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  تاريخ قبول النشر  تاريخ استالم البحث
٢٥/٥/٢٠١٤  ١٧/٣/٢٠١٤  
  

 
لة يتناول البحث دراسة حيثيات جمعية علوم الحياة العراقية في نينوى والجهود المبذو             

 واألنشطة العلمية والمواسم الثقافية التي قامـت بهـا مـع ذكـر              ١٩٧٢لتأسيسها منذ سنة    
التي شهدت تنوع األنشطة العلمية والثقافية واإلقبـال        . ١٩٧٥ -١٩٧٢أعضائها خالل المدة    

  . الكبير لالنتساب الى الجمعية من قبل التدريسيين في الجامعة
Establishment a branch of Iraqi biology society in Naynawa 

(documentary Study) 
Prof. Dr. Thanoon .Y. Al Taee 
Abstract: 
 The research deals with inductiveness of biology in 
naynawa, the efforts were made for it's establishment since 
1972. with scientific activities and educational seasons by 
mentioning its members within the period (1972-1975) which 
witnessed diversification of this science and educational 
activities with blockbuster to badge the society by most of the 
university lectures. 

 
                                         

 .استاذ تاريخ العراق الحديث والمعاصر، مركز دراسات الموصل، جامعة الموصل *
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 فرع نينوى، إحدى الجمعيات العلمية التي ُأسـست فـي           -      تعد جمعية علوم الحياة العراقية    

أوائل سبعينيات القرن العشرين، بمبادرة من نخبة من تدريسيي الجامعة، وجلهم من كلية العلـوم              
اً، يـسعى الـى     ثم كلية الزراعة والغابات، الذين سعوا الى جعل تلك الجمعية منبراً علمياً وثقافي            

ترصين العمل األكاديمي والبحث العلمي، من خالل األنشطة المختلفة التي تتبناها الجمعية، وفقـاً       
) ١(لالنظمة والقوانين السارية المتعلقة بتأسيس الجمعيات العلمية وعمالً بقانون الجمعيات رقـم             

تأسـيس والخطـط    ، وفي هذا البحث سعينا لتعقب الخطوات الجـادة لمحـاوالت ال           ١٩٦٠لسنة  
المرافقة لتنشيط عمل الجمعية باألنشطة الدؤوبة العضائها، واالنتخابات الرسمية التي اعتمـدت            

  .في انتساب الهيئات اإلدارية المتعاقبة
 

 طلبـاً الـى محافظـة نينـوى     ١٩٧٢ حزيران ٢٥قدم مجموعة من التدريسيين بتاريخ      
 -حياة العراقية في المحافظة، بعد موافقة الهيئة االداريـة للجمعيـة          لتأسيس فرع جمعية علوم ال    

 على فتح الفرع، حيث اجازت المادة الثانية، من النظام الداخلي للجمعية،            -المركز العام في بغداد   
  .)١(فتح فرع منها في اية جهة من العراق

، )ليـة العلـوم    ك -معيـدة   (سهيلة عباس احمد الدباغ     : وكان مقدموا الطلب للتأسيس هم      
، سـالم   ) كلية الهندسـة   -باحث. م(، رجاء مصطفى العناز     )كلية الزراعة (عطا اهللا سعيد    . د.م.أ

 –باحـث   . م(، عبد الستار عزيز جميل البنّا       ) كلية الزراعة والغابات   -باحث. م(جميل جرجيس   
الـدين علـي    ، نـسرين بدر   )كلية العلوم –باحث  . م(فائزة محمود العلي    ) كلية الزراعة والغابات  

. ، د) كلية الزراعـة والغابـات  -احصائي زراعي. م(، محمد خضر عباس )كلية العلوم–معيدة  (
 كليـة الزراعـة     -مـدرس   (فـاتح محمـود     . ، د )كلية الزراعة والغابات  (محمد رمزي طاقة    

 -معيـد (، زكي عبد الياس     ) كلية الزراعة والغابات   -مدرس(، جاسم محمد السيد احمد      )والغابات
، عادل حسين امـين     )كلية الزراعة والغابات  (حميد محمد سعيد    . د.م.، أ )لزراعة والغابات كلية ا 

، أحمـد   ) كلية الزراعة والغابـات    -معيد(، علي حسين الدوري     ) كلية الزراعة والغابات   -معيد(
. د.، م) كليـة العلـوم  –محمود الحاج قاسم صالح     . د.م.، أ ) كلية الطب  –مختبر  . م(محمد وحيد   

، )كلية العلـوم  (محمد امين عبد الكريم االعظمي      . ، م )كلية العلوم (ب سيد محمد علي     عبد المطل 
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. ، م ) كليـة العلـوم    -باحث. م(، نجم شليمون كوركيس     ) كلية العلوم  -معيد(انور يوشع يعقوب    
 كليـة   -باحـث   . م(، طالل فتحي العزاوي     )كلية الزراعة والغابات  (جاسم محمد سعيد النعيمي     

، هيبـة فـائق المـدرس       ) كلية الزراعة والغابات   -معيد(، عادل حسن امين     )تالزراعة والغابا 
  .)٢() كلية العلوم-معيدة(

وتمت موافقة مديرية األمن في المحافظة، ثم موافقة ديوان محافظة نينوى علـى طلـب               
 االعداديـة   -مـدرس (التأسيس، كما وتم استبدال سهيلة عباس الدباغ، بـسعيد الحـاج قاسـم              

الهيئـة  (واعتبر الموقعون على الطلب ممن ذكرت اسماؤهم فـي اعـاله بمثابـة              . )٣()الشرقية
، كتاباً الى فرع    )١٩٧٣-١٩٦٩(إذ وجه محافظ نينوى سعدي عياش عريم        ). التأسيسية للجمعية 

جمعية علوم الحياة في محافظة نينوى، يخبرها بالموافقة الرسمية على تأسيس الجمعيـة وجـاء               
 المتضمن تأسيس فرع لجمعية     ٦/٥/١٩٧٣ في   ٢٥٠٩المسجل لدينا برقم    اشارة الى طلبكم    : "فيه

. علوم الحياة العراقية في نينوى واستناداً الى أحكام المادة الثانية من النظـام الـداخلي للجمعيـة         
، ولعدم وجود اعتراض    ٩/٦/١٩٧٢ في   ٤١وموافقة الهيئة اإلدارية للمركز العام بكتابها المرقم        

بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة األولى من المـادة الثالـث             لدينا على الطلب، ف   
 على تقديم األخبار بالتأسـيس، فيـصبح فـرع          ١٩٦٠لسنة  ) ١(عشر من قانون الجمعيات رقم      

  .)٤(٢٠/٥/١٩٧٣جمعيتكم مؤسساً وفق أحكام القانون اعتباراً من 
محمود .في المحافظة، د  ) لرسميةالمتخصصة بالمخاطبات ا  (وخاطبت مديرية التحريرات      

مستصحبين ) شعبة الهوية (الحاج قاسم صالح، وزمالئه بضرورة مراجعة مديرية أمن المحافظة،          
معهم ثالث صور شمسية لكل عضو من أعضاء الجمعية المؤسسة إلجراء الالزم فيمـا يتعلـق                

لعمـل والـشؤون    إذ قامـت وزارة الداخليـة بـإعالم وزارة ا         . )٥(بتثبيت تأسيس فرع الجمعية   
االجتماعية، ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتأسيس فرع الجمعيـة فـي              

ونظراً لتأخر انتخاب الهيئة اإلدارية للجمعية، فقد خاطبت مديرية التحريـرات        . )٦(محافظة نينوى 
راع فـي تنفيـذ   محمود الحاج قاسم صالح وزمالئه، بضرورة اإلس  . في ديوان محافظة نينوى، د    

، والـذي يـنص علـى     ١٩٦٠لسنة  ) ١(من المادة العاشرة من قانون الجمعيات رقم        ) ١(الفقرة  
  .)٧("ضرورة انتخاب الهيئة االدارية خالل مدة خمسة عشر يوماً من الحصول على الموافقة"
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بأن سـبب تـأخير     ) عن الهيئة المؤسسة للجمعية   (محمود الحاج قاسم صالح     . اوضح د   
 النتخاب الهيئة االدارية لفرع جمعية علوم الحياة العراقية في نينوى، هو غياب اغلـب               االجتماع

للترويج عـن الـنفس خـالل العطلـة      [اعضاء الهيئة المؤسسة خارج مدينة الموصل والعراق،        
، كما طلب الموافقة على عقد      ]الصيفية، وهو تقليد متبع الغلب تدريسي الجامعة خالل تلك الحقبة         

 في الساعة السابعة والنصف     ٩/١٠/١٩٧٣يئة العامة للجمعية في يوم الثالثاء الموافق        اجتماع اله 
وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل االجتماع الى االسبوع        . مساءاً في قسم علوم الحياة بكلية العلوم      

  .)٨( وبنفس الساعة والمكان المعينين١٦/١٠/١٩٧٣الذي يليه الموافق 
ي المحافظة، محكمة بداءة الموصل االولى بتنـسيب احـد          وفاتحت مديرية التحريرات ف     

حكام البداءة لالشراف على سير االنتخابات، عمالً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة العاشـرة مـن               
في المكان والزمان المـذكورين، وطالـب ايـضاً ادارة          . ١٩٦٠لسنة  ) ١(قانون الجمعيات رقم    

  .)٩(ئة المشرفة على سير االنتخابات ذهاباً واياباًالجمعية، بضرورة تهيئة واسطة نقل الهي
 

، فقـد   ٤/١٠/١٩٧٣ في   ٢٥٤٧٩بناءاً على ما جاء في كتاب محافظة نينوى ذي الرقم             
الحـاكم المـشرف دزه     : حضرت الى مقر الجمعية، الهيئة المشرفة على االنتخابات وتكونت من         

زهير غالب حياني والسيد    . ، ود )س مالحظي الجمعيات في المحافظات    رئي(لي، وتوفيق العمري    
، وبعد االطالع على قائمـة      ٩/١٠/١٩٧٣محمد وجيه شاكر، في الساعة السابعة من مساء يوم          

، وبذلك ُأعتبر النـصاب     )١٩(عضواً، حضر منهم    ) ٣٥(اعضاء الهيئة العامة، وجد ان عددهم       
زيع االوراق االنتخابية على الناخبين، وعند جمعها وفـرز  متحقق الجراء االنتخاب، اذ بوشر بتو    

  :االصوات كانت كما يأتي
  عدد االصوات  االسم

  ١٨  عبد المطلب سيد محمد. د .١
  ١٧  محمود الحاج قاسم صالح. د .٢
  ١٧  عبد الهادي صالح. د .٣
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  ١٦  مهدي ابراهيم حلمي. د .٤
  ١٤  عبد الجواد الزرري .٥
  ١٢  سعيد الحاج قاسم .٦
  ١١  ريعبد الستار المص .٧
  ١٠  طالل العزاوي .٨
  ٨  انور يعقوب .٩

وبذلك فقد اعتبر السبعة االوائل اعضاء الهيئة االدارية الجديـدة للجمعيـة المـذكورة،                
من المادة الثامنة من النظام الداخلي للجمعية، تعد الهيئة المنتخبـة فاعلـة    ) أ(واستناداً الى الفقرة    

يدين طالل العزاوي وانور يعقـوب عـضوين        ، وان كل من الس    ١٩٧٤لغاية تشرين الثاني سنة     
  .)١٠(٩/١٠/١٩٧٣احتياط، وقد فهم علناً وختم المحضر في 

وعقب انتخاب الهيئة االدارية عقد االجتمـاع االول بـنفس التـاريخ، وبعـد المداولـة                 
  :واالقتراع السري، فاز السادة المدونة اسماؤهم ادناه بالمناصب المدونة ازاء كل منهم

  )رئيساً(حاج قاسم صالح محمود ال. د -١
 )نائب للرئيس(مهدي ابراهيم حلمي . د -٢

 )سكرتيراً(سعيد الحاج قاسم محمد  -٣

 )اميناً للصندوق(عبد الهادي صالح السلطان  -٤

 )عضواً(عبد المطلب سيد محمد . د -٥

 )عضواً(عبد الجواد بشير الزرري  -٦

 .)١١()عضواً(عبد الستار المصري  -٧

د الذي حاز على اعلى االصوات باالقتراع وهـي         عبد المطلب سيد محم   . وقد ذكر لي د   
محمود الحاج قاسم صالح رئيساً للهيئة االداريـة، اكرامـاً لـه            . صوتاً، بأنه ايد انتخاب د    ) ١٨(

 )١٢(ولمكانته العلمية بوصفه استاذاً الغلبهم
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لة شهادة البكلوريوس   دعت الجمعية في باكورة انشطتها، الراغبين باالنتماء اليها من حم         

والشهادات العليا في علوم الحياة وفـي االختـصاصات المتنوعـة لعلـوم الحيـاة االساسـية                 
 للجمعية، الذي ينص على ان هدف الجمعية        يوالتطبيقية،على وفق المادة الثالثة من النظام الداخل      

م الحيـاة علـى     النهوض بالبحث العلمي وتشجيعه وتوثيق عرى التآزر بين المشتغلين في علو          :"
  :، وتسعى الجمعية لتحقيق هذه االهداف بالوسائل المتعددة منها"الصعيدين العربي والعالمي

  .تنظيم الحلقات الدراسية والمحاضرات -
 .تنظيم الرحالت العلمية وتشجيعها داخل العراق وخارجه -

 .التعاون مع المؤسسات االخرى التي لها اغراض مشابهة الغراض الجمعية -

 .بحاث العلمية في حقول علوم الحياة ومنح المساعدات المالية للباحثينتشجيع اال -

 .اصدار مجلة لعلوم الحياة -

واشارت الجمعية الى نص المادة الرابعة من النظام الداخلي لها، بأنها التتدخل فـي االمـور     
موافـق  واهابت الجمعية الراغبين باالنتماء لها بالحـضور يـوم الثالثـاء ال           . السياسية والحزبية 

 الساعة الرابعة مساءاً في قسم علوم الحياة، كلية العلوم واالشتراك فـي اجتمـاع               ٩/١٠/١٩٧٣
  .)١٣(الهيئة العامة المسؤولة عن انتخاب الهيئة االدارية

وبناءاً على تلك الدعوة، فقد انتمى لها مجموعة من السادة المنتسبين لجامعة الموصل وغـدا               
  :نذكر اسمائهم وعناوين عملهم وهمعضواً ولألهمية ) ٣٥(مجموعهم 

  .كلية العلوم/ قسم علوم الحياة/ محمود الحاج قاسم صالح. د -١
  .كلية العلوم/ قسم علوم الحياة/ عبد المطلب سيد محمد -٢
  .كلية العلوم/ قسم علوم الحياة/ انور يوشوع يعقوب -٣
  .كلية العلوم/ قسم علوم الحياة/ نجم شليمون كوركيس -٤
  .كلية العلوم/ سم علوم الحياةق/ سهيلة عباس الدباغ -٥
  .كلية العلوم/ قسم علوم الحياة/ خولة سليمان داؤد -٦
  .كلية العلوم/ قسم علوم الحياة/ لؤي جميل شيت -٧
  .كلية العلوم/ قسم علوم الحياة/ والء احمد الصالح -٨
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  .كلية العلوم/ قسم علوم الحياة/ زهير ابراهيم فتوحي -٩
  .لية العلومك/ قسم علوم الحياة/ طالل فتحي العزاوي -١٠
  .كلية العلوم/ قسم علوم الحياة/ هيبة فائق المدرس -١١
  .كلية العلوم/ قسم علوم الحياة/ طارق صالح الزبيدي -١٢
  .كلية العلوم/ قسم علوم الحياة/ عبد الهادي صالح السلطان -١٣
 .كلية الزراعة والغابات/ جاسم محمد السيد احمد -١٤

 .كلية الزراعة والغابات/ عادل حسن امين -١٥

 .كلية الزراعة والغابات/ قاسم الفخريعبد اهللا  -١٦

 .كلية الزراعة والغابات/ حسن فهمي جمعة. د -١٧

 .كلية الزراعة والغابات/ احمد الصائغ -١٨

 .كلية الزراعة والغابات/ خاشع محمد الراوي. د -١٩

 .كلية الزراعة والغابات/ احمد الحاج طه. د -٢٠

 .كلية الزراعة والغابات/ عادل خضر الراوي. د -٢١

 .كلية الزراعة والغابات/ اهدمحمد منير مج. د -٢٢

 .كلية الزراعة والغابات/ عبد الفتاح عبد الحافظ سليم. د -٢٣

 .كلية الزراعة والغابات/ صالح محمود سويلم. د -٢٤

 .كلية الزراعة والغابات/ عبد اللطيف بهجت. د -٢٥

 .كلية الطب/ سعدي ابراهيم حلمي -٢٦

 .اإلعدادية الشرقية/ سعيد الحاج قاسم محمد -٢٧

 .اإلعدادية الشرقية/ لشاكرمحمد وجيه يوسف ا -٢٨

 .اإلعدادية الشرقية/ يحيى ذنون -٢٩

 .إعدادية خديجة الكبرى/ زاهدة زكريا -٣٠

 .إعدادية خديجة الكبرى/ انيسة احمد النيلة -٣١

 .إعدادية الموصل للبنات/ فضيلة خليل النعمان -٣٢

 .إعدادية المستقبل/ ماجدة يحيى الشيخ صالح -٣٣
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 .)١٤(ةاإلعدادية المركزي/ واصل محمد صالح محبوبة -٣٤
 

من واجبات امين الصندوق المذكورة في المادة السادسة عـشرة مـن            ) د(عمالً بالفقرة     
تودع اموال الجمعية في احد المصارف المحليـة ويوقـع          : "النظام الداخلي للجمعية، والتي تنص    

ية في اجتماعها المنعقـد  عليه قررت الهيئة االدارية للجمع " اثنين سوية مع الرئيس على الصكوك     
محمود . ود) امين الصندوق ( تخويل السيدين عبد الهادي صالح السلطان        ٢١/١٠/١٩٧٣بتاريخ  

وطلـب مـن    . بايداع اموال الجمعية في مصرف الرافـدين      ) رئيس الجمعية (الحاج قاسم صالح    
رهـا  المصرف المذكور الموافقة على فتح حساب جاري ألموال الجمعية، من اجـل تـسيير امو    

  .)١٥(المالية
 بتأييد الجمعية فيما ذهبت اليـه،       - الجمعيات -وطلبت الجمعية من ديوان محافظة نينوى       

مـا  ) الجمعيـات (واشعار المصرف بقبول تأمين اموال الجمعية، وفعالً أيدت مديرية التحريرات           
  .)١٦(جاء بطلب الجمعية بفتح حساب جاري ألموالها وقبول السحب وااليداع حسب االصول

وكانت الهيئة تُدعم مالياً من قبل رئاسة جامعة الموصل وكذلك مديرية تربيـة نينـوى،                 
فضالً عن االشتراك الشهري لالعضاء المنتسبين فيها، حيث كانـت الجمعيـة تعقـد اجتماعـاً                

  .)١٧(اسبوعياً بعد نهاية الدوام الرسمي يتناول فيه الشؤون التنظيمية والمالية واالنشطة العلمية
 

دعت الجمعية بمناسبة الموسم الثقافي الربيعي، الـسيدات والـسادة اعـضاء الجمعيـة،          
  :للحضور والمساهمة في أنشطتها العلمية اذ تضمن برنامجها العلمي االنشطة التالية

والتي تعد مشكلة العصر، على مدرج قاعـة        ) تلوث البيئة (الندوة الثقافية حول موضوع      -١
عبـد اإللـه عبـد    . د: في كلية الطب ومن المقرر ان يشترك فيها كـل مـن          ) ٢(رقم  

طـارق  . مهدي إبراهيم حلمـي، د    . صادق الصراف، د  . زهير حياني، د  . الموجود، د 
  .احمد

العرض السينمائي لمجموعة من االفالم العلمية، وذلك في تمام الساعة الـسادسة مـن               -٢
 .)١٨(في كلية الطب) ٢(درج رقم  على م٦/٥/١٩٧٤مساء يوم االثنين الموافق 
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وقد أرسلت نسخة من دعوة المساهمة في األنشطة الى كل مـن ديـوان محافظـة نينـوى                  
  .)١٩(ومديرية أمن محافظة نينوى للعلم) الجمعيات(

 تظاهرة علمية كبرى متمثلة بانعقاد مؤتمر       ١٩٧٤ويذكر ان جامعة الموصل شهدت سنة         
ي اشرفت عليه جمعية علوم الحياة فرع نينـوى، ودعـي لـه      علوم الحياة في خدمة المجتمع الذ     

اساتذة من داخل العراق وخارجه ومنهم البروفسور كيث هادلك مـن جامعـة ليفربـول والقـى         
 ايـام مـن شـهر      ٤محاضرة عن اهمية البحث العلمي في تطور علوم الحياة، واستمر المؤتمر            

شاركين من خارج الموصل في موتيالت       على قاعة نقابة المعلمين، وكان مبيت الم       ١٩٧٤نيسان  
  .)٢٠(الغابات وفندق االدارة المحلية

، وتـضمن القـاء   ١٩٧٥ اعلنت الجمعية تفاصيل موسمها الثقافي لـسنة     ٢٧/٣/١٩٧٥وفي  
محاضرات في موضوعات مختلفة، وعرض افالم علمية متنوعة وعلى قاعة نقابة المعلمين فـي        

  :ا ادناهتمام الساعة السادسة كما مثبت تواريخه
  التاريخ  المحاضر  عنوان المحاضرة

  ١٥/٤/١٩٧٥  مهدي ابراهيم حلمي. د  تسوس االسنان -١
  ٢٢/٤/١٩٧٥  طارق الزبيدي  تأثير المياه المعدنية على الكائنات المجهرية -٢
عبد المطلـب سـيد     . د  الهرم والشيخوخة في النبات -٣

  محمد
٢٩/٤/١٩٧٥  

  ٦/٥/١٩٧٥  عبد الهادي صالح  استخراج الدهون من الدبس -٤
  )٢١(١٣/٥/١٩٧٥    افالم علمية -٥

وفي اطار تعميق الصالت االجتماعية بين اعضاء الجمعية، دعت اعضائها كافة الى حضور             
، الساعة السابعة فـي المركـز الثقـافي         ١٣/١١/١٩٧٥حفل عشاء مساء يوم الخميس الموافق       

  .)٢٢(االجتماعي
لجمعية، بأنها جدت في تفعيل مهامهـا       ونلحظ مما تقدم من انشطة ثقافية وعلمية واجتماعية ل        

وغاياتها المنصوص عليها في النظام الداخلي، وحاولت الجمعية انتشال اعضائها مـن االعمـال             
الروتينية اليومية، وتنويع الفعاليات وتعميق االرتباط مـع الجمعيـة وزيـادة تالحـم الـروابط                
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 للجامعة عموماً في اطـار التـرويح   االجتماعية بين اعضائها وهو احوج ما يحتاج اليه المنتمون  
  .عن النفس وتجديد النشاط العلمي والوظيفي واالجتماعي

وكان لوجود المركز الثقافي االجتماعي وموقعه المتميز على تلول منطقـة القاضـية حتـى              
منتصف ثمانينيات القرن العشرين، أثر مهم في تفعيل االنشطة االجتماعية والثقافيـة لتدريـسيي              

  .امة، ولجمعياتها الثقافية والعلمية خاصةالجامعة ع
 

من النظام الداخلي لجمعية علوم الحياة العراقية، وبعد        ) الثامنة(من المادة   ) أ(طبقاً للفقرة     
مهام عملها، تقرر عقـد اجتمـاع       مضي سنة كاملة على انتخاب الهيئة اإلدارية األولى والنتهاء          

، وقد حددت الجمعيـة     ١٩٧٥الهيئة العامة للجمعية، لغرض انتخاب الهيئة اإلدارية الجديدة لسنة          
 موعداً إلجراء االنتخابات فـي      ٣٠/١٠/١٩٧٤الساعة الخامسة من مساء يوم األربعاء الموافق        

نوني يؤجـل االجتمـاع الـى       مقر الجمعية، وأشارت الجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب القا         
 في نفس المكان، وطالبت ديوان محافظـة        ٦/١١/١٩٧٤الساعة الخامسة من مساء يوم االربعاء       

  .)٢٣(بالموافقة على اجراء االنتخابات كما ورد تفاصيلها أعاله) مديرية التحريرات(نينوى 
الحـاكم  (إبـراهيم ديـزه علـي     :  حضر الى مقر الجمعية كل مـن       ٦/١١/١٩٧٤وفي    

، لإلشراف على إجراء سير االنتخاب، وقـد تبـين          )ممثل المحافظة (وتوفيق العمري   ) لمشرفا
، وظهر ايـضاً ان القائمـة الوحيـدة         ٣٠/١٠/١٩٧٤توفر النصاب القانوني بعد عدم توفره في        
  :للمرشحين هي القائمة المتكونة من السادة

  .مهدي ابراهيم حلمي. د -
 .عبد المطلب سيد محمد علي. د -

 .ادي صالح سلطانعبد اله -

 .طالل فتحي العزاوي -

 .طارق صالح محمد الزبيدي -

 .سعيد حاج قاسم محمد -

ونظراً لعدم ظهور راغب آخر لترشيح نفسه، ولعدم وجود قائمة منافسة، فقد فاز السادة               
المذكورون لعضوية الهيئة اإلدارية الثانية بالتزكية، ونظم محضراً بذلك بذات اليوم، وقّـع مـن               
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محمود الحاج قاسـم    . زهير غالب حياني ود   . المحكمة والمحافظة السابق ذكرهم، ود    قبل ممثلي   
) مديرية التحريرات (صالح، ونجم شليمون كوركيس، ورفع نسخة منه الى ديوان محافظة نينوى            

وقامت المحافظة بإرسال ست نسخ من محضر       . )٢٤(للعلم بأسماء الهيئة اإلدارية المنتخبة الجديدة     
  .)٢٥(إلعالمها بنتيجة االنتخاب) االدارة العامة(وزارة الداخلية االنتخاب الى 

وتلقت الجمعية في الموصل نسخة من طلب المجلس األعلى للجمعيات العلمية في بغداد،             
 فـي قاعـة الربـاط، اذ        ١٣/١١/١٩٧٤الموجه الى وزارة الداخلية، عقد اجتماعها السنوي في         

لمادة الثامنة من النظام الداخلي للجمعية العامة لـسنة         من ا ) ١(ترغب باجراء تعديل على الفقرة      
تجتمع الهيئة العامـة اجتماعهـا      : " باب اجتماعات الهيئة العامة من النص، والذي ينص        ١٩٦٢

تجتمع الهيئة العامـة    "الى  " السنوي العادي في النصف االول من شهر تشرين الثاني من كل سنة           
وقد أجابت وزارة الداخليـة     . )٢٦("ر اذار من كل سنة    اجتماعها السنوي في النصف الثاني من شه      

مـن المـادة    ) ٤(بان المانع لديها من تعديل نظام الجمعية وفق الصيغة المذكورة الـى الفقـرة               
  .)٢٧(١٩٦٠لسنة ) ١(الخامسة من قانون الجمعيات رقم 

نعقدة وفي اطار تنسيق اعمال الهيئة االدارية للجمعية فرع نينوى، قررت، في جلستها الم            
، اسناد مهام سكرتارية الجمعية الى سعيد الحاج قاسم الذي كان عضواً في             ٢٤/٣/١٩٧٥بتاريخ  

الهيئة االدارية بدالً من طالل فتحي العزاوي، نظراً النشغاله بانجاز رسـالة الماجـستير، وقـد                
لجمعية قد  وكانت ا . )٢٨(ُأعلمت مديرية أمن محافظة نينوى والمركز العام للجمعية في بغداد بذلك          

قررت اعالن مسابقة تصميم شعاراً خاصاً بها، من تعزيز الشخصية الرسمية والمعنوية للجمعية             
حيث فاز بتصميم الشعار العضو المنتسب لها الفنان التشكيلي عبد الغني الجـوالي حيـث كُـرم               

  .)٢٩(ايضاً بمبلغ بسيط من المال
 
والذي يدعوا الجمعية إلى أن     ١٩٦٠لسنة  ) ١( الجمعيات رقم    من قانون ) ٢٤(     بموجب المادة   

  :تقدم إلى وزير الداخلية خالل شهر حزيران من كل سنة بياناً عن السنة يتضمن 
  حالة الجمعية المالية-١
  عدد أعضائها الجدد وأسمائهم وجنسياتهم ومهنهم وأعمارهم-٢
  عدد وأسماء األعضاء الذين فقدوا العضوية-٣
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  د أعضاء الجمعية في اليوم األخير من السنة الماليةمجموع عد-٤
  وقدمت الجمعية فرع نينوى تقريرها المالي واإلداري السنوي بما ينسجم والمادة المذكورة بعـد     

  -: وكما يأتي٣١/٥/١٩٧٥إنتهاء أعمال السنة المالية في 
 

  الموجودات النقدية-أ  
     دينار    فلس
  ١/٦/١٩٧٤الرصيد المدور في   ٧٠  ٣٢٤
  ٣١/٥/١٩٧٥ لغاية ١/٦/٧٤الواردات خالل المدة من   ١٨٨  ٠٠٠
  المجموع  ٢٥٨  ٣٢٤
  ٣١/٥/١٩٧٥ لغاية ١/٦/١٩٧٤المصروفات خالل المدة من   ١٤٨  ٤٥٥
  ١/٦/١٩٧٥المدور إلى السنة الجديدة في   ١٠٩  ٨٦٩

   الجانب األيسر  علماً بأن أموال الجمعية مودعة في مصرف الرافدين فرع
  الموجودات العينية-ب  

ال تملك الجمعية أي نوع من األثاث وليس لديها سجل لألثاث لعدم وجود مقر ثابت لها علمـاً          -١
  بأنها تستفيد من أثاث قسم علوم الحياة في كلية العلوم لجامعة الموصل

  . ال تملك الجمعية أي نوع من العقارات أو األبنية المشيدة أو العرصات-٢
 

  :أسماء األعضاء الجدد وجنسياتهم ومهنهم وأعمارهم كما يلي-أ
  عمره  مهنته  جنسيته  اسم العضو  ت

  سنه٤٣  كلية الطب  عراقي  عبد القادر ياسين حسن.د  -١
  ٢٤  كلية العلوم-قسم علوم الحياة  عراقي  حسين عبد المنعم داود  -٢
  ٢٥  راعة والغاباتكلية الز  عراقي  عماد الدين محمد سليمان  -٣
  ٢٨  كلية الزراعة والغابات  عراقي  طالل طاهر محمود  -٤
  ٢٦  كلية الزراعة والغابات  عراقي  مظفر محي الدين قاسم  -٥
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  ٢٩  كلية الزراعة والغابات  عراقية  منتهى علي رجب  -٦
  ٢٩  كلية الزراعة والغابات  عراقي  إسماعيل خليل إبراهيم  -٧
  ٢٥  كلية العلوم-قسم علوم الحياة  عراقي  حسن محمد علي قزاز  -٨
  ٢٣  كلية العلوم-قسم علوم الحياة  عراقي  إبراهيم أحمد عبد اهللا  -٩

  ٥٢  كلية العلوم-قسم علوم الحياة  عراقي  يحيى ذنون اليونس  -١٠
  ٢٥  كلية العلوم-قسم علوم الحياة  عراقي  محيميد مد اهللا الجبوري  -١١
  ٢٧  كلية العلوم-حياةقسم علوم ال  عراقي  يازي يونس ياقو  -١٢
  ٤٤  كلية العلوم-قسم علوم الحياة  باكستاني  بهتناكار.ن.أ.د  -١٣
  ٢٢  كلية العلوم-قسم علوم الحياة  عراقي  زهره فتح اهللا حسن  -١٤
  ٢٦  متوسطة الحدباء  عراقي  أسامه إبراهيم عبد المجيد  -١٥
  ٣٧  الشركة العامة للسمنت  عراقي  وعد اهللا يونس عبد الرزاق.د  -١٦
  ٢٨  معهد إعداد المعلمين  عراقية  سناء هاشم عباوي  -١٧
  ٣٤  كلية العلوم-قسم علوم الحياة  هندي  احمد خليل جعفري.د  -١٨
  ٢٨  إعدادية الشعب المسائية  عراقي  طالب حسين علي العبيدي  -١٩
  ٢٥  كلية العلوم-قسم علوم الحياة  عراقي  عبد اهللا عيسى يوسف  -٢٠
  ٢٩  محطة بحوث المحاصيل الحقلية  ةعراقي  ذكرى محمد الياس  -٢١
  ٢٣  مديرية الخدمات الزراعية  عراقية  واجده كوركيس بطرس  -٢٢
  ٢٨  كلية العلوم-قسم علوم الحياة  عراقية  خالدة محمود الخطيب  -٢٣
  ٢٨  كلية العلوم-قسم علوم الحياة  عراقية  الهام محمود شهاب  -٢٤
  ٣٦  كلية العلوم-لحياةقسم علوم ا  عراقي  عمر عبد المجيد الحبيب.د  -٢٥
  ٣٥  كلية العلوم-قسم علوم الحياة  عراقية  وجدان محمد صالح.د  -٢٦
  ٣٥  كلية العلوم-قسم علوم الحياة  باكستاني  سيد رضا عباس شمسي.د  -٢٧
  ٣٥  كلية الزراعة والغابات  عراقي  سالم سلطان.د  -٢٨
  ٢٧  متوسطة المعرفة للبنات  عراقية  انتصار عبد اهللا  -٢٩
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  ٢٨  كلية العلوم-قسم علوم الحياة  عراقية  فده عبد اهللا الطائيرا  -٣٠
  ٣٥  كلية العلوم-قسم علوم الحياة  عراقي  طارق محمد صالح.د  -٣١
  ٢٥  كلية الزراعة والغابات  عراقي  حسن يونس محمد  -٣٢
  ٢٥  كلية الزراعة والغابات  مصري  فاروق عبد الفتاح.د  -٣٣
  ٣٥  الزراعة والغاباتكلية   عراقي  راضي خطاب عبد اهللا  -٣٤
  
  ٣١/٥/١٩٧٥ إلى ١/٦/١٩٧٤قدوا العضوية خالل المدة من فاألعضاء الذين -ب

  عمره  مهنته  نسيتهج  اسم العضو  ت
  سنة٤٩  كلية الزراعة والغابات  مصري  محمد منير مجاهد.د  -١
دائرة اإلشراف التربوي     عراقي  عبد الستار محمد صالح المصري  -٢

  االقتصادي
٥٢  

  ٢٥  معهد إعداد المعلمين  عراقية   محمود إسماعيلفائزة  -٣
  ٤٠  كلية الزراعة والغابات  عراقي  حسن فهمي جمعه.د  -٤
  ١٩٧٥-١٩٧٤عدد أعضاء الجمعية خالل السنة -ج
   عضو١١٥=عدد األعضاء العاملين -١
  ٥=عدد أعضاء الشرف   -٢

_______                          
  )٣٠(وعض١٢٠                          

جدير بالذكر ان فقدان العضوية كانت السباب عدة منها ان التدريسي المصري انتهـت                 
حسن فهمي جمعة فقد انتدب الى منظمة الزراعة واالغذيـة فـي           . مدة تعاقده مع الجامعة، اما د     

السودان، ثم استوزر في العراق لوزارة الزراعة، والعاملين في مديرية التربية بسبب ارتباطاتهم             
  .)٣١(ي دوائرهم التربويةف
  ١٩٧٤/١٩٧٥األعضاء الشرف المرشحين للجمعية خالل السنة -د
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  العنوان  اسم عضو الشرف  ت
  محافظ نينوى  السيد فليح حسن الجاسم  -١
  مدير تربية محافظة نينوى  السيد ثامر داؤد  -٢
  رئيس جامعة الموصل  محمد المشاط.د  -٣
   وزير الزراعة  حسن فهمي جمعة.د  -٤
  مدرس اإلعدادية الشرقية  السيد عبد الغني قاسم الجوالي  -٥
  

  ١٩٧٥-١٩٧٤أسماء أعضاء الهيئة اإلدارية للجمعية خالل السنة -هـ
اسم العضو واسم أبيه   ت

  وجده ولقبه
تحصيله   تولده  مهنته

  الدراسي
محل سكناه 

  الحالي
عبد المطلب سيد محمد    .د  -١

  علي
دكتوراه فسلجة    ١٩٤٠  الرئيس

  النبات
الزهـــور 

١٣١/١١/
٣٠٨  

دكتوراه فسلجة    ١٩٣١  نائب الرئيس  مهدي إبراهيم حلمي.د  -٢
  اإلنسان

دور -الدواسة
  الجامعة

ــالوريوس   ١٩٢٨  السكرتير  سعيد الحاج قاسم محمد  -٣ بكـ
  علوم الحياة

ــة  النعمانيـ
٧٩٤/١٠/
٢٥٦  

ــالح   -٤ ــادي ص ــد اله عب
  السلطان

ماجـــــستير   ١٩٢٤  أمين الصندوق
  أمراض نبات

الزهـــور 
٩٣٥/٣/
٢٠٧  

ــالوريوس   ١٩٤١  عضو  طالل فتحي العزاوي  -٥ بكـ
  علوم الحياة

ســـــوق 
  الصغير

ــا   ١٩٤١  عضو  طارق صالح الزبيدي  -٦ ــستير م ماج
  يكرو بايولوجي

موصــــل 
  الجديدة
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ماجـــــستير   ١٩٤٠  عضو  جاسم محمد السيد أحمد  -٧
  أمراض نبات

حي الثـورة   
٦٧/٢٩/

٣٢(٢٦٥(  
 وقد  ١٩٧٥ر على انشطة للجمعية للسنوات الالحقة لسنة            في واقع االمر لم نتمكن من العثو       

عبد المطلب سيد محمد ان عمل الجمعية بدأ بالتراجع بـسبب االرتباطـات العلميـة               . ذكر لي د  
العضائها خاصة وفي مطلع الثمانينيات والظروف التي مرت بها البالد، حيث انتهـت اعمالهـا               

  .)٣٣(تدريجياً واغلقت
 
ل االستعراض الوثائقي لتأسيس الجمعية وأنشطتها العلمية والثقافيـة أنهـا           تبين من خال    

بدأت بحماسة ونشاط من أجل تحقيق غاياتها المنصوص عليها في قانون الجمعية، ثم مـا لبثـت         
بعد سنتين اال وخبت جذوة تلك األنشطة وفتر عملها، على الرغم من االقبال الحاشد الذين القتـه        

  .عضاء المنتسبين لهاالجمعية من قبل اال
ويمكن القول بأنها انجزت موسمين ثقافيين اثنين ناجحين باالنشطة والفعاليـات اللـذين               

تضمنهما البرنامج، ولكن ثمة نواقص شاب عمل الجمعية خالل فترة تأسيـسها وعملهـا، مـن                
نظوي فـي  ابرزها، فقدان سياقات العمل االداري فيها، إذ اليوجد بناية مخصصة لها، بل العمل م  

كلية العلوم، كما لم يتضح لنا مصادر تمويل الجمعية هل هو ذاتي ام حكومي              / قسم علوم الحياة    
وهو مهم لديمومة عمل اية جمعية او مؤسسة ثقافية كانت ام علمية، فضالً عن عدم تيسر وسيلة                 

ضالً عـن   او غيرها لنقل االعضاء ولمتابعة شؤون الجمعية كافة، ف        ) سيارة، بيك اب، باص   (نقل  
عدم وجود نشرة فصلية او نصف سنوية بالجمعية والتي تسلط الضوء على انجازاتها وانـشطتها            
المختلفة، وحتى في اطار المراسالت الرسمية لم يكن للجمعية ختم خاص بها يوضع على كتبهـا           

  .الرسمية خالل المخاطبات
اء االنتخابات فيها، ينم    ويبقى عمل الجمعية وتأسيسها فكرة رائدة وبواكير انشطتها واجر          

عن انطالقة سليمة، كان يمكن لها ان تنتشر على صعيد الجامعة في الكليات واالقـسام العلميـة                 
  .االخرى انسانية ام تطبيقية
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جماعـة ذات صـفة    : " حول تعريف الجمعية   ١٩٦٠ لسنة   ١من قانون الجمعيات رقم     ) ١(جاء في المادة     )١(

ن عدة اشخاص طبيعية او معنوية لغرض غير الـربح المـادي، ويـشمل ذلـك النـوادي                  دائمة مكونة م  
 .والمنظمات والهيئات وكل ما يدخل مفهومه تحت هذا التعريف

مادة، تتناول شؤون تأليف الجمعيات واغراضـها وعملهـا   ) ٢٩(ومما يذكر ان قانون الجمعيات يتألف من             
سائل تحقيق اهدافها، وكيفية تأليف هيئاتها العامة وانتخاب اعضاء الهيئات          االداري والثقافي والعلمي واساليب وو    

االدارية، وتفاصيل الحسابات المالية ومسك السجالت، وكيفية المراسالت، وكل ما من شأنه تنظيم العمل فيها منذ      
فـي  ) ٢٨٣(العـدد   جريدة الوقائع العراقيـة،     : للمزيد عن القانون انظر   . التأسيس حتى حلها اذا اقتضت الحاجة     

٢/١/١٩٦٠.  
ملفات مركز دراسات الموصل، محافظة نينوى، تأسيس فرع جمعية علوم الحياة العراقية فـي نينـوى،                 )٢(

 والملحـق ذي    ٢٥/٦/١٩٧٢ في   ٣١٠٠ الطلب المقدم بتواقيعهم الى محافظ نينوى ذي الرقم          ٤/٧١تسلسل  
 .١٩/٣/١٩٧٣ في ٦٤١٩الرقم 

ديوان محافظ نينوى، موافقتها على فتح فرع لها فـي          ) المركز العام (ية  وأبلغت جمعية علوم الحياة العراق     )٣(
يسر جمعية علوم الحياة العراقية ان تحيطكم علمـاً بـأن الهيئـة االداريـة         : "محافظة نينوى ومما جاء فيه    

نفس (للجمعية قد وافقت على فتح فرع لها في محافظة نينوى، وخولت السادة المدرجة اسماؤهم في الكتاب                 
طلب السماح لهم بفتح فرع جمعية علوم الحياة فـي محافظـة نينـوى،    ) سماء الواردة في طلب التأسيس اال

وليد الهاشمي رئيس   . توقيع د . ١٩٦٠من نظام الجمعيات لوزارة الداخلية لسنة       ) الثالثة(وذلك عمالً بالمادة    
 .٩/٦/١٩٧٢  في٤١الجمعية، كتاب الجمعية المركز العام الى محافظة نينوى، ذي الرقم 

 .٥/٣/١٩٧٣ في ٩٣٢٦كتاب مديرية أمن محافظة نينوى، ذي الرقم  )٤(

 .٨/٥/١٩٧٣ في ١٠٩٣٧، ذي الرقم )مديرية التحريرات(كتاب محافظة نينوى  )٥(

 .٥/٧/١٩٧٢ في ٦٣٥٧، ذي الرقم )مديرية التحريرات(كتاب محافظة نينوى  )٦(

 .١٧/٥/١٩٧٣ في ٧٩٢، ذي الرقم )مديرية الداخلية العامة(كتاب وزارة الداخلية  )٧(

 .٢٣/٩/١٩٧٣ في ٢٤١٩٠، ذي الرقم )مديرية التحريرات(كتاب محافظة نينوى  )٨(

 .٢/١٠/١٩٧٣كتاب جمعية علوم الحياة العراقية، فرع نينوى، في  )٩(

 .٤/١٠/١٩٧٣ في ٢٥٤٧٩ذي الرقم، ) مديرية التحريرات(كتاب محافظة نينوى  )١٠(

. ٩/١٠/١٩٧٣لعراقية، فرع نينوى، الموقع بتـاريخ       محضر انتخاب الهيئة االدارية لجمعية علوم الحياة ا        )١١(
 .من قبل اللجنة المشرفة على االنتخاب

 .١٧/١٠/١٩٧٣ في ٦كتاب جمعية علوم الحياة العراقية، فرع نينوى الى محافظة نينوى، ذي الرقم  )١٢(

 .٢٧/٢/٢٠١٤مقابلتي له بتاريخ  )١٣(
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 . بال رقم والتاريخدعوة الهيئة المؤسسة لجمعية علوم الحياة العراقية، فرع نينوى، )١٤(

 ٦/٣١ ذي الرقم    ١٩٧٤-١٩٧٣انظر قائمة بأسماء اعضاء جمعية علوم الحياة العراقية فرع نينوى لسنة             )١٥(
 .محمود الحاج قاسم صالح عن الهيئة المؤسسة.  بتوقيع د٩/١٠/١٩٧٣في 

 .٣٠/١٠/١٩٧٣ في ١٤كتاب جمعية علوم الحياة العراقية، فرع نينوى، ذي الرقم  )١٦(

 .١٢/١١/١٩٧٣ في ٢٨٦٦٥ذي الرقم ) مديرية التحريرات(نينوى كتاب محافظة  )١٧(

 .المقابلة نفسها )١٨(

 .٢٥/٤/١٩٧٤ في ٩كتاب جمعية علوم الحياة العراقية، فرع نينوى، ذي الرقم  )١٩(

 .٢٨/٤/١٩٧٤ في ١٢كتاب جمعية علوم الحياة العراقية، فرع نينوى، الى محافظة نينوى، ذي الرقم  )٢٠(

 .المقابلة نفسها )٢١(

 .٢٧/٣/١٩٧٥ في ٢٣لوم الحياة العراقية، فرع نينوى، ذي الرقم كتاب جمعية ع )٢٢(

 .٦/١١/١٩٧٥ في ٤٣كتاب جمعية علوم الحياة العراقية، فرع نينوى، ذي الرقم  )٢٣(

 .٢٤/١٠/١٩٧٤ في ٢٠كتاب جمعية علوم الحياة العراقية، فرع نينوى، ذي الرقم  )٢٤(
 .٢٣/١١/١٩٧٤ي  ف٢٧كتاب جمعية علوم الحياة العراقية، فرع نينوى، ذي الرقم  )٢٥(

 .٢٠/١١/١٩٧٤ في ٤٤٩٨٤الى وزارة الداخلية، ذي الرقم ) مديرية التحريرات(كتاب محافظة نينوى  )٢٦(

 .٤/١٢/١٩٧٤ في ١٩٤، الى وزارة الداخلية،ذي الرقم )المركز العام(كتاب جمعية علوم الحياة العراقية  )٢٧(

 في  ٢٣٧١٨/ج.لحياة العراقية ذي الرقم م    الى جمعية علوم ا   ) مديرية الداخلية العامة  (كتاب وزارة الداخلية     )٢٨(
٢٢/١٢/١٩٧٤ 

 .٢٧/٣/١٩٧٥ في ٢٣كتاب جمعية علوم الحياة العراقية، فرع نينوى، ذي الرقم  )٢٩(

  .١٦/٣/٢٠١٤افادني بذلك الفنان التشكيلي عبد الغني الجوالي بتاريخ  )٣٠(
 .١٤/٦/١٩٧٥ي  ف٣٢ذي الرقم ) التقرير السنوي(كتاب جمعية علوم الحياة العراقية، فرع نينوى،  )٣١(

 .المقابلة نفسها )٣٢(

 .التقرير السنوي، السابق )٣٣(
 .المقابلة نفسها )٣٤(
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  تاريخ قبول النشر   تاريخ استالم البحث
٢٥/٥/٢٠١٤  ١٣/٢/٢٠١٤  

  

 

يسعى البحث الى القاء الضوء على معلومات الرحالة ابن جبير في رحلته الى الموصل              
 ،معلومات ذات قيمة علمية وكبيرة في التاريخ والجغرافية        وقدم   ،التي خصص لها مساحة منها    

استمدها من المالحظة الشخصية واستقى معلوماته من مصادر دقيقة من الحجاج والتجار مـن         
اهل الموصل ومن حجاج المغاربة الذين سبق لهم المرور منها في السنوات السابقة فضال عن               

  .ماته الدقيقة قيمة تاريخية وحضاريةمشاهداته الميدانية للمدينة ولذا تشكل معلو
Information of Ibn Jubayr(d. 614 H./1217 A.D.) about the  Mosul 

,Analysis Study 
Professor Dr. Taha Khudeir Ubaid 
University of Mosul , College of Education for Humanities/Department of History  

Abstract 

      The  research attempts to shed light on the information given by 
Ibn Jubayr in his Rihla .He introduced valuable information regarding 
history and geography which he derived from his personal 
observation. He took his information from precise sources , from 

                                         
  .جامعة الموصل، كلية التربية للعلوم االنسانية، قسم التاريخ *

 



  عن الموصل، دراسة تحليلية)م١٢١٧/هـ٦١٤ت(معلومات ابن  جبير
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pilgrims and trade men living in Mosul , and from the pilgrims of  
Morocco  who passed through Mosul in last years  ,Besides , the 
information were taken from his field observation of  the city. Thus , 
his precise information constitute  a historical and civilized value.    

  

 هو ابو الحسن محمد بن احمد بن جبير بن محمد بن جبير بن سعيد بن جبيـر بـن    ،ابن جبير 
ـ ٥٤٠سعيد بن مروان بن عبد السالم بن مروان بن عبد السالم بن جبير الكناني ولد سنة                  / هـ

  .)١( وهو األندلسي الشاطبي البلنسي،م١٢١٧/  هـ٦١٤ م وتوفى سنة ١١٤٥
  :ة ابن جبير بالعديد من المميزات ومنها وتميزت رحل

     لذا كان وصفه مفصال مـع اثبـات ذلـك بالتـاريخ             ،تدوينها على هيئة مذكرات يومية 
 .الهجري والميالدي

 بها عنايته الكبيرة بوصف المدن التي مر. 

    ٢(من االموات واالحياء لصالحهم وتقـواهم     ناء على عدد كبير     حفلت رحلته بالمدح والث( 
ى الحقائق الحية التي تشبع تطلعه وحبه للمعرفة  ويجمع حصاد المعلومـة         وكان يتقص 

 وينتفع من تلـك   ،من خالل الرحلة بالتعامل والتعايش مع الناس على مختلف مشاربهم         
 )٣(.الروايات التي يسجلها بدقة وبأسلوب أدبي بسيط

  :معلومات ابن جبير عن مدينة الموصل .٢

 والرحالة العرب المسلمين طيلة الحكم      نلمؤرخين والبلدانيي             حظيت الموصل باهتمام ا   
العربي اإلسالمي، وكانت من المصادر المهمة، رحالت الحجاج والعلماء الذين قصدوا االمـاكن             
المقدسة، او الذين زاروا البالد لطلب العلم، ولم تكن الرحلة لذاتها هدفا عند ابن جبير، بل لتأدية                 

تلـك الـرحالت المليئـة      . عثا رئيسا للرحالت المغربية الى المشرق     فريضة الحج، الذي كان با    
بالمتاعب والمخاطر الطبيعية والبشرية، تزينها الغرائب والطرائف، والحقائق التي وقف عنـدها            

  .)٤(كل من مر بها
 حميـدة   بأوصافووصفها البلدانيون عدت الموصل من المدن العربية االسالمية المهمة     

 ،المدينة العظيمة المشهورة التي هي احدى قواعد بالد االسـالم       " ذي قال عنها    القزويني ال ومنهم  
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المدينة من احسن البالد منظرا فـي       "وقال عنها ابن سعيد المغربي       )٥("رفيقة البناء وسيعة الرفعة   
  .)٦("مياهها وبساتينها وشوارعها التي عليها دجلة

حا في كتابه ورحلتـه المـسماة  بــ            وكان نصيب الموصل من االهتمام عند ابن جبير واض        
 الذي بدأها   ،والمعروفة برحلة ابن جبير   "  رسالة اعتبار الناسك في ذكر اآلثار الكريمة والمناسك       "

 مر فيها على معظم المـدن  ، ودامت أكثر من سنتين،م لتأدية فريضة الحج   ١١٨٢/ هـ٥٧٨سنة  
  .)٧(العربية اإلسالمية وقراها الواقعة على طريق رحلته

 ومن زاوية المعالجة الـسياسية      ،   ولرحلة ابن جبير قيمة علمية كبيرة في التاريخ والجغرافية          
 لما حوته من مادة مباشرة مستمدة  من المالحظة والمعاينة الشخـصية         ،واالقتصادية والحضارية 

 فكانت صورة حية صادقة وأمينـة عـن تلـك النـواحي        ، أحوال البالد والمدن التي مر بها      نع
 فجاءت أخباره فـي الرحلـة       ، وفيها تسجيل ووصف للعادات والتقاليد والطبائع لسكانها       ،نوالمد

 وكانـت   ،غاية في األهمية والدقة عن النواحي السياسية واإلدارية واالجتماعيـة واالقتـصادية           
 حددها بأربعـة    ، وأقام فيها فترة قصيرة جدا     ،الموصل إحدى تلك المحطات التي مر بها وأعجب       

انحـصرت بـين الثالـث      .. . أربعة أيام  – الموصل   –فكان مقامنا في هذه المدينة      : ")٨(أيام قائال 
الثـامن  / الى السادس والعشرين من صفر     ،م١١٨٤/هـ٥٨٠الخامس من يونيه    /والعشرين لصفر 

 تلك الدقـة تعكـس      ، في اليوم والشهر   ، مستخدما التاريخين الهجري والميالدي مقابلة     ،"من يونيه 
  .صدقه ومنهجهجانبا من أمانته و

   :مصادر معلوماته   .٣

 وكيف ومن أين اسـتمد      ؟     هل كانت تلك األيام كافية لتسجيل معلوماته غاية في الدقة والسعة          
  فرقة في صفحات رحلته عن الموصل؟ابن جبير معلوماته المت

 فـال غرابـة مـن دقـة انطباعاتـه           ، ذا باع في الفقه والحديث     ،     كان ابن جبير رجل دين    
 مستخدما أسلوب التحقق واألحكام التقويمية في       ، متقصيا ومشاهدا بأم عينيه    ،اته وصدقها وتصور

 فكـان الوصـف     ، ومنها الموصـل   ،كل ما دونه عن البالد والمدن العربية اإلسالمية في رحلته         
  .)٩(والمشاهدة صورا حية متحركة مع الرحلة

 ، تلك المعلومات مـن مـصادرها   مستخدما منهجه للحصول على،     استمد ابن جبير معلوماته 
  :، ومن مصادره عن الموصل)١٠(وهو ال يختلف عن المنهج الحديث في الدراسات االثنوغرافية
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  :المصدر اإلخباري الذي اعتمده من:       أوال 
  .)١١( الحجاج والتجار الثقات طيلة فترة إقامته في الديار المقدسة.   أ

 والحجاج المواصلة في طريق عودته مـع أميـر الحـج            االختالط والمعايشة مع التجار   .    ب
  .)١٢(العراقي

 وسبق ان مروا مـن الطريـق نفـسه فـي الـسنوات              ،من الحجاج المغاربة الذين رافقوه    .   ج
  .)١٣(السابقة
 فجمع مادته قاصـدا مـا أراد فـي          ، ومشاهداته وتنقله الميداني   ،فترة إقامته في الموصل   : ثانيا  

  .)١٤(وصفها
ير على التمييز بين الرواية اإلخبارية والمشاهدة الميدانية عنـد تدوينـه            وحرص ابن جب  

 فعندما حـصل علـى أخبـار الموصـل     ، قاعدة رئيسة في منهجه، وتظهر تلك الحالة ،معلوماته
 ويعد ابن جبير هذا المـصدر       ،ووالتها وأعمالهم عن طريق ما نقله له الحجاج المواصلة الثقات         

 ،جمع المعلومات عن مدينة الموصل طيلة فترة إقامته في ديار الحـج        االول الذي استند عليه في      
مـصادر  " الثقات مـن الرجـال      "  محددا أنه أخذ عنهم أو غير واحد من          ،واختالطه مع الناس  

 وابـن جبيـر     ،)١٥( ومنهم أهل الموصل   ، فعمق صلته بالحجاج   ،إخبارية طيلة ألثمان أشهر هناك    
 وهذا ما أطلـق     ، وممن يتخذ المعلومات   ،و يعرف من يسأل    فه ،يجيد اسلوب السؤال ممن التقاهم    

 وبذلك عدت معلوماتـه التـي       ،كونهم صادقين ومن علية القوم ومن رجال الدين       " الثقات  " عليه  
 والجدير بالـذكر إن الـسؤال والمقابلـة الشخـصية           .حصل عليها من هذا المصدر موثوقا بها      

  .مالزمين البن جبير طيلة رحلته
 ذلك اإلعجاب الذي ابـدأه بـأمراء        ، ابن جبير الستكمال معلوماته عن الموصل           ومما شجع 

 ناعتا إياه بصاحب أعمـال      ،)١٦("جمال الدين وزير صاحب الموصل    "الموصل السابقين والحاليين    
   : قائال عن مصدره اإلخباري،الخير والبر للمسلمين

واصفا أعمـال  . )١٧(" تلك األعمالعلى ما اخبرنا به غير واحد من ثقات الحجاج ممن شاهد    .. ." 
  : التاريخية عن الموصل ووالتها وفي صفحة أخرى استمد معلوماته اإلخبارية.ذلك الوزير

  ام عـز الـدين صـاحب         - ممن يعرف حال خاتون هـذه        ،واخبرنا غير واحد من الثقات      " 
ظيمـا وتحـب    صدقات ونفقات في السبيل مـاال ع ، أنها انفقت في طريقها الى الحجاز  ،الموصل
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 بـل   ، بأنه لم يسمعه من شخص     ، ويفصح ابن جبير عن طريقة التحقق من الخبر        )١٨(".الصالحين
 وذلك أسلوب من اجـل      ،والذين اختبرهم وعرفهم بالمعايشة   . )١٩(من أكثر من واحد ومن الثقات     

  ويعكس عمق ابن جبير العلمي الذي تعلمه واستفاد من العلـوم الدينيـة             ،التوثق وصدق الراوي  
  .وبخاصة علم الحديث للوصول الى الحقائق

وأعلمنا أحـد  " عنه )٢٠( يقول،      أما مصدره اإلخباري اآلخر في معرفة أحوال البالد السياسية      
 ولقد أصبحت معلومات ابن جبير عن الموصـل         ،وينوه على محدوديته  .." .الحجاج من أهل بلدنا   
 ، طريق العودة عبر العراق والشام     ،اج بلده  بعد أن اختار ومن معه من  حج        ،أكثر عمقا وتفصيال  

  : الى هذا االختيار ومنه ويبدو  أن هناك دوافع عديدة أدت،مارا بالموصل
مصاحبة أمير الحج العراقي ومن انضم إليه من حجاج وتجـار الموصـل وخراسـان                .١

  .)٢١( لما توفره هذه الصحبة من األمان والتسهيالت،والشام وغيرهم
 ، وبغداد الزالت مركـز الـدين والـدنيا        ، والتزود بالعلوم الدينية   إن هدف الرحلة الحج    .٢

 فال بد من التزود منهـا وهـي حاضـرة           ،والمرور بها كان من المقاصد الستكمال الرحلة      
 فدامت إقامته فيها ثالثة عشر      ، ومجالس العلم فيها عديدة    ،الخالفة العباسية القرشية الهاشمية   

 .)٢٢(يوما

 فالتقى  ، بينما اختار قسم كبير منهم العودة عبر مصر        ،ا الطريق اتفاقه مع حجاج بلده هذ     .٣
 .)٢٣(القسمان في نهاية الرحلة

 مدفوعا بالعالقات التي تكونت مـع خـواتين         ،اكترائه وصحبته لحجاج وتجار الموصل     .٤
 .)٢٤(" ام عز الدين وابنة الدقوس،بنت مسعود" الحج الثالثة 

 عندما التحقوا مع موكـب      ،ده لحجاج الموصل  وتأتي صحبة ابن جبير ومن معه من  أهل بال         
 ويحـدد ابـن     ، والتحق الجميع مع أمير الحج العراقي      ،الخاتونتين المتوجهتين الى الموصل   

وأخبـره  )٢٥(".تقع أمام بغداد بعشرة أيام عرفنا اهللا الخير والخيرة والمنة         "  أن الموصل    ،جبير
كرام الخاتون أم عز الدين التي رافقها        إ ، وزاده تعلقا  ،احجاج وتجار الموصل بأحوال امرائه    

ـ   ،والخاتون الثانية أم عز الدين صاحب الموصـل       : ")٢٦( ويقول عنها  ،طيلة المدة   ب زوج قط
  ".ر الدين الذي كان صاحب الشامالدين بن اتابك أخي نو
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     عد ابن جبير القوافل وموكب أمير الحج العراقي من العجائب التي أبهرته منذ بداية االلتحاق              
 مـا يحـدث     ،فمن لم يشاهد هذا السفر العراقي، لم يشاهد من أعاجيب الزمان          : " )٢٧( فيقول ،بهم

 ،وتعمقت صلة ابن جبير في الرحلة الطويلة من الحجاز الى الموصـل     " .ويخيف السامع بغرائبه  
 واستمد منها الكثير من أخباره عن مدينة الموصل وسـكانها  ،مع الحجاج وبخاصة قافلة الموصل   

 ،)٢٨(مرتين" المواصلة"بـ   ويكرر تسمية الحجاج والتجار من الموصل        ،كم المعايشة والمعاملة  بح
 والتكـرار دليـل الـصحبة       ، وتعكس عمق العالقة والمحبـة     ،تلك التسمية الدقيقة التي انفرد بها     

 أنه كان مندفعا بشغف وبصحبة الخاتونتين  ومـن معهمـا مـن    ، ومما يرجح هذا القول ،الحسنة
 عنـدما  ،)٢٩( وأعجبته أخبارهـا فيقـول  ،لموصل للوصول الى مدينة الموصل التي أحبهاحجاج ا 

  ."منها تصبح الموصل إن شاء اهللا" وصلوا الى قرية العقبية جنوب الموصل 
 حـال   ، ومعلوماته التي استمدها من المصادر الـسابقة       ،    وعزز ابن جبير مصادره اإلخبارية    

 فنزل في أحد خانات ربض الموصل القريـب  ،صف بالمعاينة  ليشاهد وبدقة الو   ،وصوله الموصل 
  : ومن هنا تبدأ  .)٣٠("الشط"من دجلة 

 فوصف المدينة   ، طيلة فترة إقامته التي أمضاها في الموصل       ،المشاهدة والمعاينة الميدانية  : ثانيا   
 عنـدما وصـف     ، وركز كما يرى حسين نصار في دراسته عن ابن جبيـر           ،وصفا رائعا ودقيقا  

  :)٣١(دن بثالث نواحالم
  المرافق : أوال 
  المشاهد : ثانيا 
  االرباض واألحياء : ثالثا 

 والتي كانت ضـرورية     ،واشتملت األولى على االستحكامات الدفاعية والتحصينات الحربية            
 فقـال   ،الثاني عشر للميالد  / أملتها الظروف التاريخية وموقع المدينة في القرن السادس للهجرة          

  :)٣٢( وأخذت أهبة استعدادها لحوادث الزمن وركز على تحديد تلك الجوانب، أنها حصينة:عنها 
  .األبراج الممتدة والقريبة من بعضها البعض.    أ

 . حاميات وحراسة دائمة،البيوت الدفاعية المخصصة للمقاتلين.    ب

 .القلعة التي تقع في أعلى البلد والمحاطة بسورين وأبراج.   ج

 "المدينة القديمة "  نينوى  سور وأبواب وأبراجآثار.   د
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 .)النوري (والجديد) األموي (   المساجد والجوامع وقسمها الى الجوامع القديمة.هـ

 الكماليـة  ،"الكمالية" الزينية   ، االتابكية العتيقة  ،النظامية" أكثر من ست مدارس للعلم      .   و
 .)٣٣("ة العزية والمجاهدي، مدرسة الجامع النوري،القضوية

 فاألولى كانت في استقبال الحجاج القـادمين مـن   ،أما الثانية فهي المشاهد الدنيوية والدينية          
دخل الحجاج المواصـلة صـحبة خـاتونهم علـى احتفـال            "  فيقول   ،قبل سكان المدينة باحتفال   

لمقـابر التـي     وحدد ابن جبير اآلثار وا     .وكان ذلك االحتفال من التقاليد المعروفة     . )٣٤(..".وأبهة
  :)٣٥(..".تربة مقدسة فيها"  مبينا أن في المدينة ،زارها وشاهدها

 فـي   ، وقبر في زاوية أحد بيوت المسجد      ، وفيه مسجد  ،مشهد النبي جرجيس عليه السالم     -
  .وباب الجسر" النوري "  ويقع هذا المسجد بين الجامع الجديد ،الجهة اليمنى من الداخل

 ، وفيـه محرابـه  ، وفيه وقف النبي يونس عليه السالم، تل التوبة على مقربة من المدينة    -
  . كل ليلة جمعةةوكان مكان للعباد

 ويشتمل على بيوت كثيـرة ومقاصـر        . رباط النبي يونس عليه السالم وسماه بالمبارك       -
  .ومطاهر وسقايات  ويضم الجميع باب واحد

 والمـسجد  ، والتي تبعد ميال عن تـل التوبـة  ،ركة وصف عين ماء التوبة المبا ، وأخيرا -
  .مالصق بها

 والتي وصفها وحدد مناطق السكن فـي البيـوت          ، فهي ارباض المدينة وأحياؤها    ،أما الثالثة 
 وهو األسفل بالربض الكبيـر      ، وعدد الربض  ،الداخلية والمستديرة مع استدارة السور من الداخل      

 واصـفا سـوق      ، وشاهدها ابـن جبيـر     ،ات واألسواق الذي تقع فيه المساجد والحمامات والخان     
 وتغلق ابوابها التـي كانـت مـن         ، وممتازة تحوي الدكاكين والبيوت    ، لها لالقيسارية بأنها ال مثي   

   .الحديد ووضح موقع المارستان الثاني الذي يقع أمام الجامع
 ،باط التوبـة   أنه شاهد من تل التوبة عدة قرى حول ر         ،  وتأتي دقة وصف ابن جبير وصدقه        

  . واكتفى بهذه المعلومة فقط،ولم يسمها أو يحدد مواقعها
  :انطباعاته عن الموصل  .٤

 فدون بصدق كل مـا      ،لم يظهر لدى ابن جبير عنصر الخيال في وصفه للموصل وأحوالها               
 وأصدر حكمه وانطباعاته عن الموصل وأهلها من معايـشته          ،سمعه وشاهده بدقة وبدون مبالغة    
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 فيقف عند وصف أهل الموصل ومنهم من كان صحبته في رحلة            ،وتجربته ومشاهداته واختالطه  
 يستعملون أعمـال    ،أهل هذه البلدة على طريقة حسنة     " )٣٦(:الحج حاجا أو تاجرا فيقول عنهم أنهم      

 وعنـدهم   ، ولهم كرامة للغرباء وإقبـال علـيهم       ، وهم أهل طالقة وكلمة لينة     ، هم ووالتهم  ،البر
 ،وينطبق هذا الوصف على كل مدن العراق التي مر بها ابن جبير            " .معامالتهماعتدال في جميع    

 ، وهذا الوصف إنما يعكس طبائع سكانها وكونها مركزا تجاريا كثيرة الخيـرات            .ومنها الموصل 
  .)٣٧(وفضائل أهلها وأخالقهم على مر أالزمان

 معهم عندما اشترى     وتعامله ، صدق التجربة وعمقها   ،     ويوضح هذا الوصف من جهة أخرى     
  .)٣٨( كيال يذهبوا كراء مع الجمالين،دواب من الموصل

 أثرا طيبـا    ،    وترك إكرام حجاج وتجار الموصل البن جبير ومن معه في رحلة الحج الطويلة            
هـا مـن مكـة شـرفها اهللا الـى           شكر أهل الموصل على طول الصحبة وتمادي      "مما دعاه الى    

 فيـرى إن مـدن      ،لغربة فيها مثلما نراه يحس بها في مدن الشام         ولم يشعر البتة با    ،)٣٩("الموصل
 ، محطة جميلة  ، واستمر انطباعه الحسن وإعجابه بالموصل     ،)٤٠(الشام كانت غريبة على المغاربة    

إن أهل هذه البالد مـن      : ")٤١( فيقول ،كرر اسمها ألنها محطة االرتياح واإلعجاب والكرم األولى       
 ، فـي إن أهلهـا هينـون معتـدلون    ، الى الشام على هذا السبيلالموصل لديار بكر وديار ربيعة   

  . ". هم وأهل قراها   كذلك، ومؤثرون للفقراء من حب الغرباء وإكرام الفقراء،محبون للغرباء
 رغم قصر اإلقامة في األولى والمرتبطـة        ،    خرج ابن جبير ومن معه من الموصل الى الشام        

 فيـصف المحطـات مـن       ،ل بقيت ذات وقع حسن عنده      لكن الموص  ،بحركة القوافل ومواعيدها  
 تعكـس نظرتـه وتقـديره لهـذه         ،الموصل الى أطراف الشام بأنها محالت فيها خانات سـبيل         

  )٤٢(.التسهيالت التي تريح الحجاج والتجار وتوفر لهم األمان
  انه لم يتوسع في وصف األحوال االقتـصادية واالجتماعيـة  ،   ومما يسجل سلبا على ابن جبير  

 بدليل إن ما جاء بعده من البلدانين والرحالة         ، غير أن ذلك ال تقلل من قيمة معلوماته عنها         ،كثيرا
  )٤٣(. كما هو الحال عند الحموي وابن بطوطة،لم يضف شيئا الى وصفه

 كونها تعد عمال أدبيا راقيا يـصل        ،    وتكمن أهمية الرحلة بشكل عام وقيمتها من زاوية أخرى        
 صادقة تصور األمور واألحوال     ، بلغة بسيطة  ،لدقة واألسلوب القصصي المشوق   في مستواه الى ا   
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 والواقع إن هـذا     ، فضال عن الصور الحية المتحركة بخطوات الرحلة       ، وتعبير حسن  ،بلفظ جميل 
  )٤٤(.العمل األدبي هو عطاء األديب والشاعر ابن جبير

تى بعد رحيله منها فهو يقـول       وظلت مدينة الموصل عالقة في ذهنه في صورتها الجميلة ح              
واهل هذه البالد من الموصل لديار بكر وربيعة الى الشام علـى هـذا             " مثال عن حران وغيرها     

 فما يحتاج الفقراء والـصعاليك معهـم   ،السبيل من حب الغرباء واكرام الفقراء واهل قراها كذلك        
  )٤٥(".ة لهم في ذلك مقاصد في االكرام مأثور،زاد

  :ر أن ابن جبير لم يحدثنا عن جملة أمور عن الموصل وهي  والجدير بالذك
 . فلم يذكر مقابلته له أو االقامة عنده،عالقته مع صاحب الموصل بشكل مباشر .١

 ويبدو أنه ال يمتلـك مـن االمـوال          ،عن أسواق الموصل واسعار السلع والبضائع فيها       .٢
 في رؤية المدينـة ومـا        وانشغاله في أمور اخرى ومنها االستزادة      ،الكافية ليتسوق منها  

 .يحيط فيها  وألن  بصحبته من حجاج اخرين

 .لم يسم لنا اشهر شيوخها من الفقهاء والمحدثين  كما ذكره في بغداد عند اقامته فيها .٣

 أن ابن بطوطة قدم وصفا مقاربا البن جبير عن مدينة الموصل ال سيما فـي                ،الجدير بالذكر     
 فضال عـن وصـفه   ،وارباض ومساجد وحمامات واسواق  تخطيطها وما حوته من دور واسوار       

 ومن يقارن بين الحالتين سيجد تشابها عدا بعض االضافات التي قـدمها ابـن               ،ألهلها واخالقهم 
 واالختالف  ،بطوطة ال سيما اسماء االمير السيد الشريف عالء الدين علي بن شمس الدين محمد             

كمل مسيرة ابـن جبيـر الـى الجزيـرة وبـالد      الثاني ان ابن بطوطة عاد قافال الى بغداد ولم ي   
، فضال عن ان كتاب الرحلة اصبح المعين الذي افاد منه لفيف من الذين اطلعـوا                )٤٦(الخ...الشام

  .)٤٧(.عليه من امثال العبدري والمقريزي وغيرهم
  :الخاتمة  .٥

ت  أن مصادر ومعلومات ابن جبير عن الموصل وأهلها وأمرائها تميـز           ،      نخلص مما سبق  
 كيف استطاع ابن جبير أن يكتب       ، مما يفسر لنا   ، وان لم يقم طويال فيها     ،بالدقة والصدق واألمانة  

 فافرد عن الموصـل     ، من مصادر اعتمدت على منهج علمي إخباري وميداني رصين         ،كتابه هذا 
  .سطورا وصفحات متفرقة تميزت بدقتها وشموليتها وقيمتها العلمية
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 ، ليبيـا  ، تحقيق عبد الحفـيظ منـصور      ،مستفاد الرحلة واالغتراب  : القاسم بن يوسف السبتي      ،التجيبي )١(
 شـهاب  ، ياقوت الحموي الشاطبي، نسبة الى شاطبة مدينة شرقي االندلس،   .٢٤٣ ،م١٩٧٥ ، الدار العربية  ،تونس

الى بلنسية وهي مدينـة  نسبة : ، البلنسي ٣/٣٠٩ ،م١٩٨٤ بيروت ، دار صادر،معجم البلدان: الدين أبو عبد اهللا     
ونسبته لألولى لوالدته فيها والثانية إلقامته فيها مـدة         .١/٤٩٠ ، معجم البلدان  ، ياقوت الحموي  ،مشهورة باألندلس 

 .من الزمن

 مصدر من مصادر تاريخ الحجاز فـي        ،الرحالت المغربية واالندلسية  :  عواطف محمد يوسف     ،نواب )٢(
 ،؛ ضيف ١٠٥ ،م١٩٩٦ ، مكتبة الملك فهد   ، الرياض ،حليلية نقدية مقارنة   دراسة ت  ،القرنين السابع والثامن للهجرة   

 Joseph, k.B., Ibn  Jubayr ,The.٧٢، ٧٠ ،م١٩٥٦ ، دار المعـارف ،، القـاهرة ٤ ط،الـرحالت : شوقي 
Rihla, Astarita 2013.http//hdl, handle net., / 10822/557913. 

-٣٠٣م،  ١٩٩٩ ، دار المعـارف   ، االسكندرية ،رةالفكر الجغرافي سيرة ومسي   :  صالح الدين    ،الشامي )٣(
٣٠٤.  

 ١٣٨ ( سلسلة عالم المعرفة   . دراسة تحليلية من منظور انثوغرافي     ،أدب الرحالت :  حسين محمد    ،فهيم )٤(
 .١٢٦، ١٩٨٩الكويت )

 .٤٦١ ،ت. د، دار صادر، بيروت،اثار البالد واخبار العباد: زكريا بن محمد بن محمود  )٥(

 .http. www.alwarraq.com. 1,p.44 ،الجغرافيا: ابو الحسن علي بن موسى  )٦(

 ولد في بلنسية سـنة      ، أبو الحسن محمد بن احمد بن جبير الكناني االندلسي الشاطبي البلنسي           ،ابن جبير  )٧(
ـ ٥٧٨ األولى سنة ، سافر ثالث مرات الى المشرق     ،م ثم استقر في غرناطة    ١١٤٥/هـ٥٣٩ م لتأديـة  ١١٨٢/هـ

 والثالثة اختار فيها اسكندرية مصر محدثا حتـى      ،م بعد تحرير القدس   ١١٨٩/هـ٥٨٥ والثانية سنة    ،فريضة الحج 
تـاريخ اإلسـالم الـسياسي والـديني والثقـافي          :  حسن إبـراهيم     ،حسن:  ينظر   .م١٢١٧/هـ٦١٤وفاته سنة   
 .٥٨٥/ ٤ ج ،م١٩٦٧ القاهرة ، النهضة المصرية،واالجتماعي

 .١٩١، ١٨٨ ،م١٩٨١ بيروت ، دار الهالل،رحلة ابن جبير:  أبو الحسن محمد بن احمد ،ابن جبير )٨(

 .٥٨٤/ ٤ ج، المرجع السابق،حسن )٩(

 مدريـد   ، مطبعـة الدراسـات اإلسـالمية      ،تاريخ الجغرافية والجغرافيين في األندلس    :  حسين   ،مؤنس )١٠(
١٢ ،١٩٦٧. 

 .٩٣ ، المصدر السابق،ابن جبير )١١(

 .١٤٣ ،م  . ن )١٢(
 .١٨٥ ، م.ن )١٣(

 .١٨٨  ،م. ن )١٤(



  طه خضر عبيد. د.أ
  

 >>  
  

)٢٩( 

 

 .٩٣ ، م.ن )١٥(

 تحقيـق   ،التاريخ الباهر في الدولة االتابكية بالموصل     :  أبو الحسن عز الدين علي بن محمد         ،ابن األثير  )١٦(
 هو أبو جعفر محمد بن      ،وجمال الدين .١١٩-١١٨ ،١٩٦٣ القاهرة   ، دار الكتب الحديثة   ،عبد القادر احمد طليمات   

 شغل منـصبا مهمـا   ،لمعروف بالجواد واللقب بالوزير، ا)م١١٦٤/هـ٥٩٥ت  (علي بي أبي منصور االصبهاني    
 تحقيـق   ،وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان    :  ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد         ، ابن خلكان  ،،عند الزنكيين 
 مكتبـة  ،عماد الدين زنكـي :  عماد الدين ،خليل: ينظر .  ٥/١٤٣ ،م١٩٩٤ ، دار صادر، بيروت ،احسان عباس 

 .٢٦٤ ، م١٩٨٥ الموصل ،بسام

 . ووصف فيها األعمال الخيرية،٩٣-٩١ ، المصدر السابق،ابن جبير )١٧(

 .م١١٩٣-١١٨٠/هـ٥٨٩-٥٧٦ وعز الدين بن مسعود األول بن مودود ،١٩٠ ،م. ن )١٨(

 .٩١ ، المصدر السابق،ابن جبير )١٩(

 .١٨٥م، .ن )٢٠(

 . ١٤٤ م، .ن )٢١(

 . وفيها وصف لبغداد ومجالسها العلمية وحياتها،١٨٤-١٧٣ ، م.ن )٢٢(

 . وعد لقاء القسمين بمثابة عيد جديد لمٌ  شملهما،٢٨٢ ، م.ن )٢٣(

 .١٤٣ م، .ن )٢٤(

 .١٤٣ م، .ن )٢٥(
 ،خاتون بنت قليج رسالن بن مسعود الخالطيـة " سلجوقة " الخاتون االولى، هي سلجلوقي  .١٤٥ ،م. ن )٢٦(

عبـد  تحقيق عمر ، الكامل في التاريخ، ابن االثير./هـ٥٨٥ توفيت سنة ،وزوجة الخليفة الناصر لدين اهللا العباسي  
 .٦٤/ ١٠ ،م١٩٩٧ ، دار الكتاب العربي، بيروت،السالم التدمري

  .١٤٥ ، م.ن )٢٧(

 . ١٩٠ ،١٤٥ ، م.ن )٢٨(

 .١٨٨ ،١٨٤ ، م.ن )٢٩(

 ويشير ابن جبير الى دور السبيل التي أوقفها الوالة على الطرق الممتدة بين الموصل الـى         ،١٨٨ ،م.ن )٣٠(
 .٩٢ ،الشام

:  زكي محمـد  ، حسن. م١٩٦٣ ، المجلد األول، مجلة تراث اإلنسانية ،رحلة ابن جبير  :  حسين   ،نصار )٣١(
 .٨٢ ،م١٩٨١ بيروت ، دار القلم،الرحالة المسلمون في العصور الوسطى

 . ١٨٨ ، المصدر السابق،ابن جبير )٣٢(

م واستمر  ١١٧١/ هـ٥٦٦ بناه السلطان نور الدين محمود زنكي في وسط السوق سنة            ،الجامع النوري  )٣٣(
 ،جمعة: وعن عمائر الموصل وخططها ينظر      .٣٩٥ ،٩/٣٦٠ في التاريخ     الكامل ، ابن االثير  ،بناؤه ثالث سنوات  
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بحث مقدم لندوة مركـز دراسـات الموصـل    " عمائر الموصل وخططها من خالل رحلة ابن جبير   " احمد قاسم   
ويحدد الحميري ان في الموصل مدارس نحو الست او أزيد قد بنيت على دجلة كأنهـا القـصور ولهـا                    .١٩٩٨

 ، تحقيق احسان عبـاس    ،الروض المعطار في خبر االقطار    :  بن محمد بن عبد النعم الحميري         عبد اهللا  ،مارستان
 .٥٦٣م، ١٩٨٠ ، دار السراج،بيروت

:  ينظر   ، وعن احتفاالت استقبال الحجاج في الخالفة العباسية       ،٢٣٣ ،١٩٠ ، المصدر السابق  ،ابن جبير  )٣٤(
 .٦٤٩/ ٤ ، المرجع السابق،حسن إبراهيم حسن

 .١٩٠، ١٨٨ ،صدر السابق الم،ابن جبير )٣٥(

 .١٩٠ ، م.ن )٣٦(

 .١٩٠ ،م.ن )٣٧(

  .١٩١ ، م.ن )٣٨(

  .١٩٢ ، م.ن )٣٩(

 .١٩١ ، م.ن )٤٠(

  .١٩٨ ، م.ن )٤١(

  .١٩١ ، م.ن )٤٢(

:  محمد بن عبد اهللا بن محمد بن ابراهيم اللواتي           ،ابن بطوطة  .٥/٢٢٣ ، معجم البلدان  ،ياقوت الحموي  )٤٣(
 ، الربـاط  ، تحقيق عبد الهادي التـازي      ،)تحفة النظار في غرائب االمصار وعجائب االسفار      ( رحلة ابن بطوطة  

 ..٨١/ ٢ ،هـ١٤١٧ ،الناشر اكاديمية المملكة المغربية

 .١١٧ ، المرجع السابق،فهيم )٤٤(

 .١٩٨ ، المصدر السابق،ابن حبير )٤٥(

 .٨٣-٢/٨١ ، المصدر السابق،رحلة ابن بطوطة )٤٦(

 .٣٠٤ ، المرجع السابق،الشامي )٤٧(
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٢٥/٥/٢٠١٤  ١٢/١٢/٢٠١٣  
  

 
محمـد بـن    وهو  ،  يحاول هذا البحث تسليط الضوء على حياة عالم من أبناء الموصل          

وبيان ،  وهو أشهر ألقابه التي عرف بها     ) م١٢٥٨/هـ٦٥٦:ت( الملقب بشعلة    أحمد الموصلي 
على قصر عمره إذ عاش ثالثاً وثالثين سـنة إال          في مدينة الموصل    إسهاماته ونشاطه العلمي    

فبرع في علوم القرآن الكريم واللغة العربيـة والنحـو          ،  انه ألم بعلوم مختلفة دراسة وتدريساً     
فمنها مـا  ، وألّفَ فيها كتباً مختلفة فكان نتاجه غزيراً، ر والتاريخ وغيرهاوالفقه واألدب والشع  

ضاع واغلبها وصل إلينا فنجد أن مخطوطات كتبه موزعة في مكتبات العالم وبأكثر من نـسخة    
) شـرح شـعلة علـى الـشاطبية       (بولعل أشهر كتبه على اإلطالق هو كتابه المعروف         ،  خطية

  . وهو في علم القراءات) ِحرز األمانيكنز المعاني في شرح (والمسمى 
Mohammed bin Ahmed Al_Mosuli Who was Called Shu`lah 

(d. 656A.H/1258A.D)A Study in his Scientific Activities 
Lec. Dr. Mohamad Nazar Aldabbagh 
Abstract 

The current research has attempted to highlight on the life of a 
scientist from Mosul, He is Mohammed bin Ahmed Al_Mosuli who was 
called Shu`lah (d. 656A.H/1258A.D), this is one of his famous 
nicknames, showing his contributions & scientific activities in Mosul 
city in spit of his life was so little no more than 33 years, but he could 
get various sciences learning and teaching. So he was proficient in 
Qur`an sciences,  Arabic language, grammar, philology, literature, 

                                         
 .معة الموصل، جامركز دراسات الموصل، مدرس *



  دراسة في نشاطه العلمي) م١٢٥٨/هـ٦٥٦:ت(محمد بن أحمد الموصلي المعروف بشعلة 
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poetry, history and so on, composing different books, thus he produced 
in abundance, although some of them had lost, but we can get so many 
of them, therefore, we can find his books distributing in many libraries 
of the world with more than one written copy. His well known book 
"Sharh-Shu`lah-ala-Shatibiyah) under name (Knaz-almaani-fi-sharh-
hirz-al-Alamani), in the science of Qira`at, is considered his most 
famous books, absolutely.    

 
نهضة علمية ونشاطاً ثقافياً في مجال ) الثالث عشر الميالدي/السابع الهجري(شهد القرن 

وشملت العناية ، التأليف من ناحية وفي جمع الكتب وإنشاء المكتبات والعناية بها من ناحية أخرى
واللغويين واألدباء والفقهاء من العلماء والقراء والمحدثين  )١(بالكتب كل المشتغلين بالعلوم المختلفة

لة م من هذا االهتمام إذ برز جاً وافراًوكان لمدينة الموصل حظ، والشعراء والمؤرخين وغيرهم
الفقه والحديث من العلماء والشيوخ والمفكرين الذين كان لهم دور واضح في العناية بعلوم القرآن و

  .واللغة واألدب والتاريخ
محمد بن أحمد هذه العلوم المتقدمة مجتمعة هو ومن العلماء الذين برعوا في اإللمام ب

عنها معلومات نا ت في محاولة إلبراز شيء من سيرة حياته التي وصلعلةالموصلي المعروف بشُ
 ربما بسبب ِقصر عمره قياساً بشهرة مؤلفاته المتنوعة في مجاالت العلوم المختلفة سيما في قليلة

   .لدراسة حياته ونشاطه العلميفجاء هذا البحث محاولة متواضعة القراءات، 
قسم البحث الى عدد من المحاور تتنوع فيها المادة بين الطول والقصر حسب ما قدمتـه                

شـيوخه  الحديث عن ومن ثم  وحياته وعصره    والدتهادر عن شعلة من معلومات، من ذكر        المص
 عـن   كـالم وال التي ذكرها عنه مترجمـوه       الشخصية والعلمية وبيان شيء من صفاته     ،  وتالميذه

ويتوجه الباحث بـشكره    .وفاته، ثم   محور مهم وهو نشاطه العلمي المتمثل في مؤلفاته التي تركها         
مـصر، والتـي زودت الباحـث       /جامعة اإلسكندرية /إلى الزميلة أمينة إبراهيم من كلية اآلداب        

  .بترجمة اإلمام شعلة من بعض الكتب غير المتوفرة في مكتبات العراق
 

حسب إشارة ابن الجزري مما ) م١٢٢٦/هـ٦٢٣(في مدينة الموصل سنة   شُعلَةولد  
لقد أجمعت  و)٤(سنة) ٣٣( ، وعاش شعلة)٣(، ولم تذكر المصادر األخرى سنة مولده)٢(انفرد به

بن احمد محمد محمد بن احمد بن ((ونسبه )٥(إسمهالكثير من المصادر التي ترجمت له على أن 
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وال نجد ما يشير الى نسبه األعلى سواء أكان نسباً عائلياً أم عشائرياً أم مهنياً، ما  )٦())بن الحسين
  .)٧(، عند الرجوع الى ترجمة المَؤِلف)الحسين( بعد جده الرابع

) أحمد(بورود أسم  )٨())محمد بن أحمد بن أحمد بن الحسين((سم مصحفاً بعبارة اإلوجاء   
) أحمد(و ) محمد(عند البعض وربما هو خطأ من الناسخ سيما أن اسم ) محمد( بدل -نيالثا–

وورد  .سمالية الوقوع في الخطأ عند نقل اإلورد مرتين في نسب شعلة مما يجعل هناك احتم
 وبإسقاط -الثانية-)محمد بن أحمد( بدون )٩())حسينمحمد بن أحمد بن ((بصيغة سم مختصراً اإل
  .عند حاجي خليفة مما انفرد به )الحسين(ن التعريف م) أل(

محمد بن  (( ومن األخطاء التي وقع بها المصنفون في اسم شعلة نجد ورود االسم بصيغة              
، ونجد أن اسم شعلة قد اختلط مع إسم مؤرخ متأخر عنه نسبياً عـاش فـي                 )١٠())حسن بن احمد  

ويلقب بإبن الموقع حـسب     في بالد الشام ومصر، وليس له صلة بالموصل         ) م١٦/هـ١٠( القرن
كمال الدين أبي عبداهللا محمد بن الموقع احمد بن أبي الوفا بن محمـد  (( إشارة حاجي خليفة بقوله   

 إذ عدهما حاجي خليفة شخصية      )١١())م١٥٦٣/هـ٩٧٠:ت( ))الموصلي الحلبي المعروف بشعلة   
موقع بشعلة وتـداخل    واحدة وهما في الحقيقة شخصيتين كما سنرى الحقاً من التصاق لقب ابن ال            

مؤلفاتهما ايضاً على أنها لعالم واحد مما أوقع بعض الكُتاب المحدثين في الخطأ عنـد الترجمـة                 
ومن أخطاء أحد المحدثين جاء اإلسـم بـصيغة          .لشعلة مستندين على نص حاجي خليفة المتقدم      

باستثناء ما ورد عنـد      )١٣())أبو عبداهللا (( بإتفاق المصادر فهي     كنيتهأما   .)١٢())أحمد بن محمد  ((
  .)١٤())أبو عبيداهللا(( مما أنفرد به فجاءت كنية شعلة) تاريخه(الذهبي في 

 إحدى وثالثين لقباً بإشتقاقاتها، ومنها لقب واحد منسوب خطًأ لـشعلة ممـا          ألقابهوبلغت    
ـ                رف يتبع شخصاً آخر، ولعل اشهر ألقابه على اإلطالق واألكثر شيوعاً في كتب التراجم وما ع

بإضـافة أل    )١٦())ويعرف بالـشعلة  (( ، ووردت التسمية عند ابن مفلح بقوله      )١٥())شعلة(( به هو 
ومـن  .التعريف مما انفرد به وهو خطأ ألنه ربما يوحي لنا بمعنى آخر وهو شعلة النار أو اللهب             

اللقـب  ، وجاء )١٧())ابن الشعلة((األخطاء التي وقع بها بعض الكتاب المعاصرون ما جاء بتسمية     
وذكر محمد أمين الخطيب     )١٨())شعبة(( محرفاً عند السيوطي منفرداً به عن بقية المؤرخين بإسم        

الذكاء المفرط والحفظ الزائد والفطنة المتوقدة ولهـذا   (( العمري أن سبب تسميته بشعلة لما له من       
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 على سبب لهـذا    انه لم يقف  ) لشعلة ...يتيمة الدرر (ويرى البراك محقق كتاب      )١٩())قيل له شعلة  
  .)٢٠())لتوقد ذهنه واشتعال قريحته وفرط ذكائه((اللقب فلعله لُقب به 

 بإسـتثناء   )٢١(بإتفاق اغلب المصادر حسبما جاء ضمن سياق إسمه،        ))الموصلي((بولُقب    
وهو قصد بذلك شعلة أي انه لـم   )٢٢())للموصلي((و ))قال الموصلي(( السيوطي الذي ذكر عبارة 

ولقب بالموصلي ألنه ولـد  .ن سياق إسمه على خالف ما جاء في أغلب المصادر       يذكر اللقب ضم  
كما انه من خالل تخصـصه العلمـي        .)٢٣(ونشأ في الموصل مسقط رأسه وتعلم فيها فنسب إليها        

ورد هذا االسم في عامة الكتب التي ترجمت لشعلة لكونه إشـتغل فـي           و )٢٤())المقرئ((بعرف  
 واألخيرة  )٢٥()مقرياً محققاً (و ))مقرئاً محققاً ((شتقاً بصيغ أخرى منها     علم القراءات وجاء اللقب م    

تقرأ بالياء، ويرجح الباحث أن عبارة مقرئاً محققاً أي انه كان متقناً ضابطاً للعلـم المـشتغل بـه      
شـيخ القُـراء    (( و ))وشيخ القراءات (( و ))شيخ القُراء (( وهو القراءات، كذلك أطلق على شعلة     

والعبارة األخيرة تدل على انه قد تصدر لإلقراء في الموصل منذ وقـت مبكـر                )٢٦())بالموصل
 )٢٨())الحنبلـي ((بولُِقـب    .)٢٧())فصار شيخ القُراء بالموصل وهو شاباً     (( بداللة قول بسام الجلبي   

نسبة الى مذهبه الذي لم تختلف عليه المصادر من أنه حنبلي المذهب وورد التصريح في عنوان                
، )٢٩(، وجاء مصرحاً به في آخر أصل المخطوط       -الذي حقق مؤخراً  -...)يتيمة الدرر (طه  مخطو

 مما يدل على تفقهـه علـى        -فيما سيرد الحقاً  -فضالً عن وجود إشارة لمذهبه في أحد أشعاره         
  ).م٨٥٥/هـ٢٤١:ت (-رضي اهللا عنه-بن حنبل مذهب اإلمام أحمد

يا المصادر والمعنى منه ربما لكونـه مرتبطـاً         مما جاء في ثنا    )٣٠())اإلمام((ومن ألقابه     
بإمامة الصالة والمتأتية من إلمام صاحبها بالقرآن والسنّة وهو ما كان عليه شعلة، وانفـرد ابـن             

 بنقـل الـسنن     تعلُقـه ويرجح الباحث أن المقصود بهذا اللقب        )٣١())اإلمام الناقل ((الجزري بلقب 
وهذا اللقب ارتبط بما لـه       )٣٢())الناظم((بكما لُِقب    .خ عن طريق الشيو   واألحكام أو نقل الروايات   

شعلة ناظم الـشمعة    (( نجد صدى ذلك في قول الصفدي     ،  صلة بالنظم الشعري في حقل القراءات     
لشرحه )) الشارح((  بولُِقب .الحقل المتقدم وهو أحد كتبه التي ألفها في        )٣٣()) السبعة القراءاتفي  

نـسبة   )٣٥())شارح الـشاطبية  (( ومنها أشتق  )٣٤(ارة الذهبي أشياء أخرى من غير كتبه حسب إش      
 من تأليف الشيخ أبي القاسـم       القراءاتوهي في   ) الشاطبية(بلشرحه للقصيدة المشهورة المعروفة     

منها شرح شعلة المتقـدم     ،  )٣٦(ولها شروح كثيرة  ) م١١٧٣/هـ٥٩٠:ت(محمد ابن فيرة الشاطبي     
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ومن الممكـن انـه      )٣٧())العلَّامة((شعلة  مما عرف به    و .-الذي سيأتي الحديث عنه في مؤلفاته     –
وعـِرف شـعلة     .لقب به كونه ألَم بطرف من كل علم من العلوم التي أتقنهـا فلقـب بالعلَّامـة                

مما انفـرد بـه العالمـة        ))المحِدث(( وأيضاً هو  .لتفقهه في المذهب الحنبلي    )٣٨())الفقيه((بلقب
 لـضلوعه  )٤٠())اللغوي((و)) النحوي((ب لُِقب زيادة على كونه )٣٩(المخلالتي الشتغاله بعلم الحديث  

 ولعـل لقبـه   .في اللغة العربية وأصول النحو وله في هذه العلوم أكثر من مصنف بصيغة نَظـم    
 ُأشـتهر كمـا  .  من كثرة اشتغاله بعمل المنظومـات الـشعرية والنثريـة         يد تأت ق )٤١())األديب((
كمـا سـيأتي    -ات في تاريخ األئمة األربعة والخلفاء العباسـيين          لتأليفه منظوم  )٤٢())المؤرخ((ب

وهو إسم عام يطلق على العلماء ويرجح أن هذا اللقـب ينطبـق              )٤٣())العالم((ب، وتسمى   -الحقا
 )٤٥())األصولي((و )٤٤())المحقق(( وهو. على من أحاط بالعلوم الشرعية وَأخذ العلوم عن الشيوخ        

بعض، فالمحقق هو العالم باألصول مما له صلة بالفقه على األغلـب            وكال التسميتين لهما صلة ب    
 .وقد ورد هذا المصطلح عند المـؤرخين المتـأخرين         )٤٦())الشيخ(( وهو .حسبما يرجح الباحث  

وربما جاء هذا اللقب لكون شعلة كان من حفظة القرآن ومن المعتنين بـه               )٤٧())الحافظ(( وكذلك
وهنالك لقبـين   .الصطالح االخير يطلق على حفاظ الحديث الثقاةدرساً وتحصيالً، فضالً عن ان ا 

وهو ما عرف واشتهر به شعلة عند ابن الجزري وهـو أول مـن أورد                )٤٨())شمس الدين (( هما
كما جاء عند الزركلي، وال يعلم الباحث يقيناً من أين أتى الزركلي             )٤٩())عز الدين ((هذا اللقب، و  

وذكر ابن الجزري لقباً آخر مما انفرد بـذكره    .عند ترجمته لشعلة  بهذا اللقب إذ لم يذكر مصدره       
وربما هذا الكالم ينطبـق علـى معرفـة          )٥٠())أستاذ عارف كامل  (( عند ترجمته لشعلة وهو انه    

العالم بعلوم كتاب اهللا ولعل لقب األستاذ هو من األلقاب المتأخرة والتي ربما توحي بمكانة المعلم                
التي انفرد بها مؤرخو مدينة الموصل من المتأخرين، نجد أن محمد أمـين  ومن األلقاب   .أو الشيخ 

 ))الزاهـد (( و ))العابـد (( الخطيب العمري ذكر ثالثة ألقاب لشعلة مما انفـرد بـذكرها وهـي            
أمـا أخـوه ياسـين     . وكلها ألقاب دينية تدل على زهد شعلة وتقربه من اهللا  )٥١())العارف باهللا ((و

 بألقاب أخرى مغايرة تماماً توحي بالشجاعة واإلقدام وال نعلـم مـصدر             الخطيب العمري فأنفرد  
 و ))إمـام الغـزاة   (( و ))شيخ المجاهـدين  (( و ))الليث المقدام ((معلوماته فذكر أربعة ألقاب هي      

وهي ربما توحي الى طبيعة العصر الذي كانت تعيـشه منطقـة العـراق          )٥٢())الهمام الجسور ((
الفراتية وقاعدتها الموصل من تعرضهما الى خطر الغزو المغولي الذي          وقاعدته بغداد والجزيرة    
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تزامن مع أواخر حياة شعلة مما كان يستدعي إعالن حالة النفير العام والجهاد وهو مـا ينطبـق              
ابن (( أما اللقب األخير والمنسوب لشعلة خطأ فهو       .حتى على العلماء وربما كان شعلة من بينهم       

 به وهو يخص عالم آخر كما سبق وبينا في بداية البحث ممـا وقـع بـه    مما الصق  )٥٣())الموقع
والحقيقة أننا ال نمتلك الكثيـر   ).اإلعالم بتصحيح كتاب األعالم( الزركلي ونبه إليه صاحب كتاب  

عن حياة شعلة فلم تسعفنا المصادر بشيء عن أسـرته ومـن قـام بتربيتـه وال عـن زواجـه         
  .)٥٤(وأوالده
 

، في عصر كانـت فيـه القـوى         )م١٣/هـ٧(شعلة في النصف األول من القرن       عاش    
السياسية في المنطقة تتمثل بالخالفة العباسية في بغداد، وعاصر شعلة الخليفة العباسي المستنصر             

والذي عرف عنه أنه كان خيراً محسناَ مع الرعية ومقيماً         )م١٢٤٢-١٢٢٦/هـ٦٤٠-٦٢٣( باهللا
-٦٤٠(كـان معاصـراً أيـضاً للخليفـة العباسـي المستعـصم بـاهللا               للعدل بينهم، كما انـه      

آخر الخلفاء العباسيين وشهد عهده نهاية دولة الخالفة على يد المغول            )م١٢٥٨-١٢٤٢/هـ٦٥٦
وعاصر االتابك ناصر الـدين   .وهي نفس السنة التي توفي فيها شعلة       )٥٥()م١٢٥٨/هـ٦٥٦( سنة

ـ ٦٣١-٦١٦( محمود بن القاهر عز الدين مسعود      آخـر حكـام أتابكـة      ) م١٢٣٢-١٢١٩/هـ
وهو نهاية حكم أتابكة الموصل      )٥٨()م١٢٣٢/هـ ٦٣١(من )٥٧( ليحكم بدر الدين لؤلؤ    )٥٦(الموصل

واستالمه للسلطة فيها ليصبح الحاكم المطلق سيما بعد وفاة حاكم اربـل القـوي مظفـر الـدين                  
دة إذ توفي كـوكبري      قبل أن يستلم الحكم بسنة واح      )م١٢٣٢-١١٩٠/هـ٦٣٠-٥٨٦(كوكبري  

، ليفتح المجال لبدر الدين لؤلؤ بأن يصبح القوة المؤثرة في المنطقة سيما             )م١٢٣٢/هـ٦٣٠(سنة  
بعد أن استلم التقليد من الخليفة العباسي المستنصر باهللا بحكم الموصل لُيكتِسب حكمـه الـصفة                 

ة الجنـد وأربـاب     الشرعية إذ وسع من أراضي الموصل وازدهرت المدينة في عهده وكسب ثق           
الحكم وأهل الرأي وأغدق عليهم األموال، وعمل على تقوية عالقته بالخالفة العباسية في بغـداد               
والتي ضمت اربيل الى ممتلكاتها بعد وفاة مظفر الدين كوكبري وبقيت عالقاته الطيبة بالخالفـة               

وفاتـه سـنة    العباسية فضالً عن صالته القوية بالحكـام األيـوبيين فـي بـالد الـشام حتـى                  
وجاءت وفاته بعد سنة واحدة من وفاة شعلة والعصر الذي حكم فيه بدر              .)٥٩()م١٢٥٩/هـ٦٥٧(

الدين لؤلؤ الموصل من الفترات المهمة في التاريخ اإلسالمي وذلك لمعاصرته حدثين مهمين في              
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منطلقـاً  تاريخ المشرق اإلسالمي وهما الحروب الصليبية، أما الحدث الثاني فهو الغزو المغولي             
وواجه بـدر    )٦٠(من آسيا وصوالً الى دول المشرق اإلسالمي ونشر الخراب والدمار في بالدهم           

الدين لؤلؤ الخطر المغولي وكانت عالقته معهم قد استغرقت كل عهده تقريباً واتبع سياسة تقـوم                
ار على  على المهادنة ومجاراتهم وعدم استفزازهم إال انه رغم ذلك استطاع المغول تشديد الحص            

ورغـم هـذا     )٦١()م١٢٦١/هـ٦٦٠( الموصل بعد وفاته وانتهت بإحتالل المغول للموصل سنة       
الوضع السياسي الصعب إال أن االزدهار الفكري والثقافي والعلمي في هذا العصر كان قد بلـغ                
 شأنا عظيماً وأصبحت الموصل ال تقل أهمية عن اكبر مراكز الثقافة الفكرية في البالد اإلسالمية              
فقد اهتم بدر الدين لؤلؤ بالعلوم والفلسفة واآلداب ونبغ في هـذه العلـوم كثيـر مـن العلمـاء                    
الموصليين كما قرب الشعراء الى بالطه وأجزل لهم العطاء، وانشأ المـدارس ولعـل اشـهرها                

واهتم بالحركة العلمية فقرب     )٦٢( على نهر دجلة   المدرسة البدرية المدرسة التي حملت اسمه وهي      
يه العلماء والشيوخ، كما تعد حركة التأليف خالل حكم بدر الدين لؤلؤ إمتداداً لعهد أمراء أتابكة                إل

وفي ظل هـذا  .الموصل الذين كانت لهم عناية كبيرة بأحوال العلماء وتشجيعهم على تأليف الكتب           
العصر عاش شعلة على الرغم من عدم وجود إشارات تدل تقربه من الـسلطة الـسياسية فـي                  

  .وصلالم
 

وورد التصريح بمذهبه  )٦٣(على أن شعلة كان حنبلي المذهبالتاريخية  المصادر أجمعت  
وجاء مصرحاً به في آخر أصل المخطوط ، )محقق-...يتيمة الدرر( في عنوان مخطوط كتابه

د جاء فضالً عن ذلك فق، )٦٤()رضي اهللا عنه( فقد تفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، المتقدم
في إحدى قصائده إشارة لمذهبه نقتبس منها ثالثة أبيات متفرقة وردت فيها اإلشارة لمذهبه 

 من ةعن شعلحيث الحنبلي حسب ما جاء عند ابن رجب الحنبلي وغيره ممن أورد القصيدة 
  : نظمه 

  وأقصد لمذهِب أحمد بن محمٍد    أعني أبن حنبٍل الفَتى الشيباِني
ِلينباِنكُن حِة اإلخـوِصيو خير يِيت فـإنَني   أوِصيكـا حا م  

  .)٦٥(  وأختَار مذهب أحمٍد ِلي مذهباً    وِمن الهوى والغَي قَد أنجاِني
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لم تذكر المصادر التي ترجمت لشعلة من الشيوخ الذين تلقى عنهم العلم وتتلمـذ علـيهم                  

 وتـوفي سـنة   )م١٢١٣/هـ٦١٠ولد سنة  (العزيز األربلي   عبد   بن   سوى شيخه أبو الحسن علي    
، )٦٦( الذي تال عليه شعلة القرآن الكريم أوالً ثم أخذ عنه علم القراءات ثانيـاً              )م١٢٨٩/هـ٦٨٨(

وسـمع أبـا الحـسن    (( مما نجده في عبارات قصيرة تدل على كونه من شـيوخ شـعلة منهـا          
قـرأ  ((و )٦٨())ي الحسن علي بن عبد العزيز األربلـي قرأ القرآن صغيراً على أب    (( و )٦٧())شيخه

قرأ القراءات على أبـي الحـسن       ((و )٦٩())القرآن على أبي الحسن علي بن عبد العزيز االربلي        
ويرى البـراك   ،  )٧١())ثم سمع من شيخه المذكور تصانيفه     ((و )٧٠())علي بن عبد العزيز االربلي    

الرغم من شحة المصادر التي تكلمت عـن شـيوخ   على لشعلة انه  )...يتيمة الدرر(محقق كتاب   
ممن لـم   ) الموصل( شعلة إال انه يميل للتأكيد على أن شعلة تتلمذ وأخذ عن جمع من علماء بلده              

ويرجح الباحث أن البراك ربما توصل الى هذا الطرح بداللة قول بعض النـصوص              ،  )٧٢(يسمهم
وغيره مـن شـيوخ     (( لمخلالتي عبارة ويضيف ا ،  مما يلي اسم شيخه االربلي     )٧٣())غيره((كلمة

بل اخذ عـن  ، ولعل هذا يعطينا صورة أن شعلة لم يأخذ العلم عن شيخه االربلي فقط  )٧٤())الوقت
للداللة على تتلمـذ   )غيره(بعض علماء الموصل ممن لم تعرف بهم المصادر واكتفت بذكر كلمة      

  .شعلة على أكثر من شيخ
 

: )٧٥(اجم بذكر من تتلمذ على شعلة لكنها أشارت الى الشيخ المقـصاتي           لم تحفل كتب التر       
ـ ٦٣١ولد  (أبو بكر عمر بن مشيع الجزري تقي الدين الجزري المقصاتي             وتـوفي   م١٢٣٣/هـ

 وقال ابن الجـزري    )٧٦( شعلة وجلس اليه في الموصل     دروسوقد حضر    )م١٣١٣/هـ٧١٣سنة  
في الموصل فكـان  ] شعلة [ري انه قال سمعت بحثه  ُأخبرتُ عن الشيخ أبي بكر المقصاتي الجز      ((

وكان الشيخ المقصاتي من علماء القراءات وكان ديناً صـالحاً ونـشأ بالموصـل               )٧٧())أعجوبة
 مع إلمام بالنحو حينما غادر الى       )م١٢٥٢/هـ٦٥٠(  السبعة بعد سنة   القراءاتوبغداد وعمل في    

  .)٧٨(دمشق وسكن هناك حتى وفاته
 

ذا ذكاء مفرط ، ومقرئاً مجوداً محققاً، كان شعلة كما أجمعت كثير المصادر شاباً فاضالً    
صالحا ، وكان مع ما آتاه اهللا من الحفظ وكثرة العلم، وفهم ثاقب وهمة عالية ومعرفة وافية
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مقصاتي يصف شمائله وكان تلميذه التقي ال، متواضعاً خيراً تقياً زاهداً متعففاً جميل السيرة
ولم يذكره ، وقد أطنب مترجموه في الثناء عليه علماً وذكاء وخلقاً.وفضائله ويبالغ في الثناء عليه

واحد من العلماء اإلمام شعلة بما يعيبه أو يضعف مركزه ومكانته العلمية التي وصل إليها أو 
  .)٧٩(يقدح في أخالقه وعقيدته فوصفوه بكل خير

وكان كثير الحفظ ، ل التصانيف التي صنفها والعلوم التي تكلم فيها شعلة في كوبرع    
 فأخذه منذ أن كان صغيراً مما القراءاتكما اشتُِهر بعلم ، باِرعاً في قراءة القرآن ِعلماً ودرساً

 القراءاتفأصبح بصيراً بعلل ، ف في هذا المجالوصنّ، وبرع فيه، تلقاه على يد شيخه االربلي
العربية وكان بارعاً فيها متقناً لها وعلى اللغة كما تعلم وقرأ  .)٨٠(موصل بالهاأضحى شيخو

كما برع في األدب وكذلك الشعر حتى عرف انه كان ينظم الشعر ، معرفة تامة بها
ونظمه في غاية الجودة شعراً  كما نظم في التاريخ .وعرف عنه دراسته للفقه والنَظم فيه.الحسن

مما يدل على انه اخذ عن شيوخ ال نعلمهم العلوم النقلية ، من العلومونهاية االختصار وغير ذلك 
  .)٨١(واألدبية
 

تراثاً علمياً قيماً من تصانيف كثيرة مع ِقصر عمره  -رحمه اهللا- فَ شعلةلقد خلّ  
وقد ، ومعظمها مخطوط، طبع بعض منها، وصلنا أكثرها )٨٢( وشرح متوناً جمةومؤلفات وفيرة 

 لحصول خلط بين ترجمته وبين ترجمة شخصية أخرى هو سبت بعض المصنفات لشعلة خطًأن
 وهذا الخطأ وقع به بعض الكتاب المحدثين مما سنوضحه -الذي سبق وعرفنا به-ابن الموقع

 .وسنحاول التعريف بكل كتاب ومسمياته وموضوعه، عند الحديث عن المؤلفات المنسوبة لشعلة
) شرح الشاطبية( كتاب واشهرها ذكراً وتعريفاً وشرحاً والمحققة،  مؤلفاته المطبوعةفمن

) الشاطبية(وهو شرح القصيدة المعروفة  )٨٣()كنز المعاني في شرح حرز األماني( المسمى
للشيخ أبي القاسم بن فيرة  ) السبعة المثانيالقراءاتحرز األماني ووجه التهاني في ( المسماة

ولكتاب الشاطبية شروح كثيرة ويعد شرح شعلة لها من أجِل ، في القراءات السبعة الشاطبي
شروحها وأشهرها، ألنه شرحها شرحاً مفيداً وجاء شرحه وسطاً بين ما هو موجز مِخل ومطنٍب 

وهو عالم في القراءات  )م١٣٣١/هـ٧٣٢:إبراهيم بن عمر ت( ، وقد إعتذر الجعبري)٨٤(ممل
وكتاب . )٨٥(تاب شعلة حينما ألَّف كتابه بنفس العنوانمن ذلك في آخر شرحه بأنه لم يكن سمع بك
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كنز المعاني لشعلة له مخطوطات كثيرة تنتشر في مكتبات العالم وهو مطبوع ومحقق في أكثر 
 وهو منظومة في علم )يتيمة الدرر في النزول وآيات السور( ولشعلة كتاب .)٨٦(من نشرة

أبيات كشف فيها المؤلف عن  )٦(اب فيبيت فجاءت خطبة الكت )٥٦(القراءات تتكون من
أبيات ذكر فيها  )٧(بيتاً ذكر تعداد آيات سور القرآن الكريم، و )٣٢(اصطالحه في النظم، و

سورة،  )٧٠( سورة، والتي فيها خالف وعددها )٤٤( تعداد السور التي ال خالف فيها وعددها
وهو مجموع أبيات القصيدة،  )٥٦(أبيات في ذكر السور المكية والمدنية، وبيتين أتم بها  )٩(و

 مجموع، وهذا ٢/٣٩٦١ايرلندا برقم -دبلن/عن مخطوط وحيد في العالم بمكتبة تشستر بتي
الكتاب مطبوع ومحقق وان ما يحسب لمحقق الكتاب هو أنه أخرج لنا مخطوطاً ثميناً لمؤلف 

  .)٨٧(دقة تعليقاتهموصلي لم ينل من الشهرة الشيء الكثير، فضالً عن المنهج الجيد للمحقق و
 والشهير )صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ(ومن كتب شعلة أيضاً نجد كتاب  

وكالمه فيه يدل على تحقيقه  )الناسخ والمنسوخ في القرآن( و )الناسخ والمنسوخ( بكتاب
وعلمه، وهو كتاب يجمع بين النثر اسلوباً والقراءات علماً، وهو مختصر بأوجز صورة وأبين 

صفحة على  )٤١( ارة ليقرب تعلمه ويسهل فهمه يؤيد ذلك عدد صفحات الكتاب التي بلغتإش
عكس باقي كتب الناسخ والمنسوخ التي تبلغ أضعاف هذا العدد قدمه شعلة بأسلوب شيق جذاب 
وعلمي رصين مع إحاطة المؤلف بآراء جلة من المفسرين والفقهاء والعلماء وترتيبه ألقوال 

ومن كتب شعلة المحققة  .)٨٨(تهم والكتاب محقق وله أكثر من نسخة مخطوطةالعلماء حسب منزل
ذات الرشد في الخالف بين أهل ( واسمه )نظم اختالف عدد اآلي برموز الجمل( حديثاً كتاب

  .)٨٩(وهو نظم في القراءات له أكثر من نسخة مخطوطة )العدد
 القراءاتالشمعة في (  كتاب فهي كثيرة أولهامؤلفات المخطوطةالوترك شعلة عدداً من 

 ) السبعة المرضيةالقراءاتالشمعة المضية بنشر ( والتي جاءت بعنوان آخر خطًأ وهو )السبعة
هو البن الموقع وليست لشعلة، ...) الشمعة المضية( على أنها لشعلة ولكن هناك لبس فكتاب

لشعلة يعرف  ) السبعةالقراءاتالشمعة في ( وكتاب .)الشفعة( وجاءت خطأ تحت عنوان
،  وهي في نحو نصف الشاطبيةالقراءاتوهي قصيدة رائية جمع فيها  )بالشمعة(اختصاراً 

) عقود ابن جني( نظمولشعلة من المؤلفات المخطوطة  .)٩٠(وللكتاب أكثر من نسخة مخطوطة
في معرفة األعداد باألصابع ) منظومة(المية في النحو  وهو قصيدة) العنقود (وسماهفي العربية 
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ومن مؤلفات شعلة التي تجمع . )٩١(لها عشرة  نسخ مخطوطة أهمها متوفر في السعودية ومصر
إنفرد بذكره حاجي خليفة  )نظم منثور الكالم في ذكر الخلفاء الكرام( بين النظم والتاريخ مخطوط

ة وألَّفَ شعل .)٩٢( بيتا٦٧ًوهي قصيدة المية في عدد الخلفاء الى الخليفة المستعصم باهللا في 
القصيدة الرائية في علم (ـ لوهو شرح  )شرح القصيدة الرائية البن مزاحم في اإلنشاء(

ومن تصانيفه  .)٩٣()م٩٣٦/هـ٣٢٥ت( ألبي مزاحم موسى بن عبداهللا بن الخاقاني) اإلنشاء
وهو مفقود، وكتاب شعلة هذا هو اختصار  )نظم في العبادات من الخرقي(المخطوطة أيضاً 

 -نسبة الى بيع الثياب والخرق -ألبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي) قيمختصر الخر(لكتاب 
ومن  .)٩٤(وهو أول المتون في المذهب الحنبلي على اإلطالق )م٩٤٥/هـ٣٣٤( المتوفى سنة

غاية االختصار (  وفي بعض المصادر)فضائل األئمة األربعة( مصنفات شعلة المخطوطة كتاب
  ويبدو أن حاجي خليفة وقف على نسخة منه إذ قال)مصارفي مناقب األئمة األربعة أئمة األ

غاية االختصار في فضائل األئمة األربعة أئمة األمصار أبو حنيفة ومالك والشافعي ((
قال جمعته من كتب الناقلين وأهل األثر ورتبت ذكرهم على ترتيب األقدم فاألقدم ...واحمد

ومن مخطوطات شعلة الثمينة مخطوطة وحيدة  .)٩٥())ليعلم األعلى منهم الخ...واألعلى منزلة
  مجموع ضمن خزانة المدرسة األحمدية بعنوان٦٧/٢٤موجودة في مكتبة أوقاف الموصل برقم 

وهناك مخطوطات لشعلة في القراءات انفرد  )٩٦(بيتاً )٣٠( وهي قصيدة في )عقد األنامل(
م تصلنا تفاصيل دقيقة عن بذكرها الكفراوي في دراسته التي عرفت بمؤلفات شعلة الموصلي ل

مخطوطة بنسخة وحيدة  )]العالء [ذات الحال في قراءة أبي عمرو بن العال(أماكن وجودها وهي 
 وهي قطعة المية )عدد كال في القرآن( وكذلك نجد مخطوطة.ال نعلم من أمرها إال ما تقدم ذكره

ة وحيدة، فضالً مخطوط بنسخ) منظومة في التجويد( أبيات، ومخطوطة حملت عنوان )٤(في
مخطوط بنسختين ال يعلم مكانهما وتفاصيلهما، ) منظومة المية في حساب عقد اليدين(عن 

ويرجح الباحث أن هذه المنظومة الالمية ربما هي نفسها كتاب العنقود المار ذكره كون كتاب 
المرموز كاشف ( العنقود ينتهي بقافية المية وهو ترجيح قد يقبل الخطأ أو الصواب، زيادة على

 مخطوط في أربعة نسخ غير معلومة المكان حسب الدراسة )في وقف حمزة على المهموز
بيتاً نَظَم فيها كيف وقف حمزة على الكلمات المهموزة، ) ٨٩( المتقدمة، وهي قصيدة رائية في

 مخطوط في نسختين )راءات ورش مع الالماتقالقصيدة الرائية في (ولشعلة من المخطوطات
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كتاب ( هووآخر مخطوط لشعلة  .)٩٧(بيتاً)٨٠( ي المكان، وهي منظومة رائية فيغير معلومت
أو (  شرح بها منظومته في المعمى، وال نعلم من أمرها شيئاً والتعمية)غمز العين الى كنز العين

تحويل النص الواضح الى نص آخر غير مفهوم باستعمال طريقة محددة وهي أشبه ) الشيفرة
قصيدة (ولشعلة زيادة على هذه المصنفات المطبوعة والمخطوطة . )٩٨(بالرموز أو األحاجي

وهي نفس القصيدة ) رضي اهللا عنه( خالية من العنوان في مدح اإلمام احمد بن حنبل) شعرية
بيتاً ) ٢٦(المشار فيها الى مذهبه مما سبق الحديث عنه وذكرها ابن رجب الحنبلي وهي في 

  :ومطلعها
دب ِلجنُاو...الن وفٍُةالنكر فُنك ِذع عما ي٩٩(حمنلهي عن الر(  

 لشعلة خطًأ وهي البن الموقع مما وقع به بعض المؤرخين المؤلفات المنسوبةأما 
والكُتّاب المحدثين وجاء نقلهم بصورة غير صحيحة الختالط ترجمة شعلة وابن الموقع في 

 و )منهاج البن عجلونشرح تصحيح ال(ترجمة واحدة فذكروا لشعلة من المؤلفات المنسوبة 
ونجد  )الفتح لمغلق حزب الفتح( و )التلويح بمعاني أسماء اهللا الحسنى الواردة في الصحيح(

اإلشارة الصحيحة إليها على أنها البن الموقع وليست لشعلة عند ابن الحنبلي في ترجمته البن 
  .)١٠٠(...)درر الحبب( الموقع في كتابه

 
غلب المصادر وليس سنة أبإتفاق ) م١٢٥٨/هـ٦٥٦(موصل سنةتوفي شعلة بال  

ومات ، في رواية ضعيفة انفرد بها ابن رجب عن بعض شيوخه في بغداد) م١٢٥٢/هـ٦٥٠(
  .)١٠١(سنة ودفن بالموصل واندرس قبره لكن فضله مشهور غير مندرس) ٣٣(صغيرا عن 
 
ء الذين خدموا مدينة الموصـل بـالعلم        ببروز العديد من العلما   ) م١٣/هـ٧( حفل القرن   

والدرس والتأليف وعلى الرغم من قصر عمره الذي تجاوز العقد الثالثين ببضع سنوات إال انـه                
 والحنبلي مذهباً والذي جمع ألقابا دلت       برز بين جلّة قراء الموصل ذلكم هو شعلة الموصلي والدةً         

على تمكنه وإلمامه بالعلوم المختلفة ولعل أبرزها القراءات واألدب واللغة وترك فيها تـصانيف              
بوصفه أحد أبرز كتب القراءات، فضالً عن كتب أخرى ما بـين            ) شرح الشاطبية (كثيرة ككتاب   

ـ           ل فيهـا المغـول لبغـداد سـنة         مطبوع ومخطوط ومنسوب وكانت وفاته في السنة التـي احت
  ).م١٢٥٨/هـ٦٥٦(
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، ابن األثير أنموذجـاً   : الثالث عشر ميالدي  /منهج الكتابة التاريخية في القرن السابع الهجري        أنور الخالدي،    )١(

 .١٣٨جامعة آل البيت، المفرق، األردن، ص/، إصدار هيئة البحث العلمي٢٠٠٩، ١، ج١٥مجلة المنارة، مج

، بيـروت،   ٢ط(،  )G.Bergstrasesser(برجستراسر.ج:غاية النهاية في طبقات القراء، عني بنشره      : نظر  ي )٢(
  .٨١-٨٠، ص٢، ج)١٩٨٠دار الكتب العلمية، 

محمـد  : أبي عبداهللا المعروف بشعلة، صفوة الراسخ، حققه ودرسـه           شمس الدين محمد بن احمد الموصلي      )٣(
، )١٩٩٥القاهرة، مكتبـة الثقافـة الدينيـة،        ( له رمضان عبد التواب،      إبراهيم عبد الرحمن فارس، راجعه وقدم     

 .١٧ص

أبي عبداهللا المعروف بشعلة، يتيمة الدرر في النزول وآيات الـسور،            شمس الدين محمد بن احمد الموصلي      )٤(
 ، الـدمام، دار ابـن الجـوزي،   ١ط(، )٢(محمد بن صالح البراك، بحوث قرآنية محكمـة رقـم        :دراسة وتحقيق 

 .٢٥، ص)هـ١٤٢٩

 . ١٧شعلة، صفوة الراسخ، ص )٥(

، ١ط(مصطفى بن علي بن عوض، وربيع أبو بكر عبـد البـاقي،    : الذهبي، اإلعالم بوفيات األعالم، تحقيق      )٦(
؛زين الدين عمر بن الوردي، )٣٣٣(، هامش المحقق رقم   ٤٤٦، ص ١، ج )١٩٩٣بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية،     

بن سليمان  ...؛عبداهللا بن اسعد  ٢٨٧، ص ٢، ج )١٩٦٩ منشورات المطبعة الحيدرية،     النجف،(تاريخ ابن الوردي،    
، بيروت، مؤسـسة األعلمـي   ٢ط(اليافعي، مرآة الِجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان،     

؛تقي الـدين بـن قاضـي شـهبة     ٨٠، ص٢؛ابن الجزري، غاية النهاية، ج ١٤٧، ص ٤، ج )١٩٧٠للمطبوعات،  
النجـف، مطبعـة    (محسن عوض،   :دي الشافعي الشهير بإبن قاضي شهبة، طبقات النحاة واللغويين، تحقيق         االس

 .٥٠، ص)، ساعدت جامعة بغداد على طبعه١٩٧٤-١٩٧٣النعمان، 
رمضان عبد التواب، منـاهج  : من أفضل الدراسات التي أعطت خطوات الترجمة للعلماء نجد كتاب األستاذ       )٧(

 .١٧٦-١٧٥، ص)٩٨٦، القاهرة، مطبعة الخانجي، ١ط(لقدامى والمحدثين، تحقيق التراث بين ا

-دار الكتـب العلميـة    -تـصوير -بيروت،  (عبد الرحمن بن يحيى المعلمي،      :الذهبي، تذكرة الحفاظ، تحقيق    )٨(
؛ أبو إسحاق برهان الدين محمد بن عبداهللا بن محمد بن مفلح، المقصد األرشد في ذكر                ١٤٣٨، ص ٤، ج )٢٠٠٩

، ٢، ج )١٩٩٠، الرياض، مكتبـة الرشـد،       ١ط(عبد الرحمن بن سلمان العثيمين،      : اإلمام أحمد، تحقيق  أصحاب  
بغـداد،  (؛ مصطفى بن عبداهللا الشهير بحاجي خليفة، كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون،                ٣٥٥ص

 .١١٩٠-١١٨٩، ص٢، ج)ت.منشورات مكتبة المثنى، د

 .١٩٦٤، ص٢كشف الظنون، ج: ينظر )٩(

ياسين أفندي بن خير اهللا الخطيب العمري، الدر المكنون في المآثر الماضية من القرون، نـسخ وطباعـة                   )١٠(
 .٤٢٠، ص١، ج)ت.م، دار استانبولي للطباعة والنشر والتوزيع، د.د(معاوية ناظم العمري، :ونشر
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بي الوفـا المـصري     وابن الموقع هو الشيخ كمال الدين محمد بن أ        .١٠٦٥، ص ٢كشف الظنون، ج  : ينظر )١١(
األصل الحلبي المولد الصوفي المقرئ، هاجر الى القاهرة وطلب العلم العقلي والنقلي على الشيوخ وأَّلفَ الكثيـر                 

رضـي  :ينظـر ).م١٥٦٣/هـ٩٧٠(عند الكالم عن مصنفات شعلة، وتوفي سنة      -سيأتي الحديث عنه    -من الكتب 
محمـود  :الحنبلي، درر الَحبب في أعيان حلب، حققـه       الدين محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي المعروف بإبن          

؛عمر ١٦٢-١٦١، ص١، ق٢، ج )١٩٧٣دمشق، منشورات وزارة الثقافة،     (أحمد فاخوري ويحيى زكريا عبارة،      
 .٩٥، ص١٢، ج٦، مج)ت.بيروت، دار إحياء التراث العربي، د(رضا كحالة، 

موصل من التحرير العربي حتـى الـسيطرة العثمانيـة    الحياة العلمية واألدبية والفنية في ال   ،  كاصد الزيدي  )١٢(
جامعـة  /الموصل، دار الكتب للطباعـة والنـشر      (م، موسوعة الموصل الحضارية،     ١٥١٦-٩٢٢/هـ٦٣٧-١٦

 .٢٣، ص٣، ج)١٩٩٢الموصل، 

، ١ط(عبد الرحمن بن سـليمان العثيمـين،        :ابن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة، تحقيق وتعليق         )١٣(
 .١٦، ص٤ج)٢٠٠٥كتبة العبيكان، مكة، م

عمر عبد :شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، تحقيق          : ينظر   )١٤(
 .٢٨٣، ص)١٩٩٩، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط(، )٦٦٠-٦٥١(السالم تدمري، حوادث ووفيات

؛ ابن الـوردي، تـاريخ ابـن        )٣٣٣(هامش المحقق رقم  ،  ٤٤٦، ص ١الذهبي، اإلعالم بوفيات األعالم، ج     )١٥(
محمد مصطفى، :؛ محمد بن احمد بن أياس الحنفي، بدائع الزهور في وقائع الدهور، حققه       ٢٨٧، ص ٢الوردي، ج 

، بيـروت،   ٣ط(؛خير الدين الزركلي، األعالم،     ٦٣، ص ١، ق ١، ج )١٩٧٥، فيسبادن، فرانز شتاينر للنشر،      ١ط(
  ؛٢١٧، ص٦، ج)١٩٦٩

 C.Brockelmann ,Geschichte Arabischen Litteratur,(Leiden,E.J.Brill,1937),supp.1,859.  
 .٣٥٥، ص٢المقصد األرشد، ج: ينظر )١٦(

، دراسة على  ١٣ص)٢٠٠٥مصر،  (فرغلي سيد عرباوي، حكم اإلقالب واإلخفاء الشفوي بإطباق الشفتين،           )١٧(
  www.ammer-ca.comالموقع االلكتروني 

، )٢٠٠٣، بيـروت، دار الجيـل،   ١ط(سعيد محمـود عقيـل،   : اريخ الخلفاء تحقيق وفهرسة  السيوطي، ت  )١٨(
 .٤٣٧ص

سعيد الـديوه جـي،   :منهل األولياء ومشرب األصفياء من سادات الموصل الحدباء، تحـقيق ونشـر    :ينظر )١٩(
 .١٣٠، ص١ج، )١٩٦٨الموصل، مطبعة الجمهورية، (
 .٢٥شعلة، يتيمة الدرر، ص )٢٠(

 ؛ياسين الخطيب العمـري،     ١٤٧، ص ٤؛ اليافعي، مرآة الِجنان، ج    ١٣٤٨، ص ٤ي، تذكرة الحفاظ، ج   الذهب )٢١(
 .٤٢٠، ص١الدر المكنون، ج

المدينـة  (مركـز الدراسـات القرآنيـة،       :جالل الدين عبد الرحمن، اإلتقان في علوم القرآن، تحقيق        : ينظر )٢٢(
 .٤٤٨، ٤٤٤، ٤٣٨، ٤٣٥، ص٢، ج٣٦، ص١، ج)ت.المنورة، د
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 .٢٤شعلة، يتيمة الدرر، ص )٢٣(

 .٤٣٧؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص٣٥٥، ص٢ابن مفلح، المقصد األرشد، ج )٢٤(

محمـد  :الذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات واَألعصار، حققه وفهرس له وضبط أعالمه وعلق عليه      )٢٥(
، ٤جـب الحنبلـي، الـذيل، ج      ؛ابن ر ٥٣٦، ص ٤، ج )١٩٦٩، مصر، مطبعة دار التأليف،      ١ط(سيد جاد الحق،    

 .١٦ص

القاهرة، الهيئة المصرية   (فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم،       :الذهبي، كتاب دول اإلسالم، تحقيق     )٢٦(
، ١؛ ابن أياس، بدائع الزهور، ج     ٢٨٧، ص ٢؛ ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، ج      ١٦١، ص ٢، ج )ت.للكتاب، د 

 .١٣٠، ص١، منهل األولياء، ج؛ محمد أمين الخطيب العمري٣٠٢، ٦٣، ص١ق

 .٧٨، ص٢، ج)٢٠٠٤الموصل، مكتبة الحدباء الجامعة، (موسوعة أعالم الموصل، : ينظر )٢٧(

 .٨٠، ص٢؛ ابن الجزري، غاية النهاية، ج٢٨٣، ص)٦٦٠-٦٥١(الذهبي، تاريخ اإلسالم، حوادث )٢٨(

 .٢٤شعلة، يتيمة الدرر، ص )٢٩(

أبو عبـداهللا جـالل األسـيوطي،       :، الوافي بالوفيات، حققه وعلق عليه     صالح الدين خليل بن ايبك الصفدي      )٣٠(
؛ ٥٥؛ ابن قاضي شهبة، طبقات النحاة واللغـويين، ص        ١٠، ص ٢، ج )٢٠١٠، بيروت، دار الكتب العلمية،      ١ط(

شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي، ديوان اإلسالم وبحاشـيته أسـماء كتـب األعـالم،                    
 .١٤٣، ص٣، ج)١٩٩٠، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط( حسن، كسروي:تحقيق

 .٨٠، ص٢غاية النهاية، ج: ينظر )٣١(
 ٥٣٦، ص ٤؛ الذهبي، معرفة القـراء الكبـار، ج       ٢٨٣، ص )٦٦٠-٦٥١(الذهبي، تاريخ اإلسالم، حوادث    )٣٢(

ـ ٥٥؛ ابن قاضي شهبة، طبقات النحـاة واللغـويين، ص         ١٤٧، ص ٤؛اليافعي، مرآة الجنان، ج    ة، معجـم   ؛كحال
 .٣١٤، ص٧، ج٤المؤلفين، مج

 .١٠، ص٢الوافي بالوفيات، ج: ينظر )٣٣(

، بيـروت،   ١١ط(بشار عواد معروف ومحي هالل السرحان،       :سير أعالم النبالء، حقق هذا الجزء     : ينظر   )٣٤(
 .٣٦٠، ص٢٣، ج)٢٠٠١مؤسسة الرسالة ناشرون، 

بيـروت، المكتـب   ( الذهب في أخبار مـن ذهـب،          أبي الفالح عبد الحي بن عبد العماد الحنبلي، شذرات         )٣٥(
 .٢٨١، ص٥، ج)ت.التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، د

 .٦٤٦، ص١حاجي خليفة، كشف الظنون، ج )٣٦(

أبو هاجر محمد السعيد بـن بـسيوني        : الذهبي، العبر في خبر من غبر، حققه وضبطه على مخطوطتين            )٣٧(
؛ ١٣٤٨، ص ٤؛ الـذهبي، تـذكرة الحفـاظ، ج       ٢٨٣، ص ٣، ج )١٩٨٥بيروت، دار الكتب العلميـة،      (زغلول،  

حكومـة  -؛ عباس العزاوي، موسـوعة تـاريخ العـراق بـين إحتاللـين            ١٤٧، ص ٤اليافعي، مرآة الجنان، ج   
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، ١، ج)٢٠٠٤، بيــروت، الــدار العربيــة للموســوعات، ١ط(، )م١٣٣٨-١٢٥٨/هـــ٧٣٨-٦٥٦(المغــول
 net.azhariatv.www :على الموقع االلكتروني، ]دراسة عن كتب القراءات[؛وليد عبد الجواد، ٢٥٣ص

عبـد  : العليمي، الدر المنضد في ذكر أصحاب اإلمام احمد، حققه وقدم له             ؛١٧ شعلة، صفوة الراسخ، ص    )٣٨(
مـد بـن     ؛ رضوان بـن مح     ١٩٥، ص   ١، ج )١٩٩٢م، مطبعة المدني،    .، د ١ط(الرحمن بن سليمان العثيمين،     

سليمان المكنى بأبي العيد المعروف بالمخلالتي، شرح العالمة المخلالتي المسمى بالقول الـوجيز فـي فواصـل         
عبد الرزاق بـن علـي بـن    :الكتاب العزيز على ناظمة الزهر لإلمام الشاطبي رضي اهللا عنه، حققه وعلق عليه     

 .٣٩٨، ص)١٩٩٢، المدينة المنورة، مطابع الرشيد، ١ط(إبراهيم بن موسى، 

 .٣٩٨-٣٩٧شرح العالمة المخلالتي، ص: ينظر )٣٩(

؛ المخلالتـي، شـرح     ٥٥ابن قاضي شهبة، طبقات النحاة واللغـويين، ص        ؛١٧شعلة، صفوة الراسخ، ص    )٤٠(
 .٣١٤، ص٧، ج٤؛ كحالة، معجم المؤلفين، مج٣٩٨-٣٩٧العالمة المخلالتي، ص

، ٢؛ ابن مفلح، المقصد األرشـد، ج      ١٦، ص ٤ل، ج ابن رجب الحنبلي، الذي    ؛١٧شعلة، صفوة الراسخ، ص    )٤١(
؛ أبي الطيب صديق بن حسن القنوجي، التاج المكلل من جواهر           ٣٩٥، ص ١؛ العليمي، الدر المنضد، ج    ٣٥٥ص

، بمباي، المطبعة الهنديـة العربيـة،       ٢ط(عبد الحكيم شرف الدين،     :مآثر الطراز اآلخر واألول، تصحيح وتعليق     
 .٢٤٤، ص)١٩٦٣

 .٣١٤، ص٧، ج٤؛ كحالة، معجم المؤلفين، مج٣٩٨-٣٩٧ي، شرح العالمة المخلالتي، صالمخلالت )٤٢(

 .١٤٣، ص٣ابن الغزي، ديوان اإلسالم، ج )٤٣(
 .٣٩٨-٣٩٧؛ المخلالتي، شرح العالمة المخلالتي، ص١٤٣، ص٣ابن الغزي، ديوان اإلسالم، ج )٤٤(

 .٣٩٨-٣٩٧المخلالتي، شرح العالمة المخلالتي، ص )٤٥(

؛ حاجي خليفـة،  ١٤٣، ص ٣؛ ابن الغزي، ديوان اإلسالم، ج     ٣٠٢، ص ١، ق ١ أياس، بدائع الزهور، ج    ابن )٤٦(
 .١٠٦٥، ص٢كشف الظنون، ج

  ، دراسة على الموقع االلكتروني١٣عرباوي، حكم اإلقالب واإلخفاء الشفوي بإطباق الشفتين، ص )٤٧(
      www.ammer-ca.com 

 ؛ مجير الدين أبـي الـيمن عبـد          ١٦، ص ٤الحنبلي، الذيل، ج  ابن رجب    ؛١٧شعلة، صفوة الراسخ، ص    )٤٨(
الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي المقدسي الحنبلي، المنهج األحمد في تراجم أصحاب اإلمـام أحمـد،                   

صـالح إبـراهيم،    :عبد القادر األرنؤوط، حقق هذا الجزء وعلق عليه       :أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه     
؛ كحالـة، معجـم   ٣٩٥، ص١ ؛ العليمي، الدر المنـضد، ج   ٢٧٠، ص ٤، ج )١٩٩٧دار صادر،   ، بيروت،   ١ط(

  .٣١٤، ص٧، ج٤المؤلفين، مج
 ).١١(، هامش٢١٧، ص٢األعالم، ج:ينظر  )٤٩(

 .٨٠، ص٢غاية النهاية، ج: ينظر )٥٠(

 .١٣٠، ص١منهل األولياء، ج: ينظر  )٥١(
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 .٤٢٠، ص١الدر المكنون، ج: ينظر )٥٢(

؛محمد بن عبداهللا الرشيد، اإلعالم بتصحيح      ٢١٧، ص ٦؛الزركلي، األعالم، ج  ١٧وة الراسخ، ص  شعلة، صف  )٥٣(
 .١١٥، ص١، ج)٢٠٠١، بيروت، مكتبة الشافعي ودار ابن حزم، ١ط(األعالم، 

 .٢٥شعلة، يتيمة الدرر، ص )٥٤(

حيدر آبـاد  (عيان، يوسف بن قزاوغلي الشهير بسبط ابن الجوزي، مرآة الزمان في تاريخ األ            شمس الدين    )٥٥(
؛ حنان عبد الخالق السبعاوي، المـنهج    ٦٤٣، ص ٢، ق ٨، ج )ت.الهند، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، د     -الدكن

قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان، أطروحـة         (في كتابه )هـ٦٥٤:ت(التاريخي عند ابن الشعار الموصلي    
 .٨، ص٢٠١٠جامعة الموصل، /دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب

 .٩السبعاوي، المنهج التاريخي عند ابن الشعار الموصلي، ص )٥٦(

)٥٧( CL.Cahen,Lu´Lu´,Badr-Al-dīn,The encyclopedia of Islam,new 
edition,(Leiden,1979),Vol.5,p.821; Douglas Patton,Badr AL- dīn Lu´Lu´and the 
establishment of a mamluk government in Mosul , studia 
islamica,No.74,1991,p.79.       والبحث منشور في المكتبة االفتراضية العلمية العراقية على الموقع االلكتروني
www.ivsl.org 
 

؛هـدى  .Patton,Badr AL- dīn Lu´Lu´,p79 ؛ ٢٨٩، ص٥ابن العماد الحنبلي، شـذرات الـذهب، ج   )٥٨(
-٥٢١(سهام الحضاري ألهل الموصل والجزيرة في بالد الشام إبان العصرين الزنكي وااليوبي           ياسين الدباغ، اإل  

  .١٧، ص٢٠١١جامعة الموصل، /، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية)م١٢٥٨-١١٢٧/هـ٦٥٨
  ؛١٧-١٦؛الدباغ، االسهام الحضاري، ص١١-٩السبعاوي، المنهج التاريخي، ص )٥٩(

Patton,Badr AL- dīn Lu´Lu´,p79-80. 
، )م١٢٦١-١٢٠٩/هـ٦٦٠-٦٠٦(سوادي عبد محمد الرويشدي، إمارة الموصل في عهد بدر الدين لؤلؤ             )٦٠(
  .٥، ص)١٩٧١، بغداد، مطبعة اإلرشاد، ١ط(
 .١١-٩السبعاوي، المنهج التاريخي، ص )٦١(

تنسب الى مؤسسها بـدر     والمدرسة البدرية   .٧-٥الرويشدي، إمارة الموصل في عهد بدر الدين لؤلؤ، ص         )٦٢(
الدين لؤلؤ وهي مطلة على نهر دجلة وكان يدرس فيها الفقه الحنفي والشافعي وعلمي الجدل والخالف وكان فيها              
خزانة كتب ومـن اشـهر مدرسـيها العـالم الموسـوعي كمـال الـدين موسـى بـن يـونس بـن منعـة                          

رية وأثرها على الحياة العلميـة فـي   ميسون ذنون العبايجي، المدرسة البد    :ينظر).م١٢٤٢/هـ٦٣٩:ت(الموصلي
، وقائع المـؤتمر العلمـي      )الثاني عشر والثالث عشر الميالديين    /الموصل في القرنين السادس والسابع الهجريين     

 .١٦٧، ١٦٣-١٦٠، ص٢، مج٢٠١٣جامعة الموصل، /لكلية التربية األساسية) الدولي الثاني(السنوي السادس

؛ابـن  ٢٨١، ص٥؛ ؛ابن العماد الحنبلـي، شـذرات الـذهب، ج   ٣٥٥، ص ٢ابن مفلح، المقصد األرشد، ج     )٦٣(
 .١٤٤، ص٣الغزي، ديوان اإلسالم، ج
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 .٣٩، ٢٤شعلة، يتيمة الدرر، ص )٦٤(

 .٢٧٢-٢٧١، ص٤؛ العليمي، المنهج األحمد، ج١٩ -١٨، ص٤الذيل، ج: ينظر )٦٥(

؛ابن ١٧- ١٦، ص ٤الذيل، ج ؛ ابن رجب الحنبلي،     ٢٨٣، ص )٦٦٠-٦٥١(الذهبي، تاريخ اإلسالم، حوادث    )٦٦(
، ١ج)ت.القاهرة، المطبعة التجارية الكبرى، د    (علي محمد الضباع،    :الجزري، النشر في القراءات العشر، تحقيق     

، الرياض، مكتبة   ١ط(،  ٧٢٨-٦٠١؛ عبداهللا بن محمد بن احمد الطريقي، معجم مصنفات الحنابلة، وفيات          ٩٥ص
 .١٨٠، ص٣، ج)٢٠٠١الملك فهد الوطنية، 

 .٣٦٥، ص٢ابن مفلح، المقصد األرشد، ج )٦٧(

؛عبد الفتاح بن السيد العسس المرصفي المصري الشافعي، هدايـة          ٨٠، ص ٢ابن الجزري، غاية النهاية، ج     )٦٨(
 .٧٦٦، ص٢، ج)ت.، المدينة، مكتبة طيبة، د٢ط(القاري الى تجويد كالم الباري، 

 ؛ العليمـي، المـنهج      ٣٥٥، ص ٢د األرشد، ج   ؛ ابن مفلح، المقص    ١٦، ص ٤ابن رجب الحنبلي، الذيل، ج     )٦٩(
 .٢٨١، ص٥؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج٢٧٠، ص٤األحمد، ج

 ؛  ٥٣٦، ص ٤؛ الذهبي، معرفة القراء الكبـار، ج      ٢٨٣، ص )٦٦٠-٦٥١(الذهبي، تاريخ اإلسالم، حوادث    )٧٠(
 .٥٥ابن قاضي شهبة، طبقات النحاة واللغويين، ص

 ٨١ -٨٠، ص٢نهاية، جابن الجزري، غاية ال )٧١(

 .٢٥شعلة، يتيمة الدرر، ص )٧٢(

ابـن   )؛٥٥؛ ابن قاضي شهبة، طبقات النحاة واللغـويين، ص        ٥٣٦، ص ٤الذهبي، معرفة القراء الكبار، ج     )٧٣(
؛ ابن العماد الحنبلـي، شـذرات       ٢٧٠، ص ٤؛ العليمي، المنهج األحمد، ج    ٣٦٥، ص ٢مفلح، المقصد األرشد، ج   

 .٢٨١، ص٥الذهب، ج

 .٣٩٧شرح العالمة المخلالتي، ص: ظرين )٧٤(

 ، وبإسـم ٥٥لدى ابن قاضي شهبة، طبقات النحاة واللغويين، ص    ))التقي المقتضاتي (( وردت االسم بصيغة   )٧٥(
نـسبة الـى     ))المقصاتي(( وِكال الصيغتين خاطئتين فهي   .٢٤٤لدى القنوجي، ، التاج المكلل، ص      ))المفضالي((

الموصـل،  (حسين آل فرج، تراجم قراء القراءات القرانية في الموصل،         قصي  :ينظر.عمله في صناعة المقصات   
 .٧١، ص)٢٠٠٤

، ١ط(روحية عبد الرحمن السيوفي،      :؛ الذهبي، معجم شيوخ الذهبي، تحقيق     ١٨صفوة الراسخ، ص    شعلة،   )٧٦(
بيروت، (ية،   ؛ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير، البداية والنها         ٦٧٧، ص )١٩٩٠بيروت، دار الكتب العلمية،     

بن حجر العسقالني، الدرر الكامنة  ...؛ شهاب الدين احمد بن علي بن محمد       ٧٠، ص ١٤، مج )ت.دار ابن كثير، د   
-٥٤١، ص١، ج)١٩٧٢الهند، طبعة دائـرة المعـارف العثمانيـة،        -حيدر آباد الدكن  (في أعيان المائة الثامنة،     

٥٤٢. 

 .٨١، ص٢غاية النهاية، ج: ينظر )٧٧(
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تاريخ علماء بغداد المسمى المختار منتخب المختار، صححه وعلـق          ،  لي محمد بن رافع السالمي    أبي المعا  )٧٨(
، ١٤ ابن كثير، البداية والنهاية، مج     ؛١٩٨-١٩٧، ص )١٩٣٨بغداد، مطبعة األهالي،    (عباس العزاوي،    :حواشيه

راءات القرآنية فـي    آل فرج، تراجم قراء الق     ؛٥٤٢-٥٤١، ص ١ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة، ج      ؛٧٠ص
 .٧١-٧٠الموصل، ص

 - ٣٥٥، ص ٢؛ ؛ابن مفلح، المقصد األرشد، ج     ٢٧؛ شعلة، يتيمة الدرر، ص    ١٩شعلة، صفوة الراسخ، ص    )٧٩(
؛ عبد ٧٨، ص ٢؛الجلبي، موسوعة أعالم الموصل، ج    ٣٩٧-٣٩٦؛ المخلالتي، شرح العالمة المخلالتي، ص     ٣٦٥

ـ ٦٦٠-٥٢١ في عـصر االتابكـة   الجبار حامد احمد، الحياة العلمية في الموصل  م، رسـالة  ١٢٦٢-١١٢٧/هـ
 .٢٢٧، ص١٩٨٦ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة الموصل، 

، ٤، المـنهج األحمـد، ج  ؛ العليمـي ١٠، ص٢؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج٢٥ شعلة، يتيمة الدرر، ص     )٨٠(
 .٢٤٤؛ القنوجي، التاج المكلل، ص٢٧١ - ٢٧٠ص

 ؛ ابـن  ٢٨١، ص٥؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج٣٠٢، ص ١، ق ١ئع الزهور، ج   ابن أياس، بدا    )٨١(
 م إلى   ١٢٥٨-هـ٦٥٦ ؛ عباس العزاوي، تاريخ األدب العربي في العراق        ١٤٤، ص ٣الغزي، ديوان اإلسالم، ج   

؛ الجلبـي، موسـوعة     ١٦٠، ص   ١، ج )١٩٦٠بغداد، طبع المجمع العلمي العراقي،      ( م،   ١٥٣٤-هـ٩٤١سنة  
 .٢٢٧؛ احمد، الحياة العلمية في الموصل في عصر االتابكة، ص٧٨، ص٢ الموصل، جأعالم

 ؛ ابن الجزري، غاية النهايـة،  ١٧-١٦، ص٤؛ ابن رجب الحنبلي، الذيل، ج    ٢٢شعلة، صفوة الراسخ، ص    )٨٢(
، ٥؛ ابن العماد الحنبلي، شـذرات الـذهب، ج        ٢٧١ - ٢٧٠-، ص ٤؛ العليمي، المنهج األحمد، ج    ٨١، ص   ٢ج

-٣٩٦ ؛المخلالتـي، شـرح العالمـة المخلالتـي، ص         ١٤٤، ص ٣؛ ابن الغزي، ديوان اإلسـالم، ج      ٢٨١ص
 .٣١٥، ص٧، ج٤؛كحالة، معجم المؤلفين، مج٣٩٧

؛ ابن رجـب الحنبلـي،      ٣٥٥، ص ٢ ؛ ابن مفلح، المقصد األرشد، ج      ١٤٧، ص ٤اليافعي، مرآة الِجنان، ج    )٨٣(
؛ ٢٧١، ص ٤؛ العليمي، المنهج األحمـد، ج     ٨١، ص   ٢ ؛ ابن الجزري، غاية النهاية، ج      ١٧-١٦، ص ٤الذيل، ج 

 ؛حاجي خليفة، كشف الظنـون،  ١٤٤، ص٣؛ابن الغزي، ديوان اإلسالم، ج  ٣٩٥، ص ١العليمي، الدر المنضد، ج   
، طهران، أعـادت    ٣ط(؛ إسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،           ٦٤٧، ص ١ج

، ٦؛الزركلـي، األعـالم، ج    ١٢٦، ص ٢، ج )١٩٦٧مية والجعفـري تبريـزي،      طبعه باالوفست مكتبة اإلسـال    
؛أحمـد،  ٥١١، ص ٥، ج )١٩٨٢، بيروت، دار العلم للماليين،      ١ط(؛عمر فروخ، تاريخ األدب العربي،      ٢١٧ص

 .٢٢٨الحياة العلمية في الموصل في عصر االتابكة، ص

؛ حاجي خليفة، كـشف  ٣٥٥، ص٢شد، ج؛ ابن مفلح، المقصد األر ١٧، ص ٤ ابن رجب الحنبلي، الذيل، ج      )٨٤(
 .٢٤-٢٣، ص٣الزيدي، الحياة العلمية واألدبية والفنية في الموصل، ج؛ ٦٤٦، ص١الظنون، ج

؛شهاب الدين القسطالني، لطائف اإلشـارات لفنـون القـراءات،     ٨١، ص   ٢ابن الجزري، غاية النهاية، ج     )٨٥(
؛وشـرح الجعبـري    ٨٩، ص ١، ج )١٩٦٢قـاهرة،   ال(عامر السيد عثمان وعبد الصبور شاهين،       :تحقيق وتعليق 
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سالم عبد  : راجع  .مجموع) ٥/٢(للشاطبية له نسخ مخطوطة كثيرة منها مخطوط مكتبة األوقاف بالموصل برقم            
، الموصل، دار ابن األثيـر للطباعـة والنـشر،          ٢ط(الرزاق، فهرس مخطوطات مكتبة األوقاف في الموصل،        

 .١٥، ص٧، ج)١٩٨٢

نسخة  ) ٣٦(المعروف بشرح الشاطبية لشعلة والتي يناهز عددها        ...) كنز المعاني (ب  حول مخطوطات كتا   )٨٦(
 - ٣٢، ص )٢(هامش٢٢شعلة، صفوة الراسخ، ص   : وأوصافها وأماكن وجودها والنسخ المطبوعة للكتاب راجع        

؛عبـد الـرزاق، فهـرس      ٦٤٧، ص ١؛ حاجي خليفة، كشف الظنون، ج     ٣٣ - ٣٢؛ شعلة، يتيمة الدرر، ص    ٣٣
فهـرس  -، فهرس المكتبة األزهرية   )تقديم(؛أبو الوفا الداغي  ١٥، ص ٧ مكتبة األوقاف في الموصل، ج     مخطوطات

؛ عـزة  ١٠٧، ص١، ج)١٩٤٦القاهرة، مطبعة األزهـر،    (،  ١٩٤٥الكتب الموجودة بالمكتبة األزهرية الى سنة       
، )١٩٦٢،  دمشق، المجمـع العلمـي العربـي      (،  -علوم القرآن -حسن، فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية     

، فهرس مخطوطات الجامع الكبير صنعاء، تقديم وإشراف        )إعداد(؛، احمد عبد الرزاق القريحي وآخرون     ١٢٥ص
؛علي شـواخ إسـحاق، معجـم       ٧١، ص ١، ج )١٩٨٤م، وزارة األوقاف واإلرشاد،     .د(علي بن علي السمان،     :

 عبد الحكيم سـعد، إرشـاد      ؛  سعد  ١٤٤، ص ٤، ج )ت.، الرياض، دار الرفاعي، د    ١ط(مصنفات القران الكريم،    
؛أبـو  ١١، ص)٢٠١٠مكـة،  (الطالب والباحثين إلى بعض الكتب المطبوعة في علوم قراءات الكتاب المبـين،            

 :يوسف الكفراوي، مصنفات شعلة الموصلي المنظومة والمنثورة، دراسة منشورة علـى الموقـع االلكترونـي   
34389tafsir/net.tafsir.vb://phtt 

جامعة اإلمام محمد بن سعود   / ؛عمادة شؤون المكتبات   ٦٧،  ٣٤،  ٢١ -٢٠،  ١٠-٩شعلة، يتيمة الدرر، ص    )٨٧(
م، .د(عبد اهللا بن عبد المحسن التركي،       :التفسير وعلوم القرآن، تقديم   -اإلسالمية، فهرس المخطوطات المصورات   

؛عبداهللا محمد الحبشي، معجم المصنفات     ٢٤٦، ص ٢، ج )١٩٨٢اإلسالمية،  مطابع جامعة اإلمام محمد بن سعود       
، ٢، ج )٢٠٠٠، أبـو ظبـي، المجمـع الثقـافي،          ٢ط(المطروقة في التأليف اإلسالمي وبيان ما ُأِلـف فيهـا،           

 , ARTHER J. ARBERRY , A Handiest of the Arabic Manuscripts , (Dublin؛٩٦٥ص

Hodges figgis & co.ltd, 1959),vol.4,p.72. ،كتاب يتيمة الدرر في النزول ) عرض(؛محمد نزار الدباغ
، ٣٩م، مجلة موصـليات، العـدد       ١٢٥٨/هـ٦٥٦:وآيات السور لمحمد بن احمد الموصلي المعروف بشعلة ت        

آربـري، فهـرس المخطوطـات      . ؛آرثر ج ٢٥، ص )٢٠١٢حزيران  /جامعة الموصل /مركز دراسات الموصل  (
عمان، (إحسان صدقي العمد،    :محمود شاكر سعيد، راجعه   :ايرلندة، ترجمة /يتي في دبلن  العربية في مكتبة تشسترب   

  .٥٥٤، ص١، ج)١٩٩٢مؤسسة آل البيت، -المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية
؛ العليمـي،   ١٨، ص ٤ابن رجب الحنبلي، الذيل، ج      ؛   ٨٤-٨٣،  ٧٦،  ٦٩،  ٢٣ شعلة، صفوة الراسخ، ص    )٨٨(

، ٣؛ابـن الغـزي، ديـوان اإلسـالم، ج     ٣٩٦، ص ١؛ العليمي، الدر المنـضد، ج     ٢٧١، ص ٤المنهج األحمد، ج  
؛ الكفـراوي، مـصنفات     ١٢٥٠، ص ٢؛الحبشي، معجم المصنفات، ج   ٢٤٥؛ القنوجي، التاج المكلل، ص    ١٤٤ص

  :شعلة الموصلي المنظومة والمنثورة، على الموقع االلكتروني
34389tafsir/net.tafsir.vb://phtt      ٣١٥، ص٧، ج٤؛ كحالة، معجم المؤلفين، مج. 
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؛ ١٨، ص ٤ابن رجب الحنبلي، الذيل، ج     ؛٢٢ شعلة، صفوة الراسخ، ص    ؛٣٥-٣٤شعلة، يتيمة الدرر، ص   ) ٨٩(
؛ عمـادة   ٣١٤، ص ٧، ج ٤؛ كحالة، معجم المؤلفين، مج    ٤٣٦،  ٣٦، ص ١السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، ج     

؛ ١٣٤، ص٢جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، فهـرس المخطوطـات المـصورات، ج         /ون المكتبات شؤ
ARBERRY , A Handiest of the Arabic Manuscripts,vol.4,p72  

؛احمد، الحياة العلمية في    ١٧ - ١٦، ص ٤؛ ابن رجب الحنبلي، الذيل، ج     ٢٠-١٩شعلة، صفوة الراسخ، ص    )٩٠(
على انه لشعلة وهـو     ) الشمعة المضية (؛وجاء بصورة خاطئة تحت عنوان    ٢٢٧، ص الموصل في عصر االتابكة   

البغـدادي، هديـة    : ؛ وتبعه في الخطأ     ١٠٦٥-١٠٦٤، ص ٢حاجي خليفة، كشف الظنون، ج    : البن الموقع عند    
البـن  ) الشمعة المضية ( والنسبة الصحيحة لكتاب     ٢١٧، ص ٦؛ والزركلي، األعالم، ج   ١٢٦، ص ٢العارفين، ج 

عبد الجواد، :لدى ) الشفعة( ؛ وجاء خطًأ بعنوان١٦٣، ص ١، ق،   ٢رد عند ابن الحنبلي، درر الحبب، ج      الموقع و 
 net.azhariatv.www :، على الموقع االلكتروني]دراسة عن كتب القراءات[

 ١٨ - ١٧، ص ٤الحنبلي، الذيل، ج  ؛ ابن رجب    ٣٤؛ شعلة، يتيمة الدرر، ص    ١٧شعلة، صفوة الراسخ، ص    )٩١(
؛ ابـن الغـزي، ديـوان       ٢٧١، ص ٤؛ العليمي، المنهج األحمـد، ج     ٨١، ص   ٢؛ ابن الجزري، غاية النهاية، ج     

؛ ٢١٧، ص٦؛الزركلـي، األعـالم، ج  ٣١٥، ص٧، ج٤ ؛كحالة، معجم المـؤلفين، مـج   ١٤٤، ص ٣اإلسالم، ج 
نـشرة  -لكتب المصرية، فهرس المخطوطات؛ دار ا)٣(، هامش١٨١، ص٣الطريقي، معجم مصنفات الحنابلة، ج    

-٢٠٩، ص ٤، ج )١٩٦٢القاهرة، مطبعة دار الكتب،     (،  ١٩٥٥-١٩٣٦بالمخطوطات التي اقتنتها الدار من سنة       
  ؛ ٢١٠

؛ الكفراوي، مصنفات شعلة الموصلي المنظومة والمنثـورة، علـى          ١٩٦٤، ص ٢كشف الظنون، ج  :ينظر )٩٢(
 34389tafsir/net.tafsir.vb://http :الموقع االلكتروني

؛البغدادي، هديـة  ١٣٣٩، ص٢حاجي خليفة، كشف الظنون، ج ؛١٤٤، ص٣ ابن الغزي، ديوان اإلسالم، ج    )٩٣(
 :؛ الكفراوي، مصنفات شعلة الموصلي المنظومة والمنثورة، على الموقع االلكترونـي ١٢٦، ص٢العارفين، ج

34389tafsir/net.tafsir.vb://http 
؛ العليمي، الـدر المنـضد،   ٢٧١، ص٤؛ العليمي، المنهج األحمد، ج ١٨، ص ٤ ابن رجب الحنبلي، الذيل، ج     ٩٤(

  الكفراوي، مصنفات شعلة الموصـلي المنظومـة والمنثـورة، علـى الموقـع االلكترونـي      )؛٣٩٦، ص١ج

34389tafsir/net.tafsir.vb://httpبكر عبداهللا أبو زيد، المدخل المفصل في فقه اإلمام احمـد بـن حنبـل                ؛
، ٢، ج )ت.جدة، دار العاصـمة للنـشر والتوزيـع، د        (محمد الحبيب بن خوجه،     : وتخريجات األصحاب، تقديم    

 .٧٠١، ٦٨٧ص

؛ ابـن العمـاد الحنبلـي،       ٢٧١، ص ٤؛ العليمي، المنهج األحمد، ج    ١٨، ص ٤بلي، الذيل، ج  ابن رجب الحن   )٩٥(
، ٢؛ حاجي خليفة، كشف الظنـون، ج ١٤٤، ص ٣؛ ابن الغزي، ديوان اإلسالم، ج     ٢٨١، ص ٥شذرات الذهب، ج  

؛ ٣١٥، ص٧، ج٤؛كحالة، معجم المـؤلفين، مـج  ١٢٦، ص ٢؛ البغدادي، هدية العارفين، ج   ١١٩٠-١١٨٩ص  
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ــراوي، ــي    الكف ــع االلكترون ــى الموق ــورة، عل ــة والمنث ــلي المنظوم ــعلة الموص ــصنفات ش   م
34389tafsir/net.tafsir.vb://http 

 .٢٦٤، ص٥عبد الرزاق، فهرس مخطوطات مكتبة األوقاف في الموصل، ج:ينظر )٩٦(

ــلي المنظو  )٩٧( ــعلة الموص ــصنفات ش ــراوي، م ــي الكف ــع االلكترون ــى الموق ــورة، عل ــة والمنث  م
34389tafsir/net.tafsir.vb://http 

بكر بن عبداهللا أبـو زيـد،       :صالح بن عبد العزيز آل عثيمين، تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة، تحقيق            )٩٨(
؛جمال القصاص، كم هائل من المخطوطات مفقود مـن     ٨٣٩ ص ،٢، ج )٢٠٠٠، بيروت، مؤسسة الرسالة،     ١ط(

، علــى الموقــع ٢٩/٥/٢٠٠٨، الخمــيس ١٠٧٧٥التــراث العربــي، صــحيفة الــشرق األوســط، العــدد 
  www.aawsat.com:االلكتروني

 .١٩-١٨، ص٤الذيل، ج: ينظر )٩٩(

، ٦، األعالم، ج  ؛ والزركلي ١٠٦٥، ص ٢، ج ٦٦٢، ص ١قارن ما أورده حاجي خليفة، كشف الظنون، ج        )١٠٠(
راجـع،  :  والصحيح ما أورده ابن الحنبلي في ترجمة ابن الموقـع       .، إذ نسبا مؤلفات ابن الموقع لشعلة      ٢١٧ص

 .١١٥؛الرشيد، اإلعالم بتصحيح كتاب األعالم، ص١٦٣-١٦٢، ص١، ق٢درر الحبب، ج

ن الوردي، تاريخ ابـن      ؛اب ١٤٧، ص ٤؛ اليافعي، مرآة الِجنان، ج    ١٣٤٨، ص ٤الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج    )١٠١(
؛ محمد أمين   ٤٣٧؛السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص   ١٩، ص ٤؛ابن رجب الحنبلي، الذيل، ج    ٢٨٧، ص ٢الوردي، ج 

؛ احمد بن الخياط الموصلي، ترجمـة األوليـاء فـي الموصـل     ١٣٠، ص١الخطيب العمري، منهل األولياء، ج   
 .١١٥، ص)١٩٦٦ورية، الموصل، مطبعة الجمه(سعيد الديوه جي، : الحدباء، حققه ونشره 
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  تاريخ قبول النشر  تاريخ استالم البحث
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تعد أسرة الطوسي، واحدة من األسر العلمية التي عرفت في مدينـة الموصـل، وقـد                  
د من المجاالت، والسيما فـي مجـال العلـوم          عرف أفراد أسرة الطوسي وتخصصوا في العدي      

الدينية وتحديدا في مجال الفقه ورواية الحديث، كذلك تميزوا في مجال األدب والشعر، ونظـرا               
لما كان يمتلكه أفراد أسرة الطوسي من العلم والمعرفة فقد سمع منهم الكثير من طالب العلـم                 

ن داخل الموصل وخارجهـا، وتخـصص       من الفقهاء والمحدثين واألئمة والقضاة والنحويين م      
أفراد أسرة الطوسي في مجال الخطابة في مدينة الموصل، فكانوا خطباء للجامع العتيق فيهـا،            

خطيـب  ( وتوارث أفراد أسرة الطوسي هذا المنصب لفترات طويلة من الزمن، وأصـبح اسـم             
  . مالزما للبعض منهم )الموصل

Al-Tusi's Family and Its Role in the Scientific Movement in Mosul 
Lect. Dr.Huda yaseen Al-Dabbagh 
Abstract  
       AL-Tusi's familyis regarded as one of the scientific families known 
in Mosul .the members of the family of al-Tusi were known and 
specialized in several fields ,especially in the field of religious sciences 
,specifically in jurisprudence ,and narration of the prophetie speech. 
Also they were distinguished in judication ,literature ,and poetry .For 
the science and knowledge Al-Tusi's  had ,many of the students of 
science like the jurisprudents, relators, imams, judges ,and 
grammarians inside Mosul and  outside it.They specialized in the field 

                                         
 .مدرس، مركز دراسات الموصل، جامعة الموصل *



  عائلة الطوسي ودورها في الحركة العلمية في الموصل
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of oratory in the city of mosul whereas they were orators for Al-'Ateeg 
mosgue in Mosul  itself, and the member of Al-Tusi's family inherited 
this position for long period of time, then ,the name (Mosul's orator ) 
became concomitant  for some of the. 

 
تميزت الحضارة العربية اإلسالمية بظهور العديد من األسر التي كان لها دور مميز في              

ومنها األسر التـي بـرزت فـي    ، العديد من المجاالت ومنها المجال العلمي والتعليمي واإلداري     
وغيرهـا مـن   ،  منعةبنيوأسرة ،  عصرونبنيوأسرة ،  مثل أسرة الشهرزوري  ،  مدينة الموصل 

إال أن الجد األعلـى   ،  كانت بعض هذه األسر تنتسب إلى مدن من خارج مدينة الموصل          و،  األسر
لموقعهـا وألهميتهـا   ، لهذه األسر تنقل بين المدن المختلفة واستقر به المقام في مدينة الموصـل            

ومن ثم تـولى مناصـب علميـة وإداريـة مهمـة      ، العلمية واالقتصادية فأستقر بها ونسب إليها  
ومن هذه األسـر  ذا التوارث بحكم المعرفة والتخصص،   وأحفاده من بعده وكان ه     وتوارثها أبناؤه 
 ينتمون إلى جدهم أبي نصر احمد بن محمد ابن عبد القـاهر بـن هـشام                 الذين،  أسرة الطوسي 

المعروف بابن الطوسي، الذي ولد بطوس واستقر في مدينة الموصل، ومن بعده أوالده وأحفاده،              
العلم على يد العديد من العلماء والشيوخ األعالم فـي تلـك الحقبـة              رة  وقد تلقى أفراد هذه األس    

ومنهم من كانت له رحالت إلى العديـد        ،  سواء في مدينة الموصل أو في مدينة بغداد       ،  التاريخية
  . اصفهان ونيسابورو  بغدادمن المدن والبلدان من اجل طلب العلم مثل مدينة

السيما في مجال العلوم الدينيـة  ، ن المجاالتوقد عرف أفراد أسرة الطوسي في العديد م    
 في المسجد العتيـق فـي       وتخصصوا في مجال الخطابة   ا في مجال الفقه ورواية الحديث       وتحديد

ونظرا لما كان يمتلكـه أفـراد أسـرة       .كذلك تميزوا في مجال القضاء واألدب والشعر      الموصل،  
العلم من الفقهاء والمحدثين واألئمـة  الطوسي من العلم والمعرفة فقد سمع منهم الكثير من طالب       

   .والقضاة والنحويين من داخل الموصل وخارجها
ي مجال الحركـة    ومن هنا كانت الرغبة في دراسة الدور المهم الذي لعبته هذه األسرة ف            

، أسرة الطوسي أصلهم ونـسبهم    :وهي أوال محاور   العلمية في الموصل، قسم الموضوع إلى عدة      
-١ دورهم في الحركة العلميـة مـن حيـث        : ثالثا،  شأتهم العلمية وثقافتهم  ن:أسرة الطوسي : ثانيا

  .  فضال عن مقدمة وخاتمة .دورهم في مجال الخطابة-٢دورهم في مجال الحديث
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تنتسب أسرة الطوسي إلى قبيلة طي، وينتمون إلى جدهم أبي نصر احمد بن محمد ابـن                  

شام المعروف بابن الطوسي، ونسبت األسرة إلى الطوسي، نسبة إلـى األخيـر             عبد القاهر بن ه   
ـ ٤٣٨( سنة   )١(الذي ولد بطوس   يلحق بهـم   أن العرب والمسلمين وهذا أمر شائع  . )٢()م١٠٤١/ ه

نسب المدينة بدل القبيلة على الرغم من اختالف أصولهم ومذاهبهم، ممـا يـدل علـى أصـالة                  
تيعابها أعالم العلم والمعرفة من اجـل خدمـة الفكـر العربـي             الحضارة العربية اإلسالمية واس   

أبي نصر الطوسي إلى بغداد، وسمع هناك من العديد من الـشيوخ، ثـم               وقد انتقل . )٣(اإلسالمي
، وبقي فيها حتـى  )الثاني عشر للميالد/السادس للهجرة(انتقل من بغداد إلى الموصل خالل القرن      

  .)٤()م١١٣٠/هـ٥٢٥(وفاته سنة 
ن لعامل األمن واالستقرار الذي شهدته الموصل في مدة حكم العصر االتابكي وعهد             وكا  

دور كبير فـي نهـضتها العلميـة، وزيـادة          ) م١٢٦١-١١٢٧/هـ٦٦٠-٥٢١(بدر الدين لؤلؤ    
عمرانها، إذ شهدت توسعا في المؤسسات التعليمية والحركة العمرانية واالقتصادية، وفيما يخص            

وصل نهضة علمية وثقافية مهمة في العصر االتابكي، واستقدم الملوك          الجانب العلمي، شهدت الم   
االتابكة العلماء وقربوهم ومنحوهم مناصب رفيعة، وأصبحت الموصل مدينة العلم واألدب يـشد             
إليها الرحال من كل مكان، وأصبحت إحدى المراكز الثقافية والعلمية المهمة في العالم العربـي                

 .مية ونشاطا عن مراكز الثقافة األخرى كبغداد ودمـشق والقـاهرة          اإلسالمي وصارت ال تقل أه    
، وذلك من خالل حسن تعـاملهم مـع النـاس    )٥(واسهم أهل الموصل في ازدهار الحركة العلمية    

عند زيارته إلى مدينة الموصـل  سـنة          )٦(الوافدين والزائرين للموصل، وهذا ما أكده ابن جبير       
لدة على طريقة حسنة يستعملون أعمال البر فـال تلقـى           وأهل هذه الب  ((:م إذ قال  ١١٨٤/هـ٥٨٠

  ...)). منهم إال ذا وجه طليق، وكلمة لينة وكرامة للغرباء وإقبال عليهم
 

عرف أفراد أسرة الطوسي وتميزوا في العديد من المجاالت العلمية، السيما في العلـوم                
ي مجال الفقه، ورواية الحديث، والخطابة، كذلك في مجـال القـضاء واألدب             الدينية، وبخاصة ف  

والشعر، وتلقى  أفراد هذه األسرة العلم على يد العديد من العلماء والشيوخ المشهورين، ورحلوا               
 أبـو نـصر الطوسـي   ولنبدأ بجد هذه األسرة وهو . إلى العديد من المدن والبلدان من اجل طلبه       
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ذي رحل إلى بغداد وسمع من العديد من الشيوخ، ودرس الفقه على يـد أبـي                الفقيه الشافعي، ال  
، وكان أبي نصر يقول الشعر      )٧(والزمه إلى حين وفاته    )م١٠٨٣/هـ٤٧٦ت  (إسحاق الشيرازي   

  :أيضا وله شعر في الموعظة والحكمة، ومن شعره
  م بمحض مواالة وإخالصـمنك                   إني وان بعدت داري لمقترب 

  )٨(     أدنى إلى القلب منه النازح القاص             ودتهورب دان وان دامـت م
     وكذلك له معاتبات شعرية مع القاضي المرتضى أبي محمد عبد اهللا بن القاسم الـشهرزوري       

 أبو البركات ابن الطوسي محمد بن محمـد بـن عبـد القـاهر             ، وكان   )٩()م١١١٧/هـ٥١١ت(
قرأ الفقه على أبي إسحاق الـشيرازي،       قد    نصر احمد الطوسي   اخو أبي  )م١١٢٤/هــ٥١٨ت(

ـ ٤٧٠ت(وسمع الحديث من أبي الحسين ابن النقـور          ، وأبـي بكـر الناصـحي       )م١٠٧٧/هـ
 الفضل مجد الدين عبد اهللا بن أبي نصر         أما أبا . )١٠(وغيرهم) م١٠٩١/هــ٤٨٤ت(النيسابوري  

 لـد ببغـداد   الفقيه والمحدث، فقد و    )م١١٨٢/هـ٥٧٨ت(مد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي        اح
وسمع الحديث ببغداد مـن العديـد مـن         ،  العلوم عن كبار شيوخ عصره      واخذ،  واعتنى به أبوه  

ـ ٤٩٣ت(الشيوخ والعلماء ومنهم، أبي عبد اهللا الحسين بن احمد بن طلحة النعالي              ، )م١٠٩٩/هـ
ـ ٤٩٧ت(وأبي بكر الطريثيثي    ) م١١٤٣/هـ٥٣٨ت  (وطراد الزينبي    وغيـرهم  ) م١١٠٣/هــ

.         وأبي بكر محمـد     )م١١١٠/هــ٥٠٤ت(وقرأ الفقه واألصول على الكيا أبي الحسن الهراسي ،
وجعفر بـن احمـد بـن حـسين الـسراج البغـدادي             ) م١١١٣/هـ٥٠٧ت(بن احمد الشاشي    

ورحل إلى اصبهان، ونيسابور، وسمع من علمائها، فضال عن ذلك فقـد            ). م١١٠٦/هـ٥٠٠ت(
الحساب على يد مجموعة من العلماء، وكذلك تلقـى األدب علـى أبـي              و )١١(تلقى علم الفرائض  
ـ ٥١٦ت  (وأبي محمد الحريري صاحب المقامـات       ) م١١٠٨/هـ٥٠٢ت(زكريا التبريزي    / هـ

وكان يقول الـشعر     )١٢(وقد تفرد أبو الفضل عبد اهللا الطوسي بأكثر مسموعاته وشيوخه         ) م١١٢٢
  :أيضا، ومن شعره

  و قـربتُ قربـاتي و قضيتُ أنساك    منىأقوُل وقد خيمت بالخيف مني 
  )١٣(اكــان وأنسـول الزمـاملك مع ط             ذيـــوحرمة بيت اهللا ما أنا بال

  :ومن شعره أيضا
  لما رآني ولدي مدنفا             مقلقل األحشاء مسكينا
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  )١٤(قال لي مالذي تشتكي          قلت له أشكو الثمانينــــا
الطوسي أيضا أخوة خطيب الموصل، األنف الذكر والذين تميزوا فـي           ومن أفراد أسرة      

 محمـد بـن احمـد بـن محمـد بـن عبـد القـاهر الطوسـي                 :العديد من مجاالت العلم وهم    
، كان فقيها شافعيا، مناضرا العديد من شيوخ عصره، سمع من عدد مـن              )م١١٤٦/هـ٥٤١ت(

بن عبد القاهر أبو محمـد    احمد بن محمدوعبد الرحمن بن، )١٥(العلماء ومنهم، ابن طلحة النعالي 
الذي سمع كتاب شريعة المقاري من أبـي الحـسين بـن            ) م١٠٨٧/هـ٤٨٠ولد سنة   ( الطوسي

أما عبد القـاهر بـن      ،  )١٦(، وسمع من طراد الزينبي، والنعالي     )م١١٠٦/ هـ٥٠٠ت( الطيوري  
، )١٧()م١١٦٤/هــ٥٦٠ت  ( سمع أيضا من العلماء      فقد،  احمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي      

 ثـم الموصـلي   عبد الوهاب بن احمد بن محمد بـن عبـد القـاهر الطوسـي           واألخ األخر هو    
  .)١٨(جعفر بن احمد بن حسين السراج البغدادي ، روى عن)م١١٧٤/هـ٥٧٠ت(

كذلك تميز أبناء أبي الفضل عبد اهللا الطوسي في مجال الحديث، والشعر، ومنهم من كان               
 احمد بن أبي الفضل عبد اهللا بن احمد بن محمد الطوسي أبـو طـاهر  : ممن الشهود المعدلين وه   

الذي سمع من العديد من العلماء في الموصل، فقد سمع من جده أبي نصر،               )مم١٢٠٤/هـ٦٠١(
 وهو دون الثامنة من عمره، وسمع كذلك من أبـي البركـات محمـد بـن خمـيس الموصـلي             

ها، وعاد إلى الموصل وكان من الشهود       وزار بغداد وسمع بها من شيوخ     ) م١١٣٦/هــ٥٣١ت(
مـن بيـت    (( )٢٠(: فضال عن كونه أديبا، ويقول الشعر أيضا، وقال عنه ابن الشعار           )١٩(المعدلين

العلم الغزير، والرواية والنسك والتصاون، له روايـة بالحـديث أخـذه عـن والـده وجـده               ...
  :، ومن شعره...))، حسن الدعابةوكان قارئا للقرآن، محدثا شاعرا متأدبا جميل األخالق...وعمه

  داــجن لي غراماً ووجـــأربعاً ه    حي نجدا عني ومن حّل نجدا
  )٢١(ب الفرداـالخصيرع ـب واألجـشع          واقر عني الالم آرام وذاك ال

قالئد الجمان في فرائد شعراء هـذا       (، صاحب كتاب    )٢٢(ومما يذكر أن ابن الشعار الموصلي         
ثير من اآلبيات الشعرية ألحمد بن أبي الفضل عبد اهللا في الترجمة التي قدمها له               أورد الك )الزمان

  :ومنها قوله
  ل فكر فيه حاراــإذا ما العق    بدمِع في المالحِة ما يمارى    

  ن خديه نجني الجلناراــوم    مـر منـيرلنا ِمن وجهِه قَ
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       ناراَـلِبالق   يثير شواظها في             ومِن ألحاظِه نفحاتُ سحٍر
ومن أفراد أسرة الطوسي الذين تميزوا في مجال العلم والمعرفة أيضا، عبد المحسن ابن                

ـ ٦٢٢ت( أبو الفضل عبد اهللا بن احمد بن محمد أبي القاسم ابن الطوسي الموصلي              )م١٢٢٥/هـ
نشأ في الموصل، وسمع الحديث من أبيه وجده وعمه عبد الرحمن كما سمع مـن أبـا عبـد اهللا          

، ورحل إلى بغداد وسمع بهـا  )م١١٢٨/هـ٥٢٢ت ( الحسين بن نصر بن خميس الجهني الكعبي 
وكان من اكبر العدول فـي   )م١١٥٥/هـ٥٥٠ت ( من المبارك بن الحسن بن احمد الشهرزوري    

  :ومن شعره ما ذكره في صفة دار ابتناها  )٢٣(الموصل، وكان يقول الشعر
            دل أبوابهادارك دار الملك مذ لم تزل مفتوحة بالع

        محفوظة بالنصر أرجاؤها مشدودة بالعز أطنابها    
ينتابهاها وكل خلق اهللا موردها عذب لمن أم   

  هاـداخلها من فزع آمن كأنما رضوان أبواب                          
  بصبصت أسد الفالة تحرسها غابهاملكا من بأسه  يا

   جمعت فيه من الخيرات أسبابها ه من مجلِسهنّتَ                    
  )٢٤(الزال سلطانك في رفعة ما دار في األفالك أقطابها

 :معاصرا لعبد المحسن الطوسي وأشاد به وبعائلتـه فقـال          )٢٥(وكان أبن الشعار الموصلي         
وهو من بيت العلم والخير والخطابة، وأبو القاسم كان شيخا بهيا لطيفـا، حـسن المنظـر،                 ((...

وكـان  ...سمع حديثا كثيرا من أبيه وعمه وغيرهما       )( ا للناس، من صلحاء امة محمد     متواضع
، وذكر ابن الـشعار الكثيـر مـن األبيـات           ...))له قبول عند الناس وقدر جليل، وحرمة وافرة       

 يهنـئ عبـد المحـسن    )٢٦( له، ومن ذلك األبيات الشعرية التي أوردها له ابن الـشعار      الشعرية
  :ألشخاص بقدوم العيد إذ قالاحد االطوسي فيها 

  مـــا مـــثله قــطُ مــن جــواد         ــا   جـــوادـتَهـن بالعيد  ي
  ـــرادـــــــتَنال ما شئتَ ِمن مـ تى        ــــــعادت عليك األعياد ح
  اديــــــــى انِف األعـاً علـرغم ض      فـــــــودمتَ في نعمة  وخ
ألخرى من عائلة الطوسي، هو عبد الرحمن بن عبد المحسن بن أبي الفضل             والشخصية ا 

سمع الحديث على والده     )م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت  ( عبد اهللا بن احمد بن محمد الطوسي ثم الموصلي        
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عبد المحسن ابن أبي الفضل، وحفظ القرآن الكريم، وكان من أحـسن النـاس قـراءة، وترنمـا             
، وكـان   )٢٧(المحراب، وكان مقبول الشهادة عند الحكـام      بالقرآن، وأطيبهم صوتاً، خصوصا في      

، )٢٩(، وقد ذكر ابـن الـشعار      )٢٨(متواضعا صالحا، ورعا من المتدينين، فضال عن كونه شاعراً        
العديد من األبيات الشعرية له والتي قالها في مناسبات  مختلفة ومنها شعره في مدح بدر الـدين                  

  :مقربا منه فقاللؤلؤ، وكان عبد الرحمن بن عبد المحسن 
       ـــقـــدت لـــكم تيجانهما ع ا نُظمت لكم أوزان الملكم ـــوالمدحه  

  مه وسنانهـتان وسهـوم الطعـي   ا      ــم ضبـه لكـدت بـا شَهـالبأس م و
  هـف الحيا وبنانـالتُ ال كـالهط م        ــــود ما هطَلت به أيديكــــوالج

  هفوا وبولغَ فيهم غـــدرانوصـــم إذا         دى وغيركـــــانتُم بحور ن
  ـهحر وال تطفى وغـى نيرانـب دى         ـه نــــــاً لكفّ ال يبارحــعجب

ولـد  (أما عبد اهللا بن عبد المحسن بن أبي الفضل عبد اهللا بن احمد بن محمد الطوسـي                  
رآن الكريم، وسمع على والده الحـديث،       ، اخو عبد الرحمن فقد، حفظ الق      )م١٢٠٧/هـ٦٠٣سنة  

وكان يقول الشعر أيضا، ومن شعره القصيدة التي         )d( وتفقه أيضا على مذهب اإلمام الشافعي     
حـين مـنح     )م١٢٤٢-١٢٢٦/هـ٦٤٠-٦٢٣( انشدها في مدح الخليفة العباسي المستنصر باهللا      

  :مدينة الموصل فقالاألخير، األمير بدر الدين لؤلؤ خلعة وسيف وسلطنة عندما واله على 
  ـــوداكك الدنيا وجـوشرفَ مل حصر جوداً         إمام العصِر حزتَ ال

  ـــوداـقُ فينا ع          وال يتكلـم لـهحتْثم أضنحرا وأضحى الدهر 
  وداا ورـ لن البقاءبذُــــوال ع          أمانتْــم لما بلغـــفلوالك
  )٣٠(ودانُ جمـــ لكْعاِءدـن الـن مإـنـــداً          فج  للحرِبمـعددتاوان 
بـن محمـد     وأخيرا، احمد بن عبد اهللا بن عبد المحسن بن أبي الفضل عبد اهللا بـن احمـد                    

  .)٣١(، كان شاهدا في الموصل)م١٢٧٩/ هــ٦٧٨( الطوسي
 

ز في الحركة العلمية في الموصل، نظرا لمـا         كان ألفراد أسرة الطوسي دور مهم ومتمي        
فقد رووا الحـديث، وسـمع مـنهم         كما ذكرنا سابقا،     كان يمتلكه هؤالء من خلفية علمية وأدبية        

مـن داخـل    ،  الكثير من طالب العلم، من الفقهاء والمحدثين واألئمة والقضاة والنحويين وغيرهم          
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منحوا األجـازة  كذلك لبلدان اإلسالمية، الموصل وخارجها، وقصدهم الراحلون من شتى المدن وا   
، ونَـالوا   للعديد من طالب العلم، وأشاد بهم وبعلمهم العديد من المؤرخين والشخصيات المهمـة            

إذ لـم  . العديد من األلقاب العلمية مما يدل على المكانة العلمية التي وصل إليها أفراد تلك األسرة              
 الموصل، بل القوا دروسهم أيضا في العديد من         يقتصر دورهم على إلقاء دروس العلم في مساجد       

دور العلم والمساجد التي رحلوا إليها خارج مدينة الموصل فضال عن شهرتهم في مجال الخطابة               
  :  ويمكن تقسيم دور أسرة الطوسي في الحركة العلمية إلى نقطتين رئيسيتين.
 

ي مجال الحديث، فجد هذه األسرة، أبو نصر احمد         تميز العديد من أفراد أسرة الطوسي ف      
 سمع منه الكثير من الشخصيات المشهورة، منهم ابنه أبو الفضل عبد            )٣٢(بن عبد القاهر الطوسي   

 أبو الفرج عبد الرحيم المعروف بـابن الجـوزي  اهللا بن احمد بن عبد القاهر الطوسي، والمؤرخ         
سمعت منـه الحـديث،     ... لطيفاً عليه نور   كان شيخاً ((...:الذي قال عنه   )م١٢٠٠/هــ٥٩٧ت(

 وكان أبو نصر الطوسي يـصلي فـي         )٣٣(...))وأجاز لي جميع رواياته وأنشدني أشعارا حسنة        
وأبو البركات محمد بن محمد بن عبد القـاهر الطوسـي      .)٣٤(مساجد بغداد ويروي الحديث هناك    

اد، وحدث فيهما وروى    كان يتردد بين الموصل وبغد     )م١١٢٤/هـ٥١٨ت( اخو أبي نصر احمد   
وإبراهيم بـن علـي     ) م١١٥٤/هـ٥٤٩ت( عنه العديد من العلماء ومنهم، أبو المعمر األنصاري       

  .)٣٥()م١١٧٩/هـ٥٧٥ت( الفراء الفقيه الشافعي
أبـو   :أما الشخصية التي نالت حظاً اكبر من التميز والشهرة من عائلة الطوسـي فهـو              

الذي ُأطِلقت عليه ألقاب عديدة مثل، الشيخ، اإلمـام،  الفضل عبد اهللا بن احمد بن محمد الطوسي،         
العالم، الفقيه، المحدث، مسند العصر، خطيب الموصل، وقد تفرد بالروايـة عـن الكثيـر مـن                 
العلماء، وحدث بالموصل، وقصده الراحلون من مختلف البلدان والمدن اإلسالمية، وحدث عنـه             

ذلك شيخا للكثير من األعالم ومنهم، أبو سـعد         الكثير من الشخصيات المشهورة والعلماء، فكان ب      
ـ ٦١٢ت( ، والمحدث الشهير عبد القادر الرهاوي     )م١١٦٦/هـ٥٦٢ت( السمعاني ، )م١٢١٥/هـ

/ هـ٦٣٢ت( ، والقاضي بهاء الدين بن شداد     )م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت( والمؤرخ عز الدين بن األثير    
الموفق يعيش بن علي    ، والنحوي،   )م١٢٥٧/هــ٦٥٥ت( ، والفقيه هبة اهللا بن باطيش     )م١٢٣٤

وهناك من العلماء والشخصيات المشهورة من رحل إلـى      )٣٦()م  ١٢٤٥/هــ٦٤٣ت( بن صدقة 
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الموصل خصيصا من اجل السماع من أبي الفضل الطوسي، ومنهم اإلمام عبد الـرحمن بهـاء                
، واإلمام محدث اإلسالم الحافظ عبـد       )٣٧()م١٢٢٦/هـ٦٢٤ت( الدين أبو محمد المقدسي الحنبلي    

، والفقيه  )٣٨()م١٢٠٣/هـ٦٠٠ت( لغني بن عبد الواحد تقي الدين أبو محمد المقدسي الجماعيلي         ا
 العالم أبو إسماعيل إبراهيم بـن عبـد الواحـد بـن علـي بـن سـرور المقدسـي الدمـشقي               

، والقاضي أبو عبد اهللا محمد بن عبد الكريم بن محمد بن أبي الفـضل               )٣٩()م١٢١٧/هـ٦١٤ت(
، والشيخ محمد بن احمد بن محمد بـن         )٤٠()م١٢٢٠/هـ٦١٧ان حيا سنة    ك( األنصاري الدمشقي 

  .)٤١()م١٢٢٥/هــ٦٢٢ت( خميس المغربي األصل
احمد بـن عبـد الـدايم       : ومن الشخصيات التي منحها أبو الفضل الطوسي إجازة علمية        

، والمؤرخ الشهير كمال الدين عبد الرزاق بـن احمـد بـن             )٤٢()م  ١٢٦٩/هـ٦٦٨ت( الحنبلي
مجمـع اآلداب   ( الذي قدم ترجمة ألبي الفضل الطوسي في كتابه        )م١٣٢٣/هـ٧٢٣ت( الفوطي

وأشار من خالل تلك الترجمة إلى اإلجازة التي منحت له من قبـل أبـي                )٤٣()في معجم األلقاب  
وقد أشاد العديد من المؤرخين بابي الفضل الطوسي وبعلمه ودينه، فقـال عنـه   . الفضل الطوسي 

أمـا   ))وهو مشهور بالرواية حتى يقصد لها من اآلفاق    ((... )م١٢٨٢/هـ٦٨١ت( )٤٤(ابن خلكان 
، وقـال عنـه     ...))وكان دينـا، حـسن الطريقـة      ((... :فقال )م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت( )٤٥(الصفدي
 )٤٧(أمـا الـذهبي   )) وتفرد في الدنيا وقصده الراحلون    ((... )م١٣٦٦/هـــ٧٦٨ت( )٤٦(اليافعي

وقال عنه في موضع     )) حسنا لم نر منه إال الخير      كان شيخا (( :فقال عنه ) م١٣٤٧/هــ٧٤٨ت(
  .)٤٨(...))وله شعر حسن، وفيه سؤدد ودين، قصده الراحلون، وتفرد ((...:أخر

ومن أفراد أسرة الطوسي الذين تميزوا في مجال رواية الحديث أيضا، محمد بن احمـد               
، وعبد الرحمن بن احمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي،           )٤٩(بن محمد بن عبد القاهر الطوسي     

الذي سمع منه العديد من األشخاص، ومنح اإلجازة للبعض األخر، ومنهم ابن أخيه عبد المحسن               
، ومن الشخصيات األخرى من عائلة الطوسي التي كان لهـا دور فـي              )٥٠(ابن خطيب الموصل  

د بن محمد بن عبد القـاهر الطوسـي، اخـو           الحركة العلمية في الموصل، عبد الوهاب بن احم       
أما عبـد    )٥١(خطيب الموصل أبو الفضل، الذي كتب عنه أبو سعد السمعاني، وشخصيات أخرى           

، فقد حدث أيضا ومـنح اإلجـازة   )م١٢١٢/هــ٦٠٩ت( اهللا بن عبد الرحمن بن احمد الطوسي  
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  زكي الدين المنـذري  لعدد من الشخصيات ومنها اإلجازة التي منحها للمحدث والمؤرخ المشهور         
  .)٥٢()م١٢٥٨/هـ٦٥٦ت(

كذلك تميز أبناء الطوسي في مجال رواية الحديث، ومنهم أبو طاهر احمد بن أبي الفضل               
عبد اهللا، الذي حدث وروى عنه العديد من العلماء، ومنح اإلجازة العلمية للبعض األخر، ومـنهم             

ن إبراهيم بـن هبـة اهللا، أبـو    ، والفقيه عبد الرحمن ب)م١٢٥٧/هــ٦٥٤ت( سبط ابن الجوزي  
ـ ٦٥٤( البركات الحمـوي    ، وكـذلك سـمع عليـه الحـديث ابـن المـستوفي            )م١٢٥٧/ هـ

  .)٥٣())م١٢٣١/هـ٦٣٧ت(
أما أبا القاسم عبد المحسن ابن خطيب الموصل أبي الفضل عبد اهللا الطوسي، فقد حـدث              

البد له من الـسماع  بالموصل وبغداد وحمل الحديث عنه، وكان كل طالب علم يرد إلى الموصل          
 وممـن روى    )٥٤(عليه، وغدا من أكابر علماء وفقهاء ومحدثي الموصل، كما ذكر ابن المستوفي           

ـ ٦٣٠( عنه من العلماء من داخل الموصل وخارجها، المؤرخ عز الدين ابن األثير          ) م١٢٣٢/هـ
بـن يحيـى    وأبو عبد اهللا محمد بن سعيد        )٥٥(...))وكان من صالحي المسلمين   ((  :الذي قال عنه  

نعـم الـشيخ   :((الذي أشاد به فقال عنـه ) م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت ( الواسطي المعروف بابن الدبيثي   
وأبو عبـد اهللا محمـد بـن      )٥٧()م١٢٤٥/هـ٦٤٣ت( ، وروى عنه الضياء المقدسي    )٥٦(...))كان

والشيخ الفقيه صفي الدين     )٥٩(، وسبط ابن الجوزي   )٥٨()م١٢٤٥/هــ٦٤٣ت( محمود ابن النجار  
الذي قدم إلى الموصـل،     )م١٢٦٥/هـ٦٦٤ت( ل القرشي المقدسي إسماعيل بن إبراهيم     أبو الفض 

 كما أجاز األخير لجماعة،  وممن روى عنه         )٦٠(وسمع من شيوخها، ومنهم عبد المحسن الطوسي      
 الذي كان معاصرا له، ومنحه اإلجازة ألكثر من مرة وتـرجم  )٦١(باإلجازة المؤرخ ابن المستوفي  

رجل صالح عليـه وقـار وفيـه        :((واستنشده شعرا، وأثنى عليه فقال    ) يخ اربل تار( له في كتابه  
كذلك أرسل عبد المحسن الطوسي باإلجازة من الموصل إلـى المحـدث والمـؤرخ               ...)).لطف

وكـان  :((...وقد أثنى األخير عليه فقال    ) م١٢١١/هـ٦٠٨ت( وذلك في سنة   )٦٢(الشهير المنذري 
 وكتبها لـه  )٦٣( منح اإلجازة للمؤرخ ابن الشعار الموصلي      كما...) ذا دين وصالح وأخالق حسنة    

وقال  )٦٤(وامتدحه الذهبي . كذلك سمع المؤرخ الذهبي من رواية عبد المحسن الطوسي        . بخط يده 
وهناك من الشخصيات مـن أشـاد بعبـد         ...)) وكان ذا دين، وصالح، وأخالق حسنة     :((...عنه
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بن أبي المكارم المقرئ، أبو الحسن األنـصاري        المحسن الطوسي، وبعلمه ومكانته، ومنهم علي       
  :الذي قال شعرا فيه ومن ذلك قوله )م١١٥٧/هــ٥٥٢ولد سنة (البغدادي 

  على خير من اهدي إليه سالمي         ةـم ورحمـن اهللا العظيــسالم م
  امـل إمـم كـه يأتـام بــ  إم      أبي الفضل مجد الدين واحد عصرِه 

  )٦٥(ى بأعلى رتبة ومـقامــ    ويحظ  ــاللِه ـد ضبه يهتدي ذو الغي بع
 

والخطابـة مـن    اشتهرت أسرة الطوسي أيضا وتخصصت وعرفت في مجال الخطابة،          
 يفعلها بنفسه، ثم فعلها الخلفـاء الراشـدون مـن           )(أجّل الوظائف وأعالها رتبة، إذ كان النبي      

لى الخطيب التحلي بالعديد من المميزات منها، أن يكـون          وكما هو معروف فقد كان ع      )٦٦(بعدهم
، له القابلية على التكلم وحسن األداء واإللقاء، وان يكون صوته جهوريا، لكي              مفوهاً ، عالماً مثقفاً

يشد الناس إليه ويستطيع سماعه اغلب الحاضرين، وكان الخطباء يعمـدون فـي خطـبهم إلـى         
يث النبوية، والشعر، وكانوا يختارون لخطبهم أجزل المعاني        االقتباس من القرآن الكريم، واألحاد    

ولعـل الخلفيـة الدينيـة والعلميـة      )٦٧(وارق األلفاظ، لغرض بيان أفكارهم وإيصالها للمستمعين      
واألدبية ألسرة الطوسي جعلتها مؤهلة وبجدارة لتولي منصب الخطابة في الموصل، وقد توارث             

  .وا فيهأفراد هذه األسرة هذا المنصب وتميز
 ونظرا لألهمية الكبيرة  لدور الخطيب في المجتمع اإلسالمي، فقد كان يعين رسميا مـن   
قبل الدولة للقيام بهذه المهمة، سواء أكان من قبل حاكم الموصل، أو من قبـل منـشئ الـديوان،      

لماء وذلك بموجب مرسوم يصدر بهذا الشأن، ومما يذكر أن مراسيم التعيين من التقاليد العلمية لع              
ـ ٤٥٩( العرب المسلمين، وظهرت هذه المراسيم منذ سنة   عنـد إنـشاء المدرسـة     )م١٠٦٦/هـ

 األمثلة على الخطباء الذين عينـوا بموجـب مرسـوم أو            ومن،  )٦٨(النظامية في العالم اإلسالمي   
  الجامع العتيقعبد اهللا بن عبد المحسن بن عبد اهللا الطوسي، الذي كان خطيبا في          منشور رسمي،   

، مبينـاً فيهـا    الموصل وكان األخير قد التمس توقيعا  بالخطابة من بدر الدين لؤلؤ          في) وياالم(
أمله في الحصول على توقيع رسمي بالخطابة ليكون خطيبا للمسلمين، كما حصل مع أبيه وجـده         

، )٦٩(من قبله، وليكون هذا التوقيع سندا له عند الخطابة لكي يستطيع التكلم دون خوف أو وجـل                
  :من خالل القصيدة التي مدحه فيها، ومما جاء فيهاوذلك 
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   فيناواكـ لسمت يدكَوال ح         داـم عـبيتكُـولدـِا لـنوال زلْ
ـك قد أحاط بصفعلمدـوص         عدي ق وارالشك م يقيناكُ عند  

  اـرينكم ي جد فوزنـولك          اًـ غيباكدع في ذَت بمــسولَ
ـلبش اقُّـولي حارنداكُة من م          فعندـ غَكماني مبيـقدا ح  

  اــسلمين المطيبولي خَتَِب         ريفاًـ شوقيعاًـ تَكـ منُلـوآم
  )٧٠(اَن متيي سيفاًِدى في ييضحِل        ي  ـــبلكتوقيعي أبي وأبيه قَ

تها لـدى المـسلمين،     كانت الخطابة تمثل مصدر رزق للخطيب، فضال عن أهميتها ومكان         و     
 يتضح ذلك من خالل القصيدة التي رفعها عبد اهللا بن عبد المحسن بن عبد اهللا الطوسـي، إلـى                  

لعتيـق،   الخطابة بالجـامع ا    دبتقلي يكتب له توقيعا     أنمنشئ الديوان المولوي البدري، يطلب منه       
تي كانت عليه،   لتكون مصدر رزق له ألنه كان يعاني من ضيق في معيشته، فضال عن الديون ال              

  :ومما قاله في هذه القصيدة
  يـــوال مصنع إى واش والح    داً بسـالـم أبـا أنا عنكُوم

  راِحــي عن جنابك من بـفمال           فال تَجعل لطَردي عنك وجهاً
  اِحـجــ      على اليمِن المؤمل والن وسـم وتَمم التوقيع بإِسمي    

  ـاِحهــــــذبة فصوألفاظ م           يرط مسـتَنـه بخَـواحكم
  وحال سـرور قليٍال وانشــراِح            ــراٍغتكْتُبه إالَّ في ف ال و

  فقد أضـحى لـديكم ذا اتضـاِح          وكن إعذار تقصيري مقيماً 
  أقاتــل بالصـوارِم و الرمـاِح        فلوال أنّني في ضيِق عيٍش   

  بريئاً فــي أمـاٍن وارتيــاِح      ه     ـ كنتُ منوديٍن قد عالني
  وال أصـبحتُ ذا وجــٍه وقـاِح           هذاـم بـلما قاَبلتُ خادمكُ

ـَعتْ بما ارجـوه راحـي         ي سـأجبر نقص فعلي ولكنِّ   إذا اتَّس
    )٧١(أؤملُـه غُــــدوي أو رواحي         يداـوليس وأنتَ لي هذا بع

كانت تلقى في الجامع العتيق في الموصل، ولعل الـسبب           ومما يذكر، أن اغلب الخطب    
في ذلك يعود إلى أن هذا الجامع كان الجامع الوحيد في الموصل الذي يتميز بـسعته ويـستقبل                  
أعدادا كبيرة من الناس، قبل بناء الجامع النوري، والجامع المجاهدي، والسبب األخر هو موقعـه           
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 لذلك استمر بنشاطه حتى بعد بناء الجامع النوري الذي أنشئ أيضا وسط المدينـة               وسط المدينة، 
وقد تباينت طريقة إلقاء الخطبـاء لخطـبهم    )٧٢(.للتخفيف من زحام المصلين على الجامع النوري 

فمنهم من كان يرتجل الخطبة، ومنهم من كان يكتبها وهذا يعتمد على قوة شخـصية الخطيـب،                 
  .)٧٣(يته على التكلم واالسترسال في الخطابةومدى ثقافته وقابل

وممن تولى الخطابة في الجامع العتيق في الموصل من عائلة الطوسي، جد هذه األسـرة        
، كذلك تولى أوالده وأحفاده الخطابة في هذا الجامع من بعـده،            )٧٤(أبو نصر احمد بن عبد القاهر     

د الطوسي، الذي تولى خطابة الموصل      ومنهم خطيب الموصل الشهير أبو الفضل عبد اهللا بن احم         
واحمد بن أبي الفضل عبد اهللا الطوسـي،         .)٧٥(زمانا، وأصبح اسم خطيب الموصل مرادفاً إلسمه      

الذي كان ينشئ الخطب ويرتجل في إلقائها، ولي خطابة الموصل زمانا، كما ولي خطابة حمص               
خطب فـي الجـامع العتيـق       ، أما عبد المحسن بن أبي الفضل الطوسي، فقد          )٧٦(مدة من الزمن  

وتميز عبد الرحمن   . انه كان من بيت العدالة والخطابة والرواية       )٧٨(، وذكر المنذري  )٧٧(بالموصل
بن عبد المحسن بن عبد اهللا الطوسي في مجال الخطابة في الجامع العتيق في الموصل السـيما                 

التفوه بالكالم، شاعرا عـذب  حسن الخطابة، و((...: )٨٠(، وعن ذلك قال ابن الشعار   )٧٩(أيام الجمع 
وأخوه عبد اهللا بن عبد المحسن بن عبد اهللا، تقلد الخطابة بالجامع العتيق بالموصل،               ...)).الشعر

وأنشأ خطبا منبرية، ومن خطبه التي ألقاها على المنابر ما ذكره من الشعر فـي مـدح الخليفـة            
  )٨١(المستنصر باهللا والتي اشرنا إليها سابقا

 
 من خالل البحث الدور المهم ألسرة الطوسي في مجال الحركة العلمية في الموصل              تبين

، وكذلك في مجال الخطابـة    ،  السيما في مجال رواية الحديث    ،  إذ برعوا في الكثير من المجاالت     
ومن طالب العلم   ،  فقد قصدهم طالب العلم من شتى البلدان والمدن اإلسالمية من اجل طلب العلم            

وكان الكثيـر   ،  لرحال إلى الموصل خصيصا من اجل السماع من أسرة الطوسي         هؤالء من شد ا   
ابـن  ، مثـل ، من أولئك الطالب من الشخصيات المتميزة والمشهورة فـي تاريخنـا اإلسـالمي         

وهبـة اهللا بـن بـاطيش       ،  وسبط ابن الجـوزي   ،  وابن النجار ،  وابن شداد ،  والمنذري،  المستوفي
ومنح عدد من أفراد آسرة الطوسي اإلجازات العلميـة       .لعلميةونالوا العديد من األلقاب ا    ،  وغيرهم

وقد ،  كما تخصص أفراد أسرة الطوسي واشتهروا في مجال الخطابة        ،  للعديد من تلك الشخصيات   
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أهلتهم الخلفية العلمية والمعرفية التي يمتلكونها إلى تولي ذلـك المنـصب الرفيـع فـي مدينـة              
وتوارث أفراد أسرة الطوسي هذا المنصب لفتـرات        ،  هافكانوا خطباء للجامع العتيق في    ،  الموصل

  . مالزما للبعض منهم وعرفوا بذلك )خطيب الموصل(وأصبح اسم ، طويلة من الزمن
 

ميل، تحوي على أكثر من ألـف  ٣٠مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور عشرة فراسخ أي ما يعادل       :طوس )١(
شهاب الدين أبي عبد اهللا يـاقوت بـن عبـد اهللا            .  هارون الرشيد  قرية، فتحت في أيام عثمان بن عفان وبها قبر        

  .    ٤/٤٩ج)ت.بيروت، دار صادر للطباعة والنشر، د(الحموي، معجم البلدان
 أبـاد حيدر (١ط، المنتظم في تاريخ الملوك واألمم،  الفرج عبد الرحيم بن علي المعروف بابن الجوزي        أبو )٢(

الـوافي  ،  صالح الدين خليل بن ايبـك الـصفدي        ؛١٠/٢١ج) م١٩٣٩ ،مطبعة دائرة المعارف العثمانية   ،  الدكن
تاج الدين أبي نـصر عبـد الوهـاب         ؛  ٦/٢١٣ج)ت.فيسبادن، فرانز شتاينر، د   (فيصل شكري   :اعتناء،  بالوفيات
عيـسى  ،  القاهرة(١ط،  عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد محمود الطناحي      :تحقيق،  طبقات الشافعية الكبرى  ،  السبكي

ناجي معروف، عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان االعجمية فـي   ؛؛ ٦/٥٨ج)م١٩٧١،  ي وشركاؤه البابي الحلب 
الدور التعليمي لألسر العلمية    ،  مها سعيد حميد جرجيس    ؛١/٣١٢ج)١٩٧٦بغداد، مطبعة الشعب،    (١خراسان، ط 

، جامعة كلية اآلداب،  ورةرسالة ماجستير غير منش   ،   نهاية القرن السابع الهجري    إلىبالموصل من القرن الخامس     
  .٣٨، صم٢٠٠١الموصل، 

  .٣٨ص، الدور التعليمي، جرجيس )٣(
  .٦/٢١٣ج، الوافي بالوفيات، الصفدي )٤(
  .٧٧، ٣٧ص، الدور التعليمي، جرجيس )٥(
اعتبار الناسك في ذكر اآلثار الكريمة والمناسك المعروفة برحلة ابن          ،   الحسن محمد بن احمد بن جبير      وأب )٦(

  .١٨٥)م٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت(١إبراهيم شمس الدين ط:هقدم له ووضع حواشي، جبير
 george makdisi,muslim institutions of learning in؛٦/٢١٣ج، الـوافي بالوفيـات  ، الصفدي )٧(

eleventh century baghdad,bulletin of the school of oriental and african 
studies,university of london,vol 24,no.1(1961) p.p12     نقال عن المكتبـة العلميـة االفتراضـية 

  .www.ivsl.org العراقية 
  .٦/٢١٣ج، المصدر نفسه )٨(
كلية الحدباء ، الموصل(،  موسوعة أعالم الموصل  ،  ؛بسام إدريس الجلبي  ٦/٢٤ج،  طبقات الشافعية ،  السبكي )٩(

  .١/١٢١مج)٢٠٠٤، الجامعة
  .١/١٥١ج، الوافي بالوفيات، الصفدي )١٠(
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عبد الرحمن بن محمـد المعـروف   .لعلم الذي يعنى بقسمة التركة على مستحقيها شرعاهو ا:علم الفرائض  )١١(
  ٣٥٩ص) ١٩٨١، دار العودة، بيروت(، مقدمة ابن خلدون، بابن خلدون

تاريخ اإلسالم ووفيات المـشاهير  ، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن احمد بن عثمان الذهبي        :للمزيد ينظر  )١٢(
، دار الكتـاب العربـي    ،  بيـروت (٢ط،  عمر عبد السالم تدمري   :، تحقيق ٥٨٠- ٥٧١واألعالم حوادث ووفيات  

بـشار عـواد معـروف ومحـي هـالل      ، تحقيـق ، سير أعـالم النـبالء   ،  ؛الذهبي٢٦٣-٢٦١ص) /م  ١٩٩٨
، الوافي بالوفيات ،  الصفدي؛  ٨٩-٢١/٨٧ج)١٩٨٦ر والتوزيع،   مؤسسة الرسالة للطباعة والنش   ،  بيروت(السرحان

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر مـن  ، سعد بن علي بن سليمان اليافعي؛ ؛عبد اهللا بن ا ١٣/٣٥٧ج
أبو الفالح عبد الحي ابـن العمـاد     ؛٢/٩٣ج)١٩٧٠،  مؤسسة االعلمي للمطبوعات  ،  بيروت(٢ط،  حوادث الزمان 

، بيـروت (يدةلجنة أحياء التراث العربي في دار األفاق الجد       :تحقيق،  شذرات الذهب في أخبار من ذهب     ،  الحنبلي
  .٤/٢٦٢ج)ت.د،  الجديدةاألفاقدار 

  .٢٦٣-٢٦١ص/٥٨٠-٥٧١، تاريخ اإلسالم، الذهبي )١٣(
  ٧/١١٩ج، طبقات الشافعية، السبكي )١٤(
  .٥٥٠/٧٩-٥٤١تاريخ االسالم، الذهبي )١٥(
  ٤٠٦ص/٥٧٠-٥٦١، المصدر نفسه )١٦(
  .٣٠٥ص/٥٦٠- ٥٥١المصدر نفسه،  )١٧(
  .٣٩٧ص/٥٧٠-٥٦١، المصدر نفسه )١٨(
الـوافي  ،  الـصفدي ؛٢١/٤٢ج،  سير أعـالم النـبالء    ،  ؛الذهبي٤٦-٤٥ص/٦١٠- ٦٠١المصدر نفسه،    )١٩(

  .٥/٣٠٧ج، بالوفيات
كامـل سـلمان    :تحقيـق ،  قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمـان       ،  كمال الدين أبي البركات المبارك     )٢٠(

  .١/١٦٣ج/١مج، )٢٠٠٥، دار الكتب العلمية، بيروت(١ط، الجبوري
  .٥/٣٠٧ج، الوافي بالوفيات، الصفدي )٢١(
  .١٦٥-١/١٦٣ج، ١مج، جمانقالئد ال )٢٢(
تـاريخ اربـل   ، شرف الدين أبي البركات المبارك بن احمد اللخمي االربلي المعروف  بـابن المـستوفي         )٢٣(

، دار الرشـيد ، بغـداد (سامي بن السيد خماس الـصقار : تحقيق، األماثلالمسمى نباهة البلد الخامل بمن ورد من   
بشار : تحقيق،  التكملة لوفيات النقلة  ،  د القوي المنذري   محمد عبد العظيم بن عب     أبيزكي الدين   ؛١/١٨١ج)١٩٨٠

تاريخ اإلسـالم  ، الذهبي؛٢١١-٥/٢١٠مج، )١٩٧٦، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه   ،  القاهرة(١ط،  عواد معروف 
  .١١٧ص/٦٣٠-٦٢١

  .١/١٨١ج، تاريخ اربل، ابن المستوفي )٢٤(
  .٤/٩١ج/٣مج، قالئد الجمان:للمزيد ينظر )٢٥(
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  .١/٨٥ج/١مج، المصدر نفسه )٢٦(
  .٣/٣٠٨ج/٢مج، ئد الجمانقال )٢٧(
  .٣٤٩ص/٦٣٠-٦٢١، خ اإلسالمتاري، الذهبي )٢٨(
  .٣١٠-٣٠٨ص/٣ج/٢مج، قالئد الجمان )٢٩(
  .٣/٢٣٣ج/٢مج، قالئد الجمان، ابن الشعار )٣٠(
  .٦٨٠/٢٩٨-٦٧١ تاريخ اإلسالم، الذهبي )٣١(
  .٢١/٨٧ج، سير أعالم النبالء، الذهبي )٣٢(
  .١٠/٢١ج، المنتظم، ابن الجوزي )٣٣(
  .١٠/٢١ج، المصدر نفسه )٣٤(
  .١/١٥١ج، الوافي بالوفيات، الصفدي )٣٥(
، مطبوعات دائرة المعارف العثمانية   ،  بيروت(تذكرة الحفاظ ،  ؛الذهبي٢١/٨٧ج،  سير أعالم النبالء  ،  الذهبي )٣٦(

، الــوافي بالوفيــات، الــصفدي؛ ٢٦٣-٢٦١ص/٥٨٠-٥٧١تــاريخ االســالم، ؛الــذهبي٤/١٢٤١ج، )١٩٥٨
شـذرات  ،  ؛ ابن العماد الحنبلي   ٧/١١٩ج،  فعيةطبقات الشا ،  السبكي؛٢/٩٣ج،  مرآة الجنان ،  اليافعي ؛١٣/٣٥٧ج

  .٤/٢٦٢ج، الذهب
  ، ١٩٣ص/٦٣٠-٦٢١الم تاريخ اإلس، الذهبي )٣٧(
  .٤/١٣٧٨ج، تذكرة الحفاظ، ؛الذهبي٣/١٩مج)١٩٧١، مطبعة اآلداب، النجف(، التكملة، المنذري )٣٨(
  .٣٠١-٤/٣٠٠مج)١٩٧١، مطبعة اآلداب، النجف(، التكملة، المنذري )٣٩(
  .٨٥-٥/٨٤مج، المصدر نفسه )٤٠(
  .٢٨٢-٢٨١ص، ٦ج/٥مج، قالئد الجمان، ابن الشعار )٤١(
  ١/٨١ج)١٩٧٤، مطابع الثقافة، بيروت(إحسان عباس:تحقيق، فوات الوفيات، محمد بن شاكر الكتبي )٤٢(
، مؤسسة الطباعـة والنـشر وزارة الثقافـة واإلرشـاد  اإلسـالمي            ،  طهران(١ط،  محمد الكاظم  :تحقيق )٤٣(

  .٤/٤٣١مج)١٩٩٥
بيروت، (إحسان عباس :ن محمد، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق       أبو العباس شمس الدين احمد ب      )٤٤(

  .٧/٨٥ج)م ٢٠٠٩دار صادر للطباعة والنشر، 
  .١٣/٣٥٧ج، الوافي بالوفيات )٤٥(
  .٢/٩٣ج، مرآة الجنان )٤٦(
  ٨٨-٢١/٨٧،  أعالم النبالءسير )٤٧(
  .٢١/٨٩ج، المصدر نفسه )٤٨(
  .٥٥٠/٧٩-٥٤١ تاريخ اإلسالم، الذهبي )٤٩(
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  .٥٧٠/٤٠٦-٥٦١المصدر نفسه،  )٥٠(
  .٥٧٠/٣٩٧-٥٦١المصدر نفسه:للمزيد ينظر )٥١(
  .٣٣٢ص/٦١٠-٦٠١المصدر نفسه )٥٢(
، الذهبي ؛٢١/٤٢١ج،  سير أعالم النبالء  ،  الذهبي ؛١/١٦٣ج/١مج،  قالئد الجمان ،  ابن الشعار :للمزيد ينظر  )٥٣(

، موسـوعة أعـالم الموصـل     ،  ؛الجلبـي ١٦٩-١٦٨ص/٦٦٠-٦٥١،  ٤٦-٤٥ص/٦١٠-٦٠١تاريخ االسـالم  
  ١٠٨-١/١٠٧مج
  ١/١٨١ج، لتاريخ ارب )٥٤(
دار صـادر   ،  بيـروت (الكامل في التاريخ  ،  عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن األثير           )٥٥(

  ١٢/٤٤٨ج)١٩٦٦، دار بيروت للطباعة والنشر، للطباعة والنشر
  .١١٧ص/٦٣٠-٦٢١تاريخ االسالم، الذهبي )٥٦(
  ١/٤١٢مج الموصل، موسوعة أعالم، الجلبي ؛١١٧ص/٦٣٠-٦٢١المصدر نفسه )٥٧(
  ١/٤١٢جم، رجع نفسهالم )٥٨(
  .٢/٣٦٤مج، المرجع نفسه )٥٩(
  .١٧٢ص، ٦٧٠-٦٦١تاريخ االسالم، الذهبي )٦٠(
  .١/١٨١ج، تاريخ اربل )٦١(
  .٥/٢١١مج، التكملة )٦٢(
  .٤/٨٤ج/٣مج، قالئد الجمان )٦٣(
  .١١٧ص/٦٣٠-٦٢١تاريخ اإلسالم  )٦٤(
  .٥/١٠٦ج/٤مج، قالئد الجمان، ابن الشعار )٦٥(
المؤسـسة المـصرية   ،  القـاهرة (،  عة اإلنشا صبح األعشى في صنا   ،  بن علي القلقشندي   العباس احمد    وأب )٦٦(

  . ٤/٣٩ج)ت.دليف والترجمة والطباعة والنشر، العامة للتأ
رسـالة  ١٢٦٢-٦٦٠/١١٢٧-٥٢١ة في الموصل في عصر االتابكـة الحياة العلمي ،  عبد الجبار حامد احمد    )٦٧(

  .١٩٨٦، ٢١٢صماجستير غير منشورة، كلية اآلداب جامعة الموصل، 
  .١٢٩ص، الدور التعليمي، جرجيس )٦٨(
  .٢٣٣ص/٣ج/٢مج، قالئد الجمان، ابن الشعار )٦٩(
  .٣/٢٣٥ج/٢مج، المصدر نفسه )٧٠(
  .٣/٢٣٦ج/٢مج، المصدر نفسه )٧١(
  .٢١٧-٢١٦ص، الحياة العلمية، احمد )٧٢(
  .٢١٣ص، المرجع نفسه )٧٣(
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  .٦/٥٨ج، طبقات الشافعية، السبكي )٧٤(
موسـوعة  ، ي؛الجلب٤/٢٦٢ج، شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي  ؛١٣/٣٥٧ج،  الوافي بالوفيات ،  الصفدي )٧٥(

  .٣٨٢-١/٣٨١مج، أعالم الموصل
الـوافي  ،  الـصفدي  ؛٢١/٤٢١، ج سير أعالم النبالء  ،  الذهبي ؛١/١٦٣ج/١ الشعار، قالئد الجمان، مج    ابن )٧٦(

  ٥/٣٠٧ج، بالوفيات
  .٦٣٠/١١٧-٦٢١تاريخ االسالم، الذهبي ؛١/١٨١ج، تاريخ اربل، ابن المستوفي )٧٧(
  .٥/٢١١مج، التكملة لوفيات النقلة )٧٨(
  .٣٤٩ص/٦٣٠-٦٢١تاريخ اإلسالم ، الذهبي ؛٣/٣٠٨ج/٢مج، الئد الجمانق، ابن الشعار )٧٩(
  .٣/٣٠٨ج/٢مج، قالئد الجمان )٨٠(
  .٣/٢٣٣ج/٢مج، المصدر نفسه )٨١(
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  تاريخ قبول النشر   تاريخ استالم البحث
٢٥/٥/٢٠١٤  ١١/٢/٢٠١٤  
  

 
خ العام من كتب التاري) م١٣٢٥/هـ٧٢٦ت(لليونيني ) ذيل مرآة الزمان(يعد كتاب 

المهمة التي جمعت ما بين ذكر الحوادث التاريخية ومن توفي من األعالم سنة بسنة، إذ حوى 
هذا الكتاب مادة تاريخية قيمة، وضم تراجم العديد من األعالم وفي مختلف االختصاصات، 

وقد حاولنا في هذا البحث التعرف على منهج اليونيني في . ومنها شخصيات من الموصل
شخصية، وقد تميز هذا المنهج بالعديد من ) ١٥( تراجم أهل الموصل والتي بلغت حديثه عن

 المصادر المكتوبة، والروايات الشفوية، -:المميزات، كما اعتمد على العديد من الموارد وهي
  .والمصادر المجهولة

  

Al-Yunini (D. 726A.H./1325A.D.) and His Approach is 
Studying the Biographies of the People of Mosul in His Book 

(Dhail Mir’at Al-Zaman) 
Lect. Dr. Hanan Abdulkaliq Ali AL-Sab’awi 
Abstract  

The book (Dhail Mir’at Al-Zaman) of Al-Yunini (D. 
726A.H./1325A.D.) one of the important public books in history which 
gathered mentioning the historical events and those characters who 
died yearly; thus this book contained a valuable historical material, 
and it ended up biographies of several characters in various specialties 
including characters from Mosul. 

                                         
 .مدرس، مركز دراسات الموصل، جامعة الموصل *



  )ذيل مرآة الزمان(ومنهجه في دراسة تراجم أهل الموصل في كتابه ) م١٣٢٥/هـ٧٢٦ت(اليونيني 
  

   
  

 )٧٢( 

 

We have attempted through this research to introduce to the 
approach which Al-Yunini followed in his speech about biographies of 
the people of Mosul which estimated (15) characters; then this 
research was distinguished with several characteristics, and depended 
also on several sources namely: The written sources, oral narrations, 
and the unknown ones. 

 
تعد الكتب التي تجمع ما بين ذكر الحوادث التاريخية والتراجم أحد أنماط الكتابة 

وأحتل مؤرخو هذا النوع من الكتابة مكانة بارزة، نظراً للخدمات الجليلة التي قدموها . التاريخية
التي لألمة اإلسالمية في مجال اختصاصاتهم، السيما المؤلفات المهمة والقيمة التي تركوها و

ومن هؤالء الشخصيات قطب الدين موسى . قدمت فائدة عظيمة لمن جاء بعدهم من طالب العلم
الذي يعد من أعالم المؤرخين الشاميين الذين ظهروا ) م١٣٢٦/هـ٧٢٦ت(بن محمد اليونيني 

 وقد ولد اليونيني في. إبان دولة المماليك البحرية وواكبوا انطالقتها األولى على الجبهة الشامية
دمشق، ونشأ في أسرة علمية عني أفرادها بطلب العلم، فانعكس ذلك على شخصيته، فكان محدثاً 

الذي حوى مادة ) ذيل مرآة الزمان(ومؤرخاً مشهوراً وله العديد من المؤلفات ومنها كتابه 
ة تاريخية قيمة جداً، لكونه ضم تراجم العديد من الشخصيات من بالد الشام والقاهرة واألسكندري

والقدس والموصل إلى غير ذلك من المدن، وفي مختلف االختصاصات سواء أكانوا وزراء، أو 
قضاة، أو محدثين، أو قراء، أو فقهاء، أو نحويين، أو أدباء وغيرهم فضالً عن كونه كتاب 

ومن هنا جاءت الرغبة في دراسة منهجه في تراجمه . حولي يذكر الحوادث التاريخية سنة بسنة
وحاولنا في هذا البحث التعرف ). ذيل مرآة الزمان( مدينة الموصل من خالل كتابه عن علماء

على هذا الكتاب بشكل موجز، والشخصيات الموصلية التي وردت فيه، وما هو المنهج الذي 
اتبعه اليونيني في إيراد تلك التراجم، وموارده التي استقى منها معلوماته في ترجمته الشخصيات 

أسمه ووالدته، : عصره، ثانياً: أوالً:  تم تقسيم البحث إلى عدة محاور رئيسة هيالموصلية، وقد
منهجه في تراجم أهل : وفاته، سادساً: مؤلفاته، خامساً: نشأته ومكانته العلمية، رابعاً: ثالثاً

موارده والتي قسمت بدورها : الموصل والذي قُسم بدوره إلى عدد من المواضيع الرئيسة، سابعاً
  :الث انواع رئيسة وهيإلى ث
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وقبل البدء .  المصادر المجهولة ثم الخاتمة-٣.  الروايات الشفوية-٢.  المصادر المكتوبة-١
  .بالحديث عن اليونيني البد من إعطاء لمحة موجزه عن عصره

 
عاصر اليونيني آخر الحكام األيوبيين الذين حكموا دمشق وهو الملك الناصر الثاني 

ليحكم بعده المماليك الذي أصبحوا ورثاء ) م١٢٦٠-١٢٥٠/هـ٦٥٨-٦٤٨(دين صالح ال
وكان المغول العدو . )١(األيوبيين في حكم مصر والشام، وساروا على منوالهم في شؤون كثيرة

الرئيس للمماليك، واتسمت العالقة بين الطرفين بالتوتر والصراع والمواجهة العسكرية، إذ كان 
ستيالء على الشام وقاموا بالعديد من الهجمات عليها السيما في السنوات المغول يهدفون إلى اال

وقد وقف . )٢()م١٣١٢/هـ٧١٢، و١٣٠٢/هـ٧٠٢م، و١٢٩٩/هـ٦٩٩م، و١٢٦٧/هـ٦٦٦(
في وجه قادة المغول ومنعهم ) م١٢٧٧-١٢٦٠/هـ٦٧٦-٦٥٨(الظاهر بيبرس الذي حكم بين 

الصليبيين الذين كانت بقاياهم ال تزال تسيطر كذلك واجه المماليك . )٣(من االستيالء على الشام
على أنطاكية وبعض مدن الساحل الشامي مثل طرابلس وعكا وقيسارية وغيرها، وبدأ الظاهر 
بيبرس سلسلة من الحمالت المتتابعة لتحرير المدن والقالع التي كانت بيد الصليبيين وتم تحرير 

ة وارسون وأنطاكية وبعض المدن بعضها في عهده إذ تمكن من االستيالء على قيساري
والحصون األخرى، وتولى السالطين الذين أعقبوه تحرير ما تبقى، وكانت عكا آخر معاقل 

، وبعد تطهير الساحل الشامي انتقل )م١٢٩١/هـ٦٩٠(الصليبيين الحصينة التي حررت سنة 
ليك على سرعة كثير من بقايا الصليبيين في الشام إلى جزر البحر المتوسط ومما ساعد المما

  .)٤(القضاء على تلك الجيوش الصليبية الفوضى واالنحالل والخالفات المتنامية فيما بينهم
، حيث )٥(أما من الناحية العلمية فقد كان للمماليك دوراً في بناء وتطور ثقافة ذلك العصر

، واستمروا )الثالث عشر للميالد / السابع للهجرة(ازدادت المدارس في النصف الثاني من القرن 
على نهج األيوبيين في بناء الجوامع والمدارس والربط والمستشفيات، وقربوا العلماء وشجعوهم 
على القدوم إلى الشام وعهدوا إليهم بالتدريس والقضاء والفتوى، وكان االهتمام بالمدرسين 

كم بيد المماليك، والفقهاء مدفوعاً بعامل التقوى، كما أن ذلك االهتمام اتخذ أداة لضمان بقاء الح
لما كان لتلك الفئات الدينية من تأثير كبير في عموم الناس، وأصبحت دمشق في نهاية القرن 

، مركزاً كبيراً من مراكز الحياة الفكرية فيها من المدارس )الثالث عشر للميالد / السابع للهجرة(
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ات الدينية من تفسير وحديث العامرة ودور الحديث والقرآن العدد الكثير، وكانت العناية بالدراس
، كذلك تميز هذا العصر بانتشار التصوف وزاد )٦(وفقه وعقائد من السمة البارزة لهذا العصر

تأثيرهم في حياة المجتمع وفي تصرفات الناس، وكان لهؤالء الصوفية مكانة لدى كافة طبقات 
ي بناء الزوايا والربط المجتمع والسيما األمراء، وتسابق كبار رجال الدولة وأعيان الناس ف

وألحقوا بها األوقاف الجليلة، وكثر اإلقبال على التصوف سواء أكان رغبة في العبادة واالنقطاع 
إليها أم الفرار من صعوبة الحياة وقسوتها، وبالغ المجتمع في ذلك العصر في اعتقاده باألولياء 

، كما )٧(ات األولياء وقبورهمفنسب إليهم الخوارق والكرامات، كما كثرت زيارة الناس لمزار
شهدت دمشق في هذا العصر نزاعاً مذهبياً وعقائدياً، وكان الحكام المماليك يتدخلون فيه في كثير 
من األحيان، فيناصرون فئة على أخرى، وبقدر ما ولد هذا التعصب من تمزق في المجتمع، فأنه 

 تمثل في الكتب الكثيرة التي وضعت ولّد في الوقت نفسه نشاطاً علمياً واضحاً في هذا المضمار
  .)٨(فيه
 

هو قطب الدين أبو الفتح موسى ابن الشيخ أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عبد اهللا بن 
 ولد في صفر سنة .)٩(عيسى بن أحمد بن محمد البعلبكي اليونيني أصله من بعلبك

، اتسمت أخالقه )١٢(كان حنبلي المذهب، و)١١( بدار الفضل بدمشق )١٠()م١٢٤٢/هـ٦٤٠(
وقد حسنت حالته  .)١٣(بالمروءة والشهامة والكرم والرحمة ورصانة العقل والرأي والذكاء

المعاشية في آخر عمره، إال أنه أكثر من العزلة والعبادة حتى أنه كان مقتصداً في لباسه 
  .)١٤(وزيه
 

أسرة محبة للعلم مما كان له األثر في تبوئه مكانة مرموقة بين أقرانه نشأ اليونيني في 
فقد كان والده فقيهاً وحافظاً، وأحضر ألبنه قطب الدين الشيوخ فسمع منهم . من علماء عصره

  -: ومن شيوخه )١٥(وحصل على إجازات علمية منهم
سين بن يوسف الهذباني العالمة اللغوي شرف الدين أبو عبد اهللا الحسين بن إبراهيم بن الح -١

ورحل إلى الشام وبغداد فكانت له شيوخ ) م١١٧٢/هـ٥٦٨(األربلي الشافعي، ولد باربل سنة 
من دمشق وبغداد ومنهم عبد اللطيف بن أبي سعد والفتح بن عبد السالم وعبد السالم 
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الداهري، كما روى عنه أبو اسحاق المخرمي ومحمد أبن الرزاد وقطب الدين اليونيني 
  .)١٧( وله ثمان وثمانون سنة)١٦()م١٢٥٨/هـ٦٥٦(آخرون، وقد توفي سنة و

هو المحدث والفقيه محمد بن أحمد بن عبد اهللا بن عيسى بن أبي : )١٨(والد قطب الدين -٢
الرجال أبو عبد اهللا بن أبي الحسين الحنبلي ولد بقرية من قرى بعلبك سنة 

قه حيث سمع من شيوخ مشهورين منهم ، وكان بارعاً في علم الحديث والف)م١١٧٦/هـ٥٧٢(
أبو طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي وأبو علي حنبل بن عبد اهللا المكبر وأبو اليمن زيد بن 
الحسن الكندي وموفق الدين عبد اهللا بن أحمد المقدسي وفضالً عن ذلك فقد حدث بالكثير، 

ت وفاته ببعلبك سنة ويعد أحد الحفاظ المشهورين الجامعين بين العلم والدين، وكان
 .)١٩(ودفن بتربة الشيخ عبد اهللا اليونيني ظاهر بعلبك) م١٢٥٨/هـ٦٥٨(

هو إسماعيل بن صارم بن علي بن عز بن تميم العسقالني : )٢٠(المحدث أبو طاهر الكناني -٣
ثم المصري الخياط، كانت له شيوخ في الحديث روى عنهم ومن هؤالء الشيوخ إسماعيل بن 

نت سعد الخير والبوصيري، أما من روى عنه فهم شرف الدين الدمياطي ياسين، وفاطمة ب
 .)٢١()م١٢٦٣/هـ٦٦٢(وكانت وفاة أبو طاهر سنة . وشعبان األربلي، وقطب الدين اليونيني

هو عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن بن محمد بن : األديب شرف الدين األنصاري -٤
دمشقي ثم الحموي الشافعي المعروف بأبن منصور بن خلف أبو محمد بن أبي عبد اهللا ال

، قرأ الكثير من كتب األدب على أبي الكندي )٢٢(بدمشق) م١١٩٠/هـ٥٨٦(الرفّاء، ولد سنة 
وسمع منه ومن أبيه ومن عدة مشايخ من بعلبك ودمشق وحماة منهم أبو الحسن علي بن محمد 

رع في الفقه واألدب والشعر، وقد ب. بن يعيش األنباري وأبو أحمد بن سكينة ويحيى بن الربيع
ولذلك من الطبيعي أن يكون له تالميذ رؤوا عنه ومن هؤالء قاضي القضاة أبو عبد اهللا بن 

، وكانت وفاته )٢٤( وقطب الدين اليونيني )٢٣(جماعة، وخطيب دمشق أبو العباس الفزاري
  .)٢٥()م١٢٦٣/هـ٦٦٢(بحماة سنة 

هو أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد : قدسيالمحدث واألديب زين الدين أبو العباس الم -٥
، )م١١٧٩/هـ٥٧٥(بن نعمة بن محمد بن إبراهيم بن بكير الحنبلي، ولد بجبل نابلس سنة 

وهو محدث ومؤرخ وأديب رحل إلى دمشق وبغداد وسمع من شيوخ عدة منهم يحيى بن 
زات علمية من محمود الثقفي وبركات الخشوعي وعلي بن يعيش األنباري، وكانت له إجا
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الحافظ  السلفي ابو طاهر احمد بن محمد بن احمد االصبهاني، وخطيب الموصل أبو الفضل 
وابو السعادات نصر اهللا بن عبد الرحمن بن محمد القزاز،  عبد اهللا بن محمد الطوسي،

وفضالً عن ذلك فقد روى عنه الشيخ شرف الدين الدمياطي، ونجم الدين أبن صصرى احمد 
، وقطب الدين اليونيني الذي سمع عليه صحيح )٢٦(ن سالم، وشرف الدين الفزاريبن محمد ب

عن عمر ثالث وتسعين  )٢٧()م١٢٦٩/هـ٦٦٨(مسلم وغيرهم، وقد توفي بدمشق سنة 
  .)٢٨(سنة

الشيخ أبو بكر بن مكارم بن أبي يعلى الحربي،وهو احد شيوخه الذين تتلمذ عليهم واخذ  -٦
  .)٢٩()الثاني عشر للميالد/السادس للهجرة(ثاني من القرن منهم وكانت وفاته في النصف ال

  :   وفضالً عن ذلك كان لليونيني إجازات علمية منحها له شيوخ مشهورين آخرين منهم
أبو يعقوب يوسف بن محمود بن الحسين بن الحسن بن  :)٣٠(المحدث شمس الدين الساوي -١

سمع من أبي طاهر السلفي ، و)م١١٧٢/هـ٥٦٨(أحمد الصوفي المصري، ولد بدمشق سنة 
أما من حدث عنه فمنهم أبو محمد الدمياطي وأبو . وعبد اهللا بن بري وهبة اهللا البوصيري

المعالي األبرقوهي، وأبو الفتح القيسراني، واليونيني الذي حصل على أجازة منه في رواية 
 .)٣١()م١٢٤٩/هـ٦٤٧(الحديث،أما وفاة هذا المحدث فكانت سنة 

رشيد الدين أبو محمد عبد الوهاب بن طاهر بن علي  :)٣٢(دث والفقيه ابن رواجاإلمام والمح -٢
 /هـ٥٥٤(بن حسين األزدي القرشي االسكندراني المالكي المذهب، ولد سنة  )٣٣(بن فتوح
وطلب بنفسه الحديث فروى عن أبي طاهر السلفي ومشرف بن علي األنماطي ). م١١٥٩

لسماع، وقد حدث عنه شيوخ عدة منهم ابن نقطة، وابن وغيرهم، وكان ديناً متواضعاً صحيح ا
وكانت وفاة هذا  واليونيني الذي منحه أجازة في رواية الحديث، النجار والمنذري والدمياطي،

 .)٣٥(وعمره أربع وتسعين سنة )٣٤()م١٢٥٠/هـ٦٤٨(اإلمام سنة 

بو الحسين يحيى بن علي بن عبد اهللا بن علي بن مفرج أ: )٣٦(المحدث الرشيد العطار -٣
، وقد انتهت )م١١٨٨/هـ٥٨٤(ولد بالقاهرة سنة ، القرشي األموي النابلسي المصري المالكي

، وقد )م١٢٦١/هـ٦٦٠(إليه رئاسة الحديث بمصر فقد تولى مشيخة دار الحديث الكاملية سنة 
قصدت رؤيته في منزله بمصر في شهر : "روى عنه اليونيني وأجاز له لقول اليونيني
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ظم سنة تسع وخمسين وستمائة فخرج إلي وناولني كتاباً من مروياته وأجاز لي رمضان المع
  .)٣٨()م١٢٦٣/هـ٦٦٢(، وكانت وفاته بالقاهرة أيضاً سنة ")٣٧(...ما تجوز به روايته

ومن الطبيعي أن يكون لليونيني رواة يحدثون عنه، إال أنه لم تذكر المصادر التاريخية 
أنه روى أو حدث الكثير بدمشق : رواة واكتفت بالقولالتي ترجمت له أسماء هؤالء ال

. )٤٠(، وأنه تصدر للتحديث في بعلبك، وقد صار شيخها بعد وفاة أخيه أبو الحسن علي)٣٩(وبعلبك
وفضالً عن ذلك فقد أشادت تلك المصادر بمكانته العلمية، فقد نعته الذهبي بالشيخ الصدر الكبير 

الشيخ الفاضل المؤرخ المعمر المسند بقية : "... ي بـووصفه الصفد. )٤١(قطب الدين موسى
". )٤٣(...الشيخ اإلمام العالم بقية السلف: "أما أبن كثير فسماه بـ. )٤٢(..."المشايخ قطب الدين

  .)٤٤(وباإلضافة إلى أنه كانت له معرفة تامة بالشروط
 

  : صنّف اليونيني مؤلفات في مجال التاريخ ومنها
، وهو مخطوط )٤٥(لسبط أبن الجوزي إلى نحو النصف) ر كتاب مرآة الزماناختص( -١

، وفي الثاني )م١١٠٥-١٠٩٩/هـ٤٩٩-٤٩٣(يتألف من جزءان، في أحدهما حوادث سنة 
 .)٤٦()م١٢٥٦-١١٩٣/هـ٦٥٤-٥٩٠(حوادث سنة 

ه ، ذكر فيه اليونيني أن سبب تأليف)٤٧(الشرف الباهر في مناقب الشيخ عبد القادر الكيالني -٢
لهذا الكتاب أنه لما اختصر تاريخ مرآة الزمان، رأى أنه قد اختصر في ترجمة الشيخ عبد 

 .)٤٨(لـذلك أفرد لترجمة هذا الشيخ في كتـاب وزاد عليـها من كتب عديدة القادر،

يعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي صنفها اليونيني والتي ذيل : )٤٩()ذيل مرآة الزمان( -٣
، )م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(لسبط أبن الجوزي ) آة الزمان في تاريخ األعيانمر(فيها على كتاب 

وال تقتصر أهمية الذيل على الجانب السياسي للحقبة التي عاصرها اليونيني، وإنما تتعداها 
إلى جوانب أخرى تتصل باألوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية والدينية للمجتمع 

ضمن اليونيني تاريخه معلومات واسعة عن الحلقات اإلسالمي آنذاك، فضالً عن ذلك فقد 
والمجالس العلمية التي كانت تموج بها المدارس والمساجد والزوايا في مصر والشام وفي 

 . )٥٠(مدن أخرى
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رأيت أن أجمع : "وأرجع اليونيني السبب في تأليفه لهذا الكتاب والغرض منه قوله
ناً وأصحها رواية يكاد خبرها يكون عياناً الكتاب التواريخ مقصداً وأعذبها مورداً وأحسنها بيا

فشرعت في اختصاره وأخذت في اقتصاره فلما أنهيته مطالعة ... المعروف بمرآة الزمان
 وهي السنة التي –وحررته اختصاراً ومراجعة وجدته قد انقطع إلى سنة أربع وخمسين وستمائة 

ه بما يتصل به سببه إلى حيث يقدره اهللا تعالى توفي المصنّف رحمه اهللا في أثنائها فآثرت أن أذيلّ
 :ويتألف الكتاب من أربعة مجلدات هي. )٥١(....."من الزمان

  ).م١٢٦٣/هـ٦٦٢(إلى أثناء سنة ) م١٢٥٦/هـ٦٥٤( من وقائع سنة :المجلد األول
  ).م١٢٧١/هـ٦٧٠(إلى سنة ) م١٢٥٨/هـ٦٥٨( من وقائع سنة :المجلد الثاني
  ).م١٢٧٨/هـ٦٧٧(إلى سنة ) م١٢٧٢/هـ٦٧١(ئع سنة  من وقا:المجلد الثالث
  ).م١٢٨٧/هـ٦٨٦(إلى سنة ) م١٢٧٩/هـ٦٧٨( من وقائع سنة :المجلد الرابع

واتبع اليونيني في هذا الكتاب منهج مؤرخي العهد المملوكي عامة، وهو أن يذكر في 
ه، مع تسمية فاتحة كل سنة اسم الخليفة والسلطان وحدود مملكته وأسماء كبار أمرائه وعمال

األمراء القائمين على أهم عواصم اإلسالم والملوك القائمين في أقاليم األرض، ثم يشرع في ذكر 
، وفيما يخص عرض )٥٢(الحوادث سنة فسنة، ويختم كل سنة بذكر من توفي فيها من األعالم

مما مادته، فإنه كان يطيل في بعض األماكن ويختصر في بعضها بحسب ما يتوفر له من مادة 
ولعل بعض من يقف عليه ينتقد اإلطالة في بعض األماكن : "... سمعه أو نقله من الكتب لقوله

واالختصار في بعضها، وإنما جمعت هذا الذيل لنفسي وذكرت ما اتصل بعلمي وسمعته من 
  .)٥٣(..."أفواه الرجال ونقلته من خطوط الفضالء والعمدة في ذلك عليهم

 
فوافته المنية ليلة الخميس في الثالث عشر  ،)٥٤( المرض في أواخر حياتهاصاب اليونيني

، )٥٧(عن عمر يناهز الست وثمانين سنة وأشهر )٥٦()م١٣٢٦/هـ٧٢٦( سنة )٥٥(من شهر شوال
  .)٥٨(وقد دفن في مقبرة باب سطحا ظاهر باب دمشق من مدينة بعلبك عند قبر أخيه شرف الدين

 
ذيل (المعاصر لليونيني أسلوبه في كتابه ) م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت(وصف المؤرخ ابن كثير 

ذيالً حسناً مرتباً أفاد فيه وأجاد بعبارة حسنة سهلة بانصاف وستر، "بأنه ذيل عليه ) مرآة الزمان
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ادث وهذا األسلوب ليس محصوراً على ذكر الحو. )٥٩("وأتى فيه بأشياء حسنة وأشياء قائمة رائقة
التاريخية فحسب، بل في التراجم أيضاً، فقد حوى كتابه سجالً عريضاً من العلماء والحكام 
والوزراء توزع ما بين دمشق والقاهرة وحلب واالسكندرية والقدس إلى غير ذلك من 
المدن،فضالً عن مدينة الموصل حيث بلغت تراجمه عنها خمس عشرة ترجمة اتصفت بالعديد 

  :تشابه مع منهجه في تراجمه عن المدن األخرى المذكورة في كتابه وهيمن الميزات التي ت
 

تنوعت تراجم أهل الموصل التي ذكرها اليونيني في كتابه ما بين مقرئين وفقهاء ونحاة 
وأدباء وشعراء وخطباء وقضاة وكتّاب إنشاء، ومن األمثلة على ذلك ترجمة الفقيه والمقرئ أبو 

، والنحوي أبو )٦٠()م١٢٨٥/هـ٦٨٤ت(د الدين علي بن يعقوب بن شجاع الموصلي الحسن عما
، واألديب عبد الرحمن بن )٦١()م١٢٦٧/هـ٦٦٦ت(الحسن علي بن عدالن بن حماد الموصلي 

، والشاعر أحمد بن محمد بن أبي الوفا المعروف بأبن )٦٢()م١٢٦١/هـ٦٦٠ت(معلم الموصلي 
، وكاتب اإلنشاء محي الدين أبو المحاسن يوسف بن )٦٣()م١٢٥٨/هـ٦٥٦ت(الحالوي الموصلي 

  :وللتفاصيل ينظر الجدول. )٦٤()م١٢٦١/هـ٦٦٠ت(سالمة الهاشمي الموصلي 
  االختصاص  سنة الوفاة االسم  ت
  كاتب  م١٢٣٩/هـ٦٣٧  ضياء الدين بن األثير  ١
  مؤرخ، أديب  م١٢٥٦/هـ٦٥٤  أبن الشعار الموصلي   ٢
  فقيه   م١٢٥٧/هـ٦٥٥ أبن باطيش الموصلي  ٣
أحمد بن محمد بن أبي ألوفا المعروف بابن   ٤

  الحالوي
  شاعر  م١٢٥٨/هـ٦٥٦

  أديب  م١٢٦١/هـ٦٦٠ عبد الرحمن بن المعلم الموصلي  ٥
محيي الدين أبو المحاسن المعروف بابن   ٦

  زبالق
  كاتب إنشاء  م١٢٦١/هـ٦٦٠

يوسف بن عبد اللطيف المعروف بابن اللباد   ٧
  الموصلي

  أديب، شاعر،   م١٢٦١/هـ٦٦٠
  له معرفة بالطب

  خطيب، أديب  م١٢٦٣/هـ٦٦٢شمس الدين محمد بن أبي بكر التنوخي   ٨
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  الموصلي
عبد العزيز بن إبراهيم المعروف بابن الوالي   ٩

  الموصلي
  وزير  م١٢٦٦/هـ٦٦٥

نحوي، أديب،   م١٢٦٧/هـ٦٦٦ عفيف الدين علي بن عدالن الموصلي  ١٠
  شاعر

  فقيه  م١٢٧١/هـ٦٧١  يم بن محمد الموصليتاج الدين عبد الرح  ١١
محمد بن يحيى بن الفضل الشهرزوري   ١٢

  الموصلي
  فقيه  م١٢٧٤/هـ٦٧٣

  محدث  م١٢٧٦/هـ٦٧٥ محمد بن أحمد بن عبد السخي العمري  ١٣
شرف الدين عبد الملك بن عبد الكريم   ١٤

  الموصلي
  صوفي  م١٢٧٧/هـ٦٧٦

  فقيه، مقرئ  م١٢٨٣/هـ٦٨٢ عماد الدين علي بن يعقوب الموصلي  ١٥
  
 

اعتاد اليونيني في تراجمه عن الموصل أن يذكر في البداية اسم المترجم له واسم والده 
وأجداده والكنية واللقب، وقد تنوعت األلقاب واختلفت عددياً، فقد يكون اللقب على أساس 

د بن يحيى بن الفضل بن يحيى بن عبد اهللا االنتساب إلى المدينة كما هو الحال في ترجمة محم
، أو الِعلم الذي عرف به المترجم له مثل ترجمة )٦٥(بن القاسم أبو حامد الشهرزوري الموصلي

إسماعيل بن عبد اهللا بن سعيد بن هبة اهللا بن محمد عماد الدين بن باطيش الموصلي الفقيه 
ن أبي بكر بن سيف أبو عبد اهللا ، أو المهنة كما في ترجمة محمد ب)٦٦()م١٢٥٧/هـ٦٥٥ت(

  .)٦٧(شمس الدين التنوخي الموصلي الوتار
 

ثالثة منها الحق المذهب باسم المترجم له : أشار اليونيني إلى المذهب في أربعة تراجم
، وترجمة )٦٨(وهي ترجمة إسماعيل بن عبد اهللا بن سعيد بن هبة اهللا الموصلي الفقيه الشافعي

محمد بن أحمد بن عبد السخي بن يحيى بن أحمد شرف الدين الشروطي الشافعي العمري 



  حنان عبد الخالق السبعاوي. د.م
  

 >>  
  

)٨١( 

 

، وترجمة علي بن يعقوب بن شجاع عماد الدين الموصلي الفقيه )٦٩()م١٢٧٦/هـ٦٧٥ت(
أما في ترجمة عبد الرحيم بن محمد بن يونس أبو القاسم تاج الدين الموصلي . )٧٠(الشافعي

ومن الجدير . )٧١(قد ذكر أنه شافعي المذهب في سياق الكالم عن الترجمةف) م١٢٧٢/هـ٦٧١ت(
  .بالذكر أن اليونيني لم يذكر مذاهب أخرى في تراجمه عن الموصل كالحنبلي والحنفي

 
تحدث اليونيني عن أسرة المترجم له فيما يخص أصل األسرة ونسبها ومكانتها 

د تلك األسرة كجد ووالد المترجم له كما هو الحال في ترجمة األديب والوظائف التي توالها أفرا
الذي قال عن ) م١٢٦١/هـ٦٦٠ت(شرف الدين يوسف بن عبد اللطيف بن يوسف الموصلي 

والده موفق الدين عبد اللطيف بأنه ولد في بغداد وأنه كان عالماً بالنحو واللغة وعلم الكالم 
ن عبد العزيز بن إبراهيم بن علي المعروف بابن الوالي وذكر في ترجمة تاج الدي. )٧٢(والطب

بأن والده تاج الدين كان وزيراً لصاحب أربل مظفر الدين كوكبوري  الموصلي
وأشار في ترجمة الفقيه شرف الدين محمد بن أحمد بن عبد السخي . )٧٣()م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(

  .)٧٤()رضي اهللا عنه(ب العمري إلى نسبه بأنه يرجع إلى الخليفة الراشدي عمر بن الخطا
 

تنوعت الصيغ التي اتبعها اليونيني فيما يتعلق بوالدة المترجم له ما بين ذكر سنة الوالدة 
في اليوم والشهر والسنة ومكان الوالدة والتي عادةً ما يذكرها في بداية الترجمة بعد ذكر اسم 

ن محمد بن أبي بكر بن سيف التنوخي فقال أنه وكنية ولقب المترجم له مثل ترجمة شمس الدي
وترجمة محمد بن . )٧٥(..."سابع عشر ذي الحجة سنة تسع وسبعين وخمسمائة"ولد بالموصل في 

ثامن عشر شهر رمضان سنة تسعين وخمس "يحيى بن الفضل الشهرزوري بأن مولده في 
ولده بالموصل في مستهل م: "وكذلك في ترجمة ابن الشعار الموصلي فقال عنه أن. )٧٦("مائة

وقد يذكر سنة الوالدة فقط دون ذكره لليوم والشهر . )٧٧(..."صفر سنة ثالث وتسعين وخمسمائة
: وفي بداية الترجمة كما في ترجمة تاج الدين عبد الرحيم بن محمد الموصلي الذي قال بأن

إلى سنة الوالدة في وفي بعض األحيان يشير . )٧٨("مولده بالموصل سنة ثمان وتسعين وخمسمائة"
ليلة الجمعة "وسط الترجمة مثل ترجمة الفقيه عماد الدين علي بن يعقوب الموصلي الذي ولد 

وفي أحيان أخرى يذكر سنة . )٧٩("ثاني عشر جمادي اآلخرة سنة ثالث وتسعين وخمسمائة
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ربعي بأن الوالدة في نهاية الترجمة كما في حديثه عن شرف الدين عبد الملك بن عبد الكريم ال
وقد ال يذكر . )٨٠(..."بالموصل يوم الجمعة خامس عشر المحرم سنة خمس وست مائة"مولده 

سنة الوالدة ويكتفي بذكر سنة الوفاة، ومن ذلك على سبيل المثال ترجمة الشاعر أحمد بن محمد 
  .)٨٢(وترجمة األديب عبد الرحمن بن المعلم الموصلي. )٨١(بن أبي الوفاء الربعي الموصلي

كتاب حولي يجمع مـا بـين       ) ذيل مرآة الزمان  (وفيما يخص سنة الوفاة، فبما أن كتاب        
ذكره للحوادث التاريخية ومن توفي من األعالم سنة بسنة، لذلك فأن سنة الوفاة مذكورة في كافة                
التراجم ومنها التراجم الموصلية ومن ذلك على سبيل المثال ترجمة الشاعر شرف الدين الربعي               

فـي سـياق    ) م١٢٥٨/هـ٦٥٦(ي المعروف بابن الحالوي، فقد ذكرت سنة وفاته وهي          الموصل
  .)٨٣(الحديث عن الحوادث التاريخية ومن توفي من األعالم في هذه السنة

وقد يذكر اليوم والشهر الذي توفي فيه المترجم له مقترناً بسنة الوالدة في بداية الترجمة               
محاسن يوسف بن سالمة الموصلي الذي قتلوه التتر فـي    كما في ترجمة الكاتب محي الدين أبو ال       

  .)٨٤(عندما احتلوا الموصل في هذه السنة) م١٢٦١/هـ٦٦٠(العاشر من شعبان سنة 
وفي تراجم أخرى يذكر وفاة المترجم له باليوم والشهر فضال عن المكان والمقبرة التـي         

في ترجمة الخطيب شمس الـدين      دفن فيها المترجم له، وكذلك ذكر عمره في نهاية الترجمة كما            
محمد بن أبي بكر بن سيف التنوخي الذي توفي في دمشق في الثامن عشر من شهر ذي الحجـة            

وترجمة المبارك بن أبي بكر المعروف بأبن الـشعار الموصـلي           . )٨٥()م١٢٦٣/ هـ٦٦٢(سنة  
ـ ٦٥٤(الذي ولد بالموصل وتوفي بحلب يوم األحد في السابع من شهر جمادي اآلخرة سنة                 هـ

وكذلك في ترجمة الفقيه عماد الدين علي بن يعقوب الموصلي الذي تـوفي يـوم               . )٨٦()م١٢٥٦/
بدمشق ودفن فيها بمقـابر بـاب       ) م١٢٨٣/هـ٦٨٢(األحد في السابع عشر من شهر صفر سنة         

  .)٨٧(الصغير عن عمر يناهز ستين سنة
 

لشخصيات الموصلية التي ترجم لها، والتي شـملت العلـوم       ذكر اليونيني النشأة العلمية ل    
التي برعوا فيها، وبعضاً من شيوخ الشخصية التي ترجم لهـا، فـضالً عـن ذكـره لمؤلفـات                   
وتصانيف عدداً منهم، لما لذلك من أهمية كبيرة في التعرف على أصحاب المصنفات وفي شـتى               

ة شرف الدين ألربعي الموصـلي الـذي   ومن ذلك ترجم. االختصاصات، ومن ثم مكانتهم العلمية  
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وترجمة محيي الدين أبو المحاسن يوسف بن سالمة الهاشمي الذي كان           . )٨٨(كان شاعراً مشهوراً  
سيداً كبيراً من الفضالء الشعراء المجيدين حسن الكتابة        "كاتبا لإلنشاء في الموصل وأشتهر كونه       

عماد الدين بن باطيش الموصـلي الـذي        وكذلك في ترجمة الفقيه     . )٨٩(..."ونظمه حسن المعاني  
  .)٩٠(سمع من الشيخ الحافظ أبو الفرج بن الجوزي وغيره كما حدث ودرس وأفتى

    وتحدث اليونيني في ترجمة أبو القاسم تاج الدين عبد الرحيم بن محمد بن منعـة الموصـلي                 
ـ  ... كان إماماً عالماً فاضالً   : "عن مؤلفاته التي اختصرها فقال     اب الـوجيز للغزالـي     اختصر كت

رحمه اهللا اختصاراً حسناً وسماه التعجيز في اختصار الوجيز، واختصر كتاب المحـصول فـي               
وكذلك في ترجمة الكاتـب  . )٩١("أصول الفقه، واختصر طريقة ركن الدين ألطاووسي في الخالف  

جـزري الـذي   المنشئ ضياء الدين أبو الفتح نصر اهللا بن محمد الشيباني المعروف بابن األثير ال 
المثل السائر  (انتقل إلى الموصل مع والده وألّف مؤلفات عدة تدل على غزارة علمه وفضله منها               

  .)٩٢()في أدب الكاتب والشاعر
وأشار اليونيني في ترجمة النحوي عفيف الدين علي بن عدالن الموصلي إلـى مكانتـه               

  .)٩٣(.."...كان عالماً فاضالً أديباً مفتناً شاعراً: "العلمية لقوله
     وكذلك في ترجمة الفقيه والمقرئ أبو الحسن علي بن يعقوب بن شـجاع الموصـلي بأنـه                     

إماماً مبرزاً في القراءات والتجويد وانتهت إليه الرياسة فـي ذلـك بدمـشق فـي آخـر                :  "كان
  .)٩٤(."عمره
 

 منهج اليونيني هي ذكره للمواصـفات الشخـصية         من الميزات األخرى التي اتصف بها     
التي تحدث عنها في العديد من تراجمه، ومن ذلك على سبيل المثال ترجمة الفقيه ابـن بـاطيش                 

وترجمة عبـد العزيـز بـن       . )٩٥(....."كان من األعيان األماثل األفاضل    "..... الموصلي الذي   
رئيساً عالي الهمـة    : "..... بد الكريم بأنه  إبراهيم بن علي المعروف بابن الوالي عبد الملك بن ع         

، وترجمة شرف الدين عبد الملك بن عبد الكريم بن عبـد الـرحمن              )٩٦(....."عنده مكارم وعفة  
  .)٩٧(..."ذا تفضل وتعطف وحسن عشرة: "..... الموصلي الذي كان
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 التي ترجم لها سواء أكانت تلـك        لم يغفل اليونيني أن يذكر جانباً من أشعار الشخصيات        

الشخصية من الشعراء أم من غيرهم ممن كان يقول الشعر، ومن ذلك مثالً في ترجمة الـشاعر                 
ابن الحالوي الموصلي،حيث أورد اليونيني سبعة قصائد ذات أغراض مختلفة تخص هذا الشاعر             

الملـك العزيـز    واتصف شعره بالرقة وجودة المعاني فمنه ما نظمه ليكتب على مشط خـاص ب             
  :صاحب حلب فقال

  حللتُ ِمـن الملـِك العزيـِز براحـةٍ        
  

  غدا لثمنهـا عنـدي أجـلُّ الفـرائضِ          
ــي   ــا ألنن ــر الثناي ــبحتُ مفت   وأص

  
  حللــتُ بكــِف بحرهــا غيــر غــائِض  

ــهِ   ــد كف ــدِه بع ــامى خ ــتُ س   وقبلّ
  

  )٩٨(فَلم أخُل في الحاليِن من لثِم عارضِ        
    

عبد الرحمن بن المعلم الموصلي، فقد أشار اليونيني إلى         أما في ترجمة األديب والشاعر      
القصيدة التي قالها عبد الرحمن نقال عن احد الشيوخ الذي كان على اتصال بهذا األديب والشاعر                

  :والتي وصف فيها مدى اشتياقه وحنينه لحبيبته ويتغزل بحسنها ومن ذلك قوله
  ُأيهــــا الظبــــي الغريــــري 

  
  كُــن ِمــن البلــوى مجيــري     

  واطــــِف نَيــــران زفيــــري 
  

ــر زوِر   ــاٍل غَيــــ   بوصــــ
ــى    ــم تتجنَّـ ــى كـ ــم إلـ   كَـ

  
ــى    ــصب المعنّـ ــِم الـ   )٩٩(أرحـ

   

وأورد اليونيني في ترجمة الشاعر محيي الدين الهاشمي الموصلي المعروف بابن زبالق            
أبياتاً شعرية كثيرة حتى أنه وصف شعره بأنه حسن المعاني، ومـن شـعره فـي رثـاء احـد                    

  :هاألشخاص قول
  أني ألقضي نهـاري بعـدكُم أسـفاً       

  
ــذيِب     ــسهيٍد وتع ــي بت ــوُل ليل   وط

  جفن قـريح وقلـب حـشوه حـرقُ         
  

   )١٠٠(فمن رأى يوسفاً في حزِن يعقوبِ       

وكذلك ذكر في ترجمة الفقيه والمقرئ عماد الدين الموصلي شعرا يصف فيـه األخيـر                
  :حاله وما كان يعانيه من ضنك العيش ومن ذلك قوله
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ــ ــاليقُلــ ــا رقَ حــ   تُ لمــ
  

ــي    ــن أوالــ ــاني مــ   وجفــ
  ورمــــاني الــــدهر قــــصداً 

  
ــالِ    ــسهاٍم ونبـــــ   ِبـــــ

ــاِل  ــةُ الحــ ــي رقــ   ودعتنــ
  

ــسؤالِ    ــى ذُِل الـــ    )١٠١(إلـــ

  
ومن الميزات األخرى لمنهج اليونيني ذكره لبعض الوظائف اإلدارية التي توالها بعض             

رجمة شمس الدين التنوخي الموصلي الذي تولى الخطابـة         التراجم المواصلة كما هو الحال في ت      
  .)١٠٢(في قرية المزة بدمشق إلى أن توفي فيها

وفي ترجمة أبو الفضل تاج الدين المعروف بابن الوالي الموصلي الذي ناب عـن أبيـه              
أيام تقلده وزارة اربل في عهد حاكمها مظفر الدين كوكبري، وقد تنقل في المناصب ألنه يستحق                

مشكور السيرة فـي واليتـه، حـسن التـأني فـي            : " بجدارة حتى أن اليونيني وصف بأنه      ذلك
إال أنه لم تطل مدته كـوزير  ) م١٢٦٦/هـ٦٦٥(وآخر ما ولي الوزارة في الشام سنة  ". تصرفاته

  .)١٠٣(إذ توفي في هذه السنة
بـد  وكذلك وضح اليونيني الحالة االقتصادية لبعض التراجم ومنها في ترجمة األديب ع            

وترجمة تاج الدين عبد العزيز بـن إبـراهيم         . )١٠٤(الرحمن بن المعلم الموصلي الذي كان فقيراً      
متجمالً في زيـه ومتنغمـاً      "أنه كان   : الموصلي الذي كان ميسور الحال بدليل قول اليونيني عنه        

  .)١٠٥(....."يتأنق في مأكوله وملبوسه
 

وصلية ما بين الطويلة والمتوسطة والقصيرة والبضعة أسـطر،         تراوح حجم التراجم الم   
) ذيل مـرآة الزمـان    (ويرجع السبب في ذلك إلى منهج اليونيني الذي أشار إليه في مقدمة كتابه              

ولعّل بعض من يقف عليه ينتقد اإلطالة فـي بعـض األمـاكن واالختـصار فـي             : "..... لقوله
 ما اتصل بعلمي وسمعته من أفواه الرجال ونقلتـه      ،وإنما جمعت هذا الذيل لنفسي وذكرت     "بعضها

         لذلك فأما أن تكون تراجمه طويلـة       . )١٠٦(..."من خطوط الفضالء والعمدة في ذلك عليهم العلي
أو مختصرة، وتراوحت صفحات التراجم الطويلة بين اإلحدى عشر صفحة، والتسع صـفحات،             

ة على ذلك ترجمة الـشاعر محيـي   والست صفحات، والثالث صفحات، والصفحتان، ومن األمثل 
الدين يوسف بن سالمة الموصلي، إذ بلغت عدد صفحات ترجمته إحدى عشر صفحة معظمهـا               
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، وبلغ عدد صفحات ترجمة     )١٠٧(كانت عن شعره، وتعد هذه الترجمة من أطول التراجم الموصلية         
وأما . )١٠٨(ةالشاعر المعروف بابن الحالوي الموصلي تسع صفحات وأيضاً معظمها أبيات شعري          

في ترجمة الكاتب ضياء الدين بن األثير، فقد بلغ عدد صفحاتها تـسع صـفحات، ألن اليـونيني      
وكان عـدد   . )١٠٩(أعطى نماذج من الكتابات اإلنشائية لضياء الدين مما جعل هذه الترجمة طويلة           

. )١١٠(صفحات ترجمة األديب عبد الرحمن بن المعلم الموصلي ثالث صفحات ونـصف تقريبـاً             
  .)١١١(وصفحتان ونصف في ترجمة النحوي علي بن عدالن الموصلي

أما بالنسبة للتراجم المتوسطة الطول فقد كانت بحدود صفحة ونصف، وصفحة واحـدة             
، وترجمـة  )١١٢(ومن األمثلة على تلك التراجم ترجمة الفقيه عماد الدين علي بن يعقوب الموصلي    

  .)١١٣( الموصليالوزير تاج الدين عبد العزيز بن إبراهيم
وأما التراجم القصيرة التي ذكرها اليونيني فقد كانت بحدود نصف صفحة مثل ترجمـة              

  .)١١٥(، وترجمة محمد بن يحيى بن الفضل الشهرزوري الموصلي)١١٤(شرف الدين الموصلي
ومن األمثلة على التراجم التي تكونـت مـن بـضعة أسـطر ترجمـة ابـن الـشعار                  

، وترجمة شرف الـدين محمـد بـن أحمـد           )١١٧( باطيش الموصلي  ، وترجمة ابن  )١١٦(الموصلي
  .)١١٨(الشروطي
 

ذيـل مـرآة    (إن معظم مصادر اليونيني عن التراجم الموصلية التي ذكرها في كتابـه             
هي مصادر مجهولة، وهذا ما يؤخذ عليه إذ انه لم يصرح بنوعية المصادر التي اعتمـد          ) الزمان

مصادر مكتوبة أم روايات شفوية وكان عددها إحدى عـشر ترجمـة وهـي              عليها سواء أكانت    
وابــن بــاطيش الموصــلي . )١١٩()م١٢٥٦/هـــ٦٥٤ت(ترجمــة ابــن الــشعار الموصــلي 

ـ ٦٥٦ت(، وأحمد بن محمد بن أبي ألوفا        )١٢٠()١٢٥٧/هـ٦٥٥ت( وشـرف  . )١٢١()م١٢٥٨/هـ
ــدين الموصــلي  ــاس ا)١٢٢()م١٢٦١/هـــ٦٦٠ت(ال ــو العب ــدين أب ــي ال ــمي ، ومحي لهاش

، وعفيف  )١٢٤()م١٢٦٣/هـ٦٦٢ت(، وشمس الدين التنوخي الموصلي      )١٢٣()م١٢٦١/هـ٦٦٠ت(
ـ ٦٦٦ت(الدين علـي بـن عـدالن الموصـلي        ، وتـاج الـدين الموصـلي    )١٢٥()م١٢٦٧/هـ

، وشـرف   )١٢٧()م١٢٧٤/هـ٦٧٣ت(، ومحمد بن يحيى الشهرزوري      )١٢٦()م١٢٧٢/هـ٦٧١ت(
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، وشرف الدين عبد الملك بن عبـد الكـريم          )١٢٨()م١٢٧٦/هـ٦٧٥ت(الدين ألشروطي الشافعي    
  .)١٢٩()م١٢٧٧/هـ٦٧٦ت(

وتأتي بالدرجة الثانية المصادر المكتوبة والسابقة لليونيني واعتمد عليها في ثالث تراجم            
  :وهي

 ترجمة الفقيه واألديب عز الـدين عبـد الحميـد  بـن هبـة اهللا بـن محمـد ألمـدائني                       -١
ه الترجمة الحديث عن ضـياء الـدين بـن األثيـر            ، إذ تداخل في هذ    )م١٢٥٧/هـ٦٥٥ت(
وأصله ونسبه وانتقاله إلى الموصل مع والده ومؤلفاته ومنهـا كتابـه            ) م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت(
الذي رد عليه وتصدى له عز الدين المـذكور فـي           ) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر     (

في ترجمة ضياء الـدين فيمـا       ، واعتمد اليونيني    )الفلك الدائر على المثل السائر    (كتاب سماه   
) تاريخ اربـل (يخص والدته ووفاته وتصانيفه ونماذج من كتاباته اإلنشائية على كتابان وهما          

) تـاريخ اربـل  (، إال أن هذه الترجمة غير مذكورة في     )م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت(ألبن المستوفي   
ـ ٦٤٣ت(ألنه لم يصلنا كامالً، والكتاب اآلخر هو ذيل تاريخ بغداد ألبن النجار          ) م١٢٤٥/هـ

. )١٣٠(....."وقال أبو عبد اهللا محمد بن النجار البغدادي في تاريخـه لبغـداد            : "لقول اليونيني 
وهذه الترجمة هي األخرى غير موجودة في الذيل ألنه لم يصلنا كامالً واألجزاء الموجـودة               

  .منه تبدأ من الجزء السادس عشر إلى الجزء العشرين
، حيث  )م١٢٦٦/هـ٦٦٥ت(يم المعروف بأبن الوالي الموصلي       ترجمة عبد العزيز بن إبراه     -٢

ألبن الشعار الموصلي   ) قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان      (اعتمد اليونيني على كتاب     
قال المبارك بن أبي بكر بن حمدان       : "في نقل األشعار التي تخص هذا المترجم لقول اليونيني        

  .)١٣١(..."أنشدني لنفسه
، وقـد نقـل اليـونيني       )م١٢٨٣/هـ٦٨٢ت( الدين علي بن يعقوب الموصلي        ترجمة عماد  -٣

المعلومات التي تخص والد المترجم له المتعلقة بوالدته وعلمه وصفاته وأشعاره حرفيـاً دون       
قال المبارك بن أبـي     : "أن يغير بالنص من كتاب قالئد الجمان أيضاً، وفي ذلك قال اليونيني           

  .)١٣٢(....."يعقوب بن شجاع الموصلي:  الجمانبكر بن حمدان في كتابه قالئد
وتأتي بالدرجة الثالثة الروايات الشفوية وقد اعتمد عليها اليونيني في ترجمة واحدة فقط هـي                  

وكانت رواية شفوية غير مباشـرة      ) م١٢٦١/هـ٦٦٠ت(ترجمة عبد الحميد بن المعلم الموصلي       
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ن نظمه ما أنشدني الشيخ علي السنجاري قـال         وم: "فيما يخص أشعار هذا األديب لقول اليونيني      
  .)١٣٣(....."أنشدني األديب عبد الرحمن لنفسه في سنة أربعين وستمائة

 
تبين لنا أن اليونيني ترجم لخمسة عشر شخصية موصلية، تتراوح وفياتهم ما بين سـنة               

جم بالعديد من   ، وأمتاز منهجه في ذكر هذه الترا      )م١٢٨٣/هـ٦٨٢(إلى سنة   ) م١٢٣٩/هـ٦٣٣(
المميزات منها الشمول النوعي للتراجم إذ شملت فئات مختلفة من الناس من فقهاء وأدباء وكتّاب               
وشعراء وغيرهم، كما تميز منهجه بذكر اسم المترجم له والكنية واللقب واإلشارة إلـى مذهبـه،            

وم والشهر والـسنة،    وما يخص ُأسر المترجم له، وباإلضافة إلى ذكر سنة الوالدة والوفاة في الي            
  .كما تحدث عن النشأة العلمية للمترجم له، فضالً عن ميزات أخرى

وتنوعت الموارد التي اعتمد عليها بين مصادر مكتوبة، وروايـات شـفوية، ومـصادر           
مجهولة، وتأتي المصادر المجهولة بالمرتبة األولى بين موارده، ثم المـصادر المكتوبـة بعـدها        

  .عتمد عليها في ترجمة واحدة فقطالروايات الشفوية إذ ا
 

ـ ٩٢٣-٦٤٨عباس، إحسان، تاريخ بالد الشام في عصر المماليك          )١( ، مطبعـة الجامعـة     ١٥٨٧-١٢٥٠/هـ
  .٧٥، ص)١٩٩٨: عمان(األردنية، 

، ١٣/٢٥٢، )١٩٦٧: بيـروت (أبن كثير، عماد الدين إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، دار أبـن كثيـر،     )٢(
-٦٥٦الطوني، يوسف جرجيس جبو، جهود العراقيين الحضارية في بالد الـشام ومـصر              ؛  ٦٦،  ٢٢،  ١٤/٢٦

  .٣٨-٣٧، ص١٩٩٠م، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد، ١٤٠٠-١٢٥٨/هـ٨٠٣
  .٧١عباس، تاريخ بالد الشام، ص )٣(
  .٧٣؛ عباس، تاريخ بالد الشام، ص٣٩الطوني، جهود العراقيين الحضارية، ص )٤(

(5) Jo Van steenbergen, Mamluk History through Architecture: Monuments, culture and 
politics in Medieval Egypt and Syria, (library of middle east history), University of 
London, Vol: 74, Issue: 3, year: 2011, P. 471.  

  org.ivsl.www:قية على الموقع االلكترونينقالً عن موقع المكتبة االفتراضية العلمية العرا
  .٧٣؛ عباس، تاريخ بالد الشام، ص٣٩الطوني، جهود العراقيين الحضارية، ص )٦(
  .٤٨الطوني، جهود العراقيين الحضارية، ص )٧(
: القاهرة(بي الحلبي،   ، مطبعة عيسى ألبا   ١معروف، بشار عواد، الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ اإلسالم، ط          )٨(

  .٧٧-٧٦، ص)١٩٧٦
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: قرية إلى الشمال مـن بعلبـك، ينظـر        " يونين"نسبة إلى   : ؛ واليونيني ١٤/١٢٦ابن كثير، البداية والنهاية،      )٩(
حيـدر آبـاد    (، دار المعارف العثمانية،     ١اليونيني، قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد، ذيل مرآة الزمان، ط           

  .٢/٣٩، )١٩٥٤: الدكن
أبـو عبـد اهللا حـالل    : ي، صالح الدين خليل بن إيبك، الوافي بالوفيات، حققـه وعلـق عليـه    ألصفد )١٠(

، دار  ٤؛ الزركلي، خير الـدين، األعـالم، ط       ٢٠/٢٤٨،  )٢٠١٠: بيروت(، دار الكتب العلمية،     ١األسيوطي، ط 
  .٨/٢٨١، )١٩٧٩: بيروت(العلم للماليين، 

  .٢٠/٢٤٨الصفدي، الوافي بالوفيات،  )١١(
  .١٤/١٢٦داية والنهاية، ابن كثير، الب )١٢(
؛ أبن العماد الحنبلي، أبو الفالح عبد الحي، شذرات الـذهب فـي             ١٤/١٢٦ابن كثير، البداية والنهاية،      )١٣(

؛ البغدادي، إسماعيل باشا، هدية العـارفين أسـماء         ٦/٧٣،  )ت.د: بيروت(أخبار من ذهب، دار اآلفاق الجديدة،       
  .٦/٤٧٩، )١٩٥٥: إستانبول(ف الجليلة، المؤلفين وآثار المصنفين، مطبعة وكالة المعار

أبـو هـاجر   : الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد، ذيول العبر في خبر من غبر، تحقيـق          )١٤(
؛ ألـصفدي، الـوافي بالوفيـات،       ٤/٧٦،  )ت.د: بيروت(محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية،         

٢٠/٤٨.  
  .٦/٧٣ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب،  )١٥(
  .١٤/١٢٦ابن كثير، البداية والنهاية،  )١٦(
بشار عواد معروف ومحيي : الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعالم النبالء، تحقيق            )١٧(

  .٢٣/٣٥٤، )٢٠٠١: بيروت(، مؤسسة الرسالة، ١١هالل السرحان، ط
في ملوك مصر والقاهرة،    ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف األتابكي، النجوم الزاهرة             )١٨(

  .٧/٦٨المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة، 
؛ أبن العماد الحنبلي، شذرات الذهب،   ٢٠/٢٤٨؛ ألصفدي، الوافي بالوفيات،     ٤/٧٦الذهبي، ذيول العبر،     )١٩(
٦/٧٣.  
  .٣٩-٢/٣٨اليونيني، ذيل مرآة الزمان،  )٢٠(
: م ووفيات المشاهير واألعـالم، تحقيـق      الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، تاريخ اإلسال          )٢١(

ـ ٦٧٠-٦٦١(، حـوادث ووفيـات      )٢٠٠٢: بيروت(، دار الكتاب العربي،     ٢عمر عبد السالم تدمري، ط     ، )هـ
  .٩٦ص

  .٥/٣٠٨؛ أبن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٧/١٨٦الصفدي، الوافي بالوفيات،  )٢٢(
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 )٩٠( 

 

الجمان في فرائد شعراء هـذا الزمـان        ابن الشعار، كمال الدين أبي البركات المبارك الموصلي، قالئد           )٢٣(
: بيروت(، دار الكتب العلمية، ١كامل سلمان الجبوري، ط: المشهور بعقود الجمان في شعراء هذا الزمان، تحقيق      

  .٢١-٤/٢٠ ج٣، مج)٢٠٠٥
  .١٠١، ص)هـ٦٧٠-٦٦١(الذهبي، تاريخ اإلسالم، حوادث ووفيات،  )٢٤(
محمد أبو الفضل   :  طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق    السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن، بغية الوعاة في        )٢٥(

  .٢/١٠٢، )١٩٦٥: م.د(، ١إبراهيم، ط
  .٥/٢٦٩ألصفدي، الوافي بالوفيات،  )٢٦(
  .٢/٤٣٦اليونيني، ذيل مرآة الزمان،  )٢٧(
محمد مصطفى زيـادة،  : المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي، كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، نشره      )٢٨(

  .٢/٥٨٩، ق١، ج)١٩٣٦: القاهرة(ة، مطبعة دار الكتب المصري
  . ٢٠/٢٤٨ألصفدي، الوافي بالوفيات،  )٢٩(
  .٢/٢٤٨الصفدي ،الوافي بالوفيات،  )٣٠(
  .٥/٢٣٩؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٢٣٤-٢٣/٢٣٣الذهبي، سير أعالم النبالء،  )٣١(
  .٦/٧٣ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب،  )٣٢(
  .٢٣/٢٣٧،  سير أعالم النبالء، ؛ الذهبي١/٣٨١ ق١المقريزي، كتاب السلوك، ج )٣٣(
  .٢٠/٢٤٨؛الصفدي،الوافي بالوفيات،٢٣/٢٣٧الذهبي، سير أعالم النبالء،  )٣٤(
  .٢/٣٨١، ق١المقريزي، كتاب السلوك، ج )٣٥(
  .٢٠/٢٤٨؛ ألصفدي، الوافي بالوفيات، ٤/٣٦الذهبي، ذيول العبر،  )٣٦(
  .٩/١٩٩م، ؛ الزركلي، األعال٣١٥-٢/٣١٤، )١٩٥٥: حيدر آباد الدكن(ذيل مرآة الزمان،  )٣٧(
؛ ابن الوردي، زين الدين عمر، تاريخ أبـن الـوردي، المطبعـة             ٢/٣١٤اليونيني، ذيل مرآة الزمان،      )٣٨(

  .٢/٣١٠، )١٩٦٩: ت.د(الحيدرية، 
  .٦/٧٣؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٢٠/٢٤٨الصفدي، الوافي بالوفيات،  )٣٩(
  .٢٠/٢٤٨الصفدي، الوافي بالوفيات،  )٤٠(
  .٤/٧٦ذيول العبر،  )٤١(
  .٢٠/٢٤٨ي بالوفيات، الواف )٤٢(
  .١٤/١٢٦البداية والنهاية، )٤٣(
يقصد به علم الشروط والسجالت، وهو علم يبحـث         : ؛ والشروط ٢٠/٢٤٨ألصفدي، الوافي بالوفيات،     )٤٤(

في كيفية تثبيت األحكام عند القاضي في الكتب والسجالت على وجه يصح االحتجاج به عنـد انقـضاء شـهود                 
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لكتابة، وبعض مبادئه مأخوذ من الفقه، حاجي خليفة، مصطفى بن عبد          الحال، وموضوعه تلك األحكام من حيث ا      
  .١/١٠٤٥، )ت.د: بغداد(اهللا، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنى، 

  .١٤/١٢٦؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ٢٠/٢٤٨الصفدي، الوافي بالوفيات،  )٤٥(
  .٨/٢٨١الزركلي، األعالم،  )٤٦(
؛ كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، دار أحياء التـراث العربـي،            ٦/٤٧٩ البغدادي، هدية العارفين،   )٤٧(
  .١٣/٤٥ ج٧، مج)ت.د: بيروت(
  .٣/٣٩٠حاجي خليفة، كشف الظنون، مج )٤٨(
؛ حـاجي خليفـة، كـشف       ١٤/١٢٦؛ أبن كثير، البداية والنهاية،      ٢٠/٢٤٨الصفدي، الوافي بالوفيات،     )٤٩(

  .٣/٢٢٩الظنون، 
(50) www.bashaareihadi.blagspot.com 

  .١/٢ل مرآة الزمان،ذي )٥١(
(52) www.alwaraq.net 

  .١/٢اليونيني، ذيل مرآة الزمان،  )٥٣(
  .٢٠/٢٤٨الصفدي، الوافي بالوفيات،  )٥٤(
  .١٤/١٢٦البداية والنهاية، ابن كثير،  )٥٥(
، مرآة الجنـان    ؛ اليافعي، أبو محمد عبد اهللا بن أسعد بن علي اليمني المكي           ٤/٧٦الذهبي، ذيول العبر،     )٥٦(

؛ ابن  ٤/٢٧٦،  )١٩٧٠: بيروت(، مؤسسة األعلمي،    ٢وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، ط         
  .٦/٧٣العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 

 .٦/٧٤؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٤/٧٦الذهبي، ذيول العبر،  )٥٧(

  .١٤/١٢٦ابن كثير، البداية والنهاية، 
  .١٤/١٢٦بداية والنهاية، ابن كثير، ال )٥٨(
  .١٤/١٢٦البداية والنهاية،  )٥٩(
  .٤/١٩٢ذيل مرآة الزمان،  )٦٠(
  .٢/٣٩٢المصدر نفسه،  )٦١(
  .١/٥٠٦المصدر نفسه، )٦٢(
  .١/٩٦المصدر نفسه،  )٦٣(
  .١/٥١٤المصدر نفسه،  )٦٤(
  .٣/١٠٢المصدر نفسه،  )٦٥(
  .١/٥٤المصدر نفسه،  )٦٦(
  .٢/٣١٠المصدر نفسه،  )٦٧(
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 )٩٢( 

 

  .١/٥٤المصدر نفسه،  )٦٨(
  .٣/١٩٧المصدر نفسه،  )٦٩(
  .٤/١٩٢ نفسه، المصدر )٧٠(
  .١٤ /٣المصدر نفسه،  )٧١(
  .٢/٦٦٠المصدر نفسه،  )٧٢(
  .٢/٣٦٨المصدر نفسه،  )٧٣(
  .٣/١٩٧المصدر نفسه،  )٧٤(
  .٢/٣١٠المصدر نفسه،  )٧٥(
  .٣/١٠٢المصدر نفسه،  )٧٦(
  .١/٣٣المصدر نفسه،  )٧٧(
  .٣/١٤اليونيني، ذيل مرآة الزمان ،  )٧٨(
  .١٩٣-٤/١٩٢المصدر نفسه،  )٧٩(
  .٣/٢٧٢المصدر نفسه،  )٨٠(
  .١/٩٦المصدر نفسه،  )٨١(
  .١/٥٠٦ نفسه، المصدر )٨٢(
  .١/٩٦المصدر نفسه،  )٨٣(
  .١/٥١٤المصدر نفسه،  )٨٤(
  .٢/٣١٠المصدر نفسه،  )٨٥(
  .١/٣٣المصدر نفسه،  )٨٦(
  .١٩٣-٤/١٩٢المصدر نفسه،  )٨٧(
  .١/٩٦المصدر نفسه،  )٨٨(
  .١/٥١٤المصدر نفسه،  )٨٩(
  .١/٥٤المصدر نفسه،  )٩٠(
  .٣/١٤المصدر نفسه،  )٩١(
  .١/٦٤المصدر نفسه،  )٩٢(
  .٢/٣٩٢المصدر نفسه،  )٩٣(
  .٤/١٩٢المصدر نفسه،  )٩٤(
  .١/٥٤در نفسه، المص )٩٥(
  .٢/٣٦٩المصدر نفسه،  )٩٦(
  .٣/٢٧٢المصدر نفسه،  )٩٧(



  حنان عبد الخالق السبعاوي. د.م
  

 >>  
  

)٩٣( 

 

  .١/٩٦المصدر نفسه،  )٩٨(
  .١/٥٠٦المصدر نفسه،  )٩٩(
  .٢/١٨١المصدر نفسه،  ) ١٠٠(
  .١٩٣-٤/١٩٢المصدر نفسه،  ) ١٠١(
هي قرية كبيرة غنّاء في وسط بساتين دمشق، الحموي، شهاب الـدين            : ،والِمزة٢/٣١٠المصدر نفسه،    ) ١٠٢(

  .٥/١٢٢، )١٩٥٧: بيروت(ان، دار صادر للطباعة والنشر، أبو عبد اهللا ياقوت، معجم البلد
  .٣٦٩-٢/٣٦٨ذيل مرآة الزمان،  اليونيني، ) ١٠٣(
  .١/٥٠٦المصدر نفسه،  ) ١٠٤(
  .٣٦٩-٢/٣٦٨المصدر نفسه،  ) ١٠٥(
  .١/٢المصدر نفسه،  ) ١٠٦(
  .٥٢٤-١/٥١٤اليونيني، ذيل مرآة الزمان،  ) ١٠٧(
  .١٠٤-١/٩٦المصدر نفسه،  ) ١٠٨(
  .٧٠-١/٦٤المصدر نفسه،  ) ١٠٩(
  .٥١٠-١/٥٠٦المصدر نفسه،  ) ١١٠(
  .٣٩٥-٢/٣٩٢المصدر نفسه،  ) ١١١(
  .١٩٣-٤/١٩٢المصدر نفسه،  ) ١١٢(
  .٣٦٩-٢/٣٦٨المصدر نفسه،  ) ١١٣(
  .٢/١٨٠المصدر نفسه،  ) ١١٤(
  .٣/١٠٢المصدر نفسه،  ) ١١٥(
  .١/٣٣المصدر نفسه،  ) ١١٦(
  .١/٥٤المصدر نفسه، ) ١١٧(
  .٣/١٩٧المصدر نفسه،  ) ١١٨(
  .١/٣٣المصدر نفسه،  ) ١١٩(
  .١/٥٤المصدر نفسه،  ) ١٢٠(
  .١/٩٦المصدر نفسه،  ) ١٢١(
  .٢/١٨٠المصدر نفسه،  ) ١٢٢(
  .١/٥١٤فسه، المصدر ن ) ١٢٣(
  .٢/٣١٠المصدر نفسه،  ) ١٢٤(
  .٢/٣٩٢المصدر نفسه،  ) ١٢٥(
  .٣/١٤المصدر نفسه،  ) ١٢٦(
  .٣/١٠٢المصدر نفسه،  ) ١٢٧(
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  .٣/١٩٧المصدر نفسه،  ) ١٢٨(
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  .٦٥-١/٦٣المصدر نفسه،  ) ١٣٠(
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 تاريخ قبول النشر تاريخ استالم البحث

٢٥/٥/٢٠١٤  ٢٧/٢/٢٠١٤  
  

 
 إلى أهمية يتناول البحث الحالي إشكالية األداء في عروض المسرح المنهجي، ويؤشر

األداء ودوره في المسرح المنهجي سواء لألطفال أو المحترفين، تضمن البحث أربعة مباحث 
أما المبحث ) أهمية البحث ومشكلة البحث وهدفه وحدوده وتحديد المصطلحات(تضمن األول 

مفهوم األداء والمسرح المنهجي واألداء في (الثاني فقد تناول اإلطار النظري من خالل 
والمبحث األخير تضمن ) إجراءات البحث(أما المبحث الثالث فقد تضمن ) ح المنهجيالمسر

تحليل العينات والنتائج واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات، وقد خرج البحث ببعض (
  :االستنتاجات منها 

 .تجسدت إشكالية األداء لدى األطفال ذلك لعدم تأهيلهم فنياً لمثل هذه العروض  -
The problems in performance in educational theater 

Lect.Dr.Mohammad Ismaeel AL-Taee 
Abstract: 
      The current research details the problem in performance in 
educational theater and point to the importance of the performance 
and its rolls in educational theater even for children or professional . 
       The research include four chapters .the first included the 
importance and problem , aim ,limits and terms determination of the 
research ,the second chapters deals (the theoretical review) thought the 
(concept of the performance, educational theater) the third chapters 

                                         
  .لية الفنون الجميلة ك، قسم التربية الفنيةأستاذ مساعد،*
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talks about (procedures of the research) which include the results, 
conclusions, recommendation and suggestions . 
One of the conclusion of this research is : 
-The problems embodies with the children because they don't 
Preparation themselves artistically for this shows. 

 
 

إن إشراك األطفال في أداء بعض األدوار المسرحية وهم غير مهيئين فنياً لألداء  -١
المسرحي ألنهم ال يزالون في مرحلة اإلعداد النفسي والعقلي التي تسعى التجربة 

 .مثل هذه العروض  في المسرحية إلى اكتمال أدواتهم الفنية ألجل إشراكهم 

في المسرح الموجه لألطفال ) فن التمثيل(اسات والبحوث تؤكد على مفهوم إن اغلب الدر -٢
وأغفلت تقنيات واليات األداء الخاص بالدراما  بصفه عامه سواء المدرسي أم لألطفال 
 .التعليمية والمسرح المنهجي 

 ال يزال الممثلون يؤدون أدوارهم  دون أن ينتبهوا إلى أن األداء في المسرح المنهجي  -٣
م النفسي والجسدي الذي يختلف كلياً عن ئهيأخذ صيغاً أخرى تتفق مع األطفال وبنا الذي

 .األداء في المسرح المحترف 

  ) .إشكالية األداء في عروض المسرح المنهجي( ومما تقدم تبرز
 

  :لعل أهمية هذا البحث تتمثل في 
ي وأهمية ذلك للمشرف إن البحث تناول إشكالية األداء في عروض المسرح المنهج

المسرحي والمخرج والممثل واألطفال الذين يزجون في مثل هذه العروض، وانعكاس 
ذلك على العاملين في الحقل المسرحي الموجه لألطفال من خالل تعرفهم على مكونات 
األداء التمثيلي  بوصفه فعالً إنسانيا وفنياً وتربوياً، فضالً عن إفادة األطفال أنفسهم 

وللمراحل ) للمسرح المنهجي(رفين المسرحيين وتعرفهم على آليات األداء والمش
 . المؤدي طفالً أو ممثالً محترفاًالدراسية كافه سواء كان
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   :إلىيهدف البحث الحالي 
  . في عروض المسرح المنهجياألداءالتعرف على مفهوم 

 
  ٢٠١٤ -٢٠١٠ : ألزماني
  .اق، الموصلعرال: المكاني 

  .ة األداء في عروض المسرح المنهجييتحدد البحث بدراسة إشكالي: الموضوعي 
 

ن يمأل  نقص في المعارف العلمية حول مسألة معينة تحتاج لمآوهي فراغ : اإلشكالية
  .ذلك الفراغ بإضافات جديدة

لحقوق والعلوم منتديات ا(ما التبس من األمور وكان له حل علمي ممكن  /وهي 
  ).القانونية

  :يعرفه جودمان : األداء
 التي تعطي الفرصة لظهور النوع والجنس والحضور المادي للجسد اآلتيةهي اللحظة 

  ) .١٥١ ص –جودمان (
  :Alen:ويراه 

انه صيغة للتعبير الخالق واهم مكوناته الرئيسية هو القدرة على الكالم والحركة ويعتمد 
  ) . Alen . p69.(األطفال الطبيعية وسيلة للتعبير لجميع  على القابلياتأساسا
  Siks: وتراه 

نشاط ينبع من الذات ويرتبط بالبساطة والتلقائية واالرتجال في الحركة والحوار 
  ) .Siks . p8.(والحدث

   :إجرائياويعرفه الباحث 
للموقف الذي  الحركة المناسبة أو الحوار أو الطالب بارتجال الحدث أوهو قيام التالميذ 

  . شكالً ومعنى إلعطائهيراد اكتشاف مدلوالته ذلك بتوظيف عناصر الدراما 
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  :يعرفه كمال الدين حسين ب 

 حياتية، ره تقديم الموضوع التعليمي بشكل غير مباشر من خالل وضعه خبإعادة
 من عناصر الفن إطار مجموعة من التالميذ، في إلىوصياغته في قالب درامي لتقديمه 

  ).١٠٩حسين، ص .(المسرحي بهدف تحقيق مزيد من الفهم والتفسير
  :ويعرفه هارف 
 المواد الدراسية للمناهج درامياً وكتابة مسرحية تعتمد في مادتها على دروس منتقاة إعداد

من المناهج الدراسية التعليمية للمرحلتين االبتدائية والثانوية ومحاولة تقديم المادة 
 فني مسرحي مشوق يزاوج بين الغناء والرقص والكوميديا إطارليمية في التع

  ) .٤٨هارف، ص .(والمضامين التربوية والمادة العلمية
   :إجرائيا بأنهويعرفه الباحث 

المسرح الذي تقدمه مديرية النشاط المدرسي، ويعتمد على المناهج الدراسية للمراحل 
) المسرح المنهجي(وهوبون ضمن مهرجان  موأطفالكافة، ويقدمه ممثلون محترفون 
فنية المتبعة في  القواعد الإطار فني اليخرج عن بإطاروهدفه تقديم الموضوع التعليمي 

  .العروض المسرحية
 

 
بعمليات الجسد التي يطلق عليها ( ويتم بدرجة كبيرة األولى في مظاهره األداءفن        

 عادية وغير عادية لمادة الجسد، فجسد أخرى متنوعة ومظاهر أداء وأشياء، أحداث حركات،
صبح الطفل والموضوع شيئاً واحداً وتصبح اأذ موضوع والمحرك للعمل، الالفنان يتحول الى 

  )١٣٨شو، ص )(معدات المشاعر هي نفسها معدات الفعل
 الفني التقليدي ممثل المسرح األداء الثقافية واالجتماعية وهناك األنشطة في أداءوهناك     

 الحديث لها عالقة وثيقة بعلم االجتماع وعلم النفس األداءوالراقص، وان الممارسات العملية لفن 
 التي تعطي الفرصة لظهور النوع والجنس اآلتيةاللحظة ( هي واألداء، اإلنسانوعلم اللغة وعلم 

  ).١٥١ص جودمان،)(والحضور المادي للجسم
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 شخص يعي في وقت أو أخر انه يلعب دوراً اجتماعياً ما وإدراكنا أن حياتنا حسب كل      
أنماط مكررة من السلوك التي يفرضها المجتمع تشير إلى احتمال أن كل األنشطة اإلنسانية من 

 دون تفكير ولكننا أشياء بوعي فنحن قد نفعل األقل أنشطة تتسم على أداء أوالممكن اعتبارها 
 وعلى هذا فهناك مفهومان األداءنفعله فأن الوعي يعطيها صفة  فيها ونعي ماعندما نفكر 

 أيضا يشتمل على استعراض واألخراحدهما يشتمل على استعراض المهارات،  : لألداءمختلفان 
 من استعراض لمهارات معينة مثل فن أكثر معروفة ومقنعة من السلوك ألنماطولكنه استعراض 

  ).١١ميلسون، ص(فل في المدرسة الطوأداء الممثل، أداء
   :إلى األداء واللغات فينظر األجناساما علم 

كل وعي يشمل وعياً بالثنائية من خالل هذه الثنائية يتم تنفيذ فعل مابعد وضعه في صـورة                      
 موجود في الذاكرة، وفي العادة تـتم هـذه          أصلي نموذج   أو مثالي له    أخرنموذج  لذهنية مقاربة   

ة الشخص الذي يراقب هذا الفعل مثل جمهور المـسرح او مـدرس الفـصل او                المقارنة بواسط 
 في هذه العملية ليست المراقب الخارجي بل ثنائية الوعي فالشخص           األساسيةالعالم ولكن الركيزة    

 أداء دائماً   فاألداء معين،   ذهنيالرياضي قد يكون على وعي بأدائه الخاص حيث يقارنه بمستوى           
اك دائماً جمهور يراقب ويقيمه كأداء حتى لو كان هذا الجمهور في بعض             بالنسبة لشخص ما فهن   

 ويلـسون، .(يكون هو الركيـزة لمثـل هـذه العـروض          اإلنسان هو النفس، وان حسد      األحيان
  ).١١٢ص

اللعب الهادف، والتدريب، وممارسة ( وهي األداءوهناك ثالث وسائل رئيسية لتعلم فنون      
  -:ن هذه الوسائل بمرحلة من مراحل تكون العرض المسرحي نفسه وترتبط كل وسيلة م) األداء

 .أنفسنافمن خالل اللعب الهادف نتعلم كيف نعبر عن  -١

 هذه وإذاأخرجت، أخرىومن خالل الممارسة نتعلم كيف تتفاعل الذات المعبر عنها بذوات  -٢
مثيل الوجود، اللعب نظيراً للوجود، والتدريب نظيراً لت(الوسائل في صورة ديالكتيكية يصبح 

ويصبح العرض المسرحي نفسه هو التجميع الذي يوحد االثنين في توليفة جديدة، وتتم مراحل 
 أستوديو في وإما الملعب أوفي قاعة الدرس  (أماهذه العملية كلها في سياق العمل الجماعي، 

  ).١٥ص  هلتون،(،)التدريبات دراما المسرح
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   : األداءومن خواص 
لها استمرارية في الخطاب االجتماعي وهي عمل مفتوح للطوارئ ) Process( عملية األداء -١

 .العرضية ويصان بنتائجه 

 والمفردات األدواتالمؤدي في عملية الظهور غالباً اليخضع صورة ظهوره لوعي استخدام  -٢
 .الفنية 

 من اجل ممارسة الحياة فهو ليس مرتبط بمغزى او إنما ليس من اجل عرض مسرحي األداء -٣
 . معنى 

م هذه الميول النفسية ي في الخطاب االجتماعي وكيفية تقدة مرتبط بالميول الطبيعياألداء -٤
  .بهذا الخطاوالذهنية والفسيولوجية في 

 في الدور االجتماعي الذي اإلنساني مجموعة من المفردات التي تساعد على ذوبان الفرد األداء -٥
 ).٩٦ص علي، ( أناهفعلنا وما ا أرغبه أما) انه هو ذاته( ويرغبه يبغيه

  :ويمتاز المؤدي بمزايا عديدة منها
 .المؤدي مسكون بالشخصية  -

 لذاته ولصورة ظهوره في تماس مباشر مع الحياة،وهو جزء من ا الشخصية امتدادتعدالمؤدي  -
 .عمله اليومي 

 . حضوره واقعي يستفيد من الموهبة والحساسية التمثيلية في عمل مفيد لمعالجة واقعه  -
 

لكي نميزه عن المسرح ) المسرح المنهجي(يطلق على هذا النشاط المسرحي اصطالحاً  -
 األهداف تحقيق غايات علمية محددة، وعن اللعب التمثيلي التربوي ذي إلىالتعليمي الذي يهدف 

ب  تكوين شخصية الطالأساسي إلى الدرامية الموجهة بشكل واألنشطةالتربوية العامة والخاصة 
، وربط تجربته بمحيطه ومجتمعه، وتحقيق االستفادة الشخصية الجماعية من هذه اإلنسان –

 .التجربة 

اليشكل نوعاً مسرحياً مستقالٌ بذاته، بل يجب اعتباره أن يجب (لكن اصطالح المسرح المنهجي 
 عروضه تتم خارج المدرسة، وضمن مهرجانات أنجزءاً من التربية المسرحية رغم 

  ).١٣٠ص  لطائي،ا)(سنوية
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يتضمن هذا النوع من المسرح العروض المسرحية التي يتم تنظيمها سنوياً ضمن  -
 المسرح في مديريات النشاط ومهرجان مسرحي يقام في محافظة معينة، ويشترك فيه مشرف

 شيوعاً ويكاد يختصر األكثر الموهوبين وهذا الشكل المسرحي األطفالالمدرسي مع بعض 
 القائمين عليه من مشرفين ومعلمين وطالب، فالقليل منهم نالذهاربوي في مفهوم المسرح الت

يستطيع التمييز بين المسرح كأداة تربوية يمكن االستفادة منها في مساندة المنهج التعليمي وكأداة 
نفسية مؤثرة في بناء شخصية الطالب وبين المسرح كأداة تربوية يمكن االستفادة منها في مساندة 

 في بناء شخصية الطالب وبين المسرح كأداة ترفيهية وأثرةتعليمي وكأداة نفسية المنهج ال
 . الفنية شكالً والتهتم بالمضمون الهادف والمفيد للطالب األعمالاستعراضية تقلد 

كعملية فنية على ذات التقنيات التي تستخدم في فن المسرح ) المسرح المنهجي(يعتمد  -
مهور، لكن الفرق األساسي الذي يميز مابين مسرح كوجود نص وخشبة مسرح ومؤدين وج

الطفل التقليدي والمسرحية التعليمية، يقع في الهدف العام الذي يسعى كل منهم لتحقيقه، فبينما 
 رسالة المسرح المنهجي تسعى للمساعدة في العملية أن، نجد األغلب الترفيه في األول إلىيسعى 

ع التعليمي الذي تتناوله من  او تنوير حول الموضوالتعليمية، من خالل ماتحدثه من تأثير
  -:خالل

 .تغير في فهم واتجاهات المتلقي للموضوع التعليمي  -١

 . حب االستطالع، والرغبة في المعرفة بموضوع تعليمي او قضية تتناولها إثارة -٢

 ).١١٢حسين،ص (المساعدة على مزيد من التفسير -٣

  : في المسرح المنهجي األداء
منهجي يسهم في خلق التفاعل بين التربية والمسرح ولم يعد الهدف منه تدريب ان المسرح ال
بل إعطاء المشاركين تجربة مفيدة وخلق ) ممثلين محترفين( إعداد أو) التمثيل(الطالب على 

حلقة وصل بين المدرسة والمجتمع والمحيط وخاصة اهتمام اآلباء بنشاط الطالب، فيجب ان 
 المسرحية المدرسية  السنوية يمكن تطوير أنر شموالً، فضالً عن يصبح المسرح المنهجي أكث

 عن طريق بعض المشاريع التي تقوم بها جماعات مختلفة من الطالب أخرى مسرحية أنشطة
، أخرىوتقديم عروض مسرحية نابعة من المنهاج مثالً واستضافة مسرحية مدرسية من مدارس 
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ماعياً، خاصة في حالة مسرح المنهاج بإشراف المشرف  النص فقد يكون مكتوباً ويتم تأليفه جأما
  .والطلبة 

  : المسرحية المنهجية إعداد عند اآلتيةويوصي المختصون في المسرح التربوي بمراعاة النقاط 
، أي وإتقان أدائها القدرة على نقلها أنفسهم على الطالب الذين يجدون في األدوارتوزع  -١

 المقابلة وغيرها، واختيار النص المسرحي الذي يتناسب  الطالب بواسطةأفضلان يتم اختيار 
ويمكن في هذه الحالة اختيار مسرحية مكتوبة )  األداء(مع البيئة المدرسية وقدرة الطالب على 

تتناسب والطاقات والمهارات المتوفرة لدى الطالب وان يقوم المدرس والطالب معاً بتأليف 
 .النص المسرحي 

 الجمهور والممثلين فأنه إلفادةمستوى رفيع للعرض المسرحي مع انه البد من تحقيق  -٢
 الجو التربوي الذي وإيجاداليكون ذلك الهدف بل المهم تعزيز العالقات االجتماعية في المدرسة 

 بقدر ماهو لغايات واإلخراجينتهي بالعمل المسحي، أي ان الهدف من العرض ليس التمثيل 
 .والمشرف والطالب تربوية تنعكس فائدتها على المدرسة 

 ).١٦٠ص الشتيوي،(يجب ان يكون العرض ممتعاً ومثيراً للمشاركين معاً -٣

، يستمر توظيفه األداء ماينطبق على الدراما التعليمية من حيث توظيفها لمفهوم أنويؤكد الباحث 
  :أسباب منهالعدة ) المسرح المنهجي(في شكل 

لمنظم لعلوم و فنون المسرح فضالً عن قلة  لهم فرصة التدريب المناسب واحالتتان الطلبة أ
والقدرة على ) تنمية الشخصية(المشرفين والمعلمين المختصين وان هدف المسرح المنهجي هو 

اللفظ السليم والتكيف مع المواقف والتعبير عن المشاعر كذلك فليس الهدف هو العرض 
غم اعتماد الطلبة والمشرف المسرحي المحترف المتعارف عليه في المؤسسات والفرق الفنية، ر

على مسرحة المنهاج او نص يعتمد تجاربهم الحياتية واعتمادهم في بعض األحيان على تقنيات 
على النص االعتماد رغم تحفظ الباحث في هذه المرحلة ) إضاءة وديكور وأزياء(المسرح من 

 والحوار ثاألحداالمكتوب فاألنسب أن يعتمدوا االرتجال لفكرة محددة ينسجون حولها 
والشخصيات، فالطلبة اليزالون بعيدين عن مفهوم التمثيل بتعقيداته واشكالياته الفنية والتقنية 

 فاألداء) مخرجين او ممثلين محترفين( جعلهم إلىوأساليبه المنوعة والمسرح المنهجي ال يهدف 
االنفعالي هو ما يناسب هذه المرحلة من العمر في بساطته وانسجامه مع تجاربهم وبنائهم 
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 المواقف والحاالت التي ءادعا يعتمد الحياة والغرائز الطبيعية في ألنهوالذهني والبيولوجي 
 سمع عنها أولشخصية شاهدها ) مقلدا( فالطفل مهما فعل ال يعدو عن كونه ألدائهايتصدى الطلبة 

 لكي )حصة دراسية للمسرح(في حالة تبني مفهوم التمثيل ويمكن لهم ذلك في حالة وجود 
 وعالقاتها بإبعادهاوتجسيدها ) الشخصية( فن التمثيل ويمكنهم بالتالي تبني أسس على نيتعرفو

  .ونكما يفعل المحترف
السيما ان المسرح المنهجي يعتمد على التالميذ والطالب في العروض الخاصة 

 إعداديسهم في ( لعلم التمثيل الذي األكاديميبالمدارس وعادة ما تكون هذه الفئة بعيدة عن الفهم 
  ).١٦ص، كرومي)( وتخليصه من التصنع واالرتجال واالفتعال والمبالغة والتقليدوتأهيلهالممثل  

 إلى أدائهموذلك يؤدي ،  وبشكل قسري يؤدونه هنا يفرض عليهم كل ما األطفالالن 
ا  وتحريكها كيفماأليدي استخدام أوبتقطيبات جبين مبالغ فيها آوللشخصية بحركات فضفاضة 

، فهم يعرفون جيدا خطر األمور دون هدف، وقلما يقع الممثلون المحترفون في مثل هذه يشاءون
زيادة النشاط العديم المعنى، وعلى المخرج هنا ان يطور إدراك التالميذ والطلبة ووعيهم لفن 

  الن تقنية التمثيلبأدواتهم وأجهزتهم يمسكوا إلى أن يبقي على روحية اللعب أن على األداء
 أنفعلى المخرج هنا ) الطفل( وااللتزام بالحركة المسرحية خارجة عن ذهنية المؤدي وأساليبه

 الوقفة والحركة ايتعلمووليس طبيعيا وان ) فعال مسرحيا( الفعل الذي يؤدونه أنيوضح للممثلين 
عقدة  شخصيات مإسناد، وال ينبغي آلية والى منفذين بصورة وا العفوية ويتحولايفقدو ال دون أن

 األوان قبل األطفال نشجع أن ال يمكن الن) التشبه في الكبار (أساس كبيرة في السن على أو
 الخطب المتكلفة والحركات المتصنعة غير الطبيعية إلقاءعلى التشبه بالكبار فالتالميذ اعتادوا 

  . سلسلة من الخطب الفردية والمحاوالت الثنائية إلى) الفعالية(حتى تتحول 
مهرجانات المسرح  (ض التي يتصدى البحث لدراستها قدمت جميعها من خالل          ان العرو 

كما في نينـوى، وبـالرغم مـا    ) المنهجي (آو عليه في البصرة     أطلقاو التربوي كما    ) المدرسي
 التجربـة المـسرحية،بالتجارب     أغنـاء (تحققه هذه المهرجانات مـن جوانـب ايجابيـة مثـل            

  فنيـة،  بأعمال الفراغ   أوقاتتقطاب الجمهور واستغالل    المتنوعة،واستمرار العروض سنويا واس   
 ،ألبيـاتي )(الخ... وخلقت تنافسا بين المدارس    إليهم المسندة   األدواروعرفت المؤدين الصغار من     

  ).٥١ص 
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لذا يشير ) بالمسرح المحترف( جزء ال يتجزأ من العروض الخاصة أصبحتلكنها 
 ال تخرج عن نطاق المدرسة والصف أن  المنهجي يجبآو مهمة المسرح المدرسي أنالباحث 

 األول إال رحمه إلىالدراسي والمنهج لكي تعم الفائدة التالميذ والطلبة جميعا ويعود المسرح 
 أداءفهذا ليس من ) المسرح المحترف(ينفذ او يساوى بعروض أووهو المدرسة وال يحاكم 

  . ملة تنمية المشاركين فيه تنمية شاإلىالمسرح المدرسي الذي يهدف 
 

 في الدور اإلنساني مجموعة من المفردات التي تساعد على ذوبان الفرد األداءيعد  .١
 .انه هو ذاته  ويرغبه،يبغيهاالجتماعي الذي 

 مسكون في الشخصية وحضور المؤدي واقعي يستفيد من الموهبة بأنهيمتاز المؤدي  .٢
 . واقعةوالحساسية التمثيلية في عمل مفيد لمعالجة

يعتمد المسرح المنهجي كعملية فنية على التقنيات التي تستخدم في العروض المسرحية  .٣
 .كالنص وخشبة المسرح ومؤدين وجمهور

 او تنوير تأثيريسعى المسرح المنهجي للمساعدة في العملية التعليمية من خالل ما تحدثه من  .٤
 .حول الموضوع التعليمي

التقنية ون عن مفهوم فن التمثيل بتعقيداته واشكالياته الفنية يعتبر التالميذ او الطلبة بعيدي .٥
 . المنوعةوأساليبه

 هو ما يناسب فاألداءال يعد الطفل ممثال مهما فعل فهو مقلد لشخصية شاهدها او سمع عنها  .٦
 .مرحلتهم العمرية في بساطته وانسجامه مع بنائهم االنفعالي والذهني والبيولوجي

وال يمكن ) التشبه بالكبار (أساس على لألطفال كبيرة في السن  شخصياتإسنادال ينبغي  .٧
 . بالتشبه بالكبار األوانتشجيعهم قبل 

يوظفون كما  الفنية وبنائهم الذهني والجسدي واالنفعالي أدواتهمالممثلون المحترفون يمتلكون  .٨
 .مخزونهم الثقافي والمعرفي لتجسد الشخصيات المسندة لهم

لمهرجانات المسرحية المحترفة بالنسبة لمديريات النشاط المدرسي   ال يمكن تبني صيغة ا .٩
ال تخرج عن نطاق المدرسة والصف الدراسي أن أالن مهمة المسرح المنهجي يجب 

 .والمنهج
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 احد عشر عرضاً مـسرحياً قـدمتها مديريـة النـشاط            *)١١(يتكون مجتمع البحث من     
نينوى في المهرجانات المحلية والقطرية المخصصة لعروض المسرح المدرسي للفترة          \لمدرسي  ا

ـ   والتي تعتمد على المناهج الدراسية في تأليفها، وقام          ٢٠١٤-٢٠١٠من    مجموعـة   نبتمثيلها م
ـ         ن قبـل الباحـث عـن طريـق     الممثلين المحترفين والهواة والطالب والتالميذ، وتم رصدها م

  .المشاهدة
:   

  :ثالثة عروض هي ) ٣(اختار الباحث 
  . المعرض-٣     .        وصية ابن الشمس -٢   .        هيا نلعب -١

   :لألسباب االتيهاختار الباحث عينات البحث 
  . تقع ضمن اختصاص الباحث -١
 المخرجون من العاملين في النشاط المدرسي، ومختصون في اخراج العروض المدرسية منذ -٢
  .سنة ) ٣٠( منكثرأ

  . تتطابق مع عنوان البحث وغطت الفترة الزمنية التي تناولها البحث -٣
 قدمت العروض من قبل ممثلين محترفين وطالب وتالميذ وتنسجم مع عنوان البحث -٤
  ) . في عروض المسرح المنهجيإشكالية األداء(
  . الجهة المنتجة للعروض هي مديرية النشاط المدرسي -٥
  . الفرصة للباحث لمشاهدة العروض مشاهدة حية مباشرة  توفر-٦

  :اعتمد الباحث في اداة بحثه على 
  . النظري من مؤشرات اإلطار عنه  أسفر ما-١
  . مشاهدة الباحث للعروض جميعها -٢
  . االطالع على النصوص المسرحية -٣
  . CDأقراص -٤

                                         
  )١( ملحق رقم *
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   للعروض األرشيفية توفر المصادر -٥
*  

 
 

 
 العرض حول موضوع تلميذة تطلب منها معلمة العربية كتابة موضوع إحداثتدور 

 جهاز الحاسوب لتدخل الى شبكة االنترنت إلى والتعبير، وبعد تفكير قصير تذهب اإلنشاءلمادة 
 موقع الكواكب الفضائية وعالم ناسا المتخصص بهذا الشأن، إلىللبحث عن موضوع، ثم تدخل 

 بالحلم، حيث تلتقي مع مجموعة من الكائنات أشبه عالم عجائبي إلىلكنها تغفو للحظات لتنتقل 
، أورانوسنبتون، المشتري، الزهرة، ( وهي األرضالفضائية العجيبة التي تحيط بكوكب 

) ابن الشمس(كب الشمس فقد اسماه العلماء  كواألقرب إلىولكن كوكب عطارد هو ) عطارد
 تتعرف الطفلة هالة على كل كوكب وصفاته والمدة الزمنية وبعض الخواص الكيميائية أنوبعد 

 الكواكب إفراد وباقي ألنهمن هالة وهو حزين ) عطارد ابن الشمس( يتقدم كوكب األخرى
، يقول عطارد شجارهوأرضه وأ بناسه األرض صورة جميلة عن كوكب ا، قد حملواألخرى

 بطرح عدد من األخرىثم تبدأ الكواكب ) األرض اقطف لها وردة من أمي أوصتني أنحتى (
، ولماذا حل به هذا الخراب والدمار، ويقدم كوكب األرض عن طبيعة وتكوين كوكب األسئلة

 قهموأخال عاداتهم إلى بأن يعودوا األرضية الكرة أبناء هذه الطفلة ولكل إلىوصية ) عطارد(
  .واألمان يملؤها الحب والتسامح  كان السامية التي
 

على وفق ضربات موسيقية، ) الطفلة هالة (المسرحيةيبدأ العرض باستعراض بطلة 
 متحركة ذات ذبذبات متداخلة وملونة تعم فضاء خشبة المسرح، كداللة التفكير إضاءةتدعمها 

) الممثلة(عن طريق المرونة التي تتمتع بها ) تعبيرال( له عالقة بموضوع ئنشوالبحث عن 
 حركية، السيما مرونة الجسد وحركة إمكانيات يمنحه جسد الممثلة من أنيمكن  مستثمرة كل ما

 توظيف جسد الممثلة عن طريق تنوع مستويات الحركة الجسدية إلى عمد المخرج إذاليدين، 
                                         

  )٢(ملحق رقم *
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 التي توافقت مع المؤثرات الصوتية إليماءاتواإلشارات واوانتقاالتها عبر حركاتها الراقصة 
) الطفلة هالة (أداء المتداخلة بين الومضات والذبذبات الملونة في هذا المشهد، وترتب واإلضاءة

 على هيمنة واضحة في الحركة االنتقالية عبر مناطق المسرح النزول األخرى الشخصيات وأداء
 احد جوانبه تبعاً أو منتصف المسرح إلى اعلي يسار المسرح او الصعود أوأسفل يمين أسفلالى 

ودورها في ) الشخصية( وصفات إبعاد وقد اتضح لنا من خالل هذا المشهد األخرىللشخصيات 
 جهاز الحاسوب كي تستعين بشبكة المعلومات وتتصفح مواقع إلى) الطفلة(العرض ثم تذهب 

لطفلة  بمجموعة من الشخصيات   بالحلم حيث تلتقي اأشبه جو إلىالفضاء لكنها تغفو فتنتقل 
  .والكائنات القادمة من الفضاء 

وسط المسرح خائفة تدخل ) الطفلة هالة( الخشبة، تقف علىالمشهد الثاني، تظهر مركبة فضائية 
 لعبت دوراً في تجسيد أزياء وأقنعة وهي ترتدي األخرى تلو ةالشخصيات الفضائية واحد

 أحاسيسها وأفكارهان جاءت حركاتهم المتنوعة لنقل  الممثلين الذيأداءالشخصيات عن طريق 
 وعبر الحركات األغانيوتوضيح دورها ووظيفتها، ثم تستعرض الشخصيات من خالل 

فقد كانت متفقة مع الصفات النفسية والجسدية )  وتكوينها وخواصهاأسماءها (واإليماءات
 األغنيةركي ومرافقة  وعن طريق التشكيل الحاألخرىللشخصية ومنسجمة مع عناصر العرض 

 قنوات التعبير داعتدا التمثيلي ووعي الممثل في التواصل مع ذاته في األداءالمعبرة وتنوع 
) والتكيف الذاكرة االنفعالية، التركيز، الخيال، االنتباه، والصفاء،(الحسية المتكونة من خالل 

 التي اتفقت مع اإليقاعية تلك الشخصيات عبر الغناء والحركات إبعاداستطاع الممثلون تجسيد 
الموسيقى، فقد تحركت بمرونة جسدية عالية في جميع مناطق المسرح، عبر تشكيالت جمالية 

تهم طيلة المشهد، ينتقلون بين ا تتوقف حركأو ولم تهدأ األخرى مع عناصر العرض تضافرت
تقدم  والحركات المتسقة عن مضمون العرض، يواإليماءاتمناطق المسرح معبرين بالرقص 

 بناسه األرض صورة جميلة عن ا حملوألنهموهو حزين، ) هالة(كوكب عطارد من الطفلة 
الذي حل بها مدعمة ببعض الصور من ) بالخراب والدمار( فوجئوا إال أنهم، وأرضه وأشجاره

  .خالل الداتاشو 
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والواقع  في مزاوجة بين الحلم اآلليوهي نائمة بجانب الحاسب ) هالة(في المشهد الثالث تظهر 
 الكائنات الفضائية، والوصية التي أسماءفتدخل شقيقتها لتوقظها من النوم، فتفزع وهي تردد 

  . موضوع للتعبير إلىابن الشمس فيتحول حلمها ) عطارد (أعطاها
 العام للعرض الذي قدمته اإليقاع العرض عناصر الترقب والتشويق والمتابعة عن طريق أثارلقد 

األحاسيس طة ذلك بتجسيدها تقنيات الممثل الجسدية والصوتية لنقل الشخصيات بوضوح وبسا
وتوظيف مجمل العناصر السمعية والحركية والبصرية عن طريق ) المتلقي (واألفكار إلى

 واإليماءة وعناصر الرقص والحركة سمعيه كعناصر بناء واألغانيحضور فعل الموسيقى 
  .اصر بصرية  كعنواإلضاءة والمنظر واألزياءكعناصر حركية 

يفصح عن دواخل الشخصيات بصيغة نظاماً عالمياً فعن طريق التشكيالت الحركية التي تعد 
 أو تعكسها أن التي التستطيع اللغة المنطوقة وحدها األفعال واألفكارتعبيرية،تكشف عن كل 

ة المراد  بما يتالءم مع الحالة الشعوريواإلثارةالتعبير عنها بشكل تام كحاالت الخوف والفزع  
  . للمتلقي إيصالها

اشترك في تجسيد العرض مجموعة من الممثلين المحترفين، وطلبة هواة وفي مقدمتهم الممثلة 
 بالنسبة للهواة والتمثيل األداءاي ان العرض اعتمد صيغة ) الطفلة هالة(التي جسدت دور 

  االحترافي بالنسبة للمشرفين الذين اشتركوا في العرض
*  
 

 
 النارية واأللعاب يلعبون بالسالح األطفال العرض حول مجموعة من أحداثتدور 

اكبر ) سلطان( غير المسلية فينهره األلعاب ينصحهم بالكف عن هذه األطفال، لكن احد ةالمؤذي
 تدخل شخصية إلى أنلعب  في الاألطفال باالستمرار والتمسك بالعاب السالح، يستمر األطفال

، أرنبديك، ( المتمثلة بدمى لبعض الحيوانات ا أمامهم ألعابهستعرضم) األلعاببائع (
 يحكي أن تعريفية بكل حيوان، ثم يطلب منهم أغنيةويوزعها عليهم من خالل ) الخ......ثعلب،

في النهاية، ) حكمة الحكاية( يسألهم عن أنلهم حكاية فيها عبرة وحكمة وفائدة تربوية شرط 
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خدع الثعلب  كان يفيعن طريق الدمى وك) واألرنبالثعلب ( فيحكي لهم حكاية األطفاليوافق 
 يكتشف كذبه وخداعه فيهرب الثعلب المحتال األرنب ليستمر في اصطيادها، لكن األسماك
 الذي) الطمع واالحتيال( من خالل الحكاية األطفال حياة هانئة سعيدة، يكتشف األسماكوتعيش 

أصدقائه  فيعتذر من إليهان الحكاية موجهة ) سلطان( يمارسه الثعلب على الحيوانات ويشعر كان
  . ثم تنتهي المسرحية بأغنية معبرة عن التكاتف والتسامح وحب الوطن األطفال
 

 تعبر عن نبذ العنف والقتال من خالل التعبير بالحركة أغنيةينطلق العرض من خالل 
فهذا العرض اقتصر تقديمه على مجموعة من التالميذ من ) األطفال(ل المعبر للمؤديين والتشكي

 األغنية فن التمثيل، بعد أساسياتتكون هذه الشريحة بعيدة عن  المرحلة االبتدائية وعادة ما
يتحول المشهد وبحركات وانتقاالت غطت جميع جوانب المسرح الى ساحة قتال من خالل 

والقنابل للداللة على االقتتال والحرب، ترافق هذا المشهد موسيقى وضربات التراشق بالطلقات 
 األطفال متقطعة ترافق الحدث، ثم تهدأ ساحة القتال، فيتقدم احد إضاءةللطبول، فضال عن 

 األول فريقين إلى من خالل التشكيل الجسدي األطفالينقسم ) األلعابدعونا من هذه (ويقول 
 الذين األطفال الذي يتبنى فكرة اللعب بالسالح، والفريق الثاني كبراألالطفل ) سلطان(يقوده 

 يحدث هذا عبر الحركة والتشكيل وبمرافقه الموسيقى األلعاباليحبذون االستمرار في مثل هذه 
  . في بعض المواقف والحاالت التي تقتضي ذلك إال الحوار إلىمن دون اللجوء 

 المسلية عبر الموسيقى األلعابتبدأ باستعراض ) اباأللعبائع (المشهد الثاني تدخل شخصية 
 األطفال إلى ألعابه  التي بحوزته لكي يستدرج أهمية األلعاب والحركة للتعبير عن واألغنية

 األطفال إلى ينقسم  أخرىيستمر في عناده، مرة ) الفتى سلطان(المفيدة ونبذ السالح لكن 
 أنالذي يطلب منهم ) األلعاببائع (ضل اللعب مع  يفضل العاب السالح والثاني يفاألولفريقين، 

 عن الحكمة التي وردت يسألهميحكي لهم حكاية فيها عبرة وحكمة وفائدة تربوية ثم في نهايتها 
  .في الحكاية

عن طريق الدمى، ) واألرنبالثعلب ( متفرجين، وتبدأ حكاية األطفال إلىالمشهد الثالث يتحول 
 عرض الحكاية بشغف األطفاليتابع ) سرح داخل المسرحالم (أسلوبفقد استخدم المخرج 
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 األسماك إلى أن الى خدع الثعلب وقدرته على الخداع والحيلة لكي يستمر في صيد وبانتباه
   .لألسماك خداعه من خالل تخديره األرنبيكتشف 

صندوق ( بعد اختفاء أخرىسرح مرة مثم تنتهي الحكاية بعد هروب الثعلب، يضاء ال
عن الحكمة التي وردت في الحكاية، ) األلعاببائع  (فيسألهم عالمهم األطفال إلىعود وي) الدمى

 ويعتذر األطفال بانكسار مجموعة إلى، فيتقدم  إليهةالحكاية موجه حكمة أن) سلطان(وهنا يشعر 
 الحب والتسامح إلى معبرة يرافقها تشكيالت جسدية راقصة تدعو أغنيةويرمي السالح، لتنطلق 

  .طنوحب الو
*  
 
 

 
 المدرسة عن إلى ذهابهن إثناءيتحدث العرض عن مجموعة من الفتيات يتحدثن في 

 أمام) مستهلكاً( موضوعا أصبحالذي طلبته المدرسة، وكيف انه ) النشرات الجدارية(موضوع 
 إلىالتربوية وضرورة توفيره في المدارس، ثم ينتقلن الحاسب االلكتروني ودوره في العملية 

في المعرض يتوزعن  . أحداهنترويه ) حلم(الذي يضم الشخصيات التاريخية عبر ) المعرض(
 شخصية تاريخية معروفة ومؤثرة، ثم يبدأن بالتعرف على الشخصيات من خالل إلىكل واحدة 

اهم المؤلفات التي تركتها، والعصر الذي اسمها، اهتمامها، ومكرها، و(استدعائها والتحدث عن 
 اإلطار، تبدأ الشخصيات باالنسالخ عن )لألجيالعاشت فيه، وضرورة االستفادة مما خلفته 

 أخرى الطالبات، وتارة أمام الحي المباشر باألداءالموضوعة فيه وتبدأ بالحديث عن نفسها تارة 
وهذه ) االسترجاع(جل في حاالت  التلفزيوني المساألداءمن خالل ) الداتاشو(عن طريق 

ابن البيطار، زرقاء اليمامة، الجتري، زرياب، الخطاط حسن بن (الشخصيات هي على التوالي 
 الوحيدة بين الشخصيات العربية، الذي تدينه األجنبية هو الشخصية واألخير) مقلة، نوبل
فيعتذر لهن توظيف ) بدمار وخراب البشرية(الذي تسبب ) الديناميت( اخترع ألنهالطالبات 
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ختام التي تدعو الى الحب وتنتهي المسرحية بأغنية ال) المعرض(اختراعه، ثم تعود الطالبات من 
  .والوئام

 
 ويحملن زى المدرسةيبدأ العرض بمجموعه من الفتيات يتجمعن أمام الستار، يرتدين  

وأهميته العلمية اسب االلكتروني  الحإلىثم يتطرقن  لمادة العلوم،  نشرات جداريهأيدهنفي 
 للحديث عن حلم شاهدته فتطلب الفتيات  إحداهن وضرورة توفيره في المدارس تنفردوالتربوية

 مجموعه أمامنا ليظهر ةاالماميالستارة فتنفتح   عالم الحلم،إلى تتحدث عنه لكنها تنقلهن أنمنها 
 ثم  أمام إطاربات كل واحده منهنتتوزع الطال) إطارات( في ةمؤطرالتاريخية من الشخصيات 

  . ان تظهر وتتحدث عن نفسها ةيطلبن من الشخصيات المؤطر
 والحديث عن نفسها ونتاجها اإلطارات بالخروج من تبدأ الشخصيات ألتاريخيه: المشهد الثاني 

 والشخصيات على البشرية وفن ودورها في تقدم وأدب من علم لألجيالالفكري وما خلفته 
  ).نوبلمقلة، زرياب، الحسن بن  تري،بحال ،رالبيطابن ا(التوالي 

 عالمات سمعيه إلى مهمة المخرج في العرض المسرحي هو تحويل الكلمات والجمل إن
 للعرض المسرحي، المكونةمن خالل قيادة جميع العناصر متعددة  معان إلىوبصريه تفضي 

 األداءطالبات الالتي ال يملكن خبرة  يتمثل في الاألول) صنفين (إلى في هذا العرض األداءانقسم 
والتعبير الحركة واإللقاء  متقاربا من حيث أداءهن، فكان الجسدية والصوتيةوعمقه وتقنياته 

أدوا الذين  )الممثلين المحترفين(الجسدي والصوتي والتشكيل الحركي، الصنف الثاني يتمثل في 
 فقد استغلوا كل واإلخراج في التمثيل ويلةالعميقة والط عاليه مستمده من خبرتهم أدوارهم بحرفيه

 على وفق األداء لتجسيد شخصياتهم فهم على وعي تام بتنوع أدائيةما يمتلكون من تقنيات 
 خيال، انتباه،(  قنوات التعبير الحسيه منإعداد في ذواتهممع   ووعيهمالعلمية والعمليةمرجعياتهم 

السمعية والبصرية وا منظومة العرض بالعالمات  اغندفق ) انفعاليه، تكيفةذاكر تركيز، ،إصغاء
التي  ) هي  الداتاشومضافةوااليمائيه، فضال عن ذلك فقد اشتغل المخرج على تقنية والحركية 

 التلفزيوني الذي األداء، عبر مقلةاستغلها في عمليات االسترجاع لشخصية الزرقاء والحسن بن 
 التلفزيوني والمسرحي األداءفي ) الممثلين (ةإمكانيفتجلت  المسرحي،األداء يختلف كليا عن 

 .على السواء
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فقد اتسمت بالهدوء والوقار مع التركيز في ) وأدبيةعلمية (وبما ان الشخصيات جميعها 
علمية، فضالً عما يندرج تحت الحقائق الالنبر الصوتي على الكلمات وخاصة تلك التي تتعلق ب

السير الوقور وتوظيف اإليماءات المرافقة للكالم  حركي وصوتي يتميز بالهدوء وأداءذلك من 
  . التعبير ودالالتهأثرتالتي 

 في ألنها) اإلطار (إلى المتلقي وعودتها أمامالمشهد الثالث بعد استعراض الشخصيات التاريخية  
 معبرة أغنية الجمهور وينشدن إلى الواقع، ويتوجهن إلىمعرض،تخرج الفتيات من عالم الحلم 

  .الوحدة واالنسجام تدعوا الى 
في أداء ) المزاوجة( ميزة لهذا العرض هي عملية إلى إن أهم يشير أنويود الباحث 

 إمكانياتهن األدائيةالهاويات والممثلين المحترفين، مما ينعكس على تنمية ) الطالبات( بين األدوار
  .في العروض القادمة
 

 
بالرشاقة والحركة من خالل المرونة الجسدية ) هالة( دور شخصية أدت برزت الممثلة التي -١

وتوظيف قدرتها الجسدية عن طريق تنوع مستويات الحركة وانتقاالتها عبر حركاتها الراقصة 
  . التي توافقت مع المؤثرات الصوتيةوإشاراتها وإيماءاتها

 من خالل الرقص والحركة أدواالذين ) مثلينمجموعة الم(يخص   في مااألداء تالحم -٢
، واستظالل مساحة المسرح في الحركة االنتقالية واستطاعوا تجسيد الشخصيات بأبعادها واألغنية

 مع الموسيقى عبر تشكيالت جمالية مع اإليقاعية المتوائمةالمختلفة عبر الغناء والحركات 
  .األخرىعناصر العرض 

في تجسيد الشخصيات بوضوح ) كٍل موحد( شغف الهواة في  امتزجت خبرة الممثلين مع-٣
وبساطة من خالل تقنيات الممثل الجسدية والصوتية وتوظيف العناصر السمعية 

 بالنسبة للهواة والتمثيل االحترافي األداءوالبصرية والحركية، وقد اعتمد العرض صيغة 
  .بالنسبة للممثلين

 
 
 



  محمد اسماعيل الطائي. د.م.أ
  

 >>  
  

)١١٣( 

 

 
 فن التمثيل ولم تتمكن من التعبير أساسيات التالميذ يميل نحو المبالغة وبعيدة عن أداءن  كا-١

 العفوي السلس خاصة في المشاهد الحوارية فأدوا حركاتهم بشكل األداءالصوتي بما يتفق مع 
  . دونما هدف يشاءون كيفما أيديهمفضفاض وحركوا 

 بشكل أداءها بها، الن ألبأس بقدرة غانيواأل الحركات والرقصات أداء استطاع التالميذ -٢
  . من المشاهد الحوارية الفردية او الثنائية أكثرجماعي يسهل تجسيدها 

 داخل العرض المسرحي لتقنية مضافة تتسم بأداء يختلف عن أدائي توظيف الدمى كأسلوب -٣
ة عبر الشكل العام للعرض المسرحي، وتطلب مهارات وقدرة صوتية عالية لتجسيد الشخصي

  .تقنية الدمى 
 

اذ  الشخصيات التاريخية بالهدوء والوقار والتركيز في النبر الصوتي على الكلمات أداء اتسم -١
 أغنت التعبير المرافقة للكالم التي اإليماءاتبالهدوء والسير الوقور وتوظيف األداء الحركي 

  ودالالته 
 والتعبير الجسدي والصوتي والتشكيل واإللقاءبالتقارب من حيث الحركة  الطالبات أداء امتاز -٢

  . وتقنياته الجسدية والصوتية األداءالحركي ذلك بعد امتالك الطالبات خبرة 
 الهواة والموهوبين مع خبرة الممثلين المحترفين، لتنصهر االداءات أداء زاوج المخرج بين -٣

  .ني بين الهواة والمحترفين جميعها في العرض ويتحقق التالقح الف
 

 شخصياتهم بحرفية عالية أداء الفني جسدياً وصوتياً يمكنهم من وإعدادهم خبرة الممثلين إن -١
  .في عروض المسرح المنهجي التي تناولها البحث 

  . المعبر والمتقن في عروض المسرح المنهجي األداء لم تحقق الطالبات القدر الكافي من -٢
  . لعدم تأهيلهم فنياً لمثل هذه العروض نتيجة لدى التالميذ األداء تجسدت إشكالية -٣

 
  . والياته في الدراما والمسرح المدرسي األداء ضرورة االطالع على تقنيات -١
 مهرجانات خاصة للمسرح المنهجي للمراحل الدراسية كافة وعرضها إقامة ضرورة -٢

  .العام للمدارس وليس للجمهور 
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 .دراسة األداء في عروض المسرح الجامعي  -
 

التمثيل بين العفوية والمبالغة في عروض المسرح المدرسي : البياتي، زهير حميد علوان  -
 دراسة تحليلية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، في العراق

٢٠٠٥. 

محمد لطفي .، ترجمة دواألداءالمرشد في السياسة : ، وجي دي مان ثإليزابيجودمان،  -
 .٢٠٠١امين الرباط، مركز اللغات والترجمة، اكاديمية الفنون الجميلة، القاهرة، .نوفل، د

 .٢٠٠٤المسرح التعليمي، الدار المصرية الللبنانية، القاهرة،: حسين، كمال الدين  -

 أكاديميةامين الرباط،مركز اللغات والترجمة : المسرحي، تاألداءسياسات : شو، باركيز -
 .١٩٩٧الفنون الجميلة، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، القاهرة، 

،  عالم الفكرملحوظات حول المسرح التربوي، التجربة البريطانية،: الشتيوي، محمود -
 .١٩٨٨، الكويت ٤عدد

 أطروحةيل والخطاب االجتماعي،  في التمثاألداءمهارات فن : علي، هيثم عبد الرزاق  -
 .٢٠٠٣دكتوراه غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، 

 للطباعة والنشر، األثيردراسات في المسرح التربوي، دار ابن  : إسماعيلالطائي، محمد  -
  .٢٠١٢جامعة الموصل، 

 .١٩٨٣المسرح المدرسي، مطبعة وزارة التربية، بغداد،:  عونيكرومي، -

منه سالمة، مركز اللغات والترجمة، . ت د: االداء مقدمة تعبيرية فن : ون، فارفينويلس -
 .١٩٩٩اكاديمية الفنون الجميلة، القاهرة، 

 www.droit-dz.com: منتديات الحقوق والعلوم القانونية  -

المسرح التعليمي، دراسة نصوص، دار الشؤون الثقافية، العراق، : هارف، حسين علي  -
 .٢٠٠٨بغداد،

 لإلبداعصليحة، مركز الشارقة  نهاد.نظرية العرض المسرحي، ت، د: لتون، جوليان ه -
 .٢٠٠١الفكري، االمارات العربية،الشارقة، 

 .٢٠٠٠، الكويت، ٢٥٨سايكولوجية فنون االداء، عالم المعرفة، عدد : ويلسون،جيلين  -
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 ت مسرحيةال اسم المؤلف المخرج العرض تاريخ
 ١ األغلى الفاكهة جدعان عبداهللا جدعان عبداهللا ٢٠١٠
 ٢ الحديقة جدعان عبداهللا ألجميلي احمد ٢٠١٠
 ٣ المكيدة فاضل رعد الطائي موفق ٢٠١٠
 ٤ نلعب هيا جدعان عبداهللا جدعان عبداهللا ٢٠١١
 ٥ والرصيف البائع جدعان عبداهللا احمدألجميلي ٢٠١١
 ٦ المعرض جدعان هللاعبدا الطائي موفق ٢٠١١
 ٧ الشمس ابن وصية جدعان عبداهللا احمدألجميلي ٢٠١١
 ٨ والمجنون الجان مرعي بيات مرعي بيات ٢٠١٢
 ٩ مسرحية بروفة جدعان عبداهللا جدعان عبداهللا ٢٠١٣
 ١٠ حواء بنات جدعان عبداهللا ألجميلي احمد ٢٠١٣
 ١١ األرض أصدقاء جدعان عبداهللا ألجميلي احمد ٢٠١٣
 ١٢ مهرج فرجة جدعان عبداهللا ألجميلي احمد ٢٠١٤
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   تاريخ قبول النشر  تاريخ استالم البحث

٢٥/٥/٢٠١٤  ١٩/٣/٢٠١٤  
  

 
ذكـرا  ، يهدف البحث إلى التعرف على كيفية استثمار الطالب لوقته في مدينة الموصل             

ووضع ترتيب تسلسلي لألنشطة التي تمارس وذلك في فترة العطلة الصيفية ومن            ، م أنثى كان أ 
وكان من نتائج البحث إن معظم األنشطة التـي  . ثم الكشف عن الدور التنموي للوقت المستثمر     

غير أن هناك أنـشطة أخـرى       ، يستغل بها الطلبة وقتهم في العطلة تحقق هدفا تنمويا او أكثر          
  .وهناك أنشطة أخرى قليلة تضر بالتنمية، ة توجيهها لتكون مع او ضد التنميةتعتمد على طبيع

THE DEVELOPING INVESTMENT OF TIME  IN SUMMER 
HOLIDAY. 

A FIELD STUDY FOR A SAMPLE OF STUDENTS IN CITY OF MOSUL 
 

Lect. MARAH MOUYAD HASAN 
ABSTRACT 
       The research aims at identifying haw the students in Mosul city 
whether they were male or female invest their time and arranges the 
activities in summer holiday and shows the developing role of  invested 
time. 
       The research find out that most of activities which students 
exploits their time  achieved  more than one development aim. Another 
activities depend on way of direction to be with or against development 
and there are a little of activities damage of development. 

 
                                         

 ،الموصلجامعة  مركز دراسات  الموصل، مدرس.  
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مقولة تناقلتها األلسنة منذ القدم تأكيدا علـى أهميـة          ، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك       

الوقت الذي من الممكن أن يكون نعمة إذا أحسن اإلنسان استثماره في األعمال الـصالحة وبمـا                 
، وفي جانب آخر يمكن أن يتحول الوقت إلى نقمة إذا أسيء اسـتخدامه            ، يرضي اهللا ويفيد البشر   

 كان أم    رجالً  وكبيراً من هنا تأتي أهمية حسن استثمار الوقت لكل فرد من أفراد المجتمع صغيراً            
  .امرأة

 من السنة    طويالً والطالب أو الطالبة  في المدرسة أو في المعهد أو الجامعة يقضون وقتاً              
ـ       ، في الدراسة وتحضير الواجبات    شاؤون ولديهم وقت آخر يعد وقتا حرا لهم يمارسون فيه مـا ي

وقد قمنا باختيار ذلك الوقت لنرى فيمـا        ، من النشاطات واألعمال أال وهو وقت العطلة الصيفية       
ضم هـذا البحـث     . يستثمره طلبتنا وما يحققونه للتنمية على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع           

نـاول  المبحث األول كان تحديدا لإلطار المنهجي للبحث أما المبحث الثاني فقـد ت            ، ثالث مباحث 
االهتمام باستثمار الوقت وفقرة أخرى تناولت الطالب فيما يقضي وقتـه فـي العطلـة الـصيفية         

أما المبحث الثالث فقد خصص للجانب الميداني مـن البحـث           ،وتأثير هذا االستثمار على التنمية      
 .تبعه عرض النتائج ثم التوصيات والمقترحات

 
 
يعد مفهوم استثمار الوقت من المفاهيم الشائعة في أي زمان ومكان فهو ال يقتصر علـى               

وقد نعني به استثمار الوقت في العمل او في المنزل او في أي مكان آخر وقد                ، إنسان دون غيره  
  .نعني به استثمار كل سنة او شهر او يوم او حتى دقيقة

دوام بالمدرسة ثم يعود إلى المنـزل ليكمـل مـشواره           والطالب يقضي معظم وقته في ال       
الدراسي بتحضير الواجبات المنزلية و تحضير االمتحانات والوقت المتبقي يكون للراحـة مـن              
الدراسة او القيام ببعض الواجبات المنزلية او مرافقة األصدقاء وبما أن الوقـت الـذي يقـضيه                 

بقي علينا أن نتساءل عـن الوقـت الـذي    ، ثنانالطالب في التعلم مطلب تنموي ال يختلف عليه ا       
يقضيه الطالب في فترة العطلة وخاصة الصيفية هل يستثمره استثمارا له مردود ايجـابي علـى                
التنمية بالنسبة له وألسرته و لمجتمعه ويحاول تقليل الوقت الضائع هدرا دون أي فائدة أم يستغله                

  .ا السؤال انطلقت فكرة بحثنامن هذ، بشكل يضر بالتنمية له وألسرته ومجتمعه
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  .التعرف على كيفية استثمار الطالب لوقته في العطلة الصيفية ذكرا كان أم أنثى -١
 .وضع ترتيب تسلسلي لألنشطة التي تستثمر في العطلة الصيفية -٢
 .الكشف عن الوقت المستثمر ودوره التنموي في العطلة الصيفية -٣

 
   فيتتجلى أهمية البحث

يتناول موضوع ذو عالقة بشريحة عريضة في المجتمع وهي شريحة الطلبة سـواء             -١
 لطلبة الدراسة الثانوية أم الجامعية

يدمج بين تخصصين في مجال علم االجتماع هما علم اجتماع التنمية وعلم اجتمـاع               -٢
 .الفراغ وذلك من خالل ربط استثمار الوقت بالتنمية

 
 من البحوث الوصفية التحليلية استخدم فيه منهج المسح االجتماعي عن طريق            يعد البحث   

  .وكذلك المنهج المقارن، العينة
 
ولتمثيل مجتمع البحث بـصورة     ، مما الشك فيه أن عينة البحث هم طلبة مدينة الموصل           

 ٢٤لـى    سـنة إ   ١٦أكثر دقة تم اختيار العينة من ضمن الفئة العمرية المحصورة بين عمر             
سنة لتشمل طلبة المدارس اإلعدادية والمعاهد والكليات وقد استبعدنا طلبة المرحلة المتوسطة            

وقد بلغت  ، واالبتدائية لعدم نضوج توجهاتهم واعتماد الكثير منهم على ما يخططه األهل لهم           
ـ          ،  طالبا وطالبة  ١٢٠عينة بحثنا    ع قسموا إلى قسمين متساويين من  الذكور واإلناث أي بواق

  . لكل منهما وقد تم اختيار أفراد العينة عرضيا٦٠
 

تم اعتماد االستبيان كأداة مناسبة للبحث والذي وزع على أفراد العينـة لإلجابـة عـن                  
 إلبداء آرائهم وتصحيحاتهم عليه ثم      وقد تم عرضها أوال على مجموعة من الخبراء       ، فقراته

ية هذا فضال عن المالحظة والمقابلة التي أجريت مـع          وزع على أفراد العينة بصورته النهائ     
كما ال ننسى االسـتعانة     ،  لوقت عطلتهم الصيفية   معدد من الطلبة للكشف عن واقع استثماره      

  .باألدبيات التي كتبت حول الموضوع



  -دراسة ميدانية لعينة من طلبة مدينة الموصل-  التنموي للوقت في العطلة الصيفيةاالستثمار
  

   
  

) ١٢٢( 

 

  االساليب اإلحصائية
  

    ١٠٠×             =  ية ئوالنسبة الم
  

  ١٠٠×                             =                  الوزن الرياضي 
  

  

  ال اقوم بذلك / نادراً     ك قتكرار  / رك أحيانا    تكرار  / أك     تكرار دائماً / دك 
  حجم العينة/ ن 

 
  مدينة الموصل/ المجال المكاني 
   طالب وطالبة١٢٠/ المجال البشري 

  ١/٣/٢٠١٤ الى ١/١٢/٢٠١٣من / المجال الزماني  
 

 
 
 ما لدى الفرد من مخزون زمني يقاس عادة بـاليوم وكيفيـة توزيـع               بأنهيعرف الوقت       

 بصورة متتابعة بهدف    األفراد والعشرين كما وكيفا في مجمل نشاطات وسلوكيات         األربعساعاته  
فرد في كل واحـد مـن هـذه النـشاطات      االستثمار الرقمي الدقيق الذي يصرفه ال      إلىالوصول  

  .)١( منها او الحرةاألساسيةبالقياس الزمني سواء النشاطات 
ومن خصائص الوقت انه يمر بسرعة محددة وثابتة ويتحرك بموجـب نظـام معـين ال         

 وقـت  : هـي  أقـسام  ثالث   إلىويقسم الوقت عند البعض     ، )٢( او استرجاعه او خزنه    إيقافهيمكن  
والذي يهمنا من هـذه الدراسـة بعيـدا عـن التقـسيمات      . )٣(ووقت الفراغالعمل ووقت الراحة   

 قضى وقتا طويال في متابعـة       أنالمذكورة هو الوقت الذي يتمتع به الطالب بالعطلة الصيفية بعد           
  .الدراسة والدوام 

  
 

 ١×ك ق+٢ × رك  + ٣ × اك + ٤× د        ك 

 ٤× ن 

 

 الكل

 الجزء
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 للوقت او   ألمثلاهرت مرادفات عديدة لكلمة استثمار الوقت فهي تعني كذلك االستغالل           ظ  

 ونعني بـه    ، الوقت إدارةكما ظهر هذا المفهوم عند اإلداريين تحت عبارة         ، االستفادة من الوقت    
وهـو كـذلك   ، االختيار الصحيح والتخطيط والترتيب والتنظيم لألعمال بما يحقق الهدف المنشود     

  .)٤(مهارة الفرد في السيطرة على الوقت المتاح للعمل في حل المعوقات الخارجية
 

 الفائدة والعيش الكريميعرف إجرائيا بأنه استغالل الوقت والتحكم فيه وتنظيمه بما يحقق   
  . في مختلف المجاالت الثقافية والنفسية واالقتصادية والدينيةوينمي المهارات والمعارف للفرد 

 
 

وما يحققـه الفـرد والمجتمـع مـن     ،  والمجتمعاتلألفرادكان العمل هو الشغل الشاغل    
مكاسب مادية ومعنوية من العمل هو معيار النجاح والتقدم وقد بقى هذا المفهـوم راسـخا فـي                  

 العمل وذلك لضيق هـذا      إطارفلم يكن هناك اهتمام بالوقت المتبقي خارج        ،العقول ولقرون طويلة  
وفي العراق علـى سـبيل      ،  فقد كان يستغل بالراحة والنوم بعد يوم العمل الشاق         ،لوقت وقصره ا

 المجتمع بين وقت العمل ووقت الفـراغ        أبناءالمثال وقبل الخمسينات من القرن العشرين لم يميز         
 بأنـشطة  العمل والمعيشة فما كان لهم بسبب ذلك فرصـة للتفكيـر    أنشطة كانوا مشغولين في     إذ

 انه بعد دخول التحضر والتنمية االقتصادية والتـصنيع       إال،  في وقت الفراغ المتبقي لديهم     ايؤدوه
 التنشئة وانتشار الثقافة والتربية     أساليب وتطور   األفرادالى المجتمع وبعد ارتفاع مستويات معيشة       

  وقت الفراغ والترويح وبدأ السكان على اخـتالف انحـداراتهم          أنشطةوالتعليم ظهرت وتحسنت    
 اسـتثمار   لألفراد أتاحتومن الوسائل المتاحة التي     ، )٥(وطبقاتهم يتهافتون عليها ويستفيدون منها    

الوقت ظهور المذياع والتلفاز والصحف والمجالت والكتب والحدائق والمتنزهـات والمكتبـات             
  .)٦( االصطياف والنوادي والجمعيات والمسارح والمقاهي والمسابحوآماكنالعامة والمتاحف 

 بدأوا يخفـضون    إذ العمل في الدول الصناعية كذلك       إطارظهر االهتمام بالوقت خارج     و  
 العمل مقابـل    أثناءوظهر اتجاه نحو حذف فترة التوقف       ،  والسنوي واألسبوعيمدة العمل اليومي    

وما جـرى فـي الـدول       ، )٧( فقط أيام العمل هو خمسة     أسبوع أما، أبكرمغادرة العمل في وقت     
 ففي السابق كان الدوام في المدارس على فترتين صـباحية     أيضاق في العراق    الصناعية اخذ يطب  
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 الدوام متواصال وذلـك     وأصبح فترة االستراحة هذه     إلغاءومسائية تتخللها ساعتان لالستراحة تم      
 يومان بدال من يوم واحـد السـتثمار        األسبوعية العطلة   أيام أصبحتلعدم اضاعة الوقت وكذلك     

  .للوقت وتنظيم اكبر أفضل
وفي الجانب العلمي بدأ االهتمام بالوقت ودراسته من قبل علوم مختلفة ففي حقـل علـم                  

االجتماع ظهر فرع مستقل بدراسة الوقت وذلك بعد الحرب العالمية الثانية سمي علـم اجتمـاع                
د  وعلم االقتصا  اإلدارةكما اهتم علم    ، أهداف الفراغ وما تحققه من      أنشطة اهتم بدراسة    إذالفراغ  

 الوقت وميزانية الوقـت  إدارة وظهرت مفاهيم    األمثلبالوقت وكيفيه تنظيمه واستغالله االستغالل      
 من اهتم بموضوع ميزانيـة الوقـت   أول ) سوروكن ( األمريكي   ويعد العالم االجتماعي  ، وغيرها
تي  والخـدما اإلنتاجي والجماعات بحيث يكون مردوده األفراد تقسيم الوقت من قبل  أهميةوتتزايد  

 وتحويـل   االيجابيـة  الفـراغ    أنشطة تأخذ بالحسبان ضرورة ممارسة      بطريقةلمصلحة المجتمع   
  .)٨(األفراد إمكانيات وقت تستثمر فيه إلىالوقت الحر 

 فـي العمـل وعـدم       اإلنسان انغمار   أن إلى زيادة االهتمام بالوقت واستثماره ترجع       إن  
 عاجال روح العمل المبـدع الـذي        أم آجال  يقتل عنده  أنمشاركته في نشاطات وقت الفراغ البد       

 في نشاط الفراغ فقـط وعـدم دخولـه          اإلنسان انغماس   إن أخرىمن جهة   ، يستفيد منه المجتمع  
 يؤثر تأثيرا سلبيا في تقدم المجتمع المادي والحضاري ويسبب عـدم      أن المثمر البد    اإلنتاجمجال  

  .)٩(االستمتاع بنشاطات الفراغ
 على ضرورة اسـتثمار الوقـت   التأكيد في اإلسالمي دور ديننا  ال ننسىأن يجب  وأخيرا  

ن الكريم والسنة النبوية فقد اقسم اهللا سـبحانه         آ في القر  التأكيداتاستثمارا ايجابيا وقد جاءت تلك      
فرغـت  فـإذا   (النـشراح    فـي سـورة ا     أيضاوقال  ) والضحى(،) والعصر(وتعالى بالوقت فقال  

إهـدار   الوقت ويحـذرهم مـن       بأهمية دائما ويذكرهم    وقد كان رسولنا يحث صحابته    ، )فانصب
 أخـرى عمرهم فيما ال ينفعهم كالملهيات والخمر والميسر والوقوف في طرقات الناس من جهة              

 يقضي كل وقته    أنيريد من المسلم      ال واإلسالم،  عقولهم وإراحة أجسامهميشجع فيهم القوة وبناء     
 نشاطه وحيويته وان يكون فراغه بناء وإصالحا        يهإل يتمتع بالوقت الذي يعيد      أنبالعمل بل يجب    

 يـشبع كـذلك     أن فقضاء وقت الفراغ عند المسلم يجـب         األرضوسعيا في الخير وعمرانا في      
  .)١٠(بالعبادة التي تدخل في قلبه البهجة والسرور فضال عن األمور الدنيوية األخرى
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ك معوقـات تحـول دون       هنـا  أن إالعلى الرغم من كل ذلك  االهتمام باستثمار الوقت            
  -:استثماره منها 

وهي تبدأ من خالل ما تعلمه الفرد في بداية         /  عدم وجود التثقيف والتوجيه بالصورة المطلوبة     -١
 سـواء المـسموع او   اإلعـالم ويلعـب  ، حياته اقتداء بوالديه وذويه في كيفية تعاملهم مع الوقت  

  األخرى في هذا المجالسات االجتماعية  والمؤساألسرةالمقروء او المرئي الدور المكمل لدور 
مما يعني تـداخل    /  وقت فراغ  أم وقت عمل    أكانعدم احترام الوقت والميل نحو هدره سواء        -٢

 بكل ما يترتب علـى ذلـك مـن تـدني           األخرى األوقاتالوقت المخصص للعمل مع غيره من       
  . المتوقع القيام بهااألدوار تصادم إلى إضافةمستوى االنجاز 

 أداءوهذا العامل يشكل ضابط دائم لتكامل       /  لرقابة على استثمار الوقت استثمارا كليا     ضعف ا -٣
  . تلكؤ قيام العاملين بالمهام المطلوبةإلىوضعف الرقابة يقود ،  مؤسسةأليةالمهام 

كثيراً من الـشباب   إن/  الحرةأوقاته يستثمرها الفرد في    أن ضعف الموارد المالية التي يمكن       -٤
 خصوصا في وطننا فمـا زال الـشباب  يبحثـون            الموارد المالية الكافية الستثمارها   ليس لديهم   

 انتشار البطالة وقلـة فـرص   أنكما ،  من المعيشةاألدنى عن الحد  األخرىكغيرهم من الشرائح    
  .)١١( المواردشحةالعمل المعروضة قد ساعدت بدورها على 

 
العطلة الصيفية موسم ينتظره الطلبة بفارغ الصبر طيلة العام الدراسي لكي ينالوا الراحة               

التي كانوا يرجونها خاصة بعد االمتحانات النهائية المرهقة والدراسة التي استغرقت وقتا طـويال            
  ؟أشهر من ثالث ألكثروالسؤال هو كيف يستغل هذا الوقت الذي يمتد ، وجهدا مرهقا

 الترويح عن الـنفس وممارسـة       إلىلة الصيفية تنقل الطالب من هموم المذاكرة         العط إن  
فكل شاب  ،  الدراسة أيام التطوعية التي لم تكن ممارستها سانحة بما فيه الكفاية           واألنشطة األعمال

 وتشبع ميوله وتتفق مع اتجاهاتـه       إليها فراغه األنشطة التي تروق له وتجذبه        أوقاتيمارس في   
 التي يمارسها الشباب كثيـرة   واألنشطة، ده على الترويح عن نفسه وتشعره بالسروروقيمه وتساع 

 الرياضـية والثقافيـة واالجتماعيـة       واألنديـة  منظمة تمارس في مراكز الشباب       أنشطةبعضها  
 فـي الـشوارع او البيـوت     األصـدقاء  غير منظمة تمارس فرديا او مع        أنشطة اآلخروالبعض  
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،  مفيدة للشباب تنظمها الدولة وتشرف عليها      أنشطة الرسمية   األنشطةد  وتع،  اللهو وغيرها  وأماكن
  .)١٢( غير الرسمية فبعضها مفيد وبعضها غير مفيداألنشطة أما

 في العطلة الصيفية قد تكون ضارة وتعـود بـضررها           األنشطة ممارسة بعض    غير إن   
رة التنميـة المرجـوة     وهي بهذا تعد ممارسات سلبية تعيق مسي      ، على الفرد والجماعة والمجتمع   

 فعلى المـستوى الفـردي تـؤثر تلـك الـسلوكيات            .للشباب عموما والطلبة منهم بوجه خاص     
 إلـى  الـذي يـؤدي      األمروالنشاطات السلبية على الفرد من الناحية الصحية والنفسية والفكرية          

 تلـك  ومـن  ، الشخصية التي يسعى الفرد لتحقيقها واألهدافصعوبة تحقيق الغايات واالحتياجات     
، آخره إلى االباحية األفالم على االنترنت او مشاهدة      اإلدمان السلبية تناول المسكرات او      األعمال

 على العالقات االجتماعيـة     التأثير إلى على مستوى الجماعة تؤدي ممارسة النشاطات السلبية         أما
ى المجتمع  وعلى مستو ،  المحيطة به في المجتمع    األخرى والجماعات   بأسرته الشخص   تربطالتي  

 استغالل موارد المجتمع بشكل فعال عالوة علـى انتـشار           إساءة إلىيؤدي سوء استغالل الوقت     
 ظـاهرة   أهمها تالزم بعض المجتمعات والتي من       أصبحتبعض العادات والظواهر السلبية التي      

  .)١٣( وعدم ممارسة القراءة والتثقيف الذاتيةالمسؤوليتحمل عدم الكسل وعدم االلتزام و
ن جانب آخر إذا ُأحسن استثمار الوقت الذي يعد سالحا ذو حدين فانه سـيترك آثـارا                 م  

فعموما يعمل االستثمار الجيد للوقت     ، ايجابية على التنمية على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع       
وهو فرصة اللتقاط األنفاس بين الفترات الطويلة للدراسة او العمل المـستمر            ، على زيادة اإلنتاج  

ولهذا السبب نشأت فكرة العطلة واإلجـازات       ، يساعد على التخلص من التعب وزيادة االنجاز      إذ  
كما أن االستثمار األمثل لوقت الفراغ يعد مصدرا من مصادر الرضا الـذاتي            ، منذ عهد الرومان  

واإلحساس بالسعادة إذ يساعد الفرد على تنمية هويته الذاتية التي تعتبر هامة في المحافظة علـى             
وتساعد أيضا على حل المشكالت واتخاذ القرارات واالتجاه نحـو          ، حة الفرد النفسية والبدنية   ص

ويمكن أيضا النظر إلى أنشطة وقت الفراغ على أنها جوانب عالجية إذ تـساعد علـى                ، االبداع
كمـا يمكـن   ، تنمية االساليب والمهارات التي يمكن االستفادة منها في إعادة التوافـق والتأهيـل          

دامها كأساليب وقائية تحرر األفراد من التوترات المعيقة التي قد تمـنعهم مـن المواجهـة                استخ
  .)١٤(الناجحة والتعامل المناسب مع الحياة
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وقبل الخوض في تفاصيل االستثمار التنموي للوقت يجب أن ال تفوتنا حقيقة أن بعـض                 
 تكون ذات طـابع ثقـافي او   األنشطة التي تمارس في العطلة  الصيفية تحمل أكثر من جانب فقد    

وبمتابعة أكثر تفصيال للـدور التنمـوي الـذي         ، اجتماعي وفي اتجاه آخر تحمل جوانب ترفيهية      
يظهر نتيجة لالستثمار الفعال للوقت نجد انه قد يلجأ بعض الطلبة إلى ممارسة بعـض األعمـال          

مـا يالئـم حتـى    فهناك من األعمـال  ، التي يحصلون من ورائها على اجر في العطلة الصيفية       
األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة وكثير من هذه األعمال هي أعمال لبعض الوقت ولها فوائد               

فهي تتيح له فرص استكشاف مختلف األعمال وبذلك تمكنه من معرفة ميولـه المهنيـة               ، متعددة
 يحقـق للطالـب     كما أن العمل  ، )١٥(وبالتالي تساعده على اختيار المهنة او النمط المهني لمستقبله        

مقومات الذات واالنسجام مع المجموعة في البيت او المحيط الخارجي وفـي العمـل تكتـشف                
 فضال عن أنها تقـضي علـى   )١٦(القدرات والمهارات ويصبح الفرد قادرا على االبتكار والتجديد      

  .الملل والروتين الناتج من البقاء في المنزل
لعشرين يتميز بتدفق المعلومات وتنوعها الورقية      وفي اتجاه آخر وبما أن القرن الواحد وا         

 عموما والطلبـة  دلذا فعلى االنفرا، منها او االلكترونية والتي تحمل في طياتها الحقائق والمعارف 
خصوصا أن يستغلوا وقت فراغهم في االستفادة من هذه المعلومات وعدم االكتفاء بما يعطى لهم               

انية االطالع على كل ما يصدر فـي العـالم فـي شـتى     فهذه المعلومات تتيح إمك   ، في المدارس 
كما أن المعلومات تجعل القارئ يتكيف مع التغيرات التـي يـشهدها        ، المجاالت وبمختلف اللغات  

العالم في االقتصاد والتربية واالجتماع والثقافة وغيرها وتبلور طرق التفكيـر وبالتـالي تحقـق               
أن يكثروا من القراءة والمطالعة عن طريق االنترنـت  لذا على هؤالء ، التقدم واالزدهار للمجتمع  

وقد يلجـأ الطالـب فـي العطلـة     ، )١٧(او المكتبة التي تضم مختلف الكتب والمراجع والدوريات       
الصيفية إلى االستمرار في الدراسة والتتبع العلمي وخاصة بالنسبة للذين اجلوا او أكملـوا فـي                

 والذي يكون هدفهم زيادة المعرفة والتعرف على المواد         اختباراتهم المدرسية او الطلبة المتفوقين    
  .الدراسية للعام المقبل كما يحصل لطلبة الصف السادس اإلعدادي ويعد ذلك إثراء معرفيا

وإذا قضى الطالب جزءاً من وقته في األنشطة الترويحية االيجابية  التـي تـتالئم مـع                   
 شخصيته وتكامل عناصـرها وقـدرتها علـى         رغباته وميوله وإمكاناته فأنها تساعده على إنماء      

ومن بين تلك األنشطة الترويحيـة      ، إشغال األدوار المجتمعية  التي تتالئم مع إمكاناته ومؤهالته        
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برامج اإلذاعة والتلفزيون فمن فوائدها التسلية والترويح والتعرف على المشاكل واألخبار العلمية            
  .)١٨(التطورات على المستوى المحلي والعالميوالثقافية والفنية والمجتمعية واالنجازات و

ومن بين األنشطة األخرى التي يمكن ممارستها في العطلـة الـصيفية هـي األنـشطة                  
الرياضية وعادة ما تمارس في البيوت او األندية الرياضية او في الساحات مع األصـدقاء فهـي       

كمـا أن   ، وتصقل الشخـصية تشغل الوقت وتنشط العقل وتبعث النشاط والحيوية وتجدد الطاقات        
 في المحافظة على لياقة الجسم ورشاقته، وممارستها بطريقة منتظمة يعود بالنفع            الرياضة  دور  ل

 السعرات الحراريـة وتحـافظ علـى    ق تساعد على حروهي ،الكبير على صحة الجسم وحيويته  
ت اإلصـابة    كما إنها تقلل مـن احتمـاال       ،المستوى المطلوب لوزن الجسم وتحسن المظهر العام      

 في تحقيق مكاسـب عديـدة منهـا    ا ايجابياممارسة األنشطة الرياضية لها تأثير   و،  )١٩(باألمراض
 التركيز فضال عن تنمية المواهب والقدرات واالندماج مـع المجتمـع            وزيادةالتخلص من الكآبة    

تعمـل  إلى جانب ذلك فهـي       والترويح عن النفس وتنمية روح التعاون والشجاعة والثقة بالنفس        
   . )٢٠(على تفريغ االنفعاالت

هذا إلى جانب األنشطة الفنية التي لها دور مهم في سـد وقـت الفـراغ والتـي تمـنح          
األشخاص الذين يزاولونها درجة من الرضا النفسي واإلقناع إضافة إلى أهميتهـا فـي تطـوير                

فـي المجتمـع    الجوانب الذوقية والحسية كما يمكن أن تعتبر سمة من سمات التطور الحضاري             
  .)٢١(ويمكن أن تؤدي دورها في إعادة بناء التراث من جديد

 
قبل الخوض في تفاصيل استثمار الوقت لطلبتنا في العطلة الصيفية وهـل حقـق هـذا                  

د تـساعدنا  البد لنا من إيضاح بعض الحقائق عن عينة بحثنا التي ق          ، االستثمار مطلبا تنمويا أم ال    
  ).١(وذلك بمتابعة الجدول ، في تفسير بعض الحقائق

  البيانات العامة للطلبة) ١ (جدول
  %  ك  المتغير

  ٥٠  ٦٠  ذكر
  ٥٠  ٦٠  انثى

  الجنس

  ١٠٠  ١٢٠  المجموع



  مرح مؤيد حسن. م
  

 >>  
  

)١٢٩( 

 

٢٥،٨  ٣١  ١٨-١٦  
٣٩،٢  ٤٧  ٢١-١٩  
٣٥  ٤٢  ٢٤ -٢٢  

  العمر

  ١٠٠  ١٢٠  المجموع
  ٣٠،٨  ٣٧  إعدادية

  ٢٠،٨  ٢٥  عهدم
  ٤٨،٤  ٥٨  جامعة

  المرحلة الدراسية

  ١٠٠  ١٢٠  المجموع
٣٠  ٣٦  ٥-٣  
٤٥  ٥٤  ٨-٦  
٢٥  ٣٠  ١١-٩  

  عدد أفراد األسرة

  ١٠٠  ١٢٠  المجموع
  ٢٠  ٢٤  جيد جدا

  ٧٤،٢  ٨٩  جيد
  ٥،٨  ٧  ضعيف

الوضع المعاشي 
  لألسرة

  ١٠٠  ١٢٠  المجموع
 ٦٠ر واإلنـاث والبالغـة   فيما يخص الجنس تعمدنا اختيار عينة متساوية في العدد للذكو           

وذلك العتقادنا أن هناك اختالف في كيفيـة        ،  طالبة إلعطاء مصداقية أكثر للبحث     ٦٠طالب  و    
  .وذلك ما سيتم التحقق منه في األسئلة الموجهة إليهما، قضاء كل منهما لوقته

 سـنة لتـشمل طلبـة    ٢٤- ١٦أما فيما يخص أعمار العينة فقد تم تحديدها مسبقا مـن             
، ن من المدارس الثانوية والمعاهد والكليات وبذا تكون عينتنا أكثر تمثيال لمجتمع البحـث             متنوعي

وقـد حـصلت الفئـة      ،  فئات وكما موضح في الجـدول أعـاله        ٣وقد قسمت تلك األعمار إلى      
 سنة على أعلى نسبة وذلك ألنها تضم طلبة المعاهد والكليـات معـا إذ            ٢١-١٩المحصورة بين   

  .عمرييوجد بينهما تداخل 
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وبخصوص المرحلة الدراسية فقد كان لطلبة الجامعة النصيب األكبر إذ بلغـت نـسبتهم                
تالها طلبة المرحلة اإلعدادية ثم طلبة المعاهد الذين حصلوا على اقل نسبة بسبب قصر              % ٤٨،٤

  .فترة هذه المرحلة بالنسبة للمراحل الدراسية األخرى
قد يكون له بعض التأثير على نوعية الـسلوك  آما عن عدد أفراد األسرة للمبحوثين الذي      

او النشاط الذي يقوم به الطالب في العطلة الصيفية فقد كانت اكبر نسبة حصلت عليهـا األسـرة               
 فـرد ثـم     ٥-٣ وهي أسرة متوسطة الحجم تالها األسرة صغيرة الحجم          ٨-٦الذي أفرادها بين    

تنوعـة الحجـم وعكـست واقـع         فرد وهذا يعني أن عينتنا ضمت اسر م        ١١-٩األسر الكبيرة   
  .المجتمع األصلي

وفيما يخص الوضع المعاشي لألسرة الذي يقرره أفرادها إن كان جيداً جـدا أم جيـداً أم     
ضعيفاً والذي يكون له تأثير غير مباشر في توجه أفراد األسرة إلى ممارسة بعض األنشطة دون                

 أن اغلب أفراد العينة مـن اسـر ذات   تبين، غيرها او في طريقة استفادتهم من الوقت المتاح لهم 
منهم بمستوى جيد جدا وان الطلبة القـادمون        %) ٢٠(و  %) ٧٤،٢(دخل او مستوى معاشي جيد    

وهـذا يعنـي أن هنـاك       %) ٥،٨(من اسر ذات مستوى معاشي منخفض قليلين ال تتعدى نسبتهم         
طة قـد تتطلـب   حرية لدى الطالب في اختيار النشاط الذي يرغب فيه إذ آن ممارسة بعض األنش 

  .توفر قدر من السيولة المادية لألسرة
 

الشك أن الجميع يعرف أن من أهم مقومات نجاح التنمية هو وجود التخطـيط المـسبق                  
اذ يتم مـن خاللـه تحديـد االحتياجـات     ، ألي نشاط او فعل يراد منه تطوير وتحسين وضع ما      

والتخطيط مسؤولية األفراد   ،  وما إلى ذلك من اجل الوصول إلى أفضل النتائج         ووضع األولويات 
والطالب تقع علية مسؤولية التخطيط في كيفيـة        ، والجماعات والدولة على السواء كل في مجاله      

استغالل وقته أثناء فترة الدراسة او في وقت العطلة فيما يقضيه ويحدد ما هي األعمـال التـي                   
يبدأ ويخطط لألساليب التي سيتبعها في تحقيق أهدافه للوصـول إلـى أفـضل              سيقوم بها وبماذا    

إن وجود التخطيط في حياة الطالب حالة ايجابية للتنمية ومطلب يؤكد عليـه التنمويـون               ، النتائج
دائما وقبل الخوض في تفاصيل كيفية قضاء الطالب لوقته وهل يقوم بأنشطة لها فائدة للتنميـة أم                 

ف أوال إن كانت عملية التخطيط للوقت موجودة أم تترك األمور تـسير حـسب     البد أن نعر  ، ال  
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لذا قمنا بسؤال العينة إن كانوا يخططون الستثمار وقتهم في العطلة أم ال             ، الظروف دون تخطيط  
إذ اتضح إن هناك نسبة ال بأس بها من الطلبة تخطـط         ).٢(فكانت اإلجابات كما مبينة في الجدول     

هي أعلى من نسبتها عنـد      %) ٧٦،٧( عطلتها ولكن هذه النسبة عند الذكور        لكيفية استغالل وقت  
وربما يعود السبب في ذلك إلى عادات وتقاليد المجتمـع التـي تـسمح للـذكور      %) ٦٥(اإلناث  

فـي  ، بممارسة أنشطة متنوعة قد تكون مع اآلخرين خارج المنزل فيخططون لما يريدون فعلـه             
 األمور وأغلبها منزلية لذا يرون أن ال حاجـة للتخطـيط         حين تنحصر فعاليات اإلناث في بعض     

وقد يكون لتغير األوضاع والظروف المستمر وعدم االستقرار األمني في بلدنا سببا في             ، المسبق
  .انعدام التخطيط عند البعض

  يبين هل هناك تخطيط الستثمار الوقت في العطلة الصيفية) ٢(جدول 
  التخطيط  إناث  ذكور

  %  ك  %  ك
  ٦٥  ٣٩  ٧٦،٧  ٤٦  طاخط

  ٣٥  ٢١  ٢٣،٣  ١٤  ال اخطط
  ١٠٠  ٦٠  ١٠٠  ٦٠  االمجموع

  
 

  يبين تدرج ممارسات الطلبة حسب درجة ما يقضوه من الوقت ) ٣(جدول 
  الممارسات  اإلناث  الذكور

ال   نادرا  احيانا  دائما
أقوم 
  بذلك

ال   نادرا  احيانا  دائما  ر.و
أقوم 
  بذلك

  ر.و

  ٣٦،٧  ٤٤  ٦  ٨  ٢  ٧٦،٣  ٥  ١٢  ١٨  ٢٥  امارس عمال باجر
  ٦٢،٩  ١٥  ١٥  ١٤  ١٦  ٥٦،٧  ١٨  ١٠  ٣٠  ٢  اقرأ كتبا هادفة

  ٤٩،٦  ٢٥  ١٤  ١٨  ٣  ١٨،٨  ٢٠  ٩  ١  -  ادرس كتبا منهجية 
اتـــابع األفـــالم 
والمسلــــسالت  

٩٠  ٤  ١٦  ٢٠  ٢٠  ٧٧،١  ٦  ٩  ١٩  ٢٦  
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  التلفزيونية
 برامج هادفـة    اتابع

  في التلفاز
٧٨،٣  ٨  ٨  ١٢  ٣٢  ٧٤،٢  ٤  ١٤  ٢٢  ٢٠  

امــارس العابــا  
  رياضية

٦٥  ١٤  ١٢  ١٨  ١٦  ٧٥  ٩  ٥  ٢٣  ٢٣  

اشارك فـي دورات    
رياضية كالرياضـة   

  والجمناستك

٢٦،٧  ٥٦  ٤  -  -  ٤٨،٨  ١٧  ١٠  ١٢  ١١  

انام طـول النهـار     
  واسهر طول الليل

٥٢،٩  ٢٤  ١٣  ١٥  ٨  ٥٦،٧  ٢٠  ١٦  ١٢  ١٢  

ت اذهب في جـوال   
ــع  ــة مـ ترفيهيـ

  األصدقاء

٥٢،٥  ١٨  ٢٤  ١٢  ٦  ٧٢  ٨  ٨  ٢٧  ١٧  

اساعد اسرتي فـي    
ــزل   ــال المن اعم

  اليومية

٩٤،٦  ١  ٢  ٦  ٥١  ٧٠،٨  ٨  ١٠  ٢٦  ١٦  

اشارك في اعمـال    
  خيرية تطوعية

٦٠  ١٤  ١٨  ١٨  ١٠  ٥٧،٥  ١٢  ١٨  ٢٢  ٦  

ــاب   ــب باللع الع
  االلكترونية

٦٥  ١٣  ١٣  ١٩  ١٥  ٥٨،٣  ١٣  ٣  ١٨  ١٦  

اشارك في الدورات   
  دينيةال

٥٩،٦  ١٥  ١٧  ١٨  ١٠  ٦٧،٥  ١٢  ١٠  ٢٢  ١٦  

اتــابع اإلخبــار  
  المحلية والعالمية

٥٥  ٢٢  ١٤  ١٤  ١٠  ٧٨،٣  ٤  ١٢  ١٦  ٢٨  

احاول تعلـم لغـة     
  أجنبية

٦٣،٨  ١٥  ١٠  ٢٢  ١٣  ٦٠  ١٨  ١٣  ١٦  ١٣  

اتعلم استخدام بعض   
البــرامج علــى  

  الحاسوب

٧١،٧  ٦  ١٢  ٢٦  ١٦  ٧١،٣  ١٢  ٩  ١٥  ٢٤  



  مرح مؤيد حسن. م
  

 >>  
  

)١٣٣( 

 

أكون عالقات مـع    
  رالجنس األخ

٣٣،٨  ٢٩  ١١  ١٠  -  ٦٥،٣  ١٢  ١٠  ٢٦  ١٢  

اقـــرأ قـــصص 
ومجالت وصـحف   

  للتسلية

٦٨،٨  ٩  ٩  ٣٠  ١٢  ٦٣،٨  ١٢  ٢٠  ٢١  ٧  

أتعلم تصليح وإدامة   
ــات  بعــض الحاجي

  المنزلية

٦١،٧  ١٦  ١٤  ١٦  ١٤  ٦٦،٣  ١٢  ١٣  ١٩  ١٦  

ــع  ــصفح المواق أت
اإلباحية والجنـسية   

  في االنترنت

٢٥  ٥٦  ٤  -  -  ٤٢،٥  ٣٦  ١٢  ٦  ٦  

أتصفح او أسجل في    
ــع   ــض المواق بع
الثقافية والعلميـة او   

  الدينية في االنترنت

٥٨،٣  ٢٠  ١٤  ١٢  ١٤  ٥٧،٩  ١٨  ١٧  ١٣  ١٢  

أدردش وأتحدث مع   
اآلخرين عن طريق   
ــل  ــرامج التواص ب
االجتماعي كالفيسبك  

  او الفايبر

٥٢،٢  ٣١  ٦  ٩  ١٤  ٧٠،٨  ١٢  ١٢  ١٠  ٢٦  

نعني به الوزن الرياضي .  

لتنمية مجاالت متعددة يمكن الخوض في أنشطتها كالتنمية الـصحية          ومن المعروف أن ل     
وتؤكد التنميـة   ، والتعليمية كما تعد الرعاية االجتماعية والعمل مجاالت أخرى للتنمية االجتماعية         

البشرية على تطوير القدرات والخبرات وتعرف بأنها عملية توسيع الخيارات اإلنسانية المتاحـة             
حيث المبدأ يمكن أن تكون الخيارات بال نهاية وتتغير بمرور الزمن ولكـن             ومن  ، )٢٢(أمام البشر 

المتفق عليه أن الخيارات األساسية وعند جميع مستويات التنمية هي أن يحيا الناس حياة طويلـة                
كما ، )٢٣(وصحية وان يكتسبوا المعرفة وان يحصلوا على الموارد الالزمة لمستوى معاشي مالئم           
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يضا إلى رضا اإلنسان عن نفسه وتعمل على استثمار طاقاته  لتحقيق العطـاء              أن التنمية تؤدي أ   
  .المستمر
بعد كل هذا العرض التوضيحي لما تعنيه التنمية نستطيع القول أن كل نـشاط او خيـار                   

في حين أننا ال يجب أن نغفل       ، متاح للطالب القيام به في العطلة الصيفية قد يحقق فيه هدفا تنمويا           
، نشطة والخيارات المتاحة قد تقف عائقا ضد التنمية أذا أسيء استخدامها او توجيهها            إن بعض األ  

لذا عرضنا في االستبيان المقدم للطلبة مجموعة كبيرة من األنشطة ايجابية و سلبية والتـي مـن             
وطلب منهم أن يجيبوا عـن مـدى قيـامهم بتلـك            ، المتوقع أن يمارسوها أثناء العطلة الصيفية     

والغاية من هـذا    ، ل يمارسوها دائما أم أحيانا أم نادرا أم ال يمارسون النشاط بتاتا             ه، النشاطات
السؤال الوصول إلى فيما يستغل الطلبة وقتهم من نشاطات في العطلة ومعرفة إن كانت تـصب                

وقد وظفنا قانون الوزن الرياضي لكل فقرة لمعرفة مدى انتشار تلك           ، في صالح التنمية أم ضدها    
  .ارنة بالفقرات األخرىالفقرة مق
ومن مشاهدة بسيطة للجدول السابق يتضح لنا من بين األمور السلبية التي تقـف ضـد                  

التنمية والتي يقضي بها الطالب بعض وقته في العطلة الصيفية هي النوم طول النهـار والـسهر          
 كيـر ليال إذ أن السهر لوقت طويل وعدم اخذ قسط كاف من الراحة يضر بالصحة ويضعف التف               

والنوم في النهار يقتل الرغبة بالعمل ويؤدي إلى الخمول والكـسل وهـو كـذلك      ، كما هو معلوم  
سلوك اجتماعي غير مقبول إال انه ظاهر لدى العينة وبأوزان رياضية متوسطة الشدة ومتقاربـة               

ـ            ، عند الذكور واإلناث   د أما الفقرة السلبية األخرى هي تكوين عالقات مع الجنس اآلخر والتي تع
مضيعة للوقت وضد مبادئ ديننا وال تحقق أي هدف تنموي فهي موجودة بشكل متوسـط عنـد                 

وقد يكون النتشار أجهزة الهاتف المحمول ووجود وسـائل         ، الذكور وقليلة الممارسة عند اإلناث    
التواصل االجتماعي المختلفة وشبكة االنترنت عوامل أسهمت في توجه الطلبة إلى إضاعة وقتهم             

  .لك األمورفي مثل ت
ويظهر في الجدول السابق ممارسات اعتيادية تمارس يوميا قد يكون لها مردودا تنمويـا                

كبيرا إذا وجهت توجيها سليما او إذا أخذ منها الطالب العبرة الحسنة وابتعد عن الـسلبي منهـا                  
، )٥(وتفاصيل االستفادة منها في مجال التنمية تبدو بشكل أوضح في الجـدول             ، والعكس صحيح 

ومن تلك الممارسات متابعة األفالم والمسلسالت التلفزيونية التي حصلت علـى أوزان رياضـية         
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مرتفعة ولكال الجنسين فمن الممكن أن يكتسب الطلبة ما تحمله تلك المسلسالت او األفـالم مـن                
معاني ايجابية وقيم سامية كالتضحية والتعاون والشجاعة وقد يكتسب البعض األخـر الـصفات              

وينطبـق الحـال   ، ئة محاولين تقليد بعض الشخصيات الشريرة او غير المتوافقة مع مجتمعنا       السي
عند (وقراءة القصص والمجالت للتسلية     ، )عند اإلناث اشد  (كذلك على اللعب باأللعاب االلكترونية    

  ).عند الذكور اشد(والتحدث مع اآلخرين عن طريق الفيس بوك او الفايبر) اإلناث اشد
ة الممارسات التي يقوم بها الطلبة في عطلتهم فهي ايجابية تحقـق األهـداف              أما عن بقي    

ففي مجال تنمية المعارف والمعلومات التي تهـدف        ، التنموية او تصب في إحدى مجاالت التنمية      
عموما إلى تثقيف الفرد وإكسابه خبرات ومعلومات يمكنه استغاللها في خدمـة نفـسه وأسـرته                

لى تلك األنشطة تبدو من أكثر الممارسـات انتـشارا وذلـك لكونهـا     ومجتمعه نرى ان اللجوء إ 
تمارس بطرق متعددة ومن أكثرها شيوعا هو اكتساب المعرفة عن طريق التلفاز الذي ال يخلـو                
بيت منه والذي يقدم برامج يستطيع من خاللها الفرد أن يتزود بقدر كبير من المعرفة في مختلف                 

آذ حـصلت   ، القتصادية واالجتماعية والسياسية والدينية وغيرهـا     المجاالت التربوية والعلمية وا   
فقرة أتابع برامج هادفة وأتابع األخبار المحلية والعالمية عن طريق التلفاز علـى أعلـى األوزان        

، أما ما يخص متابعة األخبار السياسية فكانت اقل عنـد اإلنـاث   ، الرياضية عند الذكور واإلناث  
التنمية الثقافية عن طريق الحاسوب واالنترنت من خالل التدرب على          تال ذلك ممارسات اكتساب     

استخدام بعض البرمجيات الحديثة التي تعد بمثابة لغة العصر او عن طريق  التصفح او التسجيل                
في المواقع االلكترونية لغرض المشاركة او االستفادة من المعلومـات المطروحـة فـي شـتى                

وزان الرياضية التـي حـصلنا عليهـا لكـال الجنـسين مـن              ويمكن تتبع األ  ، مجاالت المعرفة 
وفيما يخص الممارسات األخرى التي تخص تنمية المعارف كمحاولـة تعلـم لغـة              ، )٣(الجدول

أجنية كاللغة الفرنسية او تقوية للغة االنكليزية وغيرها فقد حصلت علـى اوزان متقاربـة لكـال             
 الدينية التي تشهد العطل الصيفية انعقادها فـي         وال ننسى الدور الذي تقوم به الدورات      ، الجنسين

وقد كان  ، الجوامع لزيادة التفقه في الدين والتعمق في أصول التالوة والتجويد والفقه وما إلى ذلك             
وأخيرا تأتي القراءة والمطالعة بوصفها نشاطاً      ، اإلقبال عليها متوسط عند كل من الذكور واإلناث       

وتكـون  ، الذي يؤدي حتما إلى توسيع المـدارك والمعلومـات  يمارسه بعض الطلبة في العطلة و    
القراءة على نوعان إما اختيارية حسب رغبة القارئ لقراءة كتب هادفة علمية و ثقافية ودينية او                
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قراءة كتبا دراسية منهجية وهذه تكون محصورة للطلبة المكملين او لطلبة الـصفوف الوزاريـة               
  . عاليةالذين يرغبون في الحصول على معدالت

وهناك جانب تنموي آخر يظهر في بعض األنشطة التي يمارسها الطلبـة فـي العطلـة                  
الصيفية وهو في جانب تنمية القدرات والمهارات وخاصة تنمية المهارات الرياضية من خـالل              
ممارسة األلعاب الرياضية او الدخول في دورات رياضية صيفية والتي تقيمها األندية الرياضـية           

التربية الرياضية كالتايكوندو والجمناستك والسباحة إلى آخرة وقد كان نصيب الذكور من            او كلية   
وال يخفى علينا إن الطالب     ، ممارسة هذه األنشطة اكبر من نصيب اإلناث كما واضح من الجدول          

والطالبة هم عمدة الغد في تكوين اسر ناجحة لذا تقع عليهم مسؤولية تحمل أعباء هـذه األسـرة                  
جباتهم القدرة على توفير احتياجات آسرهم من خالل إتقانهم بعـض الممارسـات التـي               ومن وا 

تحتاجها كل اسرة في حياتها اليومية ويمكن اكتساب تلك الخبرة من خالل مساعدة آسرهم الحالية               
في انجاز بعض المهام التي توكل إليهم ومن خالل االستعانة بخبرة أولياء األمور والتعلم مـنهم                

م اإلناث بإجادة فن أدارة البيت ومساعدة أسرتها في األمور المنزلية كـتعلم فـن الطـبخ       مثل قيا 
والتنظيف والخياطة وما إلى ذلك وعلى الذكور من الطلبة تعلم بعض الممارسات التي تفيد إدارة               
البيت مثل تصليح وإدامة بعض األثاث ومستلزمات المنـزل او التـدرب علـى تنفيـذ بعـض                  

إن المـساعدة األسـرية     ، سرية لخلق أفراد صالحين يمكن االعتماد عليهم مستقبال       االلتزامات األ 
أما األمور المنزلية التي تحتـاج      ، اليومية وحسب الجدول تبدو موجودة وبشكل كبير عند اإلناث        

إلى إصالح وإدامة مثل الخياطة او إصالح بعض المستلزمات المنزلية فيقوم بها الذكور واإلناث              
ضية متقاربة حسب الجدول ولكن كل حسب ميوله وما مطلوب منه فللذكر أعمـال              وبأوزان ريا 

  .تطلب منه واألنثى أعمال توكل اليها وهكذا
ويمارس بعض الطلبة أنشطة خيرية تطوعية تدخل ضمن أنشطة الرعايـة االجتماعيـة               

ات إلـى  وهو مجال مهم من مجاالت التنمية االجتماعية إذ عن طريق تلك األنشطة تقدم مـساعد    
المحتاجين لها من اجل مساعدتهم في القضاء على مشكالتهم او التخفيف منها مما يتـرك أثـرا                 
نفسيا واجتماعيا طيبا في نفوس المحتاجين لتلك الخدمة ويساعد المجتمع فـي تلبيـة احتياجـات               

ل وقد تكون تلـك األعمـا     ، أفراده  مما يحقق غاية التنمية في الحصول على حياة مالئمة كريمة           
، الخيرية التي يقوم بها الطلبة تتعلق بأشخاص من أسرهم كالجد او الجدة او معوق داخل األسرة               
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او يكون عن طريق االنضمام إلى إحدى المؤسسات الخيرية المنتشرة في المجتمع مثل الجمعيات              
ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بتقديم الخدمات المادية والمعنوية إلى شـرائح عـدة فـي                

، وقد كانت شدة المشاركة في مثل تلك األنشطة متوسطة وباختالف بسيط بين الجنسين            ، المجتمع
وفي دراسة أجريت في مدينة مكة المكرمة على عينة من طلبة المرحلة الثانوية لبيان اتجاهـات                
الشباب السعودي نحو العمل التطوعي تبين أن أكثر من نصف المبحوثين قد شاركوا في أعمـال             

إذ يرون أن التطوع وخاصة العمل في الجمعيات الخيرية يساهم فـي تعميـق مبـادئ           ، ةتطوعي
اإلسالم في الحث على الخير والبر وانه ضـروري ألنـه يقـوم علـى تنميـة روح التعـاون                    

  .)٢٤(والمساعدة
بقي علينا أن نذكر إن هناك بعض الطلبة يمارسون أعماال في العطلة الـصيفية الغايـة                  

ى دخل إضافي يعينهم ويعين أسرهم في الحصول على حيـاة كريمـة الئقـة               منها الحصول عل  
كما إن العمل يكـسب العـاملين خبـرات         ، ولتجاوز مشكلة الفقر التي يعاني منها بعض الطلبة         

إن هـذا النـشاط     ، ومهارات إضافية يعدها البعض ضرورية بغض النظر عن المردود المـادي          
فض عند اإلناث وذلك يرجع إلى تقاليـد المجتمـع          حصل على وزن جيد عند الذكور ووزن منخ       

التي تفضل بقاء الطالبات في بيوتهم واكتساب المهارات األسرية بدل من اكتساب مهارات أخرى              
  .خارج المنزل

ولتوضيح أكثر لما تم عرضه سابقا قسمت الممارسات التي يقوم بها الطلبة في العطلـة                 
  )٦(والجدول ) ٥(وكما موضح في الجدول الصيفية حسب فائدتها للتنمية وللجنسين 

يبين تسلسل اوزان الممارسات التي يمارسها الطلبة الذكور في العطلة حسب ) ٥(جدول 
  فائدتها للتنمية

ــوزن   ممارسات تنمية المعلومات والمعارف الـ
  الرياضي

الــــوزن   ممارسات تنمية المهارات والقدرات
  الرياضي

  ٧٦،٣  ممارسة عمل بأجر   ٧٨،٣  متابعة االخبار المحلية والعالمية
  ٧٥  ممارسة ألعابا رياضية  ٧٤،٢  متابعة برامج هادفة في التلفاز

تعلم اسـتخدام بعـض البـرامج علـى         
  الحاسوب

تعلم استخدام بعض البـرامج علـى         ٧١،٣
  الحاسوب

٧١،٣  

  ٧٠،٨مساعدة األسرة في أعمـال المنـزل         ٦٧،٥  المشاركة في الدورات الدينية
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  اليومية
تعلم تصليح وإدامة بعض الحاجـات        ٦٠  لغة أجنبيةتعلم 

  المنزلية
٦٦،٣  

التسجيل والتصفح فـي بعـض المواقـع        
  الثقافية والعلمية والدينية في االنترنت

ــية    ٥٧،٩ ــي دورات رياض ــشاركة ف الم
  كالسباحة والجمناستك

٤٨،٨  

الوزن   ممارسات ذات وجهين للتنمية  ٥٦،٧  قراءة كتبا هادفة
  الرياضي

  ٧٧،١  متابعة األفالم والمسلسالت التلفزيونية  ١٨،٨  با منهجيةدراسة كت
ممارسات تساهم في تحقيق الحياة الكريمة 

  ورفع مستوى العيش
الوزن 
  الرياضي

  ٧٢  الذهاب في جوالت مع األصدقاء

  ٥٨،٣  اللعب باأللعاب االلكترونية  ٧٦،٣  أمارس عمال احصل من وراءه على اجر
  ٥٧،٥  يةأشارك في أعمال خيرية تطوع

الوزن   ممارسات مضرة للتنمية
  الرياضي

  ٦٥،٣  تكوين عالقات مع الجنس اآلخر
  ٥٦،٧  النوم طول النهار والسهر طول الليل

  ٤٢،٥  تصفح المواقع اإلباحية

    

حققت أكثر من هدف تنموي لذا ذكرت في أكثر من موقعلممارسات بعض ا .    

ات التي تمارسها الطالبات اإلناث في العطلة حسب يبين تسلسل أوزان الممارس) ٦(جدول 
  فائدتها للتنمية

ــوزن   ممارسات تنمية المعلومات والمعارف الـ
  الرياضي

الــــوزن   ممارسات تنمية المهارات والقدرات
  الرياضي

مساعدة األسرة فـي أعمـال المنـزل          ٧٨،٣  متابعة برامج هادفة في التلفاز
  اليومية

٩٤،٦  

تعلم استخدام بعـض البـرامج علـى          ٧١،٧  امج في الحاسوبتعلم استخدام بعض البر
  الحاسوب

٧١،٧  

  ٦٥  ممارسة ألعابا رياضية  ٦٣،٨  تعلم لغة أجنبية
  ٦١،٧تعلم تصليح وإدامة بعـض الحاجـات         ٦٢،٩  قراءة كتب هادفة
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  المنزلية
  ٣٦،٧  ممارسة عمل بأجر  ٥٩،٦  المشاركة في الدورات الدينية

واقـع  التسجيل والتصفح فـي بعـض الم      
  الثقافية والعلمية والدينية في االنترنت

المشاركة في دورات رياضية كالسباحة   ٥٨،٣
  والجمناستك

٢٦،٧  

الوزن   ممارسات ذات وجهين للتنمية  ٥٥  متابعة االإخبار المحلية والعالمية
  الرياضي

  ٩٠  متابعة األفالم والمسلسالت التلفزيونية  ٤٩،٦  دراسة الكتب المنهجية
اهم في تحقيق الحياة الكريمة     ممارسات تس 

  ورفع مستوى العيش
الوزن 
  الرياضي

  ٦٥  اللعب باأللعاب االلكترونية

  ٥٢،٥  الذهاب في جوالت مع األصدقاء  ٦٠  المشاركة في أعمال خيرية تطوعية
  ٢٦،٧  ممارسة عمل بأجر

الوزن   ممارسات مضرة للتنمية
  الرياضي

  ٥٢،٩  النوم طول النهار والسهر طول الليل
  ٣٣،٨  تكوين عالقات مع الجنس اآلخر

  ٢٥  تصفح المواقع اإلباحية

    

  
   التي يمارسونها في العطلة الصيفيةالممارساتمدى استفادة الطلبة من 

بعد أن بينا الدور الذي بلعبه توفر الوقت في العطلة الصيفية واألنشطة  التي يمارسـها                  
نأتي أالن إلى معرفة ما     ، لتنمية وما كُتب وقيل عنها    الطلبة في قضاء هذا الوقت من وجهة نظر ا        

فقـد أجـاب   ،  حققته تلك الممارسات والوقت المستغل في ذلك من فائدة من وجهة نظر الطلبـة          
  )٧(معظم أفراد العينة ومن الجنسين بأنهم استفادوا من وقتهم في العطلة كما مبين في الجدول 

  لة الصيفية ومجاالت اإلفادةيبين اإلفادة من الوقت في العط) ٧(جدول 
  اإلفادة  اإلناث  الذكور

  المجموع  ال  تعم  المجموع  ال  نعم
  ٦٠  ٣  ٥٧  ٦٠  ٢  ٥٨  ك
%  ١٠٠  ٥  ٩٥  ١٠٠  ٣،٣  ٩٦،٧  
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  مجاالت اإلفادة  اإلناث  الذكور
  م.ت  %  ك  م.ت  %  ك

  ٤  ٣٨،٦  ٢٢  ٦  ٥٥,٢  ٣٢  تطوير قابليتي ومواهبي
  ٦  ٣١،٦  ١٨  ٣  ٧٢،٤  ٤٢  تحسين لياقتي البدنية
  ٧  ١٥،٨  ٩  ٥  ٦٢،١  ٣٦  مساعدة أسرتي ماديا

  ١  ٥٩،٦  ٣٤  ١  ٧٥،٩  ٤٤  زيادة معلوماتي المعرفية
  ٤  ٣٨،٦  ٢٢  ٢  ٧٤،١  ٤٣  في الحياة .اكتسابي خبرات جديدة

  ٣  ٥٦,١  ٣٢  ٧  ٣٦،٢  ٢١  القضاء على الملل والضجر
  ٢  ٥٧،٩  ٣٣  ٨  ٣١  ١٨  شعوري بالراحة واالسترخاء

  ٥  ٣٥،١  ٢٠  ٤  ٧٠،٧  ٤١  يدةاكتسابي صداقات وعالقات جد
  
 ٥٨استخرجت النسبة المئوية من قسمة تكرارات الذكور على مجموع الذكور الذين أجابوا نعم والبالغ عددهم.  

 ٥٧ استخرجت النسبة المئوية من قسمة تكرارات اإلناث على مجموع اإلناث الالتي أجابوا نعم والبالغ عددهم.  
  

ة من هذا االستثمار وللجنسين معا هو زيـادة المعلومـات        وأكثر فائدة حصل عليها الطلب    
المعرفية إذ حصل على التسلسل المرتبي األول ويرجع السبب في ذلك إلى تنوع األنشطة التـي                

أما ثاني تسلسل او فائدة بالنسبة إلـى  ، تحقق هذا الهدف التنموي كما تبين لنا من الجداول السابقة        
ت جديدة في الحياة وهذه الخبرة تتكون مـن زيـادة االطـالع    الطلبة الذكور كانت اكتساب خبرا    

واالختالط  والتعرف وتعلم أشياء كانت مجهولة وهذا ما متاح للذكور بشكل اكبر مـن اإلنـاث                 
الالتي تحققت لهن فائدة ثانية هي شعورهن بالراحة واالسترخاء بعد عناء الدراسة والسهر والشد              

 احد أهمية أن يأخذ الفرد قـسطا مـن الراحـة ويـشعر              ومما ال يخفى على   ، النفسي والعصبي 
إال أن  ، باالسترخاء من اجل تجديد طاقاته وحيويته ويقضي على روتين الحياة الدراسية اليوميـة            

المالحظ إن الشعور بالراحة كانت أخر فائدة للذكور من حيث أهميتها إذ سبقتها فوائـد أخـرى                 
 تحسن اللياقة البدنية التي حصلت على التسلسل        منها) ٧(حصلت على نسب اعلي كما في الجدول      

الثالث إذ دائما ما تكثر ممارسة األلعاب الرياضية بين أوساط الطلبة من الذكور في العطلة وذلك                
عن طريق لعب كرة القدم في الساحات والطرقات او تشكيل الفرق الشعبية وكذلك السباحة فـي                
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 مالحظة بقية الفوائد من الجدول الذي نستنتج مـن  وهكذا يمكن، المسابح او عند الشاطئ وغيرها 
خالله إن هناك تباين بين الذكور واإلناث في تسلسل او أهمية االستفادة من الوقت بالنسبة إلـيهم                 
وذلك يعود إلى الطبيعة اإلنسانية المختلفة لكل منهما والى ما يسمح بـه المجتمـع لهمـا مـن                   

  . السلوكيات والنشاطات
 

يواجه أي منا في حياته أمورا قد تعيق ما يخطط له وتجبـره علـى تغييـر اتجاهاتـه                     
والطلبة وهم في فترة الدراسة غالبا ما يحلمون بعطلة صيفية مليئة بالنشاط والعمـل              ، وانجازاته

أنهـم قـد يواجهـون    وبكيفية استثمار وقتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير والسعادة إال   
ومما هو معلوم إن وجود المعوقـات يقـف   ، معوقات مادية او غير مادية تحول دون تحقيق ذلك   

وعند سؤال المبحوثين عـن     ، حائال في تحقيق التنمية المنشودة مما يدفعنا الى العمل على تذليلها          
ى فعاليـاتهم التـي   المعوقات التي واجهتهم في استثمار وقتهم في العطلة الصيفية والتي أثرت عل    

  )٨(ودوا القيام بها كانت اإلجابات وكما مبينة في الجدول 
  يبين معوقات استثمار الوقت في العطلة الصيفية) ٨(جدول 

    اإلناث  الذكور
  م.ت  %  ك  م.ت  %  ك  المعوقات
  ٦  ٦،٧  ٤  ٤  ٥٣،٣  ٣٢  عدم توفر اإلمكانات المادية

  ٢  ٥٠  ٣٠  ٣  ٦٥  ٣٩  الظروف األمنية للبلد
  ٥  ٣٠  ١٨  ٢  ٧٠  ٤٢   توفر الوقت الكافيعدم

  ١  ٥١،٧  ٣١  ٦  ٣٠  ١٨  عدم موافقة األهل على بعض األنشطة
عدم توفر المكان المناسـب ألداء بعـض        

  األنشطة
٣  ٤١،٧  ٢٥  ١  ٨٥  ٥١  

  ٤  ٣٦،٧  ٢٢  ٥  ٣٦،٧  ٢٢  عادات المجتمع وتقاليده ال تسمح
لكل منهم٦٠رات على عدد الذكور واإلناث والبالغ  استخرجت النسبة المئوية للذكور واإلناث  من قسمة التكرا   .  
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 هو عدم توفر المكان المناسـب ألداء بعـض          فالمعوق األول الذي واجه الطلبة الذكور     
األنشطة في حين كان هذا المعوق الثالث عند اإلناث وقد يرجع السبب في ذلك وكما ذكرنا سابقا                 

زل وهذا يتطلب توفر أماكن مالئمة لهـم مثـل          من أن الذكور دائما ما يقضون وقتهم خارج المن        
وجود ساحات لعب او متنزهات او نوادي ومراكز اجتماعية يمكن االنضمام إليها والتي تـشجع               

، أما المعوق الثاني فكان عدم توفر الوقـت الكـافي         ، على ممارسة الهوايات او تطوير الخبرات     
لى سبيل المثال قد ال يكفي لوقـت الـذي          بينما احتل هذا المعوق التسلسل األخير عند اإلناث فع        

يقضيه الطالب في العمل للحصول على اجر مناسب يساعده في تغطية مصاريف الدراسة للعـام               
أما الظروف األمنية للبلد وما يحصل فيها من أعمـال          ، المقبل او لسد بعض االحتياجات األسرية     

ث فقد يحجم هؤالء عن االسـتفادة        الوقت لكل من الذكور واإلنا     رعنف كانت معوقا أخر الستثما    
وقد يرتبط بهذا السبب أيضا عـدم       ، من بعض وقتهم في أمور تنموية خوفا من تعرضهم للخطر         

موافقة األهل على القيام ببعض األنشطة فقد ال يكون النشاط نفسه سببا لعدم الموافقة بقـدر مـا                  
  .لسل األول عند اإلناثوهذا السبب احتل التس، تكون الظروف المحيطة بنا السبب الرئيس

 
 عملية التخطيط الستثمار الوقت في العطلة الصيفية موجودة عنـد الطلبـة الـذكور بنـسبة        -١

  .فقط% ٦٥وعند اإلناث بنسبة% ٧٦,٧
وفعاليـات   في فترة العطلة الصيفية يقضي الطلبة وقتهم في فعاليات كثيرة تحقق أهدافا تنموية       -٢

فـي  ، لتنمية او مضرة لها ويعتمد ذلك على توجهات الطالب الممارس لهـا           أخرى تكون مفيدة ل   
  حين أن هناك أوقات تستغل ضد التنمية

يستثمر الطلبة وقتهم لتنمية معارفهم ومعلوماتهم من خالل قيامهم بفعاليات متعددة كـان مـن         -٣
مج الهادفـة مـن   أكثرها أوزانا رياضية عند اإلناث والذكور الوقت الذي يقضونه في سماع البرا   

وتعلم بعض البرامج عن طريق الحاسوب يضاف لها سماع األخبار المحليـة والعالميـة              ، التلفاز
  .عند الذكور

يستثمر الطلبة وقتهم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم من خالل قيامهم بفعاليات متعـددة كـان مـن      -٤
 على وزن رياضي عالي     أكثرها شيوعا عند اإلناث مساعدة األسرة في العمل المنزلي إذ حصلت          
 .وعند الذكور ممارسة عمل بأجر والتي حصلت على وزن رياضي اقل
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يستثمر الطلبة وقتهم لتحقيق غاية التنمية في الحياة الكريمة ورفع مستوى العيش من خـالل               -٥
قيامهم بفعاليات متعددة كان من أكثرها شيوعا عند الذكور ممارسة عمل بأجر وعند اإلناث القيام               

 .طة خيرية تطوعيةبأنش
يستثمر الطلبة وقتهم في أنشطة تكون إما مفيدة او مضرة للتنمية حـسب توجهـات الطلبـة                 -٦

منها الوقت الذي يقضى في متابعة األفالم والمسلسالت التلفزيونيـة والـذي        ، أنفسهم نحو النشاط  
 .حصل على وزن رياضي عالي عند اإلناث واقل منه عند الذكور

 جزء من وقتهم هدرا في ممارسات سلبية ال تحمل هدفا او معنى كان من               يضيع بعض الطلبة  -٧
 وقد كانت أوزانهـا متوسـطة بـين         بينها تكوين العالقات مع الجنس اآلخر والنوم طول النهار        

 .الذكور واإلناث
معظم الطلبة من الذكور واإلناث استفادوا بشكل كبير من الوقت المتـاح لهـم فـي العطلـة           -٨

 .ر استفادة كانت من وجهة نظرهم هي زيادة المعلومات المعرفيةوأكث، الصيفية
تباين تأثير نوع المعوقات التي تعيق الطلبة من استثمار وقتهم في العطلة بما يخدم التنمية بين                -٩

إذ أن المعوق الذي احتل التسلسل األول عند الذكور  عدم توفر المكان المناسب              ، الذكور واإلناث 
إما المعوق األكثر تأثيرا عند اإلناث كان عدم موافقة األهل علـى القيـام              ، ألداء بعض األنشطة  

 .ببعض األنشطة
 

العمل على فتح مراكز ونوادي للشباب يتم فيها استقطاب الطلبة لممارسة بعض الفعاليات              -١
  المفيدة لهم لتقوية مهاراتهم ومعارفهم مثل ممارسة الرياضة وغيرها

ضرورة فتح المجال أمام بناتها لالشـتراك بفاعليـة أكثـر فـي     ضرورة توعية األسرة ب   -٢
 خدمـة مجتمعهـا وعـدم    ةالمجتمع لكون المرأة نصف المجتمع وعليها تقع جزء من مسؤولي     

 .اقتصار دورها على خدمة أسرتها
فرض رقابة على األفالم والمسلسالت التلفزيونية وإبعاد ما يضر ويشوش أفكار الطلبـة              -٣

 .منها
ألسرة بمراقبة أبنائهم في استخدامهم ألجهزة الموبايل واالنترنـت وعـدم           ضرورة قيام ا   -٤

 .السماح لهم بتكوين عالقات غير الئقة او فتح مواقع غير هادفة عبر شبكة االنترنت



  -دراسة ميدانية لعينة من طلبة مدينة الموصل-  التنموي للوقت في العطلة الصيفيةاالستثمار
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قيام األهالي والمدارس بحث الطلبة على التخطيط لما سيقومون بعمله في العطلة ووضع              -٥
  .أهداف والعمل على تحقيقها
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