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، أمـا   )١(نعتـه : ءمشتق من الفعل وصف وتصريفه يصف وصفاً، وصفة الـشي         :      الوصف لغة 

فهو عبارة عما دل على الذات بوصفه معنى هو المقصود من جوهر حروفه أي يدل على                : اصطالحاً

  .)٢(قائم بالفاعلالوصف هو ال: الذات بصفة، وقيل

هو علم يهتم بوصف األرض بكونها موطن اإلنسان، وقد اهتم بها العرب قبـل              :     وعلم الجغرافية 

اإلسالم حيث كان لديهم معارف جغرافية أولية عن مناطق شبة الجزيرة العربية ولـم يـتم تـسجيل                  

، وبعد مجيء اإلسالم معلوماتهم الجغرافية بل وصلنا قصائد تحتوي على وصف جغرافي دقيق للمكان

وانتشار القبائل العربية في البالد المفتوحة ازداد االهتمام بعلم الجغرافية وذلك ألسباب دينية وسياسية              

، وقد عرفه بعض الباحثين بأنه علم يعرف منه أحوال األقاليم السبعة الواقعة في الربـع                )٣(واقتصادية

العرض وعدد المدن والجبال واألنهار وغيـر       المسكون من الكرة األرضية ومعرفة خطوط الطول و       

، وجغرافيـة أي    )٥(، فكان في بداية ظهوره يهتم بالجغرافية الوصفية       )٤(ذلك من أحوال الربع المعمور    

فالجغرافية بدون تاريخ جسد هامد والتاريخ      ) جون سمث ( منطقة البد أن ترتبط بتاريخها حسب مقولة      

وقد اهتم علماء الموصل بالوصف الجغرافي للموصل       . )٦(امبغير جغرافية عابر سبيل ال يستقر به مق       

حيث كتب خطبة شعرية في موضـع جغرافـي         ) م٨٧٦/هـ٢٦٣ت(منهم داود بن بولس بيت ربان       

، وكذلك موسى بن شمعون المعـروف بـابن     )٧(ييتطرق الى المناخ والمناطق واختالف األيام والليال      

يقع في خمسة أجزاء وأوضـح      ) األيام الستة (نوان  له كتاب في الجغرافية بع    ) م٩٠٣/هـ٢٩١ت(كيفا  

، ولم يقتصر اهتمام علماء الموصل بهذا العلم علـى          )٨(في كتابه هذا أن الكرة األرضية كروية الشكل       

أهل الذمة بل المسلمين ومنهم المؤرخ أبو زكريا يزيد بن محمد بـن القاسـم المعـروف بـاالزدي                   

لموصل وله معرفة في جغرافيتها وألف كتـاب بعنـوان          فقد اهتم بتاريخ مدينة ا    ) م٩٤٥/هـ٣٣٤ت(

يقع في ثالثة أجزاء لم يصلنا سوى الجزء الثاني الذي يتناول فيه أحـداث الدولـة                ) تاريخ الموصل (

ومن ضمنها الموصل بدليل قـول محقـق الكتـاب          ) م٨٣٨-٧١٩/هـ٢٢٤-١٠١(اإلسالمية لفترة   
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ظر مواطن موصلي تثير اهتمامه بعض حوادث       انه تاريخ عام من وجهة ن     .... واألقرب للصواب   ((

  .)٩())التاريخ التي أثرت في حياة بلده فسجلها بتفصيل وإسهاب وفي صدق وحماس

    فهو يعتبر أول كتاب وصل إلينا من كتب تاريخ مدينة الموصل فضالً عن كتب أخرى مثل كتاب                 

، وهو مـن    )١٠(وفقهاء الموصل إذ أورد فيه معلومات عن علماء       ) طبقات العلماء من أهل الموصل    (

الكتب المفقودة ولهذا الكتاب شهرة كبيرة وله ذكر في كتب المتأخرين وقد كان مصدراً فـي بعـض                  

وذكر فيـه انـساب القبائـل       ) القبائل والخطط (، كما ألف كتاب     )١١()تاريخ الموصل (المواضع لكتابه   

  .)١٢( ولم تصل إليناومنازل سكناهم في مدينة الموصل وهو أيضا من الكتب المفقودة

    أما أهمية البحث فتكمن في مشاهدات االزدي لبعض المشاهد الجغرافية لمدينة الموصل بوصـفه              

أن طريق مروان كان الى الزاب بين بإسـحق وتـل           :(( شاهداً على عصره فعلى سبيل المثال يذكر      

ة وجهة نظره ومـدى     ، وأهمي )١٣())وهو طريق مشهور هناك بمروان، وقد رأيت هذا الطريق        * كيفا

فهمه لتاريخ الموصل من خالل مشاهداته الجغرافية ووصفه لبعض قراها فمثالً يصف أثناء حديثـه               

لمـا وافـى    ): ((م٧٤٥/هـ١٢٨(عن القتال الذي دار بين الخليفة مروان بن محمد وبين شيبان سنة             

جانب الشرقي من مدينة    شيبان الموصل ادخله أهلها، وافى مروان فنزل في قرية يقال لها خُص في ال             

  .)١٤())الموصل على فرسخ منها

    وركز البحث على نصوص االزدي بكل ما يتعلق بذكر جغرافية مدينة الموصـل فقـط أي مـا                  

أحدثته الطبيعة على جغرافية المدينة وأثره على الواقع السكاني والسياسي، وليس لإلنسان أي تـدخل               

أن هذه األعمال والقـرى كانـت       : ر في البحث ألسباب منها    بها، أما أعمال الموصل وقراها فلم تذك      

تابعة للموصل من الناحية اإلدارية في العصر األموي والعباسي وهي كثيرة وامتـدت الـى حـدود                 

  .)١٥(أذربيجان وأرمينيا، كما أن هناك الكثير من الدراسات التي تناولت خطط المدينة وقراها
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عديدة عن نهر دجلة وتتجلى أهميتها بكونه عاش فـي مدينـة الموصـل                   ذكر االزدي نصوص    

ويعرف طبوغرافيتها ومسالكها، وقد اخفق في ذكر تفاصيل كثيرة على نهر دجلـة ولـم يوضـحها                 

للقارئ مثل منبعه أو طوله أو عرضه، ويظهر أن االزدي لم يوضح هذه األمور لقناعتـه أن هـذه                   

ها،لكنه أوضح لنا في نصوصه التي ذكرها عن نهر دجلة انه كان األمور معروفة عند الناس فلم يذكر    

يذكر الحـرب   ) م٧٤٥/هـ١٢٨((بمثابة حصناً عسكرياً يستخدم ألغراض عسكرية، ففي أحداث سنة          

بين الخليفة مروان بن محمد وأحد قادة الخوارج وهو شيبان اليشكري الذي أتى مع قواتـه البالغـة                  

ل فعسكروا على شاطئ دجلة، وخندقوا على أنفسهم وعبروا علـى           اتو الموص (( أربعين ألف مقاتل    

  الوصف البلداني  للموصل  عند االزدي
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. )١٦())دجلة جسوراً من عسكرهم الى المدينة فكانت ميرتهم ومرافقهم منها وخندق مـروان بـإزائهم              

حيث وصف عمقه وسرعة انحداره وجريانه بدليل أن السفن ) م٧٥٩/هـ١٤٢(وذكره في أحداث سنة 

 الهيثم الخزاعي على الموصل رفض والي الموصل اسماعيل أن          كانت تجري فيه ففي والية مالك بن      

يسلم المدينة وتعاون مع قائده ابن مشكان الذي كان معسكر في الموصل في ألفي مقاتل، فكتب الخليفة     

إن كنت سامعاً مطيعاً فسر الى مالك بن الهيـثم، فلـم يعلـم              : ((أبو جعفر المنصور الى ابن مشكان     

 قد صار الى مالك بن الهيثم، وكان مالـك فـي الجانـب الـشرقي مـن                  اسماعيل اال وابن مشكان   

الموصل،وكان اسماعيل بالموصل وقد منعه العبر،وقطع الجسر فانكسر اسماعيل لذلك، وبعث إلـى             

كمـا  . )١٧())السفن فنقل متاعه إليها وانحدر ودخل مالك ابن الهيثم الموصل، وكان خير أمير وأنصفه             

يصف جماله وصفاء مائه من خالل الحديث الذي جرى مـع       ) م٨١٣/ـه١٩٨(ذكره في أحداث سنة     

ـ ١٩٨-١٩٣(احد أفراد حاشيته الخليفة األمين      ) إبراهيم( :حيـث قـال األخيـر     ) م٨١٣-٨٠٩/هـ  

ونحـن حينئـذ   .يا ابراهيم ما ترى طيب هذه الليلة وحسن هذا القمر في السماء وضوءه في الماء ؟           ((

مؤكداً صفاء مائه علـى لـسان       ) م٨٢٥/هـ٢١٠(أحداث سنة   ، كما ذكره في     )١٨())على شاطئ دجلة  

.     )١٩())ما أحسن القمر، وصفاء الماء: ما ترى): ((م٨٣٣-٨١٣/هـ٢١٨-١٩٨(الخليفة المأمون   

يظهر من هذه النصوص أن نهر دجلة استخدم إلغراض عسكرية وأحسن االزدي في وصف 

النهـر  (الموصل وحفـر منـه نهـر يـسمى          جماله وعمقه وسرعة انحداره وانه النهر الوحيد في         

، ولم يوضح لنا االزدي من أي منطقة حفر بل اكتفى بذكر سبب الحفر ومقدار ما انفـق                  )المكشوف

انه في هذه   ) م٧٢٥/هـ١٠٧(عليه من ميزانية الدولة والوقت الذي أنجز به، إذ ذكر االزدي في سنة              

 وكـان   )٢٠())مدينة وشرب منه أكثر أهلهـا     وفيها حفر النهر المكشوف الذي يجيء وسط ال       :(( السنة  

السبب في حفره أن نهر دجلة بعيد عن الموصل والناس كانوا يجلبون الماء من نهـر دجلـة الـذي                    

، كان والي   ةيجري تحت سور نينوى ويالقي السكان مشقة في نقل الماء، ففي احد األيام من هذه السن               

اً في قصره المنقوشة بالموصل ينظـر  جالس) م٧٣٠-٧٢٤/هـ١١٢-١٠٦(الموصل الحر بن يوسف  

إلى الناس فرأى امرأة تحمل جرة فيها ماء وهي تحملها ساعة وتضعها ساعة تستريح قليالً لبعد الماء                 

عن الموصل، فاستعظم ذلك وأثر في نفسه فجمع أهل الخبرة والهندسة وكلفهم بدراسة حفر نهر يأخذ                

ة الموضوع وجد أن مثل هذا العمل يكلف أمواال         مائه من نهر دجلة ويجري نحو الموصل وبعد دراس        

يخبره بعد  ) م٧٤٣-٧٢٤/هـ١٢٥-١٠٥(باهظة وسنين عدة، فكتب إلى الخليفة هشام بن عبد الملك           

  .)٢٢())أن يحفر نهراً في وسط المدينة: (()٢١(الماء عن الموصل فكتب إليه يأمره

الترع والجداول تمر في قرى تقع ضمن           يالحظ أن نهر دجلة هو النهر الوحيد في المدينة وباقي           

أعمال الموصل وليس المدينة نفسها،كما يبدو أن هناك عيوناً و آباراً في الموصل كان الناس يعتمدون           

عليها في أعمالهم المنزلية والزراعية مثل عين كبريت والتي ما تزال موجودة  الى أالن في مكـان                  

 مها سعيد حميد.د
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ما جفت العيون أو اآلبار ولم تعد تكفي لسد الحاجة نتيجـة            وعند. )٢٣()قلعة باشطابيا حالياً  (يعرف بـ   

، قام  )٢٤(لسياسة توطين القبائل العربية التي اتبعها الخلفاء الراشدين ومن بعدهم األمويين في الموصل            

الوالي الحر بحفر النهر وجد في عمله، ولعل رواية مشاهدته للمرأة التي تحمل الجرة ال تنفي نظرية                 

ـ ١١٢(ت، واستمر يجبي المال وينفق على النهر حتى وفاتـه سـنة             العيون التي جف    )٢٥()م٧٣٠/هـ

ـ ١١٤(وعندما تولى أمر الموصل الوالي الوليد بن تليد العباسي لخليفة هشام سـنة               ورد ) م٧٣١/هـ

عليه كتاب من الخليفة األموي يأمره بالجد في حفر النهر فعمل به وانفق األموال حتى فرغ منه سنة                  

سنة وبلغت النفقـة عليـه ثمانيـة ماليـين          ) ١٤( فاستمر العمل بحفره حوالي      )٢٦()م٧٣٨/هـ١٢١(

، ويبدو أنهم وصلوا في مرحلة متقدمة من الحفر في النهر في عهد الوالي الحر بن يوسف                 ) ٢٧(درهم

 وصرفوا أمواالً كثيرة ولم يبقى إال القليل لذلك استكملوا العمل به في عهد الوالي الذي جاء بعده حتى                 

إذ كانت الناس تتوضأ ) م٨٣٧/ هـ٢٢٣(كما ذكر االزدي نهر المكشوف في أحداث سنة   .أكمل الحفر 

ـ                 )٢٨(من نهر المكشوف    ع مما يدل أن هناك جامع قريب من النهر ويـدل أيـضا أن اختيـار الجوام

وفيها :(( كما أكد ابن حوقل على جهود بني أمية في حفر هذا النهر بقوله              . ومواقعها له عالقة بالنهر   

  . )٢٩())نهر يقطعها اتخذه بني أمية بين وسطها وبين مائها

ـ ٩١-٧٣(فيذكر أن الوالي محمد بن مـروان        ) م١٩٢٣ت(      وقد توهم شيخ الربوة      -٦٩٢/هـ

اهـتم المـسلمون    : ((قام بحفر هذا النهر إال انه يؤكد أن هذا النهر حفر من دجلة بدليل قوله              ) م٧٠٩

رفجة واختطها ثم مصرها محمد بن مروان وأجرى لها نهراً من دجلة            بالموصل فسكنها هرثمة بن ع    

  .)٣٠())يشقها تحت األرض
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 )٣١()النهر المكشوف (اسم  : أطلق االزدي على النهر الذي حفر من نهر دجلة تسميات عدة منها                

هر مـستوراً أصـبح     ، أي بدء الناس يرون النهر بعد أن كان الن         )٣٢(والمكشوف يعني الشيء الظاهر   

، وذلك تخليداً لذكرى من كان له فـضل فـي   )٣٣()نهر الحر بن يوسف  ( أطلق عليه اسم   كما   مكشوفاً،

حفر هذا النهر ويبدو أن أوالد أو أحفاد الحر كان لهم نفوذ في المدينة ويبدو من هـذه التـسميات أن                   

لنا رواية مشاهدة الحـر هـذه       االزدي كان متعاطفاً مع األمويين وبخاصة الحر بن يوسف لذلك قدم            

 على الحكم وتخليد ذكراهم، بعكس      افهو يريد أبراز مجد األمويين الذين سيطرو       .المرأة صاحبة الجرة  

بعض الجغرافيين الذين حاولوا طمس أثار بني أمية وما قاموا به من أعمال وتمجيد العباسيين الـذين                 

ـ ٣٨٠ت(مثل المقدسي   ) نهر زبيدة (جاءوا بعدهم فأطلقوا على هذا النهر اسم         : (( قـائالً ) م٩٩٠/هـ

، )٣٤())في ثلثه،شبه حصن يسمى المربعة على نهر زبيدة        البصرة ليس بالكبير   والبلد شبه طيلسان مثل   

. )٣٥())مـن نهـر زبيـدة     .... وشربهم:(( ويذكر أيضا أن أهل الموصل كانوا يشربون من هذا النهر         

  الوصف البلداني  للموصل  عند االزدي
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 زبيدة بنت جعفر بنت أبي جعفر المنصور ولدت في          وأطلق عليه هذا االسم في العصر العباسي الن       

، فلم يعد نفوذ ألبناء الحر بن       )٣٦(الموصل في قصر أبيها المشرف على الربض األسفل من الموصل         

  .يوسف

ويبدو أن نهر دجلة كان يبعد عن مركز المدينة حوالي نصف فرسخ وان أهل الموصل كانوا              

 أو ناخل المدينة وأطرافها ومع اتساع السكان وقلة هذه العيويعتمدون على اآلبار والعيون الموجودة د     

 فلجأوا إلى نهر دجلة ويظهر أن اتساع المدينة في جهة واحدة            سجفافها لم تعد تكفي لسد حاجات النا      

وتواجد القبائل وتزايد السكان في الجانب الغربي من الموصل لكي ال تهاجر تلك القبائل إلى الجهـة                 

الحر بن   الوالي فيضانات وتبقى مستوطنة في ذلك الجانب الغربي من المدينة لجا         األخرى المعرضة لل  

تقريب مجرى نهر دجلة لمحاذاة المدينة ليكون سوراً مائياً وحاجزاً طبيعياً من هجمـات                يوسف الى 

  . وغيرهمجالخوار

  مخطط توضيحي يوضح نهر دجلة عند االزدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

õb¾a@kÜ§@ñ‡îÈi@òÏbß@ @

رى نهر المكشوف فيعتقد انه كان يأخذ ماءه من نهر دجلة قرب دير مار ميخائيل ويقع شمال                 أما مج 

الموصل على بعد ميل عنها، ثم يمر محاذياَ للتالل المشرفة على السهل المعروف بحـاوي الكنيـسة                 

  .)٣٧(ويستمر الى عين كبريت ثم يدخل المدينة

  

  نينوى منطقة 
  فيضانات

نهر دجلة 
المعروف 
 بالمكشوف

 نهر دجلة

  األصلي

  

مدينة 

 الموصل

قبائل 

 عربية
منطقة 
معرضة 

لفيضانات 
  أيضا
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RMæaŠbØÛa@ZM@ @

حفرها : لفها وأدارها،وتعني األرض  : ني العمامة ونحوها على رأسه     لغة كار يكور كوراً وتع     -:الكار

أما اصطالحاً فهي تعني المنطقـة   .)٣٨(الفرس رفع ذنبه  : حملها،كاراً: في مشيته،وأسرع الحمال الكارة   

  .المرتفعة وتعني األراضي القريبة من سور نينوى

الكار األعلى في الموصل خالل ) م٧٤٥/هـ١٢٨(         ذكر االزدي الكار األعلى في أحداث سنة 

وافى أصحاب الضحاك بن قيس مع شيبان بـن عبـد           : (( الحديث عن حرب الخوارج في الموصل     

، كما ذكر   )٣٩())العزيز فنزل الكار األسفل في أربعين ألفا،ووافى مروان فنزل الكار األعلى فتحاربوا           

وليحيى بن سعيد الحرشي قصر في لجف سـور         ): (( م٧٩٨/هـ١٨٢(الكار األعلى في أحداث سنة      

، يتبين مـن نـصوص االزدي أن        )٤٠())نينوى قريب من الكار األعلى يعرف بقصر الحرشي خراب        

 الكار األسفل كمنـاطق     مالكار األعلى قريب من سور نينوى واستخدم ألغراض عسكرية،كما استخد         

، أي استخدم   )٤١(وسكن فيه الخوارج  ) م٧٦٥/هـ١٤٨(كرية، حيث ذكره االزدي في أحداث سنة        عس

  .ألغراض سكنية

SM@ò›iŠüa@ZM@@ @

وقـل مـا تخلـوا مدينـة مـن          ......هو أساس المدينة و البناء      : (( الحموي الربض    تعرف ياقو 

ر المدينة وكان الطـين   وعلى هذا يمكن القول أن الربض هو األحياء السكنية خارج أسوا        )٤٢())ربض

المادة األساسية في صناعتها، ويوجد في الموصل ربضان األعلى واألسفل، وذكر االزدي الـربض              

وفيها بعث مروان بن محمد القطران بن أكمه الـشيباني          ): ((م٧٤٥/هـ١٢٨(األعلى للموصل سنة    

أكمـه  أميرا على الموصل،وللقطران هذا خطة ومسجد في ربـض األعلـى يعـرف بمـسجد بـن        

، يظهر أن الربض االعلى كان يسكنه نوع من القبائل وهي قبيلة بني شـيبان والـذي                 )٤٣())القطران

وكان قد اسكن أفراد قبيلته في هذا الربض وأصـبح          ) م٧٤٥/هـ١٢٨(ظهر منهم أمير الموصل سنة      

يـاة  لهم خطة ومسجد يصلون فيه،ويبدو أن الربض هو محله أو مدينة صغيرة توفر فيه مقومات الح               

  . األساسية

ـ ١٤٥(     كما ذكر االزدي الربض األسفل في مواضع عدة منها في أحـداث سـنة                ): م٧٦٢/هـ

وولى ابنه جعفر بن ابي جعفر فبنى القصر        .... وفيها عزل أبو جعفر مالك بن الهيثم عن الموصل          ((

ل كـان فيـه   ، يظهر أن الربض األسف)٤٤())المشرف على قطائع بني وائل في الربض األسفل وسكنه      

بساتين وهي قطائع اقتطعها الخليفة أبو العباس لعبد اهللا بن محمد بن علي وائـل الـشحاجي االزدي                  

قطعتين بربض مدينة الموصل األسفل في األرض المعروفة بقطائع ) م٧٥٣/هـ١٣٦( الموصلي سنة 
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اقطع وائل بن   ) م٧٥٦/هـ١٣٩(، وفي سنة    )٤٥(بني وائل  وحرر مرسوماً بذلك  وعليه ختم في أسفله          

الشحاج االزدي باقي قطيعته بالموصل فذكر االزدي انه سمع من احد أفراد هذه العائلة وهو مسرور                

اقطع أبو جعفر عبد اهللا بن محمد بن علـي وائـل بـن              : بن محمد بن حمدويه عن أبيه عن جده قال        

فوجدتـه  ) كتبه لوائل (الشحاج هذه القطيعة، واخرج إلى مسرور نفس الكتاب الذي كتبه له أبو جعفر              

  .)٤٧(، فيبدو أن هذه االربضة فيها قصور)٤٦())داالً على صدقه بعتقه وخواتيمه والخطوط التي فيه

وفيها عزل حماد بن موسـى عـن     : (( ربض الموصل ) م٧٩٢/هـ١٧٦(     كما ذكر االزدي سنة     

ما ذكر االزدي   ،ك)٤٨())ديوان الخراج وواله منصوراً وهو صاحب قصر المنصور بربض الموصل           

وظلت االربضة قائمة في الموصـل      . جريباً) ٥٢(نص هذا الكتاب وذكر مساحة هذه القطيعة حوالي         

،فــذكر ابــن جبيــر نالثــاني والثالــث الميالديي/ نحتــى القــرن الــسادس والــسابع الهجــريي

، )٤٩(....))وللبلدة ربض كبير فيه المساجد والحمامات والخانات واألسـواق        ): ((م١٢١٧/هـ٦١٤ت(

وللموصل ربض كبير فيه مساجد     ((  :نقالً عن ابن جبير   ) م١٣٧٧/هـ٧٧٩ت(كما ذكر ابن بطوطة     

  .)٥٠())والحمامات والفنادق واألسواق

TMñ‹í†þa@ZM@ @

، وقد وجدت األديرة في الموصل      )٥١(وهي لفظة ارآمية معناها المسكن    ) دير(        األديرة مفردها   

إلى وجـود   ) م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(ية اإلسالمية حيث أشار البالذري      قبل االسالم وبعد الفتوحات العرب    

، )٥٢())وجد بالموصل ديارات فصالحه أهلها على الجزيـة       :(( األديرة في الموصل عند فتحها بقوله       

وتختلف األديرة في مواقعها فمنها فوق قمم الجبـال         . وهذا يدل على أن الدين اإلسالمي ديناً متسامحاً       

ار، ومنها ما اقترب إلى المـدن واألريـاف أو مـا انفـرد فـي البـراري              ومنها على ضفاف األنه   

  .)٥٣(والفضاء

دير كبير يضرب به المثل في رقة هوائه ويقال         : (( وهو) الدير األعلى (        ومن أديرة الموصل    

ذا وفيه قاليات كثيرة لرهبانه وتحت ه     .... انه ليس للنصارى دير مثله لما فيه من أناجيلهم ومتعبداتهم         

، وما تزال خرائبه قائمة عند البقعة المعروفة لدى         )٥٤())الدير يوجد عين كبريت يقصدها الناس للعالج      

  .القريبة من المستشفى الجمهوري) قلعة باشطابيا(أهل الموصل باسم 

أثنـاء  ) م٨١٥/ هـ٢٠٠(        وقد ورد ذكر الدير عند االزدي في موقعين األول في أحداث سنة             

الذين تحالفوا مـع    ) بطن من العدنانية  (وبين أسامة   ) بطن من القحطانية  ( حصل بين ثعلبة     القتال الذي 

 فالتجأت بنو ثعلبة الى والي الموصل محمد بن الحسن الهمداني، وان خلقاً كثيراً              نبني تغلب العدنانيي  

تـي  فـي األحـداث ال  ) م٨٢٤/هـ٢٠٩(، والموضع الثاني ذكره سنة )٥٥(من تغلب نزلوا دير األعلى    
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جرت بين والي الموصل السيد بن انس التليدي وزريق وهو أحـد قـادة الخـوارج فوافـاهم احـد                    

يظهر من هذين النـصين أن موقـع الـدير         . )٥٦(األشخاص من اجل الصلح بينهم فنزل الدير األعلى       

األعلى حدث فيه مواجهات ألنه مكان مرتفع في الموصل واألماكن المرتفعة محصنة ومسيطرة فـي               

  .ينةالمد

ò¸b©aZM@ @

  -:يستنتج من البحث عدة نقاط أهمها

 أن الفتح اإلسالمي لمدينة الموصل لم يكن له تغيرات فكرية وعقائدية فقط ،و انما هناك استحداث                 -١

جغرافي للمدينة، وهو تحول مجرى النهر وفقاً لمتطلبات السكان الوافدين من القبائل العربيـة وفـق                

  .اء الراشدون ،ومن بعدهم األمويين وصوالً إلى العباسيينالسياسة التي رسمها الخلف

 إن مدينة الموصل كانت تأخذ حيزاً كبيراً من المشاريع التي نفذها الخلفاء وان جزءاً من مـوارد                  -٢

  .الدولة العربية اإلسالمية كانت تذهب في اإلنفاق على أهل المدينة ومتطلباتهم

غيرات السياسية فنالحظ أن النهر قد سمي بنهر المكشوف أو           أن تسمية نهر دجلة تغيرت وفقاً للت       -٣

  .نهر الحر بن يوسف أو نهر زبيدة فيما بعد

 إن االربضة التي كانت في الموصل قد استخدمت نتيجة لتوافد القبائل العربية التي  استقرت في                 -٤

 نفوذ القبائل العربية    هذه االربضة ، في حين أن هذه االربضة قد أحاطت بالمدينة القديمة وبذلك اتسع             

  .في المدينة

”ßaìaZM@ @

خليـل مـأمون    : الفيروز ابادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، معجم القاموس المحيط، رتبه ووثقـه             -١
  .١٤٠٢، دار المعرفة، ص)٢٠٠٨:بيروت(، ٣شيحا، ط

، دار أحياء التـراث العربـي،       )٢٠٠٣:بيروت(،  ١الجرجاني، علي بن محمد، كتاب التعريفات، ط       -٢
  .٢٠٤ص

، مطبعـة جامعـة     )١٩٨٣:الموصـل (السامرائي، خليل ابراهيم، دراسات في تاريخ الفكر العربي،          -٣
، )١٩٩٩:اإلسكندرية(؛ الشامي، صالح الدين، الفكر الجغرافي سيرة ومسيرة،         ٢٢٧-٢٢٥الموصل، ص 

  .٢٠٠-١٩٧، منشأة المعارف، ص٢ط
، مدة فـي موضـوعات العلـو      طاش كبرى زادة، احمد بن مصطفى، مفتاح السعادة ومصباح السيا          -٤

؛ ١/٣٨٤، مطبعة االستقالل الكبـرى،      )ت/د:القاهرة(كامل كامل بكري وعبد الوهاب أبو نور،        : تحقيق
، دار العلـوم الحديثـة،      )١٩٤٧:بيـروت (حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهللا، ورفعت بيلكة الكليسي،          

١/٥٩٠. 
، مكتبـة الخـانجي،     )١٩٧٧: لقـاهرة ا(عفيفي، محمد صادق، تطور الفكر العلمي عند المسلمين،          -٥

 .٢٥٥ص
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عـامر سـليمان    : آدمز، روبرت ماك، أطراف بغداد تاريخ االستيطان في سهول ديـالى، ترجمـة             -٦
 .٨، مطبعة المجمع العلمي العراقي، ص)١٩٨٤: بغداد(وآخرون، 

 .٣٨٣-٣٨٢، مطبعة ستاركو، ص)١٩٧٠:بيروت(، ١ اآلرامية، طةأبونا، األب ألبير، أدب اللغ -٧
، دوفال، روبنس، تـاريخ األدب الـسرياني،        ٤٠١-٣٩٩ اآلرامية، ص  ةنا، األب ألبير، أدب اللغ    أبو -٨

 .٢٩٧، منشورات مطرانيه السريان الكاثوليك، ص)١٩٩٢: بغداد(األب لويس قصاب، : ترجمة
علـي حبيبـة،    : االزدي، أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس بن القاسم، تاريخ الموصـل، تحقيـق               -٩

 .١٩مقدمة المحقق، ص/٢، لجنة إحياء التراث اإلسالمي، )١٩٦٧: القاهرة(
مـصطفى  : الخطيب البغدادي، أبو بكر احمد بن علي بن ثابت، تاريخ بغداد أو مدينة السالم، تحقيـق               -١٠

؛ ابن مأكوال، أبو نصر علـي بـن         ٨/٣٣٠، دار الكتب العلمية،     )١٩٩٧:بيروت(،  ١عبد القادر عطا، ط   
عبـد  : االرتياب عن المؤتلف والمختلف من األسماء والكنى واألنساب تصحيح        هبة اهللا، اإلكمال في رفع      

  .٦/٧٤، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، )١٩٦٥: الهند(، ١الرحمن المعلمي، ط

  .١٥مقدمة المحقق، ص/٢ االزدي، تاريخ، -١١

 ختطور علم التـاري ؛ مصطفى، شاكر، التاريخ العربي والمؤرخون دراسة في ٢/٩٦ االزدي، تاريخ،  -١٢
  .٢١٧ ،١/٣٩٧، دار العلم للماليين، )١٩٧٩: بيروت(، ٢ومعرفة رجاله في اإلسالم، ط

وهي ناحية بالموصل من نواحي نينوى في شرقي دجلة لها نهـر            ) بعشيقة حالياً ( ويقصد بها   :  بإسحق -*
 عبـد اهللا، معجـم      ياقوت الحموي، شهاب الدين أبـو     : جار وبها دار أمارة واغلب أهلها نصارى، انظر       

  .١/٢٥٩، دار إحياء التراث العربي، مج)١٩٦:بيروت(محمد عبد الرحمن المرعشلي، : البلدان، تقديم

كم عنها، وهي   )١٢(فهي بلدة تلكيف الحالية، وتقع شمال الموصل، وعلى مسافة ال تزيد عن             :  تل كيفا  -*
وتحتضن تلها الحجـري الـذي اقتـرن        وما تزال هذه البلدة موجودة      ) تل الحجارة (تسمية آرامية تعني    

، ) على تاريخ الموصل ألبـي زكريـا االزدي        تمالحظا(الطوني، يوسف جرجيس،    : بذكرها به، ينظر  
  .٦٨، ص)١٩٨٩: بغداد(، ١١بحث منشور في مجلة المورد، عدد

  .٢/١٣١ االزدي، تاريخ، -١٣

  .٢/٧٤ االزدي، تاريخ، -١٤

  .١٢٢-٨٨، ص)١٩٥٣: موصل(حمد، خطط الموصل،  على سبيل المثال ال للحصر، الصوفي، ا-١٥

  .٢/٧٣ االزدي، تاريخ،-١٦

  .١٧٨-٢/١٧٧ االزدي، تاريخ،-١٧

  .٢/٣٢٩ االزدي، تاريخ،-١٨

  .٢/٣٧٠ االزدي، تاريخ،-١٩

  .٢/٤٢٦ االزدي، تاريخ،-٢٠

  .٦٧؛ الديوه جي، سعيد، تاريخ الموصل، ص٢/٢٧ االزدي، تاريخ،-٢١

  .٢/٢٧ االزدي، تاريخ،-٢٢

، )١٩٨٦: بيـروت (،  ٣كوركيس عـواد، ط   : الشابشتي، أبو الحسن علي بن محمد، الديارات، تحقيق        -٢٣
  .١٧٧دار الرائد العربي، ص

 ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن عبد الكريم بن عبد الواحد، أسد الغابة في معرفة الصحابة،                   -٢٤
-٤/٢٢، دار الكتب العلميـة،      )٢٠٠٣: بيروت(،  ٢علي محمد معوض وعادل عبد الموجود، ط      : تحقيق
٢٣.  
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  .٢/٣٢ االزدي، تاريخ،-٢٥

  .٢/٣٥ االزدي، تاريخ،-٢٦

  .٢/٤٣ االزدي، تاريخ،-٢٧

  .٢/٤٢٦ االزدي، تاريخ،-٢٨

  .١٩٤، دار مكتبة الحياة، ص)١٩٧٩:بيروت( ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن علي، صورة األرض، -٢٩
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