعلى سبيل اﳌثال ديوان الشاعر قطران
اﻻزدي التﱪيزي)ت٤٣٨هـ١٠٤٦/م(الذي مدح امراء بﲏ الرواد اﻻزديﲔ هو منشور للغة الفارسية ﱂ يتم
ترﲨته إﱃ اللغة العربية حﱴ اليوم .قال الرحالة صر خسرو ﰲ)سفر مه(انه التقى الشاعر قطران
سنة)٤٣٧هـ١٠٤٥/م(فقرأ عليه قصائد جيدة للغة الفارسية،لكنه ﱂ يكن يعرف تلك اللغة بشكل جيد .هذا
يدل أ ا ليست لغته اﻷم ،ويعتﱪه اﻷتراك اﻻذريﲔ انه أول شاعر أذري يكتب للغة الفارسية،متناسﲔ أصله
العرﰊ اﻻزدي).(٢٦
عﻼقة أذربيجان اﻻقتصادية ﳌوصل:
للتجارة ﰲ أوقات من السنة وكانت مرﲝة وأر حها وافرة وﳚلب منها ومن سوادها
تكثر فيها أﻷسواق ّ
اب والعسل واللوز واﳉوز والشمع وكانت ترسل بضائعها إﱃ اﳌوصل و بلد اﳉزيرة واﳊديثة
اﻷغنام والدو ّ
وغﲑها).(٢٧
مشاهﲑ العرب الذين دفنوا ﰲ أذربيجان من الصحابة والتابعﲔ :من هنا تكملة ...فيها قﱪ مازن بن
الغضوبة الطائي)ت٢٥هـ ٦٤٦/م(وهو أول من اسلم من أهل عمان استشهد ودفن ﰲ بلدة برذعة) .(٢٨قﱪ
التابعي عمر بن عتبة بن فرقد السلمى دفن ذربيجان قرب بلد توريز ﰲ قرية يقال ﳍا عصارة عندها جبل عليه
قﱪه) .(٢٩قﱪ عمرو بن قيس العﻼئى دفن ذربيجان قرب بلدة توريز ﰲ ضيعة راشتان عند قلعة عندها تل
)(٥٤

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

عليه قﱪه) .(٣٠قﱪ يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباﱐ كان واليا رمينية وأذربيجان،انتدبه هارون الرشيد لقتال
الوليد بن طريف الشيباﱐ عظيم اﳋوارج ﰲ عهده فقتل ابن طريف سنة)١٧٩ه ـ(،وعاد إﱃ أرمينية،توﰲ بﱪدعة
من بﻼد أذربيجان سنة )١٨٥ه ٨٠١/م().(٣١
إمارة بﲏ مر الطائي اﳌوصلي ﰲ مدينة نريز ﰲ أذربيجان خﻼل الفﱰة)ق٣-٢هـ/ق٩-٨م(أسس العرب على اﻷقل ثﻼثة أمارات ﰲ أذربيجان اﻷوﱃ أمارة بﲏ مر الطائي اﳌوصلي ﰲ مدن نريز
وجابروان واشنة جنوب ﲝﲑة أرمية والثانية أمارة العتبيون من بﲏ أسد ﰲ قلعﱵ شاهي وبكدر ومدينة مرند ﰲ
القسم الشماﱄ من ﲝﲑة أرمية واﻹمارة الثالثة أمارة بﲏ الرواد اﻻزدية اﳌوصلية ﰲ أذربيجان بﲔ)ق٥-٤هـ/
ق١١-١٠م( .نعود إﱃ أمارة بﲏ مر الطائية الﱵ اﲣذت من مدينة نَ ِر ُيز مركز ﳍا وضبطها اﳊموي :بفتح
أوله،وكسر نيه ﰒ ء ساكنة ﰒ زاي .وقال بليدة ذربيجان من نواحي أردبيل) .(٣٢وتسمى
اليوم)سيلدوز(،كما ﴰلت اﻹمارة بلدة َجابْـَرَوان،وتسمى اليوم چاربورج)چهاربرج شهر() .(٣٣بل امتد
حكمهم إﱃ مدينة اشنه غرﰊ ﲝﲑة ارمية .قصد هذه اﻷمارة عدد من الشعراء على رأسهم الشاعر أبو ﲤام
حبيب ابن اوس الطائي)ت٢٣١هـ٨٤٦ /م(والشاعر الوليد بن عبيد الطائي البحﱰي)ت٢٨٤هـ٨٩٨/م(وكﻼ
الشاعران ينتميان إﱃ قبيلة طيء وتركوا قصائد خلدت بعض اﻷحداث ﰲ أذربيجان كما حفظوا لنا اﲰاء
بعض اﳌدن الﱵ لعبت دور مهم ﰲ ريخ اذربيجان العرﰊ .ذكر اسم أمﲑها مؤرخ اﳌوصل ابو زكر )ت٣٣٤هـ(
ﰲ حوادث سنة)٢١٢هـ( فقال ﳌا أنفذ ﷴ بن ﲪيد)الطائي الطوسي(اﻷسرى إﱃ)اﳋليفة(اﳌامون أسدا ضوارى
كان فيمن ﲪل علي بن مر الطائي )أمﲑ نريز وجابروان(بنو حيان)الطائيﲔ من أحفاد الصحاﰊ مازن بن
الغضوبة(ونظراوهم من اليمن وكانت أذربيجان او أكثرها ﰲ يد اليمانية) .(٣٤يقول البﻼذري)ت٢٧٩هـ(وأما
نريز فكانت قرية ﳍا قصر قدﱘ متشعث فنزﳍا مر بْن َع ْمرو اﳌوصلي الطائي فبﲎ ا وأسكنها ولده ،ﰒُﱠ أ م بنوا
ا قصورا ومدنوها وبنوا سوق جابروان وكﱪوه وأفرده السلطان ﳍم فصاروا يتولونه دون عامل أذربيجان).(٣٥
اما الرحالة أبو دلف اﳋزرجي الينبوعي)ت بعد٣٧٧هـ(الذي عاصر الفﱰة اﻷخﲑة من ريخ تلك اﻷمارة
العربية فيقول :نريز هذه كانت ﳑلكة ﳊافرة طيء وكانت طرفا مقصودا قد قصده أبو ﲤام والبحﱰى وغﲑﳘا
وكان علي بن مر الطائى صاحبها ﳑدحا يقصده الشعراء فينصرفون عنه للهى حﱴ غلب على البلد صنف
من اﻷكراد اﳍذ نية .فملكوا اﳌدينة وعطلوا رﲰها وأخربوا رساتيقها وعفوا آ رها وﲤادت م هذه اﳊال زما
فلما ضعف السلطان ،وأمنوا طلب الوﻻة،وقصد اﻷمراء عمروا ما أخربوا واستعملوا ﰲ تلك الناحية مثل من
تقدمهم ووصلوا قراها لسلق والدينور وأعمال شهرزور) .(٣٦يقول الدكتور حسام الدين علي غالب
النقشبندي :جاء مر بن علي اﳌوصلي الطائي وأوﻻده من اﳌوصل أثناء وﻻية يزيد بن حاﰎ اﳌهلﱯ)-١٣٦
١٤٢هـ(ﻻﰊ جعفر اﳌنصور وسكنوا نريز وكانت قرية فبنوا فيها البيوت والقصور واسكن فيها الناس ومنهم قومه
)(٥٥
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بنو طيء فتحولت إﱃ مدينة وﰒ يذكر سنة)١٩٨هـ(أ م اﳌأمون حيث كان علي بن مر الطائي احد اﳌتغلبﲔ
ﰲ أذربيجان وبقي على عصيانه حﱴ سنة)٢١٢هـ(وأرسل ﳐفور إﱃ اﳋليفة لكنه عاد إﱃ اﳊكم
سنة)٢٢٣هــ(ذكره ابن خرداذبة )ت٢٩٩هـ(واصفا إ ه انه صاحب جابروان ونريز .وكان ابنه عمر بن علي بن
مر واﳌكﲎ ﰊ الرديﲏ قد عينه اﳋليفة اﳌعتمد عامﻼ على أذربيجان بدﻻ من العﻼء بن اﲪد اﻻزدي)رئيس
مراغة(الذي اصيب لفاﰿ وذلك سنة)٢٦٠هـ٨٧٤/م(ولكن منع العﻼء ا الرديﲏ وقاتله وكانت النتيجة مقتل
العﻼء ﰲ السنة التالية وتسلم ابو الرديﲏ الوﻻية .خضع حكم ال الرديﲏ الذي امتد من جابروان ونريز اﱃ
مدينة اشنه وما ﳛيط ا ،إﱃ حكم اﳋليفة اﳌباشر وحكموا ﲟنعة وعز وكانوا على هذا اﳊال قبيل سنة)-٣١٨
٣٢١هـ٩٣٣-٩٣٠/م(عندما انتهى اﻻصطخري من ليف كتابه ولكنهم انقرضوا عندما ضعفت اﳋﻼفة فلم
يعد ﻹل الرديﲏ وجود ﰲ أ م ابن حوقل الذي هذب كتاب اﻻصطخري وأضاف إليه ﰲ
سنة)٣٤٠هـ٩٥٢/م(حيث قال كان أل الرديﲏ من العرب فأتى عليهم الدهر ومشى فيهم الزمان لغلبة والقهر
فعفى أ رهم وترك اليسﲑ من أخبارهم .ويذكر الرحالة مسعر بن مهلهل الذي قام برحلته إﱃ هذه أﻻماكن
سنة)٣٤١-٣٤٠هـ( ن اﻷكراد اﳍذ نية قد احتلوا مدينة نريز من ال الرديﲏ ويبدو ان قبيلة طيء الﱵ سكنت
تلك اﳉهات من اذربيجان اندمج افردها لسكان اﶈليﲔ وﱂ نعد نسمع عنهم منذ بداية الربع الثاﱐ من القرن
الرابع اﳍجري .وﳑا ﳚدر ذكره هنا ان ابن مسكويه)٤٢١هـ( كان قد تكلم عن ﲨاهﲑ اﳍذ نية ﰲ اذربيجان
ضمن حوادث سنة)٣٢٢هـ(فيحتمل أ م قد انتزعوا نريز من ال الرديﲏ ﰲ حدود تلك السنة ويبدو ان اﳋليفة
العباسي هو كان يعﲔ اﳌوﱃ على بﲏ طيء فيتوﱃ هذا شؤون اﳊرب واﻹشراف على خراج الناحية وضياعها
فقد كان أبو سعيد ﷴ بن يوسف اﳌروزي موﱃ لبﲏ طيء على أذربيجان وأرمينية وﳌا توﰲ
سنة)٢٣٦هـ٨٥١/م(وﱄ اﳋليفة ابنه ماكان ﻷبيه .وذكر الدكتور النقشبندي أﲰاء أربعة من حكام إمارة نريز
وجابروان ﰲ إقليم أذربيجان هم كل من:مر بن علي الطائي اﳌوصلي)تقريبا١٦٠هـ( ﰒ ولده علي بن
مر)٢٢٣-١٩٨هـ(ﰒ حفيده أبو الرديﲏ عمر بن علي)٢٦١-٢٦٠هـ( .وأخﲑا ابن حفيده ﷴ بن
عمر)٣٣٠هـ().(٣٧
اية اﳊكم العرﰊ ﻷذربيجان:
أن ضعف السيطرة السياسية واﻹدارية العربية بشكل تدرﳚي كان سببا ﰲ اية الوجود اﳊضاري والثقاﰲ
من خﻼل انتشار اللغة العربية مع اﳊفاظ على الدين اﻹسﻼمي فقد استطاع العرب من أهل البﻼد مواجهة
هجمات الكرج واﳋزر اﳌستمرة خﻼل القرون اﳍجرية الثﻼثة اﻷوﱃ .ﰒ تﻼها ﰲ القرن اﳋامس اﳍجري هجرة
الغز الﱰك إﱃ اﻹقليم الذي كان سببا ﰲ تغلب إعداد اﻷعاجم على أعداد العرب فقد وصلت الدفعة اﻷوﱃ
منهم إﱃ أذربيجان سنة )٤٢٠هـ( قادمون من خراسان والثانية وصلوا سنة)٤٢٧هـ( والثالثة
)(٥٦
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سنة)٤٣٢هـ(والرابعة)٤٣٥هــ(وقدرت أعدادهم حﲔ وصوﳍم ﲞمسﲔ ألف ﱂ يبقى منهم ﰲ أذربيجان سوى
ﲬسة اﻹلف) .(٣٨ولكن ﻻبد من معرفة أن الﱰكمان كانوا أقلية يقول احد البلدانيﲔ عند حديث عن منطقة
منهم،ﳝر القاصد
للرعي فأكثر أهلها
ّ
ُموقا ُن)ﴰال اذربيجان(فهي وﻻية فيها قرى ومروج كثﲑة ﲢتلها الﱰكمان ّ
من أردبيل إﱃ تﱪيز ﰲ اﳉبال) .(٣٩لكن السبب اﻷهم لنهاية السيطرة العربية كانت جرائم هوﻻكو اﳌغوﱄ
الذي قام بتدمﲑ اﳌدن وقتل سكان أذربيجان أوائل القرن السابع اﳍجري يثبت ذلك من خﻼل ز رة قوت
ِ
ومر ا
اﳊموي سنة )٦١٨-٦١٧هـ(فقال ان ﲣريب أذربيجان غلب مدن اﻻقليم وﱂ تسلم كما سلمت ت ْﱪ ُيز ّ
اﳌغول ﳌا خربوا البﻼد ﰲ سنة)٦١٨هـ(،فصاﳊهم أهلها ببذول بذلوها ﳍم فنجت من أيديهم وعصمها ﷲ
ِ
يل فقد نزل عليها اﳌغول وأ دوهم وجرت بينهم وبﲔ أهلها حروب،
منهم)(٤٠لفﱰة ﰒ خربوها .أما مدينة أ َْرَدب ُ
فتصدوا ﳍم مرتﲔ،لكن ﰲ اﳌرة الثالثة ضعفوا فغلب اﳌغول على أهلها وفتحوها عنوة ،وأوقعوا ﳌسلمﲔ
عنهم،وخربوها خرا
وقتلوهم ،وﱂ يﱰكوا منهم أحدا وقعت عينهم عليه،وﱂ ينج منهم إﻻ من أخفى نفسه
ّ
فاحشا ﰒ انصرفوا عنها،وهي على صورة قبيحة من اﳋراب وقلّة اﻷهل) .(٤١كذلك كان حال مدينة ال ﱠسَراةُ
كل من وجدوه فيها) .(٤٢ومدينة أُ ْشنُهُ الﱵ كان اﳋراب فيها ظاهر
الﱵ خر ا اﳌغول ﰲ سنة)٦١٧هـ(وقتلوا ّ
تشعثت وبدأ فيها اﳋراب منذ بها الكرج وأخذوا ﲨيع
سنة)٦١٧هـ() .(٤٣وهو حال مدينة َمَرنْد فقد ّ
أهلها) .(٤٤ومدينة بَـْرذَ َعة فيقول اﳊموي وقد لقيت من أهل برذعة ذربيجان من سألته عن بلده فذكر أن
وضر
آ ر اﳋراب ا كثﲑة وليس ا اﻵن إﻻ كما يكون ﰲ القرى س قليل وحال مضطرب وصعلكة ظاهرة ّ
د ودور مته ّدمة وخراب مستول عليهم).(٤٥وهو حال مدينة اجان الﱵ خر ا اﳌغول .كذلك مدينة بَـْيـلَ َقا ُن
كل من وجدوه ا قاطبة و بوها ﰒ أحرقوها ،فلما انفصلوا
قرب اﻹقليم الﱵ جاءها اﳌغول سنة)٦١٧هـ(،فقتلوا ّ
انضم إليهم آخرون).(٤٦
عنها تراجع إليها قوم كانوا هربوا عنها و ّ
لكن هناك سؤال ﻻبد أن يطرحه القارئ هل انتهى الوجود العرﰊ ائيا من أذربيجان؟ -اﳉواب كﻼ

بكل كيد
فاغلب الظن أن القبائل العربية الﱵ سكنت تلك اﳉهات من أذربيجان اندمج افردها لسكان اﶈليﲔ
أوﻻ مع اﻷكراد وبعد ذلك مع الﱰكمان الغز بل هناك عدد من القبائل الكردية تعﱰف ن أصوﳍا عربية،
وكذلك اﳊال مع بعض القبائل الﱰكمانية .ومع ذلك فأن عدد من سكان أذربيجان ﳛتفظ صوله العربية
فبعد اية أمارة بﲏ الرواد اﻻزدية ﰲ القرن السادس اﳍجري ﱂ يظهر ذكر واضح للوجود العرﰊ نتيجة ﳌا واجهه
اﻹقليم من نكبات واضطرا ت الﱵ شهدها كجزء من اﳌشرق العرﰊ .أذا استثنينا أﲰاء بعض القرى على سبيل
اﳌثال قرية)عرب جي(الﱵ تقع ﰲ أقصى اﳊدود اﻹيرانية اﻷذربيجانية الﱰكية .لكن بعد أربعة قرون يظهر لنا
اسم أﻻ بك اﻷمﲑ خليل الصوﰲ بن ﳏمود بيك اﳌوصلي وﲨاعته اﳌوصلية)موصللو(من أهل ذربيجان
)(٥٧
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سنة)٨٩٦هـ ١٤٩٠/م( وجدت عدد من الكتاب غﲑ العرب يصنفهم ضمن القبائل الﱰكمانية وآخرون
يصنفهم من قبائل اﻷكراد مع عدم تقدﳝهم تﱪير لتسميتهم ﳌوصلي واعتقد أن من سيقرأ اﳌقال سيفهم سبب
تسميتهم ﳌوصلية فهم حسب رأيي بقا القبائل العربية الﱵ جاءت من اﳌوصل وسكنت أذربيجان ﰒ فقدوا
لغتهم العربية وأصبح لسا م الكردية او الﱰكمانية،كما ﳝكن استخدام العلم اﳊديث ستعمال فحص
اﳊامض النووي لتأكد من انتماء أبناء هذه القبيلة .وردت بعض اﳌعلومات عنهم ﰲ كتب التاريخ الﱵ تناولت
فﱰة حكم دولة اﳋروف اﻷبيض ونقلها اﳌؤرخ عباس العزاوي وهي)حبيب السﲑ،منتخب التواريخ ،جامع
الدول،لب التواريخ ،كلشن خلفا.(...
أﻻ بك خليل الصوﰲ اﳌوصلي :كان يشغل منصب قائد جيوش دولة اﳋروف اﻷبيض ﰲ عهد السلطان
يعقوب ﰒ سحب منه اﳌنصب) .(٤٧وبعد وفاة السلطان يعقوب حاكم اﳋروف اﻷبيض
سنة)٨٩٦هـ١٤٩٠/م( ،عمل على القضاء على الفتنة الﱵ حدثت بﲔ اﻷمراء البندارية ،ولعب دورا ﰲ أقناع
أمراء قبلﱵ موصللو وپر ك برايه) (٤٨ﰲ توﱄ يسنقر اﳌلك) ،(٤٩فأجلسه على سرير اﳊكم وهو ﱂ يبلغ
العشر سنوات من العمر .كما قام بقتل خصومه منهم القاضي مسيح الدين عيسى الساوي الذي حاول
منافسته على اﳌنصب) (٥٠وعلي بيك ابن السلطان خليل) .(٥١وكان اﳌوصلي قد خاض ثﻼثة معارك
عسكرية اﻷوﱃ ضد مسيح بيك أخو يعقوب بن حسن الطويل الذي طالب ﳊكم فهزمه وقتله مع كثﲑ من
البايندرية) .(٥٢واﳌعركة الثانية قرب دركزين الﱵ قتل فيها خصومه وهم ﳏمود بيك بن أوغورلو ﷴ ابن اﻷمﲑ
حسن الطويل وحاكم العراق شاه علي پر ك .واﳌعركة الثالثة قرب وان ضد واﱄ د ر بكر سليمان بيك بيجن
الﱰكماﱐ وقبل اﳌعركة غدر به أمراء أذربيجان من البايندرية وعلى الرغم من ذلك خاض خليل اﳌوصلي القتال
فقتل وقتل معه ﲨع من اﳌوصلية) .(٥٣حاولت من خﻼل سرد هذه اﻷحداث توضيح صورة ﱂ يسلط الضوء
عليها من ريخ العرب اﳌسلمﲔ واﳌوصليﲔ منهم خاص ﰲ إقليم أذربيجان وارجوا من ﷲ تعاﱃ أن أكون قد
وفقت لذلك.
اﳍامش

)(١أﲪد بن إسحاق اليعقوﰊ)ت٢٩٢هـ(،البلدان،دار الكتب العلمية،بﲑوت،الطبعة اﻷوﱃ١٤٢٢،هـ،ص.٨١-٨٠-٧٩-٧٨

ف رحالة القرن العاشر،ﲢقيق بطرس بولغاكوف وأنس
أبو دلف مسعر بن مهلهل اﳋزرجي الينبوعي)ت بعد ٣٧٧هـ(،الرسالة الثانية ﻷﰉ ُدلَ ْ
خالدوف،ترﲨة الدكتور ﷴ منﲑ مرسي،عاﱂ الكتب١٩٧٠،م.
أﲪد بن ﳛﲕ بن جابر بن داود البَ َﻼذُري )ت ٢٧٩هـ(،فتوح البلدان،دار ومكتبة اﳍﻼل،بﲑوت١٩٨٨،م.
)(٢عدد من الكتب الﱵ تتعلق قليم أذربيجان ﰲ العصر اﻹسﻼمي منذ الفتح وحﱴ احتﻼل اﳌغول منها
 كتاب ﳐتصر ريخ أذربيجان،ﳏمود إﲰاعيل،ترﲨة رفيق عليوف ورامز مرسالوف،مركز ﲨعة اﳌاجد للثقافة والﱰاث،أبو ظﱯ،الطبعةاﻷوﱃ١٩٩٥،م.

)(٥٨

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(
 كتاب ريخ اﻹسﻼم ﰲ أذربيجان من الفتح اﻹسﻼمي إﱃ اية العصر العباسي اﻻول٢٣٢-٢٢هـ٨٤٧-٦٤٢/م،للدكتور رجب ﳏمود إبراهيمﲞيت،دار العلم واﻹﳝان للنشر والتوزيع،مصر٢٠١٠،م.
 كتاب أذربيجان إيران ﰲ العصر السلجوقي)٦٢٤-٤٢٠هـ(١٢٢٧-١٠٢٩/دراسة ﰲ أحواﳍا السياسية واﻹدارية والعسكرية،للدكتور حسامالدين علي غالب النقشبندي،السليمانية٢٠١٢،م
ِ
بيجان خﻼل القرنﲔ )٥-٤هـ١١-١٠/م(،ﳎلة دراسات موصلية،العدد
الرﱠواد اﳌوصليون ُ
ود ُ
ورهم السيَاسي ﰲ أَذر َ
 الدكتور ﷴ نزار الد غ،بنو ُ،٤٦الصادر٢٠١٧م،ص.٣٦-٢١
)(٣أبو القاسم ﷴ بن حوقل البغدادي اﳌوصلي)ت بعد٣٦٧هـ(،صورة اﻷرض،دار صادر،أفست ليدن،بﲑوت عام النشر١٩٣٨،م ،ج-٣٣١/٢
.٣٣٨-٣٣٣-٣٣٢
إبراهيم بن ﷴ الفارسي اﻻصطخري اﳌعروف لكرخي)ت٣٤٦هـ(،اﳌسالك واﳌمالك،دار صادر،بﲑوت٢٠٠٤،م،ص.١٨٦-١٨٠
ﷴ بن أﲪد اﳌقدسي البشاري،أحسن التقاسيم ﰲ معرفة اﻷقاليم،مكتبة مدبوﱄ،القاهرة ،الطبعة الثالثة١٩٩١،م،ص.٨٤
)(٤اﳌراجع السابقة.
)(٥اليعقوﰊ،البلدان،ص.٨١-٨٠-٧٩-٧٨

ابن

حوقل،صورة

اﻷرض،ج.٣٣٨-٣٣٣-٣٣٢-٣٣١/٢

اﻻصطخري،اﳌسالك

واﳌمالك،ص .١٨٦-١٨٠أﰊ علي اﲪد بن عمر اﳌعروف ابن رستة)ت٢٩٠هـ(،اعﻼق النفسية،طبعة ليدن،مطبعة بريل١٨٩١ ،م،ص -٢٧١
.٢٧٢
)(٦أبو عبد ﷲ أﲪد بن ﷴ بن إسحاق اﳍمداﱐ اﳌعروف بن الفقيه)ت ،(٣٦٥البلدان،اﶈقق يوسف اﳍادي،عاﱂ الكتب ،بﲑوت،الطبعة
اﻷوﱃ١٩٩٦،م،ص.٥٨٢
)(٧رحلةابو دلف،ص.٨٢
)(٨ابوزكر اﻻزدي)ت٣٣٤هـ( ،ريخ اﳌوصل،حوادث سنة ١٢٩هـ،ص.٩٢
)(٩اﻻزدي،اﳌصدر السابق،حوادث سنة ١٨٠ه،ص.٢٨٧
)(١٠اﻻزدي،اﳌصدر السابق،حوادث سنة ٢١٢هـ،ص.٣٨٤
)(١١ابن حوقل،صورة اﻷرض،ج.٣٣٨-٣٣٣-٣٣٢-٣٣١/٢
)(١٢البﻼذري،فتوح البلدان،ص .٤٦٣ابن ال َفقية،البلدان،ص.٥٨٢
)(١٣الطﱪي ،ريخ،ج .١٧٠،١٧١ ،١٦٥ ،١٦٤ ،٢٧ ،٢٥/٩ابن ال َفقيه،البلدان،ص.٥٨٢
) (١٤قوت اﳊموي،معجم البلدان،ج.٩٢-٩٣/٥
)(١٥اليعقوﰊ،البلدان،ج.١٦٣/٣

)(١٦ابوزكر اﻻزدي ،ريخ اﳌوصل،حوادث سنة١٨٠هـ،ص.٢٨٧
)(١٧اﻻزدي،اﳌصدر السابق،ص.٣٤٥
)(١٨القزويﲏ،أ ر البﻼد وأخبار العباد،ص.٨٥
)(١٩دراسة اﳌوصل ابن اﳊكم العباسي اﳌباشر٢٩٣-١٣٢هـ٩٠٥-٧٤٩/م،د فاروق عمر فوزي،موسوعة اﳌوصل اﳊضارية،ج ،٢جامعة
اﳌوصل،مطبعة ابن اﻷثﲑ١٩٩٢،م،ص -٨٤-٦٦راجع ص.٧٢
)(٢٠دراسة الدولة العربية اﻹسﻼمية وظهور الدويﻼت،د عبداﳌنعم رشاد ،موسوعة اﳌوصل اﳊضارية،ج،٢جامعة اﳌوصل ،مطبعة ابن
اﻷثﲑ١٩٩٢،م،ج.٩٢-٨٤/٢
)(٢١بسام اﳉلﱯ،موسوعة أعﻼم اﳌوصل،ج.٣١٤-٣١٣/١
)(٢٢ابن اﻷثﲑ)ت٦٣٠هـ(،الكامل ﰲ التاريخ،راجع حوادث سنﲔ٢٠١هـ٢٠٩-هـ٢١١-هـ٢١٢-هـ٢١٤-هـ٢٢٠-هـ٢٢٢-هـ٢٢٣-هـ.
)(٢٣ابن اﻷثﲑ،اﳌصدر السابق،ج.١٨٧/٦
)(٢٤اﻹصطخري،اﳌسالك واﳌمالك،ص.١٩٢

)(٥٩

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(
)(٢٥أبن حوقل،صورة اﻷرض،ج.١٠٢/٢
) (٢٦صر خسرو)ت٤٨١هــ(،سفر مه،ص.٤
)(٢٧ابن حوقل،اﳌصدر السابق،ج.٣٣٦/٢
)(٢٨بسام اﳉلﱯ،موسوعة أعﻼم اﳌوصل ،سﲑة حفيدة علي بن حرب الطائي.
الز رات،ص.٦٧
)(٢٩أﰊ اﳊسن علي بن أﰊ بكر اﳍروي)ت٦١١هـ(،اﻹشارات إﱃ معرفة ّ
)(٣٠اﳍروي،اﳌصدر السابق،ص.٧٠
)(٣١اليعقوﰊ،البلدان،ص.١١٣
) (٣٢قوت اﳊموي،معجم البلدان،ج.٢٨١/٥
)(٣٣اﳊموي،اﳌصدر السابق،ج.٩١/٢
)(٣٤اﻻزدي ،ريخ اﳌوصل،حوادث سنة ٢١٢هـ،ص.٣٨٤
)(٣٥البﻼذري،فتوح البلدان،ص.٤٦٣
)(٣٦الرسالة الثانية ﻷﰊ دلف،ص.٥٧
) ( ٣٧الدكتور حسام الدين علي غالب النقشبندي،أذربيجان إي ران ﰲ العصر السلجوقي)٦٢٤-٤٢٠هـ(١٢٢٧-١٠٢٩/دراسة ﰲ أحواﳍا
السياسية واﻹدارية والعسكرية،السليمانية٢٠١٢،م.
)(٣٨الدكتور حسام الدين النقشبندي،اﳌصدر السابق،ص .
) (٣٩قوت اﳊموي،معجم البلدان،ج.٢٢٦/٥
)(٤٠اﳊموي،اﳌصدر السابق،ج.١٧/٢
)(٤١اﳊموي،اﳌصدر السابق،ج.١٤٥-١٤٤/١
)(٤٢اﳊموي،اﳌصدر السابق،ج.٢٠٤/٣
)(٤٣اﳊموي،اﳌصدر السابق،ج.٢٠٢-٢٠١/١
)(٤٤اﳊموي،اﳌصدر السابق،ج.١١٠/٥
)(٤٥اﳊموي،اﳌصدر السابق،ج.٣٨١-٣٨٠/١
)(٤٦اﳊموي،اﳌصدر السابق،ج.١٣٣/١
)(٤٧عباس العزاوي،موسوعة ريخ العراق بﲔ احتﻼلﲔ،ج.٢٨٤/٣
)(٤٨العزاوي،اﳌصدر السابق،ج.٢٩٢/٣
)(٤٩العزاوي،اﳌصدر السابق،ج.٢٨٢/٣
)(٥٠العزاوي،اﳌصدر السابق،ج.٢٨٦/٣
)(٥١العزاوي،اﳌصدر السابق،ج.٢٩٠/٣
)(٥٢العزاوي،اﳌصدر السابق،ج.٢٩٣/٣
)(٥٣العزاوي،اﳌصدر السابق،ج.٢٩٣/٣

)(٦٠

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

يعد السائح اﳍروي من الشخصيات الﱵ ُعرفت ﲝب الرحلة والتنقل بﲔ البﻼد ،وهو الشيخ
الزاهد تقي الدين أبو اﳊسن علي بن أﰊ بكر بن علي بن ﷴ العلوي اﳌوصلي ،ولد ﳌوصل سنة
)٥٤٢هـ١١٤٧/م( ،قدم إليها والده الذي كان شيخاً زاهداً من هراة فأقام فيها واليها ينسب ،وكان
والد اﳍروي من اﳌشايخ الصاﳊﲔ
الذين مكثوا ﰲ اﳌوصل زمناً طويﻼً ،إذ
أمضى أربعﲔ سنة من حياته يصوم
النهار ويصلي الليل حﱴ توﰲ ،ودفن

ﰲ مقﱪة اﳌعاﰱ بن عمران ،نشأ اﳍروي
ﳌوصل واﲡه منذ صغره ﳓو طلب
العلم ،ودرس على يد شيوخ اﳌوصل
ورحل إﱃ عدد من البلدان ودرس على
يد مشاهﲑ علمائها ﰲ بﻼد الشام

ومصر ،وﲰع اﳊديث ﲟكة ،كما اهتم

للغة العربية إذ كانت له خطب
وقصائد شعرية ،فضﻼً عن كونه رحالةً
ومؤرخاً ،وكان للهروي العديد من
التﻼميذ ومنح إجازة علمية للعديد
منهم ،كما كان للهروي العديد من
اﳌؤلفات ،منها كتاب )اﻹشارات إﱃ
)(٦١

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

معرفة الز رات( وكان السبب ﰲ ليفه كما ذكر اﳍروي ﰲ مقدمته ،أنهُ جاء بناء على طلب رسول
اﳋليفة العباسي الناصر لدين ﷲ )٦٢٢-٥٧٥هـ١٢٢٥-١١٨٠/م(لغرض توثيق ما شاهده أثناء
رحﻼته من العجائب واﻷبنية والعمارات واﻷصنام واﻵ ر واقتصر الكتاب على ذكر الز رات ،أما اﻷبنية
واﻵ ر والعجائب فلها كتاب خاص ا غﲑ هذا ،وقد جاءت هذه اﳌوافقة بعد أن رفض الطلب نفسه
من أصدقائه ،ومن الكتب اﻷخرى للهروي)،التذكرة اﳍروية ﰲ اﳊيل اﳊربية( توﰲ اﳍروي ﰲ حلب سنة
)٦١١هـ١٢١٥/م( ودفن فيها ﰲ قبة مدرسته.
وقد ذكر السائح اﳍروي ﰲ كتاب)اﻻشارات اﱃ معرفة الز رات(العديد من اﻷولياء والزهاد
والصاﳊﲔ اﳌشهورين ﰲ مدينة اﳌوصل ،وذلك من خﻼل اﻹشارة إﱃ قبورهم وهم :الشيخ اﳌعاﰱ بن
عمران)ت١٨٤ه٨٠٠/م( ،الشيخ السراج)ت٥٢٩هـ١١٣٤/م ( ،والشيخ أبو بكر اﳍروي ،الشيخ
النساج)ت ٣٢٢ه٩٣٤/م( ،الشيخ فتح الكاري أو الشيخ فتح اﳌوصلي)ت٢٢٠ه٨٣٥/م(،
الطويل ،والشيخ قضيب البان اﳌوصلي)ت٥٧٣ه١١٧٧/م( ،وجاءت معلوماته مقتضبة جدا عن بعض
تلك الشخصيات ،ﰲ حﲔ أن هناك شخصيات أخرى ذكر أﲰائهم فقط ،ولعل سبب هذا اﻻقتضاب
يعود إﱃ أن اﳍروي أراد أن يسلط الضوء على اﻷعﻼم والشخصيات اﳌوصلية الشهﲑة ﰲ مدينة اﳌوصل،
دون الدخول ﰲ تفاصيل تلك الشخصيات رﲟا لشهر ا ،وﻻن هدف اﳍروي ﱂ يكن توثيق تلك
الشخصيات أو اﳊديث عنها وإﳕا كان هدفه توثيق ما شاهده أثناء رحﻼته من العجائب واﻷبنية
والعمارات ،فضﻼ عن أن الكتاب مقتصر على ذكر الز رات كما اشر أنفا.
ومن اﻷعﻼم والشخصيات الذين ذكرهم اﳍروي ،الشيخ الزاهد اﳌعاﰱ بن عمران الذي قال
عنه...)) :الشيخ اﳌعاﰱ بن عمران من كبار اﻷولياء والصاﳊﲔ يقال اِن ابليس ﲪل بﲔ يديه اﳌصباح إﱃ
اﳌسجد أربعﲔ سنة وﷲ اعلم ((...واﳌعاﰱ بن عمران هو شيخ ﳏدثي أهل اﳌوصل وعاﳌهم وزاهدهم،
ولد سنة)١٢٠هــ٧٣٧/م(ﲰع من العديد من الشيوخ ،وﲰع منه كثﲑون ،قام برحلة علمية ﴰلت بلدا ً
عديدة ،منها بغداد والكوفة والبصرة ومكة ،ومن اﳉدير لذكر أن أبو زكر اﻻزدي اﳌؤرخ اﳌوصلي
الشهﲑ)ت٣٣٤هـ٩٤٦/م( قدم معلومات مهمة جداً ومفصلة عن اﳌعاﰱ بن عمران وبﲔ مكانته ومنزلته
وعلمه وورعه  .أما الشخصية الثانية الﱵ عرفت ﰲ مدينة اﳌوصل وذكرها اﳍروي فهو الشيخ السراج
اﳌقرئ ،الذي يعد احد علماء اﳌوصل وهو علي بن سعادة أبو اﳊسن اﳉهﲏ اﳌوصلي ،وقد وصف
لورع ورحل إﱃ بغداد وﲰع من شيوخها وحدث عنه ﲨاعة ،توﰲ ﰲ مدينة اﳌوصل سنة)
٥٢٩هـ١١٣٤/م ( .والشخصية الثالثة الﱵ أشار إليها اﳍروي ،هو والده الشيخ أبو بكر اﳍروي وكان
من الشيوخ الزهاد وقدم إﱃ اﳌوصل وأقام ا إﱃ أن توﰲ كما ذكر أنفا .
)(٦٢

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

ومن اﻷعﻼم اﳌوصليﲔ الذين ذكرهم اﳍروي أيضا وكانوا من الرجال الصاﳊﲔ ،الشيخ النساج،
عمر طويﻼً ،وكان يتكسب قوته من
وهو أبو اﳊسن خﲑ النساج ،أصله من سامراء إﻻ انه أقام ببغداد ّ
اﳊياكة ونسج الثياب ،ولذلك عرف لشيخ النساج ،ويقع مرقده ﰲ ﳏلة اﳌشاهدة لقرب من اﳌقابر
الﱵ ﲢف ﲟرقد اﻹمام الباهر واﳌدفون فيها ،والشخصية اﻷخرى الﱵ ورد ذكرها لدى اﳍروي من أهل
اﳌوصل ،الشيخ فتح الكاري وهو أبو نصر و الفتح بن سعيد الكاري اﳌوصلي ،الذي سار ذكره شرقاً
وغر ً ،والكاري نسبة إﱃ الكار ،وهي قرية عند اﳌوصل ،ينسب إليها فتح الكاري ومن اﳉدير لذكر أن
اﻷخﲑ عرف أيضا لفتح اﳌوصلي ،وأهل اﳌوصل يسمونه)الشيخ فتحي( وﲰيت اﶈلة الﱵ دفن فيها
ﳏلة الشيخ فتحي وتوﰲ فيها سنة)٢٢٠هـ٨٣٥/م( .فضﻼ عن ذلك فقد ذكر اﳍروي الفتح اﳌوصلي،
وهو أبو ﷴ الفتح بن ﷴ بن وشاح اﻻزدي اﳌوصلي ،والذي توﰲ سنة)١٧٠هــ٧٨٦/م( وكان احد
الزهاد والعارفﲔ واﻷولياء واﻻجواد ،ومشهورا لعبادة والفضل ،وهو الفتح اﳌوصلي الكبﲑ ،حدث عنه
الكثﲑون ،كان كثﲑ البكاء من خشية ﷲ ،مﻼزماً قيام الليل ،وعند وفاته ﱂ يبق ملي وﻻ ذمي إﻻ
وحضرها.
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لعل ما ﳝيز ابن الشعار)ت٦٥٤هـ١٢٥٦/م( انه يﱰجم احيا لشخصيات من اسرة واحدة ،وهذا ما

حدث مع اسرة قليج بن تكﲔ خان وهي اسرة من اصول تركية" من ولد اﻻتراك" ،ولد افرادها وعاشوا
ﰲ اﳌوصل خﻼل )القرنﲔ السادس والسابع اﳍجريﲔ/الثاﱐ عشر والثالث عشر اﳌيﻼديﲔ( ،وهي حقبة
شهدت ظهور الكثﲑ من اﻻسر العلمية اﳌشهورة مثل اسرة ابناء اﻻثﲑ ،ابناء منعة ،ابناء مهاجر وغﲑها
من اﻻسر ،لكن اسرة قليج بن تكﲔ خان ﱂ تنل من الشهرة ﲟا ﳚعل افرادها وسﲑ م مادة ﰲ كتب
الﱰاجم ،وذلك ﻷسباب ﲣص عصر تلك اﻻسرة واﻻوضاع السياسية الﱵ واكبتها ﰲ اﳌوصل واطرافها.

وقد ترجم ابن الشعار ﰲ كتابه اﳌوسوم) قﻼئد اﳉمان ﰲ فرائد شعراء هذا الزمان( لثﻼثة من افرادها
وهم  :ابو اﳊسن علي بن ﷴ بن يوسف بن قليج بن تكﲔ خان اﳌوصلي اﳌولد واﳌنشأ)-٥٤٦
٦١٦هـ١٢١٩-١١٥١/م(،اﳌلقب ﳌؤيد اﳉاندار ،وهو كبﲑ اﻻسرة كان مولعا بسرد اﻻحداث
لتارﳜية اذ وصفه ابن الشعار نه ":كان رجﻼ عاقﻼ من اهل الفضل واﳌعرفة خبار الناس وا مهم حسن
اﻻقتصاص ﳍا" ،فضﻼ عن قيامه ﲜمع كتاب ﲰاه" مساهر السامر ومسامر الساهر" الذي احتوى على
الكثﲑ من اﻻشعار واﳊكا ت ،لكن مع اﻻسف ﱂ يصلنا وهو من مفقودات الﱰاث العرﰊ ،ويتبﲔ ان
طابعه ادﰊ قد ﻻ ﳜتلف عن ادبيات القرن السادس اﳍجري /الثاﱐ عشر اﳌيﻼدي،.

وقد عمل ابو اﳊسن علي بن ﷴ بن قليج بن تكﲔ خان جند ﰲ اﳌوصل بوظيفة مستحفظ القلعة
ﰲ عهد اﳌلك نور الدين اﰊ اﳊارث ارسﻼن شاه بن مسعود بن زنكي)٦٠٧-٥٨٩هـ-١١٩٣/
١٢١٠م( ،وبعده لولده القاهر عز الدين اﰊ الفتح مسعود)٦١٥-٦٠٧هـ١٢١٨-١٢١٠/م( واستمر

ﰲ عمله هذا حﱴ وفاته ﰲ اﳌوصل ودفن بظاهر البلد ﲟقﱪة الباب الكاري الﱵ تقع لربض اﻻعلى
اﳌطل على دجلة.
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يﻼحظ ﳑا سبق ان هذه اﻻسرة ظهرت ﰲ وقت ﱂ تكن الدولة الزنكية ﰲ ذروة قو ا و نفوذها
وسلطا ا ،بل ظهر ﳒم البيت اﻻيوﰊ بشخصه صﻼح الدين اﻻيوﰊ ،و لتاﱄ فان هذه اﻻسرة ﱂ تواكب
التغيﲑات ﰲ اﳌوصل وبﻼد الشام ،ولعل اخﻼصها للزنكيﲔ كان من اهم عوامل استبعادها ﻻسيما وان
كبﲑ اﻻسرة ابو اﳊسن علي بن قليج بن تكﲔ خان كان مستحكما لقلعة اﳌوصل للدولة الزنكية وهذا
ما جعله ﳛسب على العهد القدﱘ لنسبة لﻼيوبيﲔ وملوكهم ،ويبدو إن أ اﳊسن علي كان من
اﳌتصدين لصﻼح الدين اثناء حصاراته الثﻼثة للموصل اﻻول سنة )٥٧٩هـ١١٨٣/م( ،والثاﱐ
سنة)٥٨١هـ١١٨٥/م( ،والثالث ايضا ﰲ سنة)٥٨١هـ١١٨٥/م( ،هذا ما جعله هو ومن جاء بعده من

افراد اسرته مستبعدين عن اﳌشهد السياسي ،و لتاﱄ اراد ابن الشعار ان يﱪزهم لسببﲔ:
اﻻول :تعصبه ﳌدينة اﳌوصل وشخصيا ا ،والثاﱐ :اعطائهم حقهم كو م حافظوا على الوﻻء للزنكيﲔ وﱂ

يتقلبوا مثل غﲑهم ،بدليل استشهاد ابن الشعار ببعض اﻻبيات الشعرية الﱵ انشدها ابو اﳊسن علي بن

قليج اﳌتضمنة ذم الزمان وتقلب اﻻحوال وهي:
أﳎاور البيت العتيق و ركي رهن البابه

إخالك منص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفا
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َ

فالعدو قد أشتفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

إمنن علي وبة ُﲢيي الكئيب من الكأبه
ْ
اما الشخصية الثانية من هذه اﻻسرة هو اخاه ابو عبدﷲ ﷴ بن ﷴ بن يوسف بن قليج بن تكﲔ خان
اﳌوصلي اﳌعروف بن آيدغدي)٦٣٠-٥٥٩هـ١٢٣٢-١١٦٣/م( كان جند ايضا ،ﰒ ترك اﳉندية،
وسلك طريق التصوف وتنقل ﰲ اﻻمصار ومال اﱃ مصاحبة أصحاب اﻻحوال والدين فاصبح من
اﳌتصوفة بدليل وصف ابن الشعار له بعد لقائه به قائﻼ" :وكان شيخا أشقر نقي الشيبة ،عرضها ملء

بدنه ،مربوعا" ،وله ابيات شعرية منها:

سق ـ ــى الوﲰـ ــي إذ وكفا
مضـ ــى ومضى لذيذ العمر

زم ـ ــا َن شبيبة وكفى

وخلف اﻻس ـ ـ َفا
فيه
َ

ﰲ حﲔ ان الشخصية الثالثة لتلك اﻻسرة هو ابو عبد ﷲ ﷴ بن علي بن ﷴ بن يوسف بن قليج بن
تكﲔ خان اﳌوصلي ولد سنة)٥٧٥هـ١١٧٩/م( كان ﰲ زمن ابيه ابو اﳊسن علي ﰲ نعمة وافرة وجاه
بسيط واتصل ﲞدمة اﳌلك العادل نور الدين ابو اﳊارث ارسﻼن شاه بن مسعود بن مودود اﳌستوﱄ على
اﳌوصل ،وقد ذكره ابن الشعار نه كان ":امﲑا جليﻼ ،مذكورا ﰲ زمانه ،ﳜالط أهل اﻻدب واﳊديث،
ويغشاه ﲨاعة من الفضﻼء" ،ويبدو ان منصب والده مستحفظا لقلعة اﳌوصل جعله يتصل ﲟلك اﳌوصل
نور الدين ارسﻼن شاه ويصبح ﰲ هذه اﳌنزلة ،بدليل ان حاله ﱂ يستمر على ذلك طويﻼ ،فبعد وفاة
)(٦٥
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والده تناقصت احواله وضعف امره وترك ما كان عليه ،وصار فقﲑا يلبس الصوف ويتنقل ﰲ البﻼد
متفوها لشعر من اجل التقرب من اﳊكام واﳊصول على اﳌال القليل ومن البﻼد الﱵ انتقل اليها ابو
عبد ﷲ ﷴ بن علي مدينة حلب وذلك سنة)٦٣٥هـ١٢٣٧/م( ،وكان قد التقى به ابن الشعار ورأى
احواله الﱵ وصل اليها فنقلها الينا قائﻼ ":شاهدته ﲟدينة حلب ،وهو شيخ ،والفقر مؤثر عليه ،واﳊاجة
قد مسته ،والدهر قد أ خ عليه بكلكله ،وله عيال ،وهو على ما أشد ما يكون من الفقر والفاقة ورﲟا
استجدى شعاره ،وارتزق ا كﱪاء حلب ،ويقنع منهم لنزر الطفيف"،وبقي يعيش حياة الفقر واﳊاجة
الﱵ دفعته اﱃ اﻻدعاء ﲟعرفة اﳊديث وﲰاعه ،حﱴ انه عمل اربعﲔ حديثا واهداها اﱃ بعض ملوك بﲏ

ايوب ،اذ انشد:
وإﱐ ﰲ ﲪلي كتا ً وضعتهُ واودعته النـ ـ ـ ـ ـ ــثر اﳌفصل والشعرا
اﱃ ِ
ملك ﰲ ِ
العلم واحد عصره كمهد اﱃ ﴰس النها ِر سﲎ الشعرى.
ويبدو ان الشخصية الثالثة ابو عبد ﷲ ﷴ ﱂ يكن ﰲ عزة نفسه ﲟستوى قي افراد اﻻسرة وشهادة
ابن الشعار بوصفها اﳌنصف تعﱪ ﲤاما عن ما وصلت اليه اﻻوضاع لتلك اﻻسرة ،ﻻسيما ﰲ خارج
ﳏيطها اﳌوصل،اذ ذكر ابن الشعار ان أ عبد ﷲ ﷴ قد حبس ﰲ اربل دون ذكر السبب او اي
تفاصيل اخرى ،ﰲ حﲔ ذكر لنا ان له اخ ،لكننا ﱂ ﳕلك اية معلومات عنه حﱴ اﲰه ،ويبدو ان هذه
اﻻسرة ﱂ تواكب متغﲑات اﻻحداث وانتقال السلطة من البيت الزنكي اﱃ البيت اﻻيوﰊ ،وان اﻻيوبيﲔ
انفسهم ﱂ يتعاملوا معها ﳌواقف سابقة ﲣص الزنكيﲔ.

)(٦٦
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إن هذه اﳌقالة ﳏاولة لبيان دور ﳎموعة من تراجم اﻻعﻼم اﳌوصليﲔ الذين ورد ذكرهم ﰲ كتاب
)تلخيص َْﳎ َمع اﻵداب ﰲ معجم اﻷلقاب( ﻻبن الفوطي ودورهم ﰲ تكوين الصﻼت العلمية بﲔ مدينﱵ

اﳌوصل وبغداد .وابن الفوطي
هو ابو الفضل عبد الرزاق بن
ج الدين الشيباﱐ اﳊنبلي
اﳌلقب بكمال الدين الذي ولد
ببغداد

سنة

)٦٤٢هـ

/

١٢٤٤م( ،ويرجع الفضل
ﻷسرته ﰲ توجيهه توجيهاً علمياً
وأدبياً صحيحاً ،فقد كان ﻷبوه
وجده الفضل اﻷكﱪ ﰲ تعريفه

على شيوخه وأساتذته ﰲ بغداد
الذين أخذ عنهم العلم منذ
حداثة ِ
سنه .وأصبح لذلك أثر
كبﲑ ﰲ ﳕو شخصيته العلمية
وانقطاعه إﱃ الدرس وتردده إﱃ
)(٦٧
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أصحاب ِ
العلم واﻷدب فكان ﳛضر مع والده ﳎالس الوعظ والصوفية واﶈدثﲔ فضﻼً عن حضوره
ﳎالس اﻷد ء والعلماء .وتوﰲ ببغداد سنة )٧٢٣هـ١٣٢٣/م( ويعد ابن الفوطي من أبرز مؤرخي القرن
الثامن عشر للهجرة /الرابع عشر للميﻼد ،ذلك القرن الذي ﲤيز نتقال سياسي خطﲑ من عصر
اﻻستقﻼل والتحرر العرﰊ إﱃ عصر السيطرة اﳌغولية.
أما كتابه )تلخيص ﳎمع اﻻداب ﰲ معجم اﻻلقاب( فيعد من أبرز وأهم اﳌصادر التارﳜية عن
العصر العباسي اﻷخﲑ ،وفﱰة اﻻحتﻼل اﳌغوﱄ مرتب على حسب الﱰاجم ،وما وصلنا من هذا الكتاب
اﳉزءان الرابع واﳋامس وﳘا قصان وقد طُبِعا .وعرض ابن الفوطي تراﲨه وفق منهج خاص به ،إذ رتب
القاب اﳌﱰﲨﲔ وفق حروف اﳌعجم ،مع مراعاة تسلسل اﳊرف الثاﱐ من اللقب .وقد حوى مادة رﳜية

ترجع إﱃ بدء اﳋليقة ،إذ ترجم لﻸنبياء ﰒ للمشهورين الذين ﳝثلون شرائح اجتماعية ﳐتلفة منهم اﻻكابر

والعلماء والصوفية والفقهاء والوزراء وغﲑهم ،على مدى اﳊقب التارﳜية اﳌتوالية ،ومن ﳐتلف اﳌدن

العربية اﻻسﻼمية سواء الذين رحلوا إﱃ بغداد أو ﱂ يرحلوا اليها ،حﱴ عصره الذي عاش فيه ،ومن اﳉدير
لذكر ،ان ابن الفوطي قد خص العصر العباسي ،وعصر اﳌغول ﳘية كبﲑة ،وذلك لسعة الفﱰة الﱵ
تناوﳍا ،وتوسعه ﰲ ذكر بعض حوادثها وتراﲨها ،ﻻسيما تراجم اﳌعاصرين له ،الذين رآهم أو التقى م أو
ﲰع عنهم ،وبذلك كان أحد شهود عصره الذي عاش فيه ،ومن هنا جاءت مكانته لدى اﳌؤرخﲔ من
بعده إذ اعتمدوا عليه ونقلوا منه .وﲟا أن بغداد ﲤثل مركز اﳋﻼفة العباسية ،ومن أهم مراكز اﳊركة
الفكرية ﰲ ذلك العصر ،لذلك فقد قصدها الكثﲑ من العلماء من ﳐتلف اﳌدن ،ومن هذه اﳌدن مدينة
اﳌوصل الﱵ نبغ فيها علماء ساﳘوا ﰲ تطوير اﳊركة العلمية ﰲ اﳌدنية كمحدثﲔ وفقهاء واد ء وشعراء

وكتّاب زاروا بغداد.

وقد ترجم ابن الفوطي ﳋمس وثﻼثﲔ شخصية من اﳌوصل ،زارت بغداد تعود لفﱰات زمنية

ﳐتلفة من القرن الرابع للهجرة إﱃ القرن السادس للهجرة ،فضﻼً عن شخصيات معاصرة ﻻبن الفوطي
من النصف اﻻول من القرن الثامن للهجرة ،وقد تنوعت هذه الﱰاجم ما بﲔ ﳏدثﲔ وفقهاء واد ء
وشعراء ووزراء وخطباء .وفضﻼً عن ذلك فقد تعددت اسباب رحلتهم إﱃ بغداد منها للدراسة على شيوخ
بغداد ،أو لغرض ﲨع الكتب وﲰاعها على مؤلفيها ،ومثل هؤﻻء اﻻعﻼم جانباً مهماً من هذه الصﻼت

الﱵ كانت قائمة بﲔ اﳌوصل وبغداد .ونظراً للمكانة العلمية البارزة ﳍؤﻻء العلماء ،جعلت البعض منهم
مدرسﲔ ومعيدين ﰲ ابرز
يتوﱃ مناصب مهمة اثناء تواجدهم ﰲ بغداد ،فقد اصبحوا قضاة وكذلك ّ

مدارس بغداد كاﳌدرسة النظامية ،ﰒ ﰐ لدرجة الثانية اﳌدرسة اﳌستنصرية و من ذلك على سبيل اﳌثال
)(٦٨
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اﳌعيد والفقيه عز الدين ابو الفضل عبد العزيز بن ﲨعة اﳌوصلي )ت ٦٩٦هـ١٢٩٦/م( الذي كان
معيداً ﰲ اﳌدرسة اﳌستنصرية واﳌدرس عماد الدين ابو الفضل ﷴ بن يونس بن منعة اﳌوصلي )ت
مدرساً ﰲ اﳌدرسة النظامية.
٦٠٨هـ١٢١١/م( الذي كان ّ
و ﳌقابل كانت هناك رحلة معاكسة من علماء بغداد إﱃ اﳌوصل لنفس الدوافع السابقة الذكر،

فضﻼً عن السكن فيها بشكل دائم أو لفﱰة مؤقتة وعددهم اثنا عشر شخصية .مثل الفقيه والقاضي ﳎد

الدين ابو اﳋﲑ مسعود بن اﳊسﲔ ،الذي ذهب إﱃ اﳌوصل ﲟهمة حيث بُعث رسوﻻً من الديوان ﰲ عهد

اﳋليفة اﳌستنجد

إﱃ حاكم اﳌوصل وتوﰲ ﳌوصل سنة )٥٧١هـ١١٧٥/م( ،واﶈدث موفق الدين

ﲪزة بن علي بن اﰊ مضر العلوي الذي سكن خر عمره اﳌوصل وحدث ا إﱃ أن توﰲ فيها سنة
)٥٨٢هـ١١٨٦/م( واﶈدث عفيف الدين مسمار بن عمر بن ﷴ البغدادي الذي سكن اﳌوصل

وحدث ا وتوﰲ فيها ايضاً سنة )٦١٩هـ١٢٢٢/م( واﻷديب فخر الدين جعفر بن مكي بن علي
البغدادي الذي سافر إﱃ اﳌوصل ليقرأ الفقه على اﰊ حامد بن يونس بن منعة ﰒ رجع إﱃ بغداد وتوﰲ
فيها سنة )٦٣٩هـ١٢٤١/م( ،وتبﲔ لنا ﳑا سبق القيمة التارﳜية لكتاب تلخيص ﳎمع اﻵداب ﰲ معجم
اﻻلقاب ﳌؤلفه ابن الفوطي.

)(٦٩

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

النشاطات العلمية ﳌركز دراسات اﳌوصل
الندوة العلمية :٥٨
برعاية اﻷستاذ الدكتور قصي كمال الدين اﻻﲪدي اﶈﱰم رئيس جامعة اﳌوصل و شراف
اﻷستاذ الدكتور ميسون ذنون العباﳚي مديرة مركز دراسات اﳌوصل.
عقد مركز دراسات اﳌوصل ندوته العلمية ) (٥٨اﳌوسومة السمات اﳊضارية لوﻻية
اﳌوصل خﻼل العهد اﳉليلي ١٨٣٤-١٧٢٦م ﰲ  /٣٠تشرين الثاﱐ ٢٠٢١/وعلى قاعة
اﳌنتدى العلمي واﻻدﰊ الساعة العاشرة صباحاً
وتضمن منهاج الندوة ما ﰐ
 -١اﻻفتتاح بتﻼوة آي من الذكر اﳊكيم للقارئ الدكتور عبد اﳌلك سليمان /جامعة اﳌوصل  /مدير
قسم النشاطات الطﻼبية
 -٢كلمة اللجنة التحضﲑية القتها  :اﻻستاذ الدكتور ميسون ذنون العبايـجي مديرة مركز دراسات
اﳌوصل
 -٣اﶈاضرة اﻻفتتاحية ) :ريخ اﻻسرة اﳉليلية ﰲ اﳌوصل( يلقيها :اﻻستاذ الدكتور ابراهيم خليل
العﻼف/استاذ التاريخ اﳊديث اﳌتمرس/جامعة اﳌوصل.
 -٤توزيع الشهادات التقديرية من قبل السيد رئيس اﳉامعة على السادة اﳌشاركﲔ ﰲ الندوة

بدء اعمال الندوة العلمية

اﳉلسة اﻻوﱃ ترأسها أ.م.د .علي ﲪزة عباس الصوﰲ /كلية الﱰبية اﻻساسية/جامعة اﳌوصل
و

مقرر اﳉلسة :أ.م.د .هدى سﲔ يوسف الد غ /مركز دراسات اﳌوصل

البحوث الﱵ القيت ﰲ اﳉلسة اﻻوﱃ وهي:
-١

النسيج اﳊضري والتخطيط العماري ﰲ اﳌوصل خﻼل العهد اﳉليلي /أ.د .اﳌتمرس اﲪد قاسم

اﳉمعة.
-٢

التطور العمراﱐ ﳌنطقة اسواق اﳌوصل ا ن العهد اﳉليلي/أ.م .ﳑتاز حازم داؤد الديوه جي/استاذ

مساعد متقاعد
-٣

ومضات

رﳜية لﻸسرة اﳉليلية ﰲ اﳌوصل /أ.م.د .علي ﲪزة عباس الصوﰲ

و أ.م.د .ماهر حامد جاسم النورة /كلية الﱰبية اﻻساسية /قسم التاريخ.
)(٧٠

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

-٤

أعيان القرن الثامن عشر ﰲ الدولة العثمانية )اﳉليليون ﰲ اﳌوصل أﳕوذجاً( /
أ.م.د .عماد عبد العزيز يوسف /كلية الﱰبية اﻻساسية /قسم التاريخ

-٥

الكوارث واﻷوبئة ﰲ اﳌوصل ﰲ العهد اﳉليلي من خﻼل مذكرات اﻻب دومينيكو ﻻنزا /
أ.م.د .ﳏمود صاﱀ سعيد /كلية اﻻداب /قسم التاريخ

وترأست اﳉلسة الثانية أ.م.د .عروبة ﲨيل ﳏمود /مركز دراسات اﳌوصل
و مقرر اﳉلسة :م.د .حنان عبد اﳋالق السبعاوي /مركز دراسات اﳌوصل
البحوث الﱵ القيت ﰲ اﳉلسة الثانية:

 -١ﳕو النتاج العلمي ﰲ اﳌوصل خﻼل العهد اﳉليلي  /١٨٣٤-١٧٢٦أ.د .ذنون يونس الطائي/
مركز دراسات اﳌوصل.

 -٢اﳌوصل واﻻسرة اﳉليلية من منظور اكادﳝي /أ.د .صر عبد الرزاق اﳌﻼ جاسم /كلية اﻻداب /قسم
التاريخ
 -٣مدارس اﳌوصل وطلبتها ﰲ العهد العثماﱐ "الفﱰة اﳉليلية" /أ.د .علي ﳒم عيسى /الكلية الﱰبوية /
وزارة الﱰبية
 -٤اﳌدارس الدينية اﳌوصلية خﻼل اﳊكم اﳉليلي /أ.م.د .عروبة ﲨيل ﳏمود  /مركز دراسات اﳌوصل.
 -٥اﻻسرة اﳉليلية ﰲ اﳌوصل :دراسة ﰲ نتاجا م العلمية واﻻدبية واسهاما م اﻻقتصادية والعمرانية
٢٠٢١-١٨٣٤م /الباحث ﷴ توفيق الفخري.
" -٦إستكشافات ﳌواقف اﳌؤرخ بﲑسي كيمب  Percy Kempمن تدوينات مؤرخي اﳌوصل ﰲ
العهد اﳉليلي ١٨٣٤ – ١٧٢٦م " ﲝث ﰲ التوثيق التارﳜي اﶈلي /م.د .علي ﳏفوظ اﳋفاف/

مديرية تربية نينوى.
 -٧التعريف ﲟؤرخ اﳌوصل سﲔ بن خﲑ ﷲ العمري – مع قراءة ﰲ ﳐطوطة )اﻵ ر اﳉلية ﰲ اﳊوادث
اﻷرضية( الﱵ تعود للعهد اﳉليلي /أ.م.د .ﷴ نزار الد غ /مركز دراسات اﳌوصل.

)(٧١

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(



)(٧٢

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

)(٧٣

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

)(٧٤

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

)(٧٥

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

)(٧٦

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

)(٧٧

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

)(٧٨

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

)(٧٩

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

)(٨٠

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

)(٨١

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

)(٨٢

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

)(٨٣

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

دورات التعليم اﳌستمر
ت
.١

اس ال ورة
رات

اه ة ال

)اﻻس اب -اﻵثار-

ال اض ون

الف ة ال

أ.م .ه اء جاس
ال عاو

.٢

.٣

ال عاي

أ.م.د .مها سع

ال

ح

ن ام الق اء في

أ.م.د .ع و ة ج ل
م

ال صل أواخ العه

.٤

ال ع

قع و

العال ي مع ال

و ﻼب ال راسات

٢٠٢١/٩/٢٤

اﻻل

ال
ون ة

اسات ة ال امعة

ي مان -٤

ع

و ﻼب ال راسات

٢٠٢١/١٠/٥

اﻻل

ات

ال
ون ة

العل ا

د

اسات ة ال امعة

-٢٤

ع

و ﻼب ال راسات

٢٠٢١/١٠/٢٥

اﻻل

ات

ال
ون ة

العل ا

الع اني
ا

اسات ة ال امعة

ي مان -٢٣

ع

ات

العل ا

ال عال ات(
العل ة ل

ه فة

م ة ال ورة

م ان اقام ها

أ.م.د .ﷴ ن ار ال اغ

على

اسات ة ال امعة

ي مان -٢٦

ع

و ﻼب ال راسات

٢٠٢١/١٢/٢٧

اﻻل

العل ا

م ي ة ال صل

)(٨٤

ات

ال
ون ة

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

الورش العلمية:
ال اض ون

ت

اس ال رشة

.١

ال ع

قع ان ن

ارش

العال ي مع

ذ

الف ة ال

ن اذج لل

ه فة
م ة ال رشة

أ.م.د .ﷴ ن ار ال اغ

اسات ة ال امعة

٢٠٢١/١٠/١٤

و ﻼب ال راسات

م ـــــــــــــــــان
اقام ها
ع

ال

اﻻل

ات
ون ة

العل ا

فات

ال صل ة

.٢

ك ة ال خ ل الى
ال قع اﻻل

ال

ع

ى

مه

وني

.٣

ال

ار )ت٦٨٦ه

و ﻼب ال راسات

ال
ون ة

اﻻل

العل ا

ل لة دراسات م صل ة
القاضي ب هان ال ي

اسات ة ال امعة

٢٠٢١/١٠/٣٠

ع

ات

م.د .ح ان ع ال ال
ال عاو

اسات ة ال امعة

٢٠٢١/١١/١١

و ﻼب ال راسات

ع

ال

اﻻل

ات
ون ة

العل ا

١٢٨٧/م( دراسة في
س ته.

.٤

س ﻼت م ل
ال صل م

ادارة

أ.د .ذن ن ي ن

اسات ة ال امعة
و ﻼب ال راسات

اًر ل راسة ال ائي

العل ا

تارخ ال صل
ال عاص -١٩٢٤
١٩٦١

)(٨٥

٢٠٢١/١٢/١٦

ع
اﻻل

ات

ال
ون ة

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

اﳒاز البحوث العلمية للمركز
ﰎ اﳒاز البحث اﻻول اﳌقدم لس ادارة اﳌركز من قبل اﻻساتذة والتدريسيﲔ ﰲ مركز
دراسات اﳌوصل وكما ﰐ:

ن ذن ن ال ا ي /الـ حﻼت العل ــة لعل ــاء ال صــل الــى غـ اد فــي القـ ن ال ــادس

 -١أ .د .م
اله

 /ال اني ع

 -٢أ.د .ذن ن ي ن

ال ﻼد

ال ائي/ن

 -٣أ .م .د .علي اح

الع

 -٤أ.م.د .ع و ة ج ل م

ال اج العل ي خﻼل العه ال ل لي ١٨٣٤-١٧٢٦
 /ال

)دراسة في ال روث ال قافي ال صلي(

د /ال ارس ال ي ة ال صل ة خﻼل ال

 -٥أ.م.د .مهــا ســع ح ـ  /س ـ اعات ال ـ ي
الق ن

ال ام

لعل ــاء ال صــل وال

ال ل لي

ـ ة فــي م اس ـ ال ــج خــﻼل

وال ادس اله
/وصف بﻼد الجزيرة م ن خ ﻼل كت اب المس الك والممال ك للمهلب ي ت :

 -٦أ.م.د .ﷴ ن ار ح
 ٣٨٠هـ  ٩٩٠ /م
اس ي سف /ت اج م ن ال
 -٧أ.م.د .ه

ة الف ات ة ع ـ ابـ ال ــعار ال صــلي )ت٦٥٤هــ/

١٢٥٦م(

 -٨م.د .ح ــان ع ـ ال ــال ال ـ عاو /العﻼقــات ال اس ـ ة ب ـ

م ي ــة ال صــل ون ـ

مــا ب ـ

)٦٥٦-٥٢١ه١٢٥٨-١١٢٧/م(.
 -٩أ .م .ه اء جاس ﷴ /ال عل اﻻهلي وال ـ مي فــي م ـ ان ال ف ـ ل /د ارســة م ان ــة فــي م ي ــة
ال صل

-١٠

م.د صه

ز ة ال ل

ﻷب الع

حازم الغ ـ ف  /م قــف سـ ار ال اســي مـ ال صــل مـ خــﻼل ــاب
)ت ٦٦٠هـ١٢٦٢/م(

)(٨٦

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

اﳊلقات النقاشية:
ﰲ اطار اﳋطة العلمية للعام الدراسي  ٢٠٢٢-٢٠٢١ﰎ اقامة اﳊلقات النقاشية اﻻتية وعﱪ
اﳌنصات اﻻلكﱰونية:
اس ال اح
 .١أ .د .ذن ن ي ن

ع ان ال

ال ائي

ال ار خ

ن ـ ال ــاج العل ــي خــﻼل العه ـ ال ل لــي ٢٠٢١/١٠/١٣ -١٧٢٦
١٨٣٤

 .٢أ.د.م

ن ذن ن ال ا ي

عﻼقــة ال صــل ــال

ة الف ات ــة فــي ض ـ ء ــاب ٢٠٢١/١٠/٢٧

تارخ الفارقي
 .٣أ.م.د .علي اح

ال

ﷴ الع

 .٤أ.م.د .ع و ة ج ل م

د

 .٥أ .م .د .مها سع ح

ال فاف

)دراسة في ال روث ال قافي ال صلي(

ال ارس ال ي ة ال صل ة خﻼل ال
سـ ـ اعات ال ـ ـ ي

لعل ـــاء ال ص ــل وال

م اسـ ـ ـ ال ـ ــج خ ـ ــﻼل القـ ـ ـ ن

ال ـ ــام

٢٠٢١/١١/١٠

ال ل لي ٢٠٢١/١١/٢٤
ـ ـ ة ف ــي ٢٠٢١/١٢/٨
وال ـ ــادس

اله
 .٦أ.م.د .ﷴ ن ار ال اغ

وصف بﻼد الجزيرة من خﻼل كتاب المسالك
والممالك للمهلبي ت  ٣٨٠ :ه ـ ٩٩٠ /م

)(٨٧

٢٠٢١/١٢/٢٢

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

اﻻصدارات العلمية ﳌركز دراسات اﳌوصل
اصدار كتاب اﳌؤﲤر العلمي الرابع و الدوﱄ اﻻول عن الدولة النورية
صدرت النسخة الورقية من كتاب وقائع اعمال اﳌؤﲤر العلمي الرابع والدوﱄ اﻻول اﳌوسوم الدولة
النورية بﲔ التكوين والنهوض الذي نظمه اﳌركز بتاريخ  ٢٥ -٢٤شباط  ٢٠٢١عن دار نور حوران
السورية للدراسات والنشر والﱰاث السورية وهي البحوث اﳋاصة عمال اﳌؤﲤر الدوﱄ الذي اقامه

مركز دراسات اﳌوصل.

)(٨٨

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

)(٨٩

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

وقد تشرف مركز دراسات اﳌوصل ﰲ  ٢٠٢١/١٢/٢٩بز رة السيد مساعد رئيس جامعة اﳌوصل
للشؤون العلمية اﻻستاذ الدكتور منﲑ ساﱂ طه اﱃ مبﲎ مركز دراسات اﳌوصل وذلك لﻼحتفاء مع كادر
اﳌركز بصدور الكتاب.
وقدمت مديرة اﳌركز اﻻستاذة الدكتورة ميسون ذنون العباﳚي خﻼل هذه الز رة شرحا وافيا عن
واقع عمل اﳌركز وقد زار السيد مساعد رئيس اﳉامعة للشؤون العلمية مكتبة اﳌركز وارشيف الو ئق
واطلع كذلك على بعض الكتب النادرة والعائدة اﱃ شخصيات موصلية قد تﱪعت ا للمركز ،وكذلك

اطلع على بعض اﳌقتنيات الﱰاثية العائدة ﳌتحف الﱰاث الشعﱯ اﳌوصلي .

)(٩٠

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

)(٩١

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

)(٩٢

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

)(٩٣

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

 صدور العدد  ٦٠من ﳎلة دراسات موصلية :ﰎ اصدار العدد الستون من ﳎلة دراسات موصلية الﱵ تضم ﲝو ً علمية

ﳏكمة وهي كاﻻﰐ:

)(٩٤

مـوصليـات
العدد ) ٦٢ :ربيع الثاني ١٤٤٣هـ /كانون اﻻول ٢٠٢١م(

عنوان البحث
-١

اسم الباحث

اﳌرو ت التارﳜية للسﲑة النورية ﰲ كتاب الروضتﲔ ﰲ أخبار م.د  .قيس فتحي اﲪد
الدولتﲔ النورية والصﻼحية ﻷﰊ شامة اﳌقدسي )ت ٦٦٥هـ
١٢٦٧/م(

-٢

اﳉهود الصحية ﳌكافحة مرض الكولﲑا ﰲ

الصفحة
٢٧-١

و أ.م.د .نشوان ﷴ عبدﷲ
أ.د .ذنون يونس الطائي

٤٢-٢٩

اﳌوصل)(١٩٦٧-١٩٦٦دراسة و ئقية
-٣

أﲪد قاسم اﳉمعة نشأته اﻻجتماعية والثقافية

أ.م.د .هشام سوادي هاشم

٥٧ -٤٣

و الباحث ليث يونس خلف عباس
-٤

جائحة كورو وتداعيا ا ﰲ مدينة اﳌوصل لعام ٢٠٢٠

أ.م.د .عروبة ﲨيل ﳏمود

٧٣-٥٩

-٥

اﳌدارس اﻻبتدائية اﻻهلية ﰲ اﳌوصل الواقع والطموح

م.د .لقاء خليل اﲰاعيل ﳛﲕ الغزاﱄ

٨٥-٧٥

-٦

جهود اﳌرأة اﳌوصلية اﳌعاصرة ﰲ تعليم القرآن الكرﱘ،

و م.د .عمر ساجد ﳐلف حسن السامرائي
أ.م.د .إﳝان عبد اﳊميد ﷴ الد غ

١٠٢-٨٧

نرجس و ورقاء اﳉوادي أﳕوذجاً
-٧

اﳌدار النصي ﰲ رواية ِ
)القران العاشر( ﳊسﲔ رحيم دراسة
ّ

-٨

فاعلية اﻻ وعﻼقته لذكاء اﻻجتماعي

م.د .نعيمة يونس الزبيدي

لدى طلبة جامعة اﳌوصل

و أ.د .ندى فتاح العباجي

مهارات التعليم اﻻلكﱰوﱐ لدى اعضاء هيئة التدريس ﰲ

م.د .جنان احسان خليل

-٩

م.د .قتيبة ﳏسن علي

١٢٢-١٠٣

سيميائية ويلية

معاهد الفنون اﳉميلة ﰲ ﳏافظة نينوى

)(٩٥

١٥٧-١٢٣

١٨٤-١٥٩

مـوصليـات
(م٢٠٢١  كانون اﻻول/هـ١٤٤٣  )ربيع الثاني٦٢ : العدد
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