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 ملخص البحث:
واضتضارة  من األساتذة الرواد يف جامعة اظتوصل، يف ختصص التاريخ ،يعد األستاذ اظتتمرس الدكتور طو خضر عبيد       

بلغت مؤلفاتو  إذتاريخ البيزنطي، ولو بصمات واضحة يف الدراسات اإلسالمية والبيزنطية، العربية اإلسالمية، فضال عن ال
ْتثا، وفضال عن ستسُت  كتااب، ومن البحوث والدراسات التارخيية العلمية اظتنشورة زىاء  عشرثالثة  من الكتب اظتنشورة

العصر العباسي، وقد جاء كتابو األخَت )دراسات عن  خاللالسيما يف  ،ذلك فقد اىتم بدراسة اتريخ مدينة اظتوصل
 .اظتوصل يف العصر العباسي( ليؤكد حبو وانتماءه واعتزازه مبدينة اظتوصل

كتاب )دراسات عن من خالل   ،دكتور طو خضر عبيدلل اظتنهج التارخييالضوء على  تسليطيسعى البحث اىل        
 .اظتوصل يف العصر العباسي(

 التارخيي، اظتوصل، العباسي، ابن جبَت. اظتنهجالكلمات اظتفتاحية: طو خضر عبيد، 
Abstract 
          Professor Emeritus Dr. Taha Khudor Obaid of is regarded as one of 

Pioneer Professors at the University of Mosul.  He is specialized in     

History  and  Islamic Arab civilization in addition to  Byzantine history. He 

has clear fingerprints in Byzantine and Islamic studies.   His published 

books amount  (13) books. He also published about 50 researches.  Further, 

he is interested   in the  history of Mosul City, particularly in the during of 

the Abbasid Period. His last book (Studies on Mosul in Abbasid era)  

confirms his Love and affiliation to the city of Mosul. 

        The paper aims to shed light on his historical method, focusing on 

Studies on Mosul in the Abbasid era 
Keywords: Taha kh. Obaid, Methodology Historical , Mosul, Abbasid, Ibn 

Jubayr.  
 ادلقدمة:

اسة التاريخ اإلسالمي بصورة عامة، واتريخ اضتضارة العربية اإلسالمية بصورة خاصة، الكثَت واظتتميز يف در عبيد قدم      
عن التاريخ اضتضاري واالقتصادي للموصل،  كتبها اليت ثوو ْتوكان ظتدينة اظتوصل نصيب لدى الدكتور عبيد يف دراساتو و 

 .وقد رتعها يف كتاب )دراسات عن اظتوصل يف العصر العباسي(
، ومعرفة أىم الكتاب اظتنهج التارخيي الذي اعتمده عبيد يف دراسة وتدوينعلى  ،الضوء ث اىل تسليطيهدف البح      

 اظتصادر اليت رجع إليها الستقاء معلوماتو عن موضوعات الكتاب.
قدمنا إذ قدم احملور األول سَتة اظتؤلف يف سطور، أما احملور الثاين ف ستة ػتاور ومقدمة وخادتة، وقد تضمن البحث      

من حيث فصولو ومضموهنا، فيما تطرق احملور الثالث اىل السمات اطتاصة ابلكتاب، وما مت طرحو لكتاب، اب فيو تعريفا
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ومعاصتتو فيو، يف حُت كرس احملور الرابع لتوضيح اظتنهج التارخيي الذي اتبعو اظتؤلف يف الكتاب، وجاء احملور اطتامس لبيان 
الكتاب، ويف احملور السادس واألخَت قمنا بعرض آراء أبرز اظتؤرخُت والباحثُت اظتعاصرين أبرز اظتصادر اليت اعتمدت يف 

 حول اظتنهج التارخيي الذي اتبعو عبيد يف دراساتو وتدوينو.
مثل كتاب )اتريخ  اعتمدت الدراسة على عدد من اظتصادر واظتراجع، واليت نلحظها يف اعتوامش وقائمة اظتصادر،     

م(، وكتاب )صورة األرض(، أليب القاسم بن حوقل النصييب )ت: ٥٣٩ه/٣٣٣يد بن دمحم األزدي )ت: اظتوصل(، ليز 
فضال عن اظتقابالت الشخصية اليت  م(،١١١٣ه/٦١٣ه/ وكتاب )رحلة ابن جبَت(، حملمد بن ازتد بن جبَت )ت: ٣٦٣

 يُت من اظتؤرخُت والباحثُت اظتعاصرين لو.أجراىا الباحث مع األستاذ الدكتور طو خضر عبيد، وعدد من األساتذة األكاددي
 ويف اطتتام أسأل هللا جل يف عاله أن أكون قد وفقت يف تقدمي ىذه الدراسة، ومن هللا التوفيق.     
 : ادلؤلف يف سطور:أوال

دراستو  م، وأكمل١٥٩٩يف مدينة اظتوصل عام  ،ولد األستاذ اظتتمرس الدكتور طو خضر عبيد صاحل العبيد اظتتيويت       
االبتدائية واظتتوسطة واإلعدادية فيها، مث التحق بعدىا بكلية الًتبية ّتامعة اظتوصل، ليكمل دراستو يف قسم التاريخ لنيل 

 (١٦٣ ، ص١١١١. )العالف، شهادة البكالوريوس
ػتافظة نينوى، مث  م، على مالك اثنوية سنجار للبنُت التابعة ظتديرية تربية١٥٩١عُت عبيد مدرسا بعد خترجو عام       

م على فرصة إلكمال دراستو العليا خارج العراق، حيث جاءت اظتوافقة على ابتعاثو اىل ١٥٩٣حصل بعدىا ويف عام 
جامعة أثينا يف اليوانن، انل عبيد خالعتا شهادة الدبلوم العايل يف اللغة اليواننية، وشهادة الدكتوراه يف التاريخ العباسي من 

 (١١١١أذار  ٩. )عبيد، مقابلة شخصية، آنفااصتامعة اظتذكورة 
الواقع يف مركز قضاء  ،م حامال شهاداتو، فالتحق للتدريس يف معهد إعداد اظتعلمات١٥٩٩عاد عبيد اىل العراق عام       

زارة نقل عبيد خدماتو الوظيفية من وزارة الًتبية اىل و  ،م١٥٥٣اظتوصل، وليشغل رئيس قسم االجتماعيات فيو، مث ويف عام 
التعليم العايل والبحث العلمي، ليلتحق ابلتدريس يف القسم الذي خترج منو، أال وىو قسم التاريخ يف كلية الًتبية ّتامعة 

 (١١١١آذار  ٩اظتوصل. )عبيد، مقابلة شخصية 
مركز دراسات  العديد من اظتناصب العلمية والبحثية واالستشارية يف جامعة اظتوصل، فهو أستاذ متفرغ يف عبيد شغل      

م، كذلك رائستو وعضويتو للعديد من اللجان العلمية وصتان الًتقيات ١١١٣_١٥٥٩اظتوصل ّتامعة اظتوصل من عام 
، ١١١١)العالف،  ، ومنها كلية العلوم اإلسالمية، وكلية العلوم السياسية.العلمية يف عدد من الكليات يف جامعة اظتوصل

 (١٦٩ ص
من طلبة الدراسات العليا يف التاريخ اإلسالمي، يف قسم التاريخ بكلية الًتبية للعلوم  أشرف عبيد على العديد      

أصبح أستاذا مساعدا  كما ترأس العديد من اللجان اطتاصة مبناقشة طلبة الدراسات العليا، إذ  اإلنسانية ّتامعة اظتوصل،
اللغة  عبيد جييدو  م،١١١١اذ متمرس عام كما حصل على لقب استم،  ١١١١م، مث انل مرتبة األستاذية عام ١٥٥٣عام 

وىو مستمر يف عطائو  اإلنكليزية، واللغة اليواننية فهو حيمل شهادة الدبلوم العايل فيها، فضال عن اللغة األم العربية.
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 أذار ٩)عبيد، مقابلة شخصية،  العلمي واظتعريف حىت وقتنا اضتاضر، بكلية الًتبية للعلوم اإلنسانية، جامعة اظتوصل.
١١١١) 
 ساىم عبيد برفد اظتكتبة التارخيية العربية اإلسالمية بعدد من الكتب اظتنشورة، وىي كالتايل:      

_ تنظيمات اصتيش البيزنطي من القرن الثامن اىل اضتادي عشر اظتيالدي، والصادر عن مكتب العال )اظتوصل: ١
 م(.١١١٩

ضاري حىت القرن الرابع للهجرة، والصادر عن مكتب العال )اظتوصل: _ من بغداد اىل القسطنطينية، االتصال والتأثَت اضت١
 م(.١١١٦

 م(.١١١٣_ دراسات يف اظتدن العربية اإلسالمية "اطتدمات العامة "، والصادر عن مكتب العال )اظتوصل: ٣
 م(.١١١٩_ دراسات يف التاريخ االقتصادي العريب اإلسالمي، والصادر عن مكتب العال )اظتوصل: ٣
 م(.١١١١وحدة والتنوع يف اضتضارة العربية اإلسالمية بُت االتصال والتأثَت، والصادر عن مكتب العال )اظتوصل: _ ال٩
 م(.١١١١_ اتريخ الدولة البيزنطية، والصادر عن دار الفكر )عمان: ٦
 م(.١١١١)بَتوت: _ اضتضارة العربية اإلسالمية، الوحدة التنوع االتصال التأثَت، والصادر عن دار الكتب العلمية ٣
م األسباب والنتائج رؤية جديدة، والصادر عن مكتب العال )اظتوصل: ٩٣٩ه/١١٣_ فتح اطتليفة اظتعتصم ابهلل لعمورية ٩

 م(.١١١١
 م(.١١١٣_ اظتدينة اإلسالمية اترخيها وختطيطها وعوامل ازدىارىا واؿتطاطها، والصادر عن دار الفكر )عمان: ٥

ة يف اظتشرق العريب اإلسالمي، من القرن األول _الثامن للهجرة/السابع _الرابع عشر للميالد، _ اتريخ اضتمامات العام١١
 .م(١١١٥والصادر عن دار نون )اظتوصل: 

_ اظتاء يف اظتعارك واضتروب يف اظتشرق العريب واإلسالمي حىت القرن السادس للهجرة/الثاين عشر للميالد، والصادر عن ١١
 (.م١١١٥دار نون )اظتوصل: 

_ العرب اظتسلمون يف مؤلفات أابطرة بيزنطة ليو السادس وابنو قسطنطُت السابع، والصادر عن دار نون )اظتوصل: ١١
 م(.١١١١

م(. )تتوافر ىذه الكتب يف ١١١١_ دراسات عن اظتوصل يف العصر العباسي، والصادر عن دار نون )اظتوصل: ١٣
لوم اإلنسانية، جامعة اظتوصل، كذلك يف اظتكتبة الشخصية للدكتور طو خضر اظتكتبات العامة، ومنها مكتبة كلية الًتبية للع

 عبيد(
وظتؤرخنا ما يزيد عن اطتمسُت ْتثا منشورا وغَت منشور يف اتريخ اضتضارة العربية اإلسالمية، واتريخ العالقات العربية       

لعلمية اليت عقدت داخل العراق وخارجو، ونذكر اإلسالمية البيزنطية، حيث شارك هبذه البحوث يف اظتؤدترات والندوات ا
 منها على سبيل اظتثال ال اضتصر:
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ه، غتلة الًتبية والعلم، العدد السادس ٣٣٩_١١٣: معاملة الدولة البيزنطية لألسرى العرب اظتسلمُت وػتاوالت توطينهم ١
 م(.١٥٥٣عشر )جامعة اظتوصل: 

ة الصحايب اصتليل خالد بن الوليد، منشورات جامعة البعث، )زتص: : التعبئة اطتالدية يف الَتموك، ضمن أعمال ندو ١
 م(.١٥٥٥

: قربص بُت العرب اظتسلمُت والبيزنطيُت حىت منتصف القرن الثالث عشر اظتيالدي، غتلة آداب الرافدين، العدد الثاين ٣
 م(.١٥٥٥والثالثون )جامعة اظتوصل: 

 م(.١١١١مية، غتلة دراسات اترخيية، العدد الثاين عشر )بغداد: : واقع الثروة اطتشبية يف الدولة العربية اإلسال٣
 م(.١١١١: جتارة العرب اظتسلمُت اىل طرابزندة البيزنطية، غتلة اظتورد، اجمللد الثالثون، العدد الرابع، )بغداد: ٩
وصل، )اظتوصل: : سياسة العباسيُت يف تعيُت والة اظتوصل، غتلة أوراق موصلية، العدد الثالث، مركز دراسات اظت٦

 م(.١١١١
: حتصُت اظتدن الثغرية يف العصر العباسي األول، غتلة اْتاث الَتموك، اجمللد الثامن عشر، العدد األول )األردن: ٣

 م(.١١١١
 م(.١١١٩: اظتراسالت واعتدااي بُت العباسيُت والبيزنطيُت، غتلة جامعة مؤتة، اجمللد العشرون، العدد السادس )األردن: ٩
 م(.١١١٦ابر يف الدولة العربية اإلسالمية )اظتشرق(، غتلة العرب، العدد التاسع والعاشر )الرايض: : اآل٥

 م(.١١١١: طرائق فكاك األسرى اظتسلمُت من الصليبيُت، غتلة آفاق الثقافة والًتاث، العدد السادس والسبعون )ديب: ١١
 لتتا::اب التعريف: اثنيا

الدكتور طو خضر عبيد اليت نشرت حديثا، وقد صدر الكتاب عن دار نون للطباعة من مؤلفات األستاذ اظتتمرس       
( صفحة، وقد اشتمل الكتاب على ١١٦وعدد صفحاتو ) الصغَتم(، وىو من اضتجم ١١١١والنشر والتوزيع )اظتوصل: 

ة اظتوصل، واليت توزعت اليت اختصت بتاريخ مدين ،مقدمة وأربعة فصول، وىو عبارة عن بعض الدراسات التارخيية اظتتميزة
 إذ غطت اصتوانب السياسية واالقتصادية واضتضارية والعلمية، اليت عاشتها اظتوصل يف ذلك العصر.  على فصول الكتاب،

افتتح اظتؤلف كتابو بقولو: ))اظتوصل اظتدينة واإلقليم الذي سجل عالمة ؽتيزة يف التاريخ العريب اإلسالمي، ازدىارا       
 (٩، ص١١١١ ا مشرفا((. )عبيد،وفضيلة واترخي

بُت عبيد بعدىا يف مقدمة الكتاب أمهية الدراسات اليت طرحها وعاصتها يف كتابو، حيث تناولت حقبة مهمة من        
م(، فقد عال شأن اظتوصل يف ذلك ١١٩٩_٣٣٥ه/٦٩٦_١٣١الدولة العباسية ) عصراتريخ مدينة اظتوصل، أال وىي 

تسعت اظتدينة وتطورت سياسيا واقتصاداي وعلميا، وذلك بفضل ما أسهم بو أىل اظتوصل العصر من رتيع النواحي، فا
 (٣، ص١١١١ورجاالهتا وعلمائها من أجل تطويرىا وازدىارىا يف تلك الفًتة. )عبيد، 

ة، اليت كما بُت عبيد أن اعتدف من ىذا الكتاب، جاء لإلسهام بتقدمي ما ديكن تقدديو من عطاء عتذه اظتدينة الفاضل      
 (١١، ص١١١١أعتز هبا ظتا قدمتو يل من صنيع اطتَت واالطالع على اترخيها اظتتألق. )عبيد، 
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من الكتاب سياسة العباسيُت يف تعيُت والة اظتوصل يف العصر العباسي األول  الفصل األولتناول       
يف هناية السنة األخَتة من حكم  م(، وبدأ عبيد حديثو عن أمهية اظتوصل والدور الذي لعبتو٩٣١_٣٣٥ه/١١٣_١٣١)

م، لقد كان للموصل دورا مهما يف تثبيت اضتكم العباسي، السيما وأن ٣٣٥ه/١٣١األمويُت عتا وبداية حكم العباسيُت 
األمويُت  ىزديةمعركة الزاب، وىي اظتوقعة اليت جرت قرب اظتوصل بُت األمويُت والعباسيُت يف تلك السنة، وكان من نتائجها 

 :(،  فقد أغلقت اظتوصل أبواهبا بوجو مروان بن دمحم )ت٣٣١/ص٣، ج١٥٦٩الدولة العباسية )الطربي، وقيام 
،  م(٣٣٣ه/١١١)ت:  يعرف ابصتعدي نسبة اىل مؤدبو جعد بن درىمالذي كان م( آخر خليفة أموي، ٣٣٥ه/١٣١

، ومن مث فتح أبواب اظتوصل أمام (٣٣/ص٦، ج١٥٥٦كان شجاعا داىية، رزينا، انتهت خالفة بٍت أمية مبقتلو )الذىيب، 
م( وأتييدىم وإظهار الوالء عتم ولبس السواد، وىو شعار العباسيُت، بل ٣٦٣ه/١٣٣قائد العباسيُت عبدهللا بن علي )ت 

 (١٦_١٣، ص ١١١١قد شارك بعض رجال اظتوصل وفرساهنا يف تعقب مروان بن دمحم بعد فراره من اظتعركة. )عبيد، 
بعدىا مسألة إدارة اظتوصل وسياسة اطتلفاء العباسيُت يف اختيار وتعيُت والهتا، فقد طبقت الدولة مث انقش عبيد       

العباسية معايَت يف اختيار وتعيُت والهتا على األقاليم التابعة عتا، واليت كانت اظتوصل من ضمنها، فقد حرصت على اختيار 
صحاب الكفاءة يف اإلدارة من الشخصيات السياسية والعسكرية الوالة من أفراد البيت العباسي أوال، أو من القادة وأ

اظتعروفة واظتقربة من اطتليفة واظتوالُت لو، أو من زعماء وأفراد القبائل الكبَتة واظتتنفذة يف اظتنطقة، وذلك لضمان الوالء عتم 
 (٣٣_١٦، ص ١١١١ من ىذه األقاليم وعدم القيام أبي دترد أو خروج على اضتكم العباسي. )عبيد،

 تطورتلك اضتقبة، من خالل  يف ليعاجل الواقع االقتصادي الذي عاشتو مدينة اظتوصل الفصل الثاينيف حُت جاء       
والتوسع الذي حدث يف أسواقها، حيث  م(،٩٣١_٣٣٥ه/١١٣_١٣١أسواق اظتوصل يف العصر العباسي للمدة من )

تعيشها اظتوصل يف ذلك العصر، مث بُت موضحا أسواق اظتوصل تناول عبيد االوضاع السياسية واالقتصادية اليت كانت 
والتطور والتوسع واالزدىار الذي شهدتو، وأسباب ذلك النشاط االقتصادي، لقد اشتهرت أسواق اظتوصل ابلتخصص يف 

كثَت بيع السلع والبضائع، فكان كل سوق يضم نوعا معينا من اظتهن واضترف والسلع اظتعروضة فيو، وىي بذلك سبقت ال
من اظتدن العربية اإلسالمية األخرى يف ىذا اجملال، وعرفت اظتوصل كذلك أبهنا رخيصة األسعار، حىت جذبت الناس 
 للسكن واإلقامة فيها، وذلك بسبب كثرة سكاهنا، ووفرة منتوجاهتا وتنوعها، كذلك انتشرت يف اظتوصل الفنادق واطتاانت،

(، حيث عدت من اظتعامل ١٣١، ص ١١١٣لقوافل من الغرابء )نبهان، رتع خان وتعٍت منزل اظتسافرين وا اطتاانت
مثل سوق اضتشيش القدمي، وسوق الطعام، وسوق  العمرانية والتجارية للمدينة، فقد ارتبط ظهورىا مع وجود األسواق،

دان اجملاورة، ؽتا ساىم يف وأن تكون قريبة منها، إلقامة التجار واظتتبضعُت واظتسافرين القادمُت من األقاليم والبل األربعاء،
 (٦٦_٣٣، ص ١١١١زايدة النمو والتطور االقتصادي ظتدينة اظتوصل آنذاك. )عبيد، 

 م( عن اظتوصل،١١١٣ه/٦١٣اىل معلومات الرحالة ابن جبَت البلنسي،  األندلسي )ت  الفصل الثالث وتطرق      
، ١٥٣٣برية ْترية شرقي قرطبة، )ايقوت، وبلنسية من مدن األندلس اظتشهورة، وىي مدينة  دراسة حتليلية،

( واليت دوهنا يف كتابو ورحلتو اظتسماة )رسالة اعتبار الناسك يف ذكر اآلاثر الكردية واظتناسك(، واظتعروفة ٣٥١/ص١مج
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 م، ودامت ألكثر من سنتُت، إذ كان يتقصى اضتقائق ويسجلها بدقة، إذ١١٩١ه/٩٣٩اليت بدأت سنة برحلة ابن جبَت، 
د الفصل بتقدمي تررتة ؼتتصرة عن ابن جبَت، مث حتدث بعدىا عن قيمة الرحلة من الناحية التارخيية والعلمية وؽتيزاهتا بدأ عبي

ودقتها، وقدم عرضا عن مصادر ابن جبَت يف معلوماتو عن اظتوصل ووصفها، ومن أين حصل عليها، وكيف جاءت هبذه 
ر الثقات أثناء إقامتو يف الداير اظتقدسة، كذلك من خالل االختالط الدقة، فقد جاءت معلوماتو عن طريق اضتجاج والتجا

سنة  مث وصولو اىل اظتوصل ،يف طريق عودتو معهم من اضتج اىل العراق ،واظتعايشة مع اضتجاج والتجار من أىل اظتوصل
ألداء فريضة  ،قدسةكذلك عن اضتجاج اظتغاربة الذين رافقوه يف طريق رحلتو من األندلس ؿتو الداير اظت  م،١١٩٣ه/٩٩١

، د تىي من خالل إقامتو يف مدينة اظتوصل، واليت دامت أربعة أايم )ابن جبَت،  ،اضتج، وكانت أىم مصادر معلوماتو
، ص ١١١١ (، ومشاىداتو اظتيدانية وتنقلو فيها، فكانت خَت شاىد يف وصف اظتوصل يف كتابو. )عبيد،١٥١ص
٥٣_٣٥) 

ضتديث عن بعض جاء بعنوان أعالم من اظتوصل، إذ تناول فيو اظتؤلف ا من الكتاب فقدواألخَت  الفصل الرابعأما       
يف العصور اإلسالمية  ، سواء  يف العصر العباسي، أوالشخصيات اظتوصلية اليت اشتهرت بنشاطها العلمي وذاع صيتها

 ويف شىت اجملاالت، وىم:األخرى، 
 م(.١١٩٣ه/٩٩١ )ت _ احملدث والفقيو اظتوصلي اضتسُت بن نصر اصتهٍت١
 م(.١٣٥٣ه/٣٥٣_ الفقيو أبو بكر بن علي الشيباين )ت ١
 م(.١١١٩ه/٦١١_ الفقيو الكردي اظتوصلي عثمان بن عيسى بن درابس )ت ٣
 م(.١٦٣١ه/١١٩١_ الفقيو ػتمود بن عبدهللا اظتوصلي )ت ٣
 م(.١١٣١ه/٦١٥_ الفقيو القاضي اشتاعيل بن إبراىيم اظتوصلي )ت ٩

ىم غيض من فيض من العلماء والفقهاء واحملدثُت واظتؤرخُت الذين أؾتبتهم مدينة اظتوصل وعملوا على نشر  وىؤالء      
ترجم عبيد عتؤالء األعالم بدءا من أشتائهم ، و ا أدى اىل ازدىار اضتياة العلمية والفكرية والثقافية فيهاؽتعلومهم وكتبهم، 

والرحالت العلمية، مث أعماعتم اليت شغلوىا وتنقالهتم يف البالد، فقد عمل  وأنساهبم ووالدهتم، مث نشأهتم وتلقيهم العلوم
أغلبهم يف القضاء والفقو واضتديث واإلفتاء، مث أرخ وفاهتم، وتناول عبيد كذلك أىم مصنفاهتم ومؤلفاهتم اليت دونوىا يف  

 (١١٣_١١٩، ص ١١١١ كتبهم. )عبيد،
 السمات اخلاصة ابلتتا::  :اثلثا

ا دييز الكتاب ىو احتواءه على عدد من البحوث والدراسات التارخيية القيمة اظتتخصصة يف اتريخ مدينة إن م       
 اظتوصل، من النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

اضتالية مبا  يظهر لنا يف الكتاب كمية اصتهد الواسع الذي بذلو اظتؤلف من أجل اطتروج هبذه الدراسات على صورهتا       
حتملو من معلومات اترخيية قيمة عن اظتوصل، ختدم اظتؤرخُت اظتعاصرين والباحثُت يف اتريخ اظتوصل، وطلبة الدراسات العليا 

 ابلرجوع اليها يف دراساهتم وأْتاثهم.
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سي وحكم العباسيُت اظتالحظ يف الكتاب أنو اختص بفًتة معينة من اتريخ مدينة اظتوصل، أال وىي فًتة العصر العبا       
للمدينة، وتعد ىذه الفًتة من أزىى الفًتات يف اتريخ مدينة اظتوصل، حىت وصلت اىل قمة االزدىار والرقي اضتضاري، وذاع 

، ١١١١صيتها يف أرجاء الدولة العربية اإلسالمية من رتيع النواحي السياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية. )عبيد، 
 (١٩، ص١١ص

وتظهر لنا ومن خالل قراءتنا للكتاب أمهية مدينة اظتوصل، السيما يف اصتانب السياسي واالقتصادي، ففي اصتانب        
السياسي كانت اظتوصل مبثابة حجر الزاوية يف تثبيت حكم الدولة العباسية، من خالل دعمها العباسيُت وعدم فتح أبواهبا 

تو، وإعالن والئها للبيت العباسي، كذلك اىتمام العباسيُت ابظتوصل من أمام آخر اطتلفاء األمويُت وعدم أتييده ومناصر 
خالل تعيُت والهتا من األكفاء من البيت العباسي أو من اظتوالُت عتم أو من زعماء القبائل، لقد مثلت اظتوصل حلقة 

يُت، أو تثبيت نفوذىم ابستقرار الوصل بُت أقاليم اطتالفة، وابلتايل زايدة أتثَتىا يف قيام أي دترد أو خروج على العباس
 (٣٣_١٣، ص١١١١االوضاع اإلدارية واألمنية واالقتصادية يف اظتوصل واظتنطقة. )عبيد، 

كذلك أمهية اظتوصل يف اصتانب االقتصادي، حيث اتسمت اظتوصل ابتساعها وكثرة خَتاهتا، وطيب ىواءىا وماءىا،        
ثرهتا وانتشارىا ورخص أسعار السلع والبضائع فيها ووفرهتا، كذلك ظهور وسهولة وطيب العيش فيها، واتسمت أسواقها بك
فكانت تلك عوامل جذب لسكان األقاليم والبلدان اجملاورة عتا من أجل  التخصص يف أسواقها بكل مهنة وحرفة وبضاعة،

، ١١١١اظتدينة. )عبيد، السكن واالستقرار يف اظتوصل، وابلتايل أدى ذلك اىل زايدة التطور واالزدىار االقتصادي يف 
 (٦٦_٣٣ص

لقد حظيت اظتوصل وعرب التاريخ العريب اإلسالمي، فضال عن ابن جبَت بزايرة العديد من الرحالة العرب اظتسلمُت،       
( واصفا م٥٣٣/ه٣٦٣ :ابن حوقل )ت قالالذين دونوا زايراهتم عتا وما شاىدوه فيها من معامل يف كتبهم ومؤلفاهتم، 

وصل على غريب دجلة صحيحة الًتبة واعتواء وشرب أىلها من مائها ... إذ كانت أسواقها واسعة وأحواعتا يف اظتوصل: ))اظت
الشرف والفخم ظاىرة، وىي مدينة أبنيتها ابصتص واضتجارة كبَتة غناء ... وهبا من الفنادق واحملال واضتمامات والرحاب 

وصالح أسعارىا ومَتىا ئية، فقطنوىا وجذبتهم إليها برخصها سكان البالد الناإليها والساحات والعمارات ما دعت 
 (١٥٩_١٥٣، ص١٥٥١فسكنوىا((. ) 

م( فيقول عنها: ))فأما أبنيتهم فهي حسنة جيدة وثيقة هبية اظتنظر ألهنا تبٌت ١١١٩ه/٦١٦ :أما ايقوت اضتموي )ت     
، ١٥٣٣لبلدان إال ووجد فيها((. ) ابلنورة )اصتص( والرخام ... وقل ما عدم شيء من اطتَتات يف بلد من ا

 (١١٣/ص٩مج
بقولو: ))مدينة عتيقة اطتصب وقلعتها اظتعروفة ابضتدابء عظيمة  م(١٣٣٣ه/٣٣٥ :)ت ووصفها الرحالة ابن بطوطة    

الشأن شهَتة االمتناع عليها سور ػتكم البناء مشيد الربوج ... وللموصل ربض كبَت فيو اصتوامع واضتمامات والفنادق 
 (١٣٩، ص١٥٩٣سواق((. ) واأل
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وبُت الكتاب أمهية اظتوصل من الناحية اضتضارية العلمية والثقافية، حُت تناول عددا من العلماء والفقهاء واحملدثُت من     
أىل مدينة اظتوصل الذين ينتسبون إليها ويتسمون هبا، حىت تقلدوا اظتناصب الرفيعة يف القضاء والفقو واإلفتاء يف اظتوصل، 

 (١١٦_١١٩، ص١١١١يف األقاليم واظتدن األخرى. )عبيد، أو 
 لتتا:: ل التارخيي نج ادل: رابعا
ظهرت منهجية الدكتور طو خضر عبيد بوضوح يف الكتاب، واليت يستطيع القارئ أن دييزىا ويفهمها بكل يسر      

اب أن نوضح تلك اظتنهجية من خالل وسهولة، وجتعلو يتعرف على السمات العامة ظتنهجيتو، وديكننا وبعد قراءتنا للكت
 اصتوانب التالية:

 _ عنوان التتا::4
عبيد كثَتا ابنتقاء عناوين كتبو، ومنها كتابو )دراسات عن اظتوصل يف العصر العباسي(، وذلك ظتا للعنوان من  ىتما     

، واتبع ذي أيخذه القارئ عن الكتابأمهية وأتثَت يف شد انتباه القارئ ؿتو الكتاب، حيث يعطي العنوان االنطباع األول ال
 عبيد اظتنهج التارخيي التحليلي يف ىذا الكتاب. 

استخدم عبيد يف عنوان الكتاب كلمة )دراسات( ؽتا يعٍت أن ىناك نتائج ومعلومات جديدة قد ترتبت على ىذه     
لقصصي، وىذا ىو ابلفعل دور اظتؤلف، ومل تكن الكتابة من أجل السرد التارخيي اإليها الدراسات والبحوث وتوصل 

 الباحث اظتؤرخ، وىو الوصول اىل اضتقيقة التارخيية اجملردة.
 _ مقدمة التتا::2
ظتقدمة الكتاب أمهية كبَتة يف تزويد القارئ أبىم معلومات الكتاب، مثل أمهية اظتوضوع الذي عاصتو اظتؤلف، وأسباب      

ن اظتوصل الكثَت من البحوث والكتب والرسائل العلمية من رسائل بديل قولو: ))لقد كتب عاختياره عتذا اظتوضوع، 
واطاريح ويف ؼتتلف العصور، ومنها ما اىتم ابصتانب السياسي أو االقتصادي أو اإلداري أو اضتضاري أو االجتماعي، وقد  

دوين كذلك إعطاء نبذة عن خطة ت(،  ٩، ص١١١١كان يل نصيب يف ىذا النشاط العلمي األكادديي((، )عبيد، 
 الكتاب، فاظتقدمة مفتاح الدخول اىل الكتاب.

بدأ عبيد مقدمة كتابو إبعطاء موجز عن أمهية مدينة اظتوصل خالل العصر اإلسالمي وبعد فتحها من قبل اظتسلمُت، مث     
عال شأن  أمهيتها يف العصر العباسي ومن مث ازدىارىا وتطورىا يف ذلك العصر، جاء ذلك يف قولو: ))ويف العصر العباسي

مدينة اظتوصل من رتيع النواحي، واتسع حجم اظتدينة وازدىرت جتارهتا وأسهم رجاعتا مبا ديتلكونو من إرث حضاري بتطور 
 (٣، ص١١١١ اظتدينة وازدىارىا((. )عبيد،

سهام بُت عبيد يف مقدمة الكتاب اعتدف من أتليفو للكتاب، يف قولو: ))وكان اعتدف من أتليف ىذا الكتاب ىو اإل    
بتقدمي ما ديكن تقدديو من عطاء عتذه اظتدينة الفاضلة اليت أعتز هبا ظتا قدمتو يل من صنيع اطتَت واالطالع على اترخيها 

 (١١، ص١١١١اظتتألق((. )عبيد، 
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 :التتا: منت _3
 وديكننا توضيح ىذه الفقرة من منهجية الدكتور عبيد من خالل النقاط التالية:    
اابتو على مقابلة السنوات يف التقومي اعتجري مبا يقابلها ابلتقومي اظتيالدي، عند ورودىا يف اظتنت، مثال حرص عبيد يف كت أ_

 م( )عبيد،٣٣٩_٣٩٣ه/١٩٩_١٣٦ذلك يف قولو: ))انتظمت اإلدارة يف اظتوصل يف خالفة أيب جعفر اظتنصور )
رشيد، وبلغ عددىم ستسة عشر واليا للمدة (، وقولو: ))وتعاقب الوالة على اظتوصل يف خالفة ىارون ال١٣، ص١١١١

 (١٥، ص١١١١م، وكل منهم من البيت العباسي((. )عبيد، ٩١٥_٣٩٦ه/١٥٣_١٣١من 
حرص عبيد على عدم جتريد الشخصيات اعتامة من اطتلفاء واألابطرة وغَتىم من ألقاهبم عند ذكرىم يف كتاابتو،  :_

م، وىو يف طريقو اىل الثغور ليودع ابنو ىارون يف ٣٣٥ه/١٦٣صل سنة مثال ذلك يف قولو: ))وحل اطتليفة اظتهدي يف اظتو 
(، كذلك قولو: ))قام اطتليفة ىارون الرشيد بزايرات متكررة اىل ١٣، ص١١١١ زتلتو ضد الروم البيزنطيُت(( )عبيد،

 (١٩، ص١١١١اظتوصل وأعماعتا((. )عبيد، 
حرص عبيد على االستشهاد بنصوص اظتؤرخُت عند حتليلو للنص التارخيي يف كتاابتو، للداللة على أقوالو ودراساتو،  ت_

مثال ذلك يف قولو: ))مل يظهر لدى ابن جبَت عنصر اطتيال يف وصفو للموصل وأحواعتا، فدون بصدق كل ما شتعو 
ظتوصل وأىلها من معايشتو واختالطو وجتربتو ومشاىداتو(( وشاىده بدقة وبدون مبالغة، وأصدر حكمو وانطباعاتو عن ا

(، مث أييت بنص عن ابن جبَت يف قولو: ))أىل ىذه البلدة على طريقة حسنة، يستعملون أعمال ٥١، ص١١١١ )عبيد،
الهتم((. يف رتيع معام لالرب، ىم ووالهتم، وىم أىل طالقة وكلمة لينة، وعتم كرامة للغرابء وإقبال عليهم، وعندىم اعتدا

 (٥١، ص ١١١١؛ عبيد، ١٥١، صد ت)ابن جبَت، 
 _ اذلوامش:4

 ىتم عبيد يف مؤلفاتو إبيراد اعتوامش، وديكننا أن نوضح منهجيتو يف كتابة اعتوامش:ا     

لشخصيات اليت وردت يف اظتنت يف ىوامش الكتاب، السيما إذا ماكانت ل ونلحظ يف الكتاب أن عبيد كان مقال بتعريف أ_
، ١١١١سوى يف مرات قليلة. )عبيد،  ،لشخصيات غَت معروفة لدى القارئ، حيث مل يقم بتعريف الشخصياتىذه ا

 ((١٦)، ىامش٥٩ص (؛١)، ىامش٥٣ص  (،٣)، ىامش٥٦ص

ستخدم عبيد اعتامش لتعريف األماكن من اظتدن واظتواضع اليت يذكرىا يف متون كتبو، السيما غَت اظتعروفة لدى ا :_
 ((٣٣)، ىامش٥٥ص  (؛١)، ىامش٥٩، ص ١١١١مقال يف كتابو ىذا. )عبيد،  القارئ، لكنو كان

عبيد اعتوامش عند إحالتو ظتوضوع ما اىل الكتب والدراسات اظتختصة بذلك اظتوضوع، السيما إذا ما كان  ستخدما ت_
، ١١١١ ذلك اظتوضوع بعيد عن ختصصو التارخيي، وذلك لعدم إشغال القارئ وخروجو عن صلب اظتوضوع. )عبيد،

 ((٣١)، ىامش٣١؛ ص (١١)، ىامش٦٩ص  (؛٣١)ىامش ،٣٥ص
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ستخدم عبيد اعتامش أحياان فضال عن اظتنت، يف شرحو لبعض اظتوضوعات وزايدة يف التوضيح لذلك اظتوضوع. ا ث_
 ((٣٣)، ىامش ٥٥؛ ص (٣٥)، ىامش٣١، ص ١١١١)عبيد، 

 _ ادلصادر وادلراجع:5
صادر األولية عند استقاءه ورتعو للمعلومات اطتاصة بدراساتو، السيما اظتصادر اظتوثوقة ىتم عبيد كثَتا ابلرجوع اىل اظتا     

منها، واليت تلقاىا اظتؤرخون والباحثون بكل ترحاب ومقبولية، واليت منها يف كتابو ىذا، كتاب )اتريخ الرسل واظتلوك(، حملمد 
م(، وكتاب ٥٣٩ه/٣٣٣ :دمحم األزدي )تد بن يزيم(، وكتاب )اتريخ اظتوصل(، ل٥١١ه/٣١١ :بن جرير الطربي )ت

م(، وكتاب )رحلة ابن جبَت(، حملمد بن جبَت البلنسي ٥٣٣ه/٣٦٣ :)صورة األرض(، أليب القاسم بن حوقل النصييب )ت
 م(.١١٩١ه/٦٩١ :م(، وكتاب )وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان(، حملمد بن خلكان )ت١١١٣ه/٦١٣ :)ت

ة اىل اظتراجع اضتديثة، من أجل االطالع على آراء وأقوال اظتؤرخُت اظتعاصرين، مثال ذلك يف كتابو ىتم ابلعوداكذلك       
ىذا، كتاب اتريخ اإلسالم السياسي والديٍت والثقايف واالجتماعي، ضتسن ابراىيم حسن، وكتاب دراسات يف اظتدينة 

 اإلسالمية، لعبداصتبار انجي.
صادر أو اظتراجع على ذكر ذلك اظتصدر أو اظترجع الذي نقل عنو، سواء كان ذلك حرص عبيد عند اقتباسو من اظت      

االقتباس حرفيا أو اقتباس ابظتعٌت، وذلك حرصا منو على األمانة العلمية يف النقل واالقتباس، وإعطاء كل ذي حق حقو، 
 وعدم نسبة األقوال اىل غَت قائلها.

 العصر العباسي(:خامسا: مصادر التتا: )دراسات عن ادلوصل يف 
اعتمد عبيد يف رتع واستقاء اظتادة العلمية واظتعلومات الالزمة لدراسة وتدوين موضوعات الكتاب على العديد من       

اظتصادر العربية اإلسالمية، السيما تلك اليت حتدثت عن اتريخ مدينة اظتوصل، وجاءت مصادره متنوعة مابُت التارخيية 
 ، وسنعرض ىنا أبرز تلك اظتصادر اليت اعتمدىا:والبلدانية وكتب الًتاجم

 م(:945ه/334)ت:  _ كتا: )اتريخ ادلوصل(، ليزيد بن دمحم األزدي4
يعد الكتاب من اظتصادر اظتهمة اليت ال ديكن ألي ابحث يف اتريخ اظتوصل االستغناء عنو، وقد أخذ عنو اظتؤلف عند       

اظتعركة الفاصلة بُت األمويُت والعباسيُت و اليت انتهت هبزدية األمويُت م، وىي ٣٣٥ه/١٣١حديثو عن معركة الزاب سنة 
 (١٣، ص١١١١؛ عبيد، ١١٦، ص ١٥٦٣وقيام الدولة العباسية. )األزدي، 

كما قدم الكتاب معلومات قيمة للدكتور عبيد، عندما تكلم عن موقف أىل اظتوصل من ىزدية األمويُت وانتصار        
قولو: ))فتح أىل اظتوصل أبواب مدينتهم للقائد العباسي، عبدهللا بن علي ... ولبسوا السواد  جاء ذلك يفالعباسيُت، 

 (١٩، ص ١١١١؛ عبيد، ١٩٥، ص ١٥٦٣)األزدي،  واستقبلوا اصتيش اظتنتصر((.
ن شيوخ وعاد إليو اثنية عندما تطرق اىل مسألة توزيع االقطاعات واألراضي من قبل اطتلفاء العباسيُت على عدد م      

))وزع اطتليفة اقطاعات لعدد من شيوخ القبائل يف اظتوصل، اعًتافا منو بدورىم يف أتييد وزعماء القبائل يف اظتوصل، 
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؛ عبيد، ١٣١، ١٩٥، ١٩٩ ، ص١٥٦٣)األزدي،  العباسيُت، ونصرهتم ومشاركتهم يف القضاء على آخر خليفة أموي((.
 (١١ ، ص١١١١

-١٣٩ار اطتليفة أبو جعفر اظتنصور ابنو "جعفر" واليا على اظتوصل لفًتة سنتُت ونقل عنو يف قولو: ))واخت      
 (٣٣، ص ١١١١؛ عبيد، ١٥٣، ص ١٥٦٣م. )األزدي، ٣٦٣-٣٦١ه/١٣٣

ورجع اليو مرة أخرى عند حديثو عن تطور اظتوصل اقتصاداي، بقولو: ))إن تطور النشاط االقتصادي يف اظتوصل طيلة       
فتميزت أبهنا من األقاليم ذات اإلنتاج  اضحا، تصدره النشاط الزراعي الذي عرفتو اظتدينة ونواحيها،العصر العباسي كان و 

الزراعي الوفَت، فتنوعت ػتاصيلها وغالهتا وكانت اظتوصل ْتق ؼتزن اضتبوب يف العراق والسيما ػتصويل اضتنطة والشعَت((. 
 (٩١، ص ١١١١؛ عبيد، ١١١، ص ١٥٦٣)األزدي، 

م، أصدر اطتليفة اظتهدي ٣٩٣ه/١٦٣يف قولو: ))ويف سنة اظتوصل، توسع مدينة عنو كذلك عند حديثو عن وأخذ       
؛ عبيد  ١٣٩ ، ص١٥٦٣)األزدي،  أوامره اىل وايل اظتوصل بتوسيع اظتسجد اصتامع فزاد فيو الصفاف الدائرة ابلصحن((.

 (٩٦ ، ص١١١١
     م(:977ه/367)ت:  يب_ كتا: )صورة األرض(، أليب القاسم بن حوقل النصي2

من اظتصادر البلدانية اظتهمة يف التاريخ اإلسالمي، وقد استفاد منو عبيد يف أتليف كتابو ىذا، السيما ما ذكره ابن        
حوقل يف كتابو عن مدينة اظتوصل، فقد نقل عبيد عنو يف وصفو للموصل بقولو: ))كانت من عظم الشأن، بصورة أكابر 

 (٣٩، ص١١١١؛ عبيد، ١٥٩، ص١٥٥١حوقل،  البلدان((. )ابن
ونقل عنو يف حديثو عن ثروة اظتوصل اضتيوانية، يقول عبيد: ))اما ثروهتا اضتيوانية، فهي األخرى غنية هبا، ومن        

ها أشهرىا اظتواشي واالبقار واالبل واطتيول اصتيدة، ... واستفادت اظتوصل من النواحي والرساتيق الغنية مبراعيها ومروج
القريبة من اظتدينة، اليت كانت واسعة وفَتة اظتياه، وبذلك مدت الثروة اضتيوانية ومنتجاهتا أسواق اظتوصل، فرخصت اضتياة 

 (٩١، ص١١١١؛ عبيد، ١٥٦، ص ١٥٥١فيها((. )ابن حوقل، 
الهتا التجارية، وعاد عبيد اىل الكتاب يف حديثو عن أسواق اظتوصل ووصفها بقولو: ))ووصفت أسواق اظتوصل وػت      

أبهنا كانت واسعة، كثَتة اطتَتات، ومتخصصة، وكان بناؤىا ابضتجارة ومسقف البعض منها((، انقال ىذا الوصف من 
 (٩٩، ص١١١١؛ عبيد، ١٥٩_١٥٣، ص ١٥٥١وصف ابن حوقل عتا. )ابن حوقل، 

األسواق االثنان واألربعة والثالثة،  ورجع مرة اثنية اىل قول ابن حوقل يف أسواق اظتوصل: ))كان هبا لكل جنس من      
وما يكون يف السوق، اظتائة حانوت وأزيد((، وىو ما يدل على سعة اظتدينة وكثرة األسواق فيها، وختصص كل سوق ببيع 

 (٩٥ ، ص١١١١؛ عبيد، ١٥٩، ص ١٥٥١السلع والبضائع اطتاصة بو. )ابن حوقل، 
ل، فقد نقل عبيد عن ابن حوقل قولو: ))ما دعت إليها سكان البالد أما عن رخص أسعار السلع والبضائع يف اظتوص      

؛ عبيد، ١٥٩، ص ١٥٥١النائية، فقطنوىا وجذبتهم إليها برخصها ومَتىا وصالح أسعارىا فسكنوىا((. )ابن حوقل، 
 (٦١، ص ١١١١
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 م(:4247ه/624)ت:  _ كتا: )رحلة ابن جبري(، حملمد بن امحد بن جبري3
همة اليت أخذ عنها عبيد يف الكتاب، السيما ما يتعلق ابلفصل الثالث منو، حيث كان قد خصصو من اظتصادر اظت      

للحديث عن معلومات ابن جبَت عن اظتوصل، واليت وثقها يف كتابو ورحلتو اظتسماة )رسالة اعتبار الناسك يف ذكر اآلاثر 
ظتوصل، جاء ذلك يف قولو: ))فكان مقامنا يف ىذه اظتدينة الكردية واظتناسك(، فقد أخذ عنو اظتدة اليت قضاىا ابن جبَت يف ا

 (٩١، ص١١١١؛ عبيد، ١٥١أربعة أايم(. )ابن جبَت، د ت، ص
كذلك رجع إليو يف معرض حديثو عن مصادر ابن جبَت يف معلوماتو عن اظتوصل، واليت منها ما شتعو من اضتجاج        

داء فريضة اضتج، حيث يقول ابن جبَت: ))على ما أخربان بو غَت واحد من والتجار الثقات أثناء إقامتو يف الداير اظتقدسة أل
 (٩٣، ص١١١١؛ عبيد، ٥٣ثقات اضتجاج التجار ؽتن شاىد ذلك((. )ابن جبَت، د ت، ص

وأخذ عنو يف حتديده ظتصدر آخر ظتعلوماتو، أال وىو اضتجاج اظتغاربة الذين رافقوه يف طريق اضتج، وذلك بقولو:       
نا أحد اضتجاج من أىل بلدان((، وبذلك أصبحت معلومات ابن جبَت عن اظتوصل أكثر عمقا وتفصيال، بعد أن ))وأعلم

، ١١١١؛ عبيد، ١٩٩اختار ومن معو من حجاج بلده، طريق العودة عرب العراق والشام((. )ابن جبَت، د ت، ص
 (٩٩ص

قول عبيد عن ذلك: ))إن ىدف الرحلة اضتج والتزود واستفاد منو عبيد يف حتديد ىدف ابن جبَت من رحلتو تلك، في      
ابلعلوم الدينية، فبغداد الزالت مركز الدين والدنيا، واظترور هبا كان من اظتقاصد الستكمال الرحلة، فال بد من التزود منها 

لك يف قول ابن (، وذ٩٩، ص١١١١وىي حاضرة اطتالفة العباسية القرشية اعتامشية، وغتالس العلم فيها عديدة((، )عبيد، 
جبَت عن بغداد: ))ىذه اظتدينة العتيقة، وإن مل تزل حضرة اطتالفة العباسية، ومثابة الدعوة اإلمامية القرشية اعتامشية((. )ابن 

 (١٣٣جبَت، د ت، ص 
كذلك عاد إليو عند حديثو عن انطباعات ابن جبَت ووصفو للموصل عند زايرهتا، حيث يقول  فيها: ))أىل ىذه        

لبلدة على طريقة حسنة، يستعملون أعمال الرب )ىم ووالهتم( وىم أىل طالقة وكلمة لينة، وعتم كرامة للغرابء وإقبال ا
 (٥١، ص١١١١؛ عبيد، ١٥١عليهم، وعندىم اعتدال يف رتيع معامالهتم((. )ابن جبَت، د ت، ص 

ىل ىذه البالد من اظتوصل لداير بكر وداير ربيعة مث أخذ عنو وصفو ألىل اظتنطقة برمتها ومنها اظتوصل، بقولو: ))وأ      
؛ عبيد، ١٥٩اىل الشام على ىذا السبيل من حب الغرابء واكرام الفقراء، وأىل قراىا كذلك((. )ابن جبَت، د ت، ص 

 (٥١، ص١١١١
 م(:4282ه/684)ت:  _ كتا: )وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان(، ألمحد بن دمحم بن خلتان4

ب من اظتصادر اظتهمة اليت دونت يف تراجم األعالم، وقد استفاد منو عبيد يف دراستو عن بعض أعالم مدينة الكتا      
اظتوصل، فقد أخذ عنو تررتتو للفقيو واحملدث اظتوصلي اضتسُت بن نصر اصتهٍت، يف قولو: ))واصتهٍت نسبة اىل جهينة، قرية 
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، ١٥٣٩عُت اظتعروفة ابلقيارة اليت ينفع االستحمام مبائها((. )ابن خلكان، قريبة من اظتوصل، جتاور زتام العليل اليت فيها ال
 (١١٩، ص١١١١؛ عبيد، ١٣٥/ص١ج

كذلك رجع إليو يف حديثو عن مصنفات ىذا الفقيو حيث يقول ابن خلكان: ))وصنف كتبا كثَتة، منها )مناقب        
، ١١١١؛ عبيد، ١٣٥/ص١، ج١٥٣٩خلكان، األبرار(، ... ومنها )مناسك اضتج( و )أخبار اظتنامات(. )ابن 

 (١١٩ص
وعاد عبيد اىل الكتاب عند حديثو عن تررتة الفقيو اظتوصلي الكردي عثمان بن عيسى بن درابس، فقد جاء يف        

؛ ١٣١/ص٣م، ج١٥٣٩تررتتو: ))أبو عمرو عثمان بن عيسى بن درابس بن فَت بن جهم بن عبدوس((، )ابن خلكان، 
( وقولو: ))كان أعلم الفقهاء يف وقتو مبذىب اإلمام الشافعي ... ودتهر يف اظتذىب وأصول ١١١م، ص١١١١عبيد، 

 (١١١، ص١١١١؛ عبيد، ١٣١/ص٣، ج١٥٣٩الفقو وأتقنهما((. )ابن خلكان، 
 ورجع إليو اثنية يف ذكره لوفاة الفقيو الكردي، يقول عبيد عن ذلك: ))تويف الكردي يف القاىرة يف اثين عشر من       

م، وقد قارب تسعُت سنة من العمر ودفن يف القرافة الصغرى. )ابن ١١١٩ه/٦١١ذي القعدة سنة إثنُت وستمائة 
 (١١١، ص١١١١؛ عبيد، ١٣١/ص٣، ج١٥٣٩خلكان، 
     : آراء ادلؤرخني ادلعاصرين حول ادلنج  التارخيي للدكتور طه خضر عبيد:سادسا
السيما  ،عدد من اظتؤلفاتبالذين أسهموا برفد اظتكتبة التارخيية اإلسالمية عبيد من اظتؤرخُت العرب اظتسلمُت  يعد      

اإلمرباطورية  كذلك يف دراسة اتريخ  ،فيما دونو يف التاريخ اإلسالمي من الدراسات اضتضارية واالقتصادية اإلسالمية
لتاريخ اإلسالمي، والسيما عن اضتضارة ، لقد توج عبيد حصاد دراساتو يف اواتريخ العالقات اإلسالمية البيزنطيةالبيزنطية، 

العربية اإلسالمية، مبا قدمو من نتاجات اتسمت مبا حتملو وتعاصتو من موضوعات مهمة ومعلومات قيمة، ابلشمولية يف 
الطرح واظتوضوعية يف النقد العلمي والتحليل، ليسهم يف تقدمي اضتضارة العربية اإلسالمية بشخصيتها الفريدة واظتتميزة عن 

 ابقي اضتضارات اإلنسانية العاظتية.
عبيد : ))األستاذ الدكتور طو خضر وحتدث األستاذ الدكتور عبدالواحد ذنون طو عن منهجية عبيد بقولويف ذللك       

ؽتيز يف التدوين التارخيي ولو منهجية ػتددة خاصة يف التاريخ البيزنطي فهو من اظتختصُت النوادر يف ىذا اجملال ويتميز 
 (١١١١كانون األول   ١١. )طو، مقابلة شخصية، شاط والتجديد والرغبة الطموحة يف الوصول اىل اضتقيقة التارخيية((ابلن

: ))مل يغفل الدكتور طو االشارة اىل أن اظتنهجية التارخيية قالالدكتور إبراىيم خليل العالف، ف اظتتمرس أما األستاذ      
بَت عن اظتدارس واظتناىج األجنبية اليت أرادت فرض تفسَتاهتا على التاريخ العريب اىل حد ك ،العراقية تعد منفردة وبعيدة

 (١١١١تشرين الثاين  ١٩)العالف، مقابلة شخصية،  اإلسالمي((.و 
التوجهات الواجبة عند دراسة اصتوانب االقتصادية ، ظتن بعده ،طو الدكتور رسمو ف العالف قائال: ))اضأو      

والوسائل االقتصادية واألحكام والنظرايت واآلراء اظتبادئ  إلسالمية وأبرزىا أمران أوعتما االطالع علىواالجتماعية العربية ا
، ... أما األمر الثاين فهو العودة والنصوص الًتاثية ،والسنة النبوية ،واالجتماعية اظتعتمدة على نصوص القرآن الكرمي
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ومؤلفات اظتفكرين االقتصاديُت واالجتماعيُت وبقية والنقوش  ودومنها كتب السنن واظتصادر اظتادية كالنقللمصادر،  
 (١٣٩ص  ،١١١١، )العالفالكتب األخرى((. 

وختم العالف حديثو بقولو: ))يقينا إن إضافات الدكتور طو خضر عبيد يف غتال التاريخ االقتصادي واالجتماعي،      
ىتمام ظتتتبعي اظتدرسة التارخيية العراقية اظتعاصرة((. )العالف، تعد نوعية، ومهمة، ومفيدة، وال شك يف أهنا ستكون موضع ا

 (١٣٦، ص ١١١١
ويف ىذا الصدد حتدثت األستاذ الدكتور أحالم حسن النقيب عن أسلوب ومنهجية عبيد بقوعتا: ))كانت قراءاتو      

لثقة األصيلة واظتصادر الدخيلة على للمصادر اإلسالمية قراءة واعية وكان لو نظرة انفذة واستطاع أن دييز بُت اظتصادر ا
اإلسالم فكان ذترة ذلك أن عدت كتاابتو التارخيية دتتاز ببالغة األسلوب ودقة الكلمات ووضوح الفكرة والتحليل والنقد 
واضتقيقة التارخيية والرأي الصائب كلمة حق كان مدرسة اترخيية تعلم يف ػتراهبا الكثَت من الباحثُت والدارسُت للتاريخ 

 (١١١١تشرين الثاين  ١١)النقيب، مقابلة شخصية،  اإلسالمي((.
قائلة: ))كان صاحب منهجية ؽتيزة قائمة على التقصي والبحث عن اظتعلومة والتأكد منها وتوثيقها  النقيب تفاضأو      

)النقيب، مقابلة شخصية،  و كيفية التعامل مع اضتديث التارخيي وحتليلو واظتقارنة بُت الرواايت وعدم التحيز يف الكتابة((.
 (١١١١تشرين الثاين  ١١

من جهة أخرى حتدث األستاذ الدكتور نزار دمحم قادر عن منهجية الدكتور عبيد قائال: ))اعتمد التدوين التارخيي لدى      
سالمية األستاذ الدكتور طو خضر على أسلوب اظتقارنة من خالل إيضاح أوجو التشابو واالختالف يف مظاىر اضتضارة اإل

السيما وأن كتاابتو تنوعت يف اصتوانب اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية وجاء تركيزه على ىذه اصتوانب بسبب قلة 
الدراسات التارخيية عنها من قبل الباحثُت احملدثُت من جهة فضال عن تنوع أمناطها بتنوع أمصار الدولة العربية اإلسالمية 

)قادر، مقابلة  ية لكنها أضافت إليها من واقع اختالفها اضتضاري والعرقي واالجتماعي((.فهي وإن إلتزمت ابلنظم اظتركز 
 (١١١١تشرين الثاين  ١١شخصية، 

ف قادر قولو: ))أما فيما يتعلق ابلتاريخ البيزنطي فقد دتيز يف غتالو ابعتباره دارسا للغة فضال أضاوعن منهجية عبيد       
ما شتح لو الفرصة لالطالع على مناىجهم ومصادرىم مبا مكنو من االنفراد يف ىذا اجملال عن استكمال دراستو يف اليوانن 

تشرين  ١١)قادر، مقابلة شخصية،  فأضاف اىل اظتكتبة كتاابت جديدة عن التاريخ البيزنطي من وجهة نظر اآلخر((.
 (١١١١الثاين 
عبيد بقوعتا: ))دتيز اظتنهج اظتتبع من قبلو يف التدوين  ، فقد حتدثت عن منهجيةازتد أما األستاذ الدكتور هنلة شهاب     

مبنهج تفكيك النص وحتليلو ودتحيصو ونقده فهو ذو رؤية متقدة وآراء وحتليالت علمية مستفيضة يف األحداث التارخيية 
لية بل حيلل ويقارن فهو متأن يف آراءه وال يًتك اضتدث ذتر دون التوقف عنده كما ال ينساق وراء الرواايت يف مصادرىا األو 

 (١١١١تشرين الثاين  ١٥)ازتد، مقابلة شخصية، ويستنبط من أجل تقومي اضتدث التارخيي((. 
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ؾتد أن الصفة اظتميزة لطروحات عن منهجية عبيد بقولو: ))ي، يف حُت حتدث األستاذ الدكتور سعد رمضان اصتبور       
الطرح، كذلك ؾتده يبتعد عن دراسة اظتوضوعات اظتكررة كثَتا من  الدكتور طو خضر عبيد ىي اظتوضوعية وعدم االؿتياز يف

كانون   ١١ قبل الباحثُت، واليت أخذت اضتيز الكبَت والوايف يف دراستها يف التاريخ اإلسالمي((. )اصتبوري، مقابلة شخصية،
 (١١١١األول 
حرص على اقتناء كتب ومؤلفات أستاذان وحتدث يل األستاذ الدكتور ايسر عبداصتواد اظتشهداين، قائال: ))كنت أ      

الدكتور طو خضر عبيد وأحل عليو أن يهديٍت نسخة من كل نتاج جديد لو، وذلك ألين أعلم مدى العلمية اليت يتمتع هبا 
واصتدية واظتوضوعية يف التناول، وقد وجدت أسلوبو يف الكتابة قائم على استنطاق اظتصادر واظتراجع اضتديثة أيضا ومن مث 

 (١١١١تشرين الثاين  ١٣ ورة فكر جديد سلس يوصل اىل القارئ بسهولة ويسر((. )اظتشهداين، مقابلة شخصية،بل
أما األستاذ الدكتور انيف دمحم شبيب، فتحدث بقولو: ))دتيزت الدراسات واألْتاث التارخيية اليت قدمها األستاذ       

كار اصتديدة، فمن خالل اطالعي وقراءيت ظتؤلفاتو _اليت ما إن الدكتور طو خضر عبيد ابصتدية والرصانة العلمية واألف
تصدر حىت يهديٍت نسخة منها_ تبُت مقدرتو الفذة يف اختيار اظتوضوعات اضتيوية، أو ابألحرى ديكن القول أنو كان 

يف التاريخ يذىب بعيدا عن اظتوضوعات اظتعروفة واظتبحوثة من قبل ابحثُت آخرين، ويغوص يف زوااي تكاد تكون ميتة 
اإلسالمي ليصل اىل نتائج جديدة ومهمة أفادت اظتكتبة التارخيية العربية وقدمت خدمة كبَتة للتدريسيُت والطلبة على حد 

 (١١١١تشرين الثاين  ١١سواء((. )شبيب، مقابلة شخصية، 
د األستاذ الدكتور طو خضر يف حُت حتدثت األستاذ الدكتور ميسون ذنون العباجيي، عن منهجية عبيد بقوعتا: ))يع      

عبيد من أساتذة جامعة اظتوصل الذي يتمتع برصانة علمية سواء أكان تدريسي أم ابحث، يف اختصاص التاريخ اإلسالمي 
والبيزنطي، حيث يغلب على دراساتو اظتنشورة طابع التحليل العلمي مع النقد واالستنتاج، واستخدام مصادر التاريخ 

تشرقُت، وىو األستاذ الذي يكون متفرد هبذا االختصاص، ومل تقتصر أْتاثو على التاريخ البيزنطي اإلسالمي ودراسات اظتس
بل ىناك دراسات إسالمية تكاد تكون ػتلية عن اتريخ اظتوصل وقد نشر العديد منها يف غتلة دراسات موصلية((. 

 ( ١١١١تشرين األول  ١٩)العباجيي، مقابلة  شخصية، 

 اخلامتة:
 اىل عدد من النتائج ومنها: توصل البحث

وىي من السمات اليت  الشمولية واظتوضوعية، وسهولة األسلوب، وسالسة التعبَت، ودقة األلفاظ،ظهرت يف الكتاب، _ ١
  اتصف هبا عبيد يف كتاابتو. 

ضتدث التارخيي، _ اعتمد عبيد يف دراساتو على أمهات الكتب من اظتصادر األولية واظتراجع اظتعاصرة، من أجل اإلظتام اب١
 وىذا ما وجدانه يف مؤلفاتو الكثَتة واظتتنوعة. 

يف اظتنت أو اعتامش، أو يف قائمة اظتصادر واظتراجع  ه_ دتتع عبيد أبمانة علمية كبَتة، حيث ؾتده حريصا على ذكر مصادر ٣
 الكتاب. يف هناية
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اظتنشورة من الكتب والبحوث التارخيية، ومنها   _ ديكن القول أن عبيد قد ترك للمؤرخُت والباحثُت العديد من اظتؤلفات٣
كتابو ىذا، اليت عاصتت التاريخ اإلسالمي بكل جوانبو، اضتضارية والسياسية واضتربية واالقتصادية واالجتماعية، وأثرى هبذه 

 اظتؤلفات مكتبة التاريخ العريب اإلسالمي.

السيما يف لعبتو مدينة اظتوصل يف التاريخ اإلسالمي،  _ نستطيع ومن خالل قراءتنا للكتاب معرفة الدور الكبَت الذي٩
 .، يف منطقة اظتشرق العريب اإلسالميوالعلمية أمهيتها يف اجملاالت السياسية واضتضارية واالقتصاديةو  العصر العباسي،

مي، من _ التعرف ومن خالل الكتاب على بعض الشخصيات اظتوصلية، واليت اشتهرت يف منطقة اظتشرق العريب اإلسال٦
 العلماء والفقهاء واحملدثُت، سواء يف العصر العباسي، أو غَته من العصور اإلسالمية األخرى.

 _ يعد الكتاب مرجعا قيما للمؤرخُت والباحثُت يف اتريخ اظتوصل يف العصر العباسي.٣
  ادلصادر وادلراجع:

 أوال: ادلصادر األولية:
(، اتريخ اظتوصل، حتقيق: علي حبيبة، القاىرة، صتنة إحياء الًتاث ١٥٦٣م(، )٥٣٩ه/٣٣٣_ األزدي، يزيد بن دمحم بن إايس )ت ١

 اإلسالمي.
 (، رحلة ابن بطوطة، بَتوت، دار إحياء العلوم. ١٥٩٣م(، )١٣٣٣ه/٣٣٥_ ابن بطوطة، دمحم بن عبد هللا )ت ١
 كتبة اعتالل.م(، )د ت(، رحلة ابن جبَت، بَتوت، دار وم١١١٣ه/٦١٣_ ابن جبَت، دمحم بن ازتد )ت ٣
 (، صورة األرض، بَتوت، دار مكتبة اضتياة.١٥٥١م(، )٥٩٦ه/٣٣٦_ ابن حوقل، أيب القاسم النصييب )ت ٣
(، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق: إحسان عباس، ١٥٣٩م(، )١١٩١ه/٦٩١_ ابن خلكان، مشس الدين أزتد بن دمحم )ت ٩

 بَتوت، دار صادر.
، بَتوت، ١١(، سَت أعالم النبالء، حتقيق: شعيب االرنؤوط، ط١٥٥٦(، )١٣٣٣ه/٣٣٩ن دمحم بن ازتد )ت _ الذىيب، مشس الدي٦

 مؤسسة الرسالة.
 ، القاىرة، دار اظتعارف.١(، اتريخ الرسل واظتلوك، حتقيق: دمحم أبو الفضل، ط١٥٦٩م(، )٥١١ه/٣١١_ الطربي، دمحم بن جرير )ت ٣
 (، معجم البلدان، بَتوت، دار صادر،١٥٣٣م(، )١١١٩ه/٦١٦دهللا )ت _ ايقوت اضتموي، شهاب الدين بن عب٩

 اثنيا: ادلراجع احلديثة:
 (، دراسات عن اظتوصل يف العصر العباسي، اظتوصل، دار نون للطباعة والنشر والتوزيع.١١١١_ عبيد، طو خضر )٥

 امعة اظتوصل، دار ابن األثَت.(، موسوعة اظتؤرخُت العراقيُت اظتعاصرين، ج١١١١_ العالف، إبراىيم خليل )١١
 (، معجم مصطلحات التاريخ، عمان، دار ايفا العلمية. ١١١٣_ نبهان، حيِت دمحم )١١

  اثلثا: ادلقابالت الشخصية: 

، جامعة اظتوصل(، ، كلية الًتبية للعلوم اإلنسانية، أستاذ اتريخ اظتغرب واألندلس١٥٩٩)استاذ جامعي .(١١١١_ أزتد، هنلة شهاب. )١١
 تشرين الثاين. ١١ظتوصل.  مقابلة شخصية. ا

، معاون عميد كلية الًتبية للعلوم اإلنسانية، جامعة اظتوصل(، اظتوصل. مقابلة ١٥٣٣)استاذ جامعي .(١١١١_ اصتبوري، سعد رمضان. )١٣
 كانون الثاين.   ١١شخصية. 
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جامعة اظتوصل(، اظتوصل. مقابلة  كلية اآلداب،  ألداين،، أستاذ الفكر اإلسالمي وا١٥٦٥)استاذ جامعي .(١١١١_ شبيب، انيف دمحم. )١٣
 تشرين الثاين. ١١شخصية. 

 كانون األول.   ١١، جامعة اظتوصل(، اظتوصل.  مقابلة شخصية. ١٥٣٣)استاذ جامعي متقاعد .(١١١١_ طو، عبدالواحد ذنون. )١٩

اظتوصل، جامعة اظتوصل(، اظتوصل. مقابلة شخصية. ، مدير مركز دراسات ١٥٦٥)استاذ جامعي .(١١١١_ العباجيي، ميسون ذنون. )١٦
 تشرين الثاين. ١٩

جامعة اظتوصل(، اظتوصل.  مقابلة شخصية.  كلية الًتبية للعلوم اإلنسانية،  ،١٥٩٩)استاذ جامعي متقاعد .(١١١١_ عبيد، طو خضر. )١٣
 آذار.  ٩

 تشرين الثاين. ١٩اظتوصل(، اظتوصل.  مقابلة شخصية. ، جامعة ١٥٣٩)استاذ جامعي متقاعد .(١١١١_ العالف، إبراىيم خليل. )١٩

جامعة اظتوصل(، اظتوصل.  كلية الًتبية للعلوم اإلنسانية، ، أستاذ التاريخ اإلسالمي،  ١٥٩٣)استاذ جامعي .(١١١١_ قادر، نزار دمحم. )١٥
 تشرين الثاين. ١١مقابلة شخصية. 

جامعة اظتوصل(،  كلية الًتبية للعلوم اإلنسانية،  ، أستاذ التاريخ اإلسالمي،١٥٣٩ي)استاذ جامع .(١١١١_ اظتشهداين، ايسر عبداصتواد. )١١
 تشرين الثاين. ١٣اظتوصل.  مقابلة شخصية. 

جامعة اظتوصل(،  كلية الًتبية للعلوم اإلنسانية،  ، أستاذ التاريخ اإلسالمي،١٥٩٣)استاذ جامعي .(١١١١) ._ النقيب، أحالم حسن١١
 تشرين الثاين. ١١. اظتوصل. مقابلة شخصية

 


