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  تاريخ استالم البحث

١٩/٤/٢٠١٨  
  تاريخ قبول النشر

٣/٦/٢٠١٨  
 

 من االندية الرياضية خـالل حقبـة سـتينيات القـرن            برزت في مدينة الموصل العديد      
ب في ممارسة االلعاب الرياضية المختلفة ومنهـا نـادي اليرمـوك      العشرين، وغدت مالذاً للشبا   

الرياضي الذي اسس من قبل نخبة من شباب مدينة الموصل واستطاع خالل عمره القصير اقامة               
  .بعض الفعاليات الرياضية، التي ستتوضح عبر تفاصيل تأسيسه

Establishing Yarmouk sports Club in Mosul 1967 
(documentary study) 

Prof. Dr. Thanoon. Y. Altaee 
Abstract: 
  In the city of Mosul many sports clubs during the half of 
twentieth century, together young people in the exercise of various 
sports including yarmouk sports club. Which was founded  by the 
youth of the city in Mosul and was able during establishing some of the 
sporting events. 

 
شهدت مدينة الموصل خالل ستينيات القرن العشرين، اهتماماً فائقاً بااللعاب الرياضـية،              

عبر ظهور العديد من الفرق الرياضية الشعبية، فضالً عن تأسيس االندية الرياضية، ومنها نادي              
 مـن   فيما بعد، إذ قدم طلب التأسـيس نخبـة        ) نادي اليرموك (الذي تم تغيير اسمه الى      ) الشباب(

ولـم تكـن    . شباب مدينة الموصل، المتحمسين الجراء المسابقات الرياضية والمهتمين بشؤونها        
عملية التأسيس سهلة، حيث شابها العديد من المخاطبات الرسمية مـع الـدوائر الرسـمية فـي                 

  .متصرفية لواء الموصل والدوائر الرسمية االخرى ذات العالقة
 غاياتهم وجرت سلسلة من االجـراءات اإلداريـة         وقد تمكن طالبوا التأسيس من تحقيق       

المتعلقة بانتخاب اعضاء الهيأة اإلدارية للنادي، ثم شرعوا باقامة مهرجان رياضي لاللعاب فـي              
وعلى الرغم من عمر النادي القصير الذي لم يستمر طويالً، اال انـه             . باكورة فعالياتهم الرياضية  

                                         
 .استاذ تاريخ العراق الحديث والمعاصر، مركز دراسات الموصل، جامعة الموصل *



  )دراسة وثائقية (١٩٦٧تأسيس نادي اليرموك الرياضي في الموصل سنة 

   
  

 )٢( 

 

والمهم في هذا الموضوع هو أرخنة      . ي سيتم ذكرها  تمكن من تحقيق بعض االنشطة الرياضية الت      
  .تأسيس واعمال ذلك النادي بالمتاح من الوثائق الرسمية، والتعريف به

 
 ١٩٦٧ شـباط    ١٨قدم لفيف من المهتمين بالشؤون الرياضية في مدينة الموصل بتاريخ             

) نادي الشباب الرياضي بالموصل   (طلباً الى متصرف لواء الموصل، برغبتهم تأسيس نادي باسم          
لخدمة ابناء وشباب الموصل ولم شملهم، وبث الروح الرياضية والثقافية بينهم، وابعادهم عن كل              

 وحمَل الطلـب توقيـع خالـد علـي     -كما ورد في الطلب–ما من شأنه تدهورهم بدنياً واخالقياً   
احمـد قاسـم عبـد اهللا       : دةومعه كل من الـسا    ) معلم الرياضة في المتوسطة المركزية    (فصولة  

الجمعة، عبد الكريم صالح القطان، ثامر سعيد الحسو، محمد قاسم مصطفى، عبـد الملـك عبـد       
اللطيف احمد، علي غزال العفاص، محمود فوزي الصراف، يحيى علي العالوي، عبـد االلـه               

ش خضر الحمداني، محمود سليمان عيسى، وعند وصول الطلب الى متصرفية لواء الموصل هم            
  .)١()اسألوا االمن عنهم والشرطة الجراء الالزم(عليه بعبارة 

ولم تتسرع المتصرفية بإجابة الطلب المقدم لتأسيس النادي، ريثما تتأكد من سيرة طالبي               
اشـارة الـى طلـبكم      (تأسيس النادي، فأرسلت الى السيد خالد علي فصولة وزمالئه كتاباً مفاده            

سة الطلب من الوجهة القانونية يؤجل النظر فيه الى اشعار           بغية درا  ١٩٦٧شباط  ١٨المؤرخ في   
  .)٢()آخر

وفي ذات الوقت فاتحت متصرفية لواء الموصل، مديرية أمن لـواء الموصـل، ببيـان                 
المانع لديها قدر تعلق االمر بها      "الرأي حول تأسيس النادي المذكور اذ جاء جواب االخيرة، بأن           

ومع ذلك فان وزارة الداخليـة ارسـلت كتـاب          . )٣("بحثمن السماح بتأسيس النادي موضوع ال     
الـذي  ( مع نسخة من النظام الداخلي للنـادي  ١٩٦٧ آيار ٣متصرفية لواء الموصل المؤرخ في     

ترجو فيه إجراء التحقيقات وبيان المطالعـة فـي ضـوء أحكـام قـانون               ) سنورد بنوده الحقاً  
، مـشددة   )٥(لمادتين الثالثة والرابعة منه    وخاصة فيما يتعلق با    ١٩٦٠لسنة  ) ١( رقم   )٤(الجمعيات

  .)٦(على أن ترد اإلجابة خالل مدة اثني عشر يوماً من تاريخ الكتاب المرسل
 آذار  ٥وبدورها أرسلت مديرية امن لواء الموصل كتاباً الى مديرية األمن العام بتـاريخ                
جة التدقيق السري عنهم،    ، لبيان رأيها بالمعلومات المتوفرة عن طالبي تأسيس النادي، بنتي         ١٩٦٧

  .)٧(وتبين أنهم من ذوي األخالق الحسنة وليس لهم نشاط سياسي في ذلك الوقت
 آيـار   ٣ثم عادت متصرفية لواء الموصل الى مخاطبة مديرية الداخلية العامة بتـاريخ               
 إلخبارها بأن سلطات األمن أيدت عدم وجود مانع من السماح بتأسيس النادي المـذكور،               ١٩٦٧
  .)٨(ة أسماء طالبي التأسيس وثمانية نسخ من النظام الداخلي للناديمرسل
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ويمكن مالحظة مدى التدقيق والتمحيص في أسماء طالبي تأسيس النادي ودراسة نظامه              
متصرفية لواء الموصل ومديرية امن لـواء الموصـل   (الداخلي من قبل الجهات األمنية المختلفة     

وهو ناٍد رياضي يهتم باأللعاب الرياضـية وغاياتـه         ) لداخلية،ومديرية الداخلية العامة، ووزارة ا    
معروفة ومرِضيةٌ، وال هو بناٍد يهتم بالسياسة والفكر وغير ذلك، مما يؤدي الى االستغراق فـي                
المخاطبات الرسمية بين الجهات المذكورة، فهو في غاياته يؤدي خدمة للشباب والبلـد، واخيـراً           

رسمية واالستفسارات بين المراجع الحكومية، فقد وجه انور مصطفى         وبعد كل تلك المخاطبات ال    
 كتاباً الى السيد خالد علي فصولة وزمالئه يعلمهـم بحـصول            - متصرف لواء الموصل   -عاصم

 آيـار   ٦ اعتبـاراً مـن      ٢٢٣٤موافقة وزارة الداخلية على تسجيل النادي بديوان الوزارة برقم          
٩(١٩٦٧(.  

 
رنا بأن الطلب المقدم من السيد خالد علي فصولة وزمالئـه الـى متـصرفية لـواء                 ذك  

الموصل كان مشفوعاً بالنظام الداخلي للنادي، وبالنظر ألهمية كونه يـضم الغايـات واآلليـات               
  :ووسائل العمل االداري والمالي، فإننا نورد ما جاء في تفاصيل النظام الداخلي للنادي وكما يأتي

 :  ويكون مركزه مدينة الموصل ويحق لـه ان  ) نادي الشباب الرياضي(يدعى النادي
ستحـصال موافقـة متـصرف اللـواء        إقضية والنواحي بعد     واأل يفتح فروعاً في مراكز األلوية    

  .واليكون النادي مسؤوالً عن ديون الفروع
 :أهداف النادي:  

 وسائلها بكل ما يملـك مـن        هيأةلها وت بانواعها وتسهيل س   بث التربية الرياضية على اختالف       -أ
  .قوة
 مقاومة التفسخ الخلقي والبدني والعناية بصحة الشباب وتعويدهم على تحمـل المـسؤوليات              -ب

  .وبث روح الرجولة والشجاعة والخلق الفاضل فيهم
  .إصدار جريدة رياضية بعد الحصول على اإلذن الالزم بذلك-ج
  .طلين على قدر اإلمكاناع المحتاجين منهم والدة الرياضيينمساع-د

المشاركة في العمل مع بقية النوادي واالتحادات لرفع شـأن الرياضـة وتقويـة الـروابط                -هـ
  .االجتماعية بينه وبينها

 : يةاآلتيقاوم النادي األعمال:  
 بعقد اجتماعات خاصة بهذه     حسميمنع منعاً باتاً أن يناقش في المسائل السياسية او الدينية وال ي           -أ

  .االمور في النادي
  .اليجوز نشر جميع العادات المنافية للروح الرياضية في النادي-ب
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  .يمنع منعاً باتاً لعب القمار وشرب الخمرة وتعاطي المخدرات في النادي-ج
ليس اليجوز لغير االعضاء الدخول الى مكان النادي ما لم يكونوا مصحوبين بأحد االعضاء و             -د

  .ال بأذن مجلس االدارةإلعاب النادي ألهم حق االشتراك في 
 :شروط العضوية في النادي:  

جلها منحـه هـذا     أدى للنادي خدمات ممتازة يقرر مجلس االدارة من         أكل من   : عضو شرف  -أ
  .اللقب

ن يكـون حـسن الـسلوك والـسيرة         أكل عراقي يقبل لعضوية النادي على       : عضو عامل  -ب
  :ن يتعهد بالقيام بواجبات النادي وتنطبق عليه الشروط االتيةأوالسمعة ويشترط 

  .كمل الثامنة عشرة من عمرهأان يكون قد  -١
 .ان اليكون محكوماً عليه باالفالس ولم يعد اعتباره قانوناً -٢

 .ان اليكون محجوراً ولم يفك حجره -٣

ير سياسـية أو محكومـاً   ان اليكون محكوماً عليه بالسجن مدة التقل عن سنة لجريمة غ           -٤
 .عليه عن جريمة مخلة بالشرف

 .أن اليكون مجنوناً أو معتوهاً -٥

 :    يشترط لطالب العضوية أن يزكيه عضوان من أعضاء النادي علـى أن يقـدم
  .طلبه كتابة الى سكرتير النادي على االستمارة المعدة لذلك

 :   إلى مجلس اإلدارة في أول جلسة تنعقـد بعـد      يقدم السكرتير طلبات العضوية 
  .تقديمها للنظر فيها
 :             يخطر مقدم الطلب بقرار مجلس اإلدارة بقبوله أو رفضه في ظرف أسـبوعين

  .على األكثر من تاريخ الجلسة التي يبت فيها في الطلب
 :   ها قبل مـضي ثالثـة   اليجوز إعادة النظر في طلبات العضوية التي سبق رفض

  .أشهر من تاريخ الرفض
 
 :تتكون مالية النادي مما يأتي:  

  .اشتراكات األعضاء-أ
  .قات والحفالتا جميع الموارد األخرى التي يحصل عليها النادي من السب-ب
  .من فتح دورات للطالب المكملين-ج
  .الوارد من جريدة النادي-د
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 :             رسم االنتماء الى النادي ربع دينار وبدل االشتراك الشهري مائـة وخمـسون
  .فلسا فقط

 :             لمجلس االدارة أن يعفي أي عضو رياضي من دفع االشتراك الـشهري أو
 الكليات والمعاهـد  ضاً أن يستوفي مائة فلساً من طالب  أن يستوفي منه مائة فلسا فقط ويحق له اي        

  .العالية
 :  اليرد الى العضو ما دفعه عن رسم االنتماء أو بدل االشتراك إذا استقال او

  .فصل بأي حال من األحوال
 

  .إذا تأخر العضو عن دفع رسم االنتماء شهرين من تاريخ تبليغه بالقبول يعد مستقيالً-أ
الية ينبه إلى ذلك تحريرياً فـان لـم         تالثة أشهر مت  إذا تأخر العضو عن دفع بدل االشتراك لث       -ب

  .يوماً من تاريخ التنبيه فلمجلس اإلدارة أن يقرر فصله) ١٥(يبادر الى دفع ما بذمته خالل 
لمجلس اإلدارة أن يقرر إعادة العضوية الى العضو المفصول بمقتضى الفقرة الثانية أعاله إذا              -ج

  .دالت االشتراك لألشهر السابقة لتاريخ إعادة العضوية إليه ذلك من بهقدم عذراً مقبوالً وال يعفي
 

:      لمجلس اإلدارة توقيع إحدى العقوبات اآلتية على العضو الذي يثبت عليـه 
مخالفة نظام النادي او لوائحه الداخلية او الذي يقع منه ما يخل بشرف النادي أو سـمعته أو مـا          

  : داخله وذلك بعد تحقيق المخالفة وسماع دفاعه النادي أمكان ذلك خارجأ يضر بمصلحته سواء
  .لفت نظر-أ

  .اإلنذار-ب
  .إيقاف العضو عن مزاولة األلعاب لمدة أقصاها أسبوعين-ج
  .اإليقاف عن مزاولة األلعاب لمدة أقصاها ستة أشهر-د

  .ة أشهرإيقاف العضوية مؤقتا او الحرمان من دخول النادي لمدة أقصاها ست-هـ
  .إسقاط العضوية-و

ويجوز لمجلس اإلدارة االستمرار في محاكمة العضو في حالة تأخره عن الحـضور بـشرط أن             
يثبت إخطاره بخطاب مسجل ولمجلس اإلدارة أن يعيد النظر في قراره إذا حضر ذلـك العـضو          

 المجلـس   يوما من وقت إخطاره بالقرار ويبين اسباباً مشروعة يقنع بهـا          ) ١٥(أمامه في ظرف    
  .حالة دون حضوره

 :      ج من قبـل رئـيس      . ب. يصدر القرار بتوقيع العقوبات الثالث األولى أ
النادي اما العقوبات الثالث األخرى فتكون بأغلبية أراء الحاضرين من أعـضاء مجلـس اإلدارة        



  )دراسة وثائقية (١٩٦٧تأسيس نادي اليرموك الرياضي في الموصل سنة 
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ا حضور ثلثي أعـضاء      أما إسقاط العضوية نهائياً فيشترط في توقيعه       ،الذين يصح بهم االجتماع   
  .مجلس اإلدارة على األقل
 :  اليجوز إعادة العضوية إلى من أسقطت عنه قبل مضي سنة على األقـل

  .من تاريخ الشطب وبقرار من مجلس اإلدارة
 
 :  امـة   العهيـأة يتكون مجلس إدارة النادي من سبعة أعـضاء تنتخـبهم ال

  .باالقتراع السري من بين أعضائها
 :ينتخب مجلس اإلدارة على الطريقة اآلتية:  

  . العامةهيأةيرشح مجلس اإلدارة سبعة أعضاء من ال-أ
  .ينتخب مجلس اإلدارة من بين األعضاء السابقين واألعضاء المرشحين-ب

 :ضائه باالقتراع الـسري رئيـساً ونائبـاً    ينتخب مجلس اإلدارة من بين أع
  .للرئيس وسكرتيراً ومحاسباً ومدير إدارة للنادي

 :      عتيادية بدعوة مـن  يجتمع مجلس اإلدارة مرة واحدة كل ثالثة أسابيع بصورة ا
 أو كلما طلب ذلك رئيس النادي أو نائب الرئيس أو ثالثة مـن أعـضاء مجلـس        سكرتير النادي 

تصدر القرارات بأغلبية األعضاء فان تساوت األصوات يرجح الجانب الذي فيه رئـيس    اإلدارة و 
  .الجلسة

 :         يكون اجتماع مجلس اإلدارة قانونياً متى حضره أكثر مـن نـصف
األعضاء وإذا لم يتكامل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل االجتماع لمدة التزيد على أسبوع               

يبلغ كافة األعضاء المتغيبين بالموعد الجديد ويكون االجتماع قانونياً مهما كـان عـدد              على أن   
  .الحاضرين من ضمنهم الرئيس
 :         يعد العضو اإلداري مستقيالً من مجلـس اإلدارة إذا تغيـب ثالثـة

 الفصل لمجلس   اجتماعات متوالية أو ست اجتماعات غير متوالية بدون عذر مشروع ويكون حق           
  .اإلدارة مع احتفاظه بعضوية النادي

 :             إذا خال مكان الرئيس يحل محله نائب الرئيس وإذا خال مكان نائـب
  .الرئيس ينتخب مجلس اإلدارة باالقتراع السري من بين أعضائه من يحل محله

 
ي سبب من األسباب حل محله العضو الذي نـال أكثـر            إذا خال محل عضو من األعضاء أل      -أ

  .األصوات التالية لألصوات التي نالها آخر عضو في المجلس لالنتخابات السابقة
 ينحل مجلس اإلدارة إذا استقال أكثرية أعضائه إال انه يستمر في إدارة شؤون النادي مؤقتـاً          -ب

  .الجديد العامة النتخاب مجلس اإلدارة هيأةوعليه ان يدعو ال
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 :    يشرف مجلس اإلدارة على جميع أعمال النـادي ويقـوم بـإدارة

شؤونه ويعمل على تحقيق أغراضه وله أن يؤلف لجان فرعية من بـين أعـضائه او أعـضاء                  
فـذة إال إذا    النادي أو منهما للقيام بفرع من فروع األعمال والتكون قرارات اللجان صحيحة ونا            

  .اقرها مجلس اإلدارة
 : هيـأة يقر مجلس اإلدارة الحساب الختامي للنادي ويعرضه على ال 

  . نافذاً بعد موافقة وزارة الداخليةدالعامة إلقراره ويقوم بتعديل النظام الذي يع
 :     التـي تـستدعيها   يجب أن تكون جميع التعهدات وكافـة العقـود

لنادي وينوب عنه في التوقيع عليه الرئيس أو نائبه في غيابه وال تكون             االمعامالت الخاصة باسم    
  .التعهدات نافذة إال إذا اقرها المجلس من قبل

 :يعين مجلس اإلدارة المصرف الذي تودع فيه أموال النادي.  
 :جلس اإلدارة في الشؤون اآلتيةينظر م:-  

طلبات االنتماء إلى النادي واالستقاالت المرفوعة من احد األعضاء أو احد أعـضاء مجلـس               -أ
  .اإلدارة

طلبات الصرف التي تزيد على العشرة دنانير أما إذا كانت دون ذلك فانه يحق لرئيس النادي                -ب
  .صرفها على أن يعرض ذلك على مجلس اإلدارة

 :    لمجلس اإلدارة أن يختار للنادي رؤوساء وأعضاء شرف ممـن أدوا خـدمات
  .كبيرة للنادي أو للرياضة

 
– 

 :العامة من جميع أعضاء النادي الذين تتوفر فيهم شـروط  هيأةتتألف ال 
 العامة كل أعـضاء النـادي       هيأةوتمثل ال . تراك المستحقة عليهم  العضوية والمسددين بدالت االش   

عات النادي والتصديق على الحـسابات      والغائبين والحاضرين ولها السلطة العليا في تقرير مشر       
  .النهائية

 : العامة في اجتماعها االعتيادي مرة في كـل سـنة وفـي     هيأةتنعقد ال 
 ،دارة في شهر كانون األول من كل عام بموجب دعوة من قبل الـسكرتير    موعد يحدده مجلس اإل   

ترسل إلى جميع األعضاء ويرسل كتاب الدعوة لالجتماع قبل موعد انعقاد االجتماع بأسـبوعين              
  . العامةهيأةعلى األقل تبين فيه المسائل التي ستعرض على ال

 :  استثنائية اذا دعت الضرورة الى ذلك       العامة بصفة  هيأةيجوز دعوة ال 
 العامة  هيأة على طلب يقدمه ثلث أعضاء ال      اً او بناء  ،وتكون الدعوة بناء على قرار مجلس االدارة      
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يبينون فيه األسباب التي تدعو الى عقد هذا االجتماع االسـتثنائي وان يكـون مقـدموا الطلـب                  
  .يخ الطلبالمذكور في هذه المادة مسددين لالشتراكات لغاية تار

 :  العامة قانونياً إذا حضره عدد يربو علـى نـصف          هيأةيكون انعقاد ال 
عدد األعضاء الذين تتوفر فيهم شروط العضوية والذين دفعوا االشتراك وإال فانه يمـدد نـصف       

  .ساعة ويصبح االجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين
 :  العامة في اجتماع فوق العادة يع      هيأةإذا انعقدت ال االجتماع قانونياً   د 

إذا حضره غالبية األعضاء الذين سددوا بدالت االشتراك وإذا تناول االجتماع موضـوع إقالـة               
  .مجلس اإلدارة فيشترط في قرار اإلقالة موافقة ثلثي عدد األعضاء الحاضرين في االجتماع

 :العامة باألغلبية النسبية ألصوات الحاضرينهيأةتصدر قرارات ال .  
 :         العامـة   هيأةلكل عضو من األعضاء الذين لهم حق التصويت في ال 

  .صوت واحد
 :   اليحق للعضو أن يشترك في انتخابات مجلس اإلدارة ما لـم تمـض

  .دة أربعة أشهر على األقلعلى اشتراكه م
 :اآلتيةاتعو العامة في الموضهيأةتنظر ال :  

  .التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن أعمال إدارته-أ
  . مناقشة الحساب الختامي والتصديق عليه-ب
  .انتخاب اعضاء مجلس االدارة ولجنة مراجعة الحسابات-ج

 
 :اليجوز تعديل احكام المادة الثالثة من هذا النظام.  

 :          تكون للنادي شخصية حكمية ويحق له تملك االموال المنقولة وغيـر
  .المنقولة لتحقيق اغراضه
 :يمثل النادي في معامالته الرسمية رئيس مجلس االدارة.  

 :    اذا انحل النادي لسبب من االسباب فلمجلس االدارة الحق في تقريـر
مصير ممتلكاته وتصفية حساباته على ان تعود االموال غير المنقولة الممنوحـة مـن الحكومـة       

  .اليها
 

 عـضائه ية للنادي وبمـسك وتنظـيم سـجل أ        يقوم سكرتير النادي بإدارة المعامالت التحرير     -أ
 العامة وفقاً لقانون    هيأة المؤسسة ومجلس اإلدارة وال    هيأة لمقررات ال  اًوعناوينهم وأوصافهم ودفتر  

  .١٩٦٠ لسنة ١الجمعيات المرقم 
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نقـود  على محافظة اليقوم المحاسب بمسك وتنظيم الدفاتر الخاصة بالواردات والمصروفات و        -ب
رة ويوقع المحاسب مع الـرئيس او نائبـه         النادي وجبايتها في المصرف الذي يعينه مجلس اإلدا       

  .على صكوك السحب واإليداع وله الحق في ابقاء عشرة دنانير لتالفي المصروفات الطارئة
يقوم مدير اإلدارة باإلشراف على مباني النادي وساحاته وتفتيش الحانوت والتأكد من جـودة              -ج

لنادي والتعاون مع االعضاء الـذين      االصناف التي تقدم لالعضاء وتنظيم الحفالت التي تقام في ا         
  .يختارهم النادي بصفة عامة

يجوز لمجلس االدارة تكليف كل من االعضاء بمهمة تنفيذية عالوة على عضويته في مجلـس           -د
  .)١٠(االدارة

يمكن مالحظة مدى الجدية في صياغة المواد المتعلقة بضبط آليـات عمـل االعـضاء                 
مالية النادي وضوابط االنتساب والعقوبات وكل مـا لـه عالقـة      والهيأة االدارية والهيأة العامة و    

  .بالسير الحسن العمال وانشطة النادي الرياضية
  : المؤسسة للنادي وهمهيأةرفق مع بنود النظام الداخلي اسماء الكما ُأ

  االمضاء  محل االقامة  المهنة  العمر  الجنسية  االسم واللقب
رس متوسطة  مد  ٢٩  عراقي  احمد قاسم عبداهللا الجمعة . ١

  ام الربيعين
    محلة نينوى-موصل

موظف في معمل     ٣٠  عراقي  عبد الكريم صالح القطان . ٢
  السكر

    دور السكر-موصل

مدرس االعدادية    ٢٩  عراقي  ثامر سعيد الحسو . ٣
  الغربية

محلــة  -موصــل 
  الجوالق

  

ــد   ٢٧  عراقي  محمد قاسم مصطفى . ٤ ــاون معه مع
  اعداد المعلمين

ــل ــة -موص  محل
  الدواسة

  

ك عبد اللطيـف    عبد المل  . ٥
  احمد

مدرس متوسطة    ٢٩  عراقي
  الحرية

    محلة السجن-موصل

مدرس متوسطة    ٢٧  عراقي  علي غزال العفاص . ٦
  الضواحي

محلــة  -موصــل 
  الغزالني

  

معلم المتوسـطة     ٢٩  عراقي  خالد علي جاسم فصوله . ٧
  المركزية

محلة بـاب   -موصل
  الطوب

  

مدرس متوسطة    ٣٥  عراقي  محمود فوزي الصراف . ٨
  الكفاح

    ي القادسيةح-موصل

ــي    ٢٧  عراقي  يحيى علي العالوي . ٩ ــف ف     محلة نينوى-موصلموظ



  )دراسة وثائقية (١٩٦٧تأسيس نادي اليرموك الرياضي في الموصل سنة 

   
  

 )١٠( 

 

  مديرية التربية
رئــيس التربيــة   ٢٩  عراقي  عبد االله خضر الحمداني . ١٠

قبــر -االساسـية 
  العبد

محلة الشيخ  -موصل
  محمد

  

مدرس االعدادية    ٢٩  عراقي  محمود سليمان عيسى . ١١
  الغربية

محلــة  -موصــل 
  )١١(السرجخانة

  

 
 

على الرغم من تشديده على بث االخالق الفاضلة ومقاومة اية انحرافـات او سـلوكيات                 
منافية لآلداب، كشرب الخمر وغيره وعدم االنغماس في المسائل السياسية وتركيزه على االمور             

  .الرياضية الخالصة
ديد من المواد التي وردت في النظام       غير ان وزارة الداخلية كانت لها مالحظات على الع          

الداخلي من حيث بعدها عن اختصاص النادي وااللعاب الرياضية، او من حيث سبك الصياغات              
اللغوية والقانونية او تصويبها وحذف بعض العبارات واستبدالها بـأخرى وارسـلت تخـصيص            

لتعـديالت التـي تراهـا      الواجبات والمهام الى السيد خالد علي فصولة وزمالئه، طالبة اجراء ا          
  : وكما يأتي١٩٦٠لسنة ) ١(مناسبة على بعض البنود وفقاً لقانون الجمعيات رقم 

  .استبدال اسم النادي باسم اخر لوجود ناد مؤسس في بغداد وبنفس االسم منعاً لاللتباس -١
حاليـاً المحافظـات جمـع    [يحق له ان يفتح فروعاً في مراكز االلويـة         (استبدال عبارة    -٢

الـواردة فـي المـادة      ) واالقضية والنواحي بعد استحصال موافقة متصرف اللواء       ]محافظة
ويجوز ان يفتح فروعاً له في االلوية وفق احكام المادة الثالثة عشرة من             (االولى منه بعبارة    

 ).قانون الجمعيات

من ) أ، ب (بيان الوسائل التي سيتبعها النادي لتحقيق االغراض المنوه عنها في الفقرتين             -٣
 .منها) ١(من الفقرة ) بكل ما يملك من قوة(المادة الثانية منه مع مالحظة حذف عبارة 

اعادة صياغة المادة الثالثة منه بما يتضمن عدم السماح باتخاذ النادي محـالً للمناقـشات        -٤
 ولعب القمار وشرب الخمر كمـا       ،السياسية والدينية ونشر العادات المنافية للروح الرياضية      

 االعضاء بدخول النادي ما لم يكونوا مصحوبين بأحد االعـضاء ولـيس لهـم       اليسمح لغير 
 .االشتراك في العاب النادي اال باذن من مجلس االدارة

اعادة صياغة المادة الرابعة منه بما يتضمن ان عضو النادي هو من تم قبـول انتـسابه                  -٥
ة الثالثـة مـن     وفق احكام النظام وتوفرت فيه شروط العضوية المنصوص عليها في المـاد           

 .قانون الجمعيات على ان تذكر هذه الشروط
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يضاف الى المادة السابعة منه بما يتضمن اعطاء الحق لمن يتقرر رفض طلب انتـسابه                -٦
 العامة في اول اجتماع لها ويكون قرارها بهـذا  هيأةالى النادي بأن يعترض على ذلك لدى ال       

 .الشأن نهائياً

ة منه النه ليس مـن اغـراض النـادي فـتح دورات     من المادة التاسع) ح(حذف الفقرة    -٧
 .للطالب المكملين

الواردة في المادة العاشرة منه واينما وردت في بقية المواد بكلمـة            ) رسم(استبدال كلمة    -٨
 ).بدل(

 .الى آخر المادة الحادية عشرة منه) المنتسبين الى النادي(اضافة عبارة  -٩

ويجوز لمجلس االدارة االستمرار في محاكمة العضو في حالـة تـأخره            (تبدال عبارة   اس -١٠
علـى ان يقـوم     (من المادة الرابعة عشرة منه بعبارة       ) و(الواردة في الفقرة    ) عن الحضور 

 ).مجلس االدارة قبل اصدار قرار اسقاط العضوية باالستماع الى بيانات العضو

 منه ما يتضمن اعطاء العضو الذي يتقرر اسقاط يضاف الى آخر المادة الخامسة عشرة -١١
 العامة في اول اجتماع لها ويكون هيأةعضويته نهائياً حق االعتراض على ذلك لدى ال

 .قرارها بهذا الشأن نهائياً

حذف المادة الثامنة عشرة منه الن ما ورد فيها يقيد حرية االعضاء في االنتخاب لمجلس  -١٢
 .االدارة

من ) ب(الى آخر الفقرة ) المدة القانونية لمجلس االدارة السابقالكمال (اضافة عبارة  -١٣
 .المادة الرابعة والعشرين منه

الواردة ) ويقوم بتعديل النظام الذي يعتبر نافذاً بعد موافقة وزارة الداخلية         (استبدال عبارة    -١٤
عرضـها  ويقدم االقتراحات الالزمة لتعديل النظام و  (في المادة السابعة والعشرين منه بعبارة       

بعـد مـضي     التعديالت نافـذة إالّ  ها بأغلبية ثلثي االعضاء والتعد     العامة القرار  هيأةعلى ال 
 ).ثالثين يوماً على اخبار وزارة الداخلية بها وعدم اعتراضها عليها

 .الى آخر المادة الثالثين منه) على ان تتوفر فيهم الشروط القانونية(اضافة عبارة  -١٥

المسددين بدالت االشتراك المستحقة (بعد عبارة ) جميعاً اليهابعد دعوتهم (اضافة عبارة  -١٦
 .الواردة في المادة الحادية والثالثين منه) عليهم

الواردة في المادة ) واال فانه يمدد نصف ساعة ويصبح االجتماع قانونياً(استبدال عبارة  -١٧
سبوع ويعتبر واال يؤجل االجتماع لمدة التزيد على اال(الرابعة والثالثين منه بعبارة 

 ).االجتماع الثاني قانونياً
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 العامة تصدر هيأةاعادة صياغة المادة السادسة والثالثين بما يتضمن بأن قرارات ال -١٨
بأغلبية االعضاء الحاضرين ويستثنى من ذلك القرارات التي اشترط النظام صدورها بنسبة 

 ان تصدر القرارات معينة وكذلك بالنسبة لتعديل النظام والحل االختياري فانه يقتضي
 ).الخاصة بها بأغلبية ثلثي االعضاء

حذف المادة الثامنة والثالثين منه ألن ما ورد فيها يتعارض مع مبدأ تساوي االعضاء  -١٩
 .في الحقوق

 العامة على هيأةيضاف الى المادة التاسعة والثالثين منه ما يتضمن وجوب مصادقة ال -٢٠
 .االعتمادات الميزانية للسنة المقبلة

 العامة المنـصوص عليـه فـي        هيأةف المادة االربعين منه النه اليجوز تقييد حق ال        حذ -٢١
 .القانون في تعديل اية مادة من مواد النظام

اعادة صياغة المادة الثالثة واالربعين منه بما يتضمن جواز حل النادي بصورة اختيارية              -٢٢
 العامـة بتعيـين مـصف       ةهيأ العامة بأغلبية ثلثي االعضاء وتقوم ال      هيأةبقرار يصدر من ال   

 العامـة فـي     هيأةلتصفية امواله وتحويل ما يتبقى بنتيجة التصفية الى الجهة التي تحددها ال           
 اما اذا تقرر حل النادي قضائياً فان تصفية موجوداته وتوزيعها يتم وفق احكـام               ،قرار الحل 
 .من قانون الجمعيات) ٢٩ و ٢٨(المادتين 

عين منه ما يتضمن بيان اختصاصات رئـيس مجلـس          يضاف الى المادة الرابعة واالرب     -٢٣
 .االدارة ونائبه

والمنصوص عليهـا   –تضاف اليه مادة في بيان السجالت الواجب مسكها من قبل النادي             -٢٤
 .في المادة الرابعة عشرة من قانون الجمعيات

ة االدارة بصورة منفردة والحاالت التي      أتضاف اليه مادة في بيان كيفية عزل اعضاء هي         -٢٥
 .جب ذلكتستو

لـسنة  ) ١(لذلك فاننا استناداً الى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الجمعيات رقـم               
 نرجو اجراء التصحيحات الالزمة وفق ما تقدم وتزويـدنا بثمـان نـسخ مـن النظـام                  ١٩٦٠

  .)١٢(المصحح
 وفي الوقت ذاته ارسلت متصرفية لواء الموصل كتاباً الى السيد خالـد علـي فـصولة                 

وزمالئه، ترجو اجراء التصحيحات الالزمة على ضوء ما ورد بكتاب وزارة الداخلية وتزويـدها    
  .)١٣(بعشرة نسخ من النظام المصحح بالسرعة الممكنة
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اتمت ادارة النادي اجراء التصويبات الالزمة والمطلوبة على بعـض البنـود الخاصـة                

ياضي، وارسلت النسخ الثمانية المطلوبة الى متصرفية لواء الموصـل ومنهـا       بتأسيس النادي الر  
ورجت الموافقـة مـن جديـد علـى         ) نادي اليرموك الرياضي بالموصل   (تغيير اسم النادي الى     

  .)١٤(تأسيسه
وجاء رد الوزارة بالموافقة على تأسيس النادي لتوفر الشروط القانونية في نظامه بـشكله      

 مؤسساً بانقضاء المدة القانونية المنصوص عليها في المـادة الخامـسة مـن              المصحح، وانه يعد  
 باسـمه  ١٩٦٧ آب ١ ، إذ يعد تأسيسه نافذاً اعتباراً مـن        ١٩٦٠لسنة  ) ١(قانون الجمعيات رقم    

  .)١٥(الجديد
 

وصـل  انشطتها الرياضية، متصرف لـواء الم     في باكورة،    -طالبت ادارة نادي اليرموك     
كرة السلة والمنضدة والسباحة الذي يقام يوم الجمعة        : برعاية المهرجان الرياضي لفرقِه في لعبة     

  .)١٦( في مقره الكائن في الجانب االيسر للمدينة قرب جسر الحرية١٩٦٧ آب ٢٥الموافق 
وقد همش على الطلب متصرف الموصل، طالباً من مدير التحريـر فـي المتـصرفية                 

 وان  ١٩٦٧ آب   ١دي، والذي تم االيضاح بأن النادي ُأسس حـديثاً بتـاريخ            توضيحات عن النا  
اعضاء الهيأة المؤسسة كلهم من المدرسين، وان موقعه في الجانب االيسر للمدينة في نهاية جسر               

  .بصورة مؤقتة لحين ايجاد بناية له) جردغ(الحرية، وهو عبارة عن مسبح 
جراء المهرجان الرياضي وبرعايتـه ولكـن       وعليه فقد اجاب المتصرف بموافقته على ا        

وتوجهت المتصرفية الى كـل مـن مـدير        . سينوب عنه السيد عثمان الجليلي معاون المتصرف      
شرطة لواء الموصل ومديرية االمن، بضرورة اتخاذ ما يلزم للمحافظة على االمن والنظام اثناء              

  .)١٧(اقامة المهرجان
، ارسلت مديرية امـن اللـواء، كتابـاً الـى           وعقب انتهاء فعاليات المهرجان الرياضي      

 الساعة  ١٩٦٧ آب   ٢٥بتاريخ  : "متصرف لواء الموصل تبلغه بمجريات المهرجان ومما جاء فيه        
الخامسة مساءاً اقيم مهرجان رياضي لنادي اليرموك في مقره الكائن في الجانب االيـسر قـرب              

جان في الساعة السابعة مـساء      وقد حضر هناك عدد من المشاهدين وانتهى المهر       . جسر الحرية 
  .)١٨("وبجو يسوده الهدوء والسكينة ولم يحدث خالل ذلك ما يعكر صفو االمن والنظام

ن النادي من تكوين فريق كرة السلة واسـتطاع سـنة   وفي السنوات الالحقة للتأسيس تمكّ     
علـى  لرابع   واحتل المركز ا   ، من الوصول الى المباراة شبه النهائية في دوري كرة السلة          ١٩٧٠

نف نادي اليرمـوك مـن قبـل وزارة          ص ١٩٧٢كأس اتحاد كرة السلة في الموصل، وفي سنة         
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 حيـث تـم     ١٩٧٥الشباب في الدرجة الثالثة مع االندية العراقية، واستمر في انشطته حتى سنة             
نادي االنتصار في الموصل ضمن خطة وزارة الشباب فـي تقلـيص عـدد االنديـة                دمجه مع   

  .)١٩(ةالرياضي
بخاصة، حيث   قامة دورات تعليم السباحة   إوقد استمر النادي بممارسة انشطته الرياضية و        

شهدت تلك الدورات إقباالً واسعاً من قبل األهالي لتعليم أوالدهم السباحة، بالنظر للسمعة الحسنة              
ن عوائـل   التي يتمتع بها القائمين عليها وعلى إدارة النادي، فهم كما بينا، جلّهم من المدرسين وم              

معروفة وامتازوا بالحرص على تعليم األوالد السباحة الى جانب غرس القيم الفاضلة فيهم، وبما              
 فقد اكد على الجانب القيمي واألخالقي وسعى الـى  )٢٠(ان السيد خالد فصولة كان ذو نزعة دينية      

احمـد  . ر لي دغرس تلك القيم لدى النشئ الجديد من األوالد الى جانب تعليمهم السباحة، وقد ذك         
 بأن النادي كان يقيم جلسات ادبية عند المساء بـالنظر  -قاسم الجمعة، وهو احد المؤسسين للنادي    

 المتخصص باللغـة العربيـة،      )٢١(لوجود المهتمين باألدب من أعضائه مثل محمد قاسم مصطفى        
  .)٢٢(وتلقى فيها القصائد الشعرية، او يطرح موضوع ادبي للمناقشة بعيداً عن السياسة

 
بعد تأسيس النادي وبشكله الرسمي كان البد من اجراء انتخابات للهيأة االداريـة التـي                 

ستضطلع بمسؤولية اإلشراف على أنشطته الرياضية، وعليه قررت الهيأة المؤسسة لـه، دعـوة              
 الساعة  ١٩٦٧ أيلول   ١٤ق  الهيأة العامة الجراء انتخاب الهيأة اإلدارية االولى يوم الخميس المواف         

السادسة مساءاً في مقر النادي، وطالبت الهيأة المؤسسة من خالل السيد خالد علي فصولة، حاكم               
بداءة الموصل االول، بتنسيب احد حكام البداءة لالشراف على سـير االنتخـاب كمـا ُأعلمـت                 

لمشاركة فـي    بضرورة حضور مالحظ الجمعيات ل     - دائرة الجمعيات  –متصرفية لواء الموصل    
  .)٢٣(االشراف على االنتخاب وبعلم كل من مديرية شرطة اللواء ومديرية االمن فيه

  :وفي الزمان والمكان المعينين، تم اجراء االنتخاب للهيأة االدارية، اذ رشح كل من 
  .عبد الكريم صالح القطان -١
 .خالد علي جاسم الفصولة -٢

 .عبد االله خضر الحمداني -٣

 .ثامر سعيد الحسو -٤

 .د داؤدمحم -٥

 .محمود سليمان عيسى -٦

 .محمد قاسم مصطفى -٧

 .عبد الغني حسون -٨
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 .عبد الملك عبد اللطيف -٩

 .يحيى علي عالوي -١٠

وقد حضر عملية االنتخاب عدد وافر من الشباب المهتمين بااللعاب الرياضية في الموصـل،       
ة والوظيفيـة   ولألهمية نذكر اسماءهم في ادناه وجلهم مما غدا لهم شأن فيما بعد في الحياة العلمي              

  :في الموصل، وهم
 .عبد الواحد حميد حمو النيش - ٢  .احمد قاسم الجمعة - ١

 .ميسر عبد حمو النيش - ٤ .عبد الكريم صالح القطان - ٣

 .اياد ناظم رؤوف - ٦ .ثامر سعيد الحسو - ٥

 .محمد احمد نجيب - ٨ .محمد قاسم مصطفى - ٧

 .ناطق ادريس كشمولة -١٠ .عبد الملك عبد اللطيف احمد - ٩

 .لعزيز حميدعبد ا -١٢ .علي غزال العفاص -١١

 .عبد اهللا خضر الرحالي -١٤ .خالد علي جاسم فصوله -١٣

 .موفق عبد خضير -١٦ .محمود فوزي الصراف -١٥

 .كنعان محمود -١٨ .يحيى علي عالوي -١٧

 .سعد اسماعيل طه -٢٠ .عبد االله خضر الحمداني -١٩

 .قصي حسين آل فرج -٢٢ .محمود سليمان عيسى -٢١

 .ابراهيم صالح -٢٤ .عبد الغني حسون -٢٣

 .قداد حسن عبد الرحمنم -٢٦ .عبد المجيد علي ابراهيم -٢٥

 .عادل ايوب فتحي -٢٨ .خالد عبد الفتاح عزيز -٢٧

 .اياد صديق حمو القدو -٣٠ .عبد الرحمن محمد مهدي -٢٩

 .محمد نوري السيد حسين -٣٢ .حفيظ يونس فصوله -٣١

 .عبد المنعم فتحي صالح -٣٤ .يحيى اسماعيل -٣٣

 .اثيل عبد الجبار الجومرد -٣٦ .خالد يحيى حسين التمر -٣٥

 .شاكر حسن -٣٨ .يسار يحيى التمر -٣٧

 .مأمون عبد الوهاب -٤٠ .حازم محمد طاهر كالوي -٣٩

 .سالم يونس -٤٢ .ناظم غانم عبد اهللا -٤١

 .هاشم محمد الفرج -٤٤ .غالب حمدون -٤٣

 .سالم محمد الفرج -٤٦ .كمال احمد حمدو خضر -٤٥

 .احمد محمود محمد -٤٨ .سامي احمد خضير -٤٧

 .ازهر عزيز السيد حاتم -٥٠ .هشام قاسم يحيى -٤٩
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 .طارق قاسم يحيى -٥٢ .عماد قاسم يحيى -٥١

 .رعد عبد الرحمن -٥٤ .يلباسم جم -٥٣

 .هاني محمد خليل -٥٦ .صالح مرعي -٥٥

 .علي حسين علي -٥٨ .عصمت طه جرجيس -٥٧

 .محمد داؤد ذنون -٦٠ .حمزة يحيى -٥٩

 .ابراهيم يحيى التحافي -٦٢ .فخري محمد امين -٦١

   .راجح خير الدين عبداللطيف -٦٣
وقد أوجزت مديرية األمن في لواء الموصل بكتابها الموجه إلى متصرف لـواء الموصـل،               

 اجتمعـت  ١٩٦٧أيلـول  ١٤في الساعة السادسة من مساء يـوم  : "لية االنتخاب بما يأتيسير عم 
الهيأة العامة لنادي اليرموك الرياضي في مقر النادي الكائن في الجانب األيسر، وقد جرى خالل               
ذلك انتخاب الهيأة اإلدارية المدرجة أسمائهم أدناه، وانصرف بعدها الحاضرون بكل هدوء ولـم              

  .)٢٤(.."ستوجب الذكريحدث ما ي
 

  .محمد داؤد -١
 .عبد الكريم القطان -٢

 .خالد علي فصولة -٣

 .محمد قاسم -٤

 .يحيى علي عالوي -٥

 .ثامر سعيد الحيو -٦

 .عبد الغني حسون -٧
 

  .عبد الملك عبد اللطيف -١
 .عبد االله خضر الحمداني -٢

  .محمود سليمان -٣
 إقباالً واسعاً مـن الـشباب المتحمـسين    ١٩٦٧ي في مطلع شهر آب من سنة    وقد شهد الناد  

عضواً والـذين   ) ٨٩(لالنضمام اليه ممن لهم رغبة في مزاولة االلعاب الرياضية إذ بلغ عددهم             
مثلوا بانتسابهم اليه دعماً قوياً وتشجيعياً لديمومته وانجاح فعالياته، ولألهميـة نـذكر اسـماءهم               

  :هم ومهنهم في تلك الحقبةوعناوينهم واعمار
  المهنة  تاريخ االنتساب  العمر  العنوان  اسم العضو  ت
  معلم  ١/٨/١٩٦٧  سنة٢٥  باب لكش  حازم عزيز احمد .١
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  طالب  ١/٨/١٩٦٧  سنة٢١  محلة شيخ ابو العال  موفق محمد عبد المجيد .٢
  طالب  ١/٨/١٩٦٧  سنة١٩  محلة النصر  هشام قاسم يحيى .٣
  طالب  ١/٨/١٩٦٧  سنة٢٢  ٨/٢٠باب الطوب   حاتم عبد حميدي .٤
  طالب  ١/٨/١٩٦٧  سنة٢٠  مرطبات الهواة  باسم جميل اسماعيل .٥
  طالب  ١/٨/١٩٦٧  سنة٢٢  ١٠٣/٩٠المنصور   عزيز فندي الجبوري .٦
  عامل  ١/٨/١٩٦٧  سنة٢٩  ٢٤٢/٢٤٣باب الجديد  صالح مرعي .٧
  موظف  ١/٨/١٩٦٧  سنة٣٠  نينوى  عصمت طه جرجيس .٨
  طالب  ٥/٨/١٩٦٧  سنة١٧  ٢٥٢/أ٥٥نينوى  ناطق محمدجوادالنعيمي .٩

  معلم  ٥/٨/١٩٦٧  سنة٢٩  ١١/١٩٠باب لكش  احمد محمد محمود.١٠
  طالب  ٥/٨/١٩٦٧  سنة١٨  الشيخ محمد  فاضل ادريس اسماعيل.١١
  طالب  ٥/٨/١٩٦٧  سنة١٩  عبدخوب  حيدر ذنون.١٢
  معلم  ٥/٨/١٩٦٧  سنة٢٧  ٤٥/١٦١مشاهدة   ازهر عزيز سيد حاتم.١٣
حمزة يحيى عبد اهللا .١٤

  العلي
  طالب  ٥/٨/١٩٦٧  سنة١٨  بدخوبمحلة ع

  مديرمدرسة الرشيد  ٥/٨/١٩٦٧  سنة٥٠  ٣٥/٤٧باب النبي   محمد داؤد ذنون.١٥
  عامل  ٥/٨/١٩٦٧  سنة١٩  محلة عبد خوب  سعد معيوف.١٦
  طالب  ٥/٨/١٩٦٧  سنة١٦  محلة باب السراي  مظفر ذنون.١٧
  طالب  ٥/٨/١٩٦٧  سنة١٩  حي القادسية  فخري محمد امين.١٨
  طالب  ٥/٨/١٩٦٧  سنة١٩  ٢٧/١٩٦الشيخ محمد   ياسين طه.١٩
  طالب  ٥/٨/١٩٦٧  سنة٢٢  ٤٤٩/٢النبي جرجيس   عادل ايوب فتحي.٢٠
  طالب  ٦/٨/١٩٦٧  سنة١٩  محلة النصر  طارق قاسم يحيى.٢١
  طالب  ٦/٨/١٩٦٧  سنة١٨  محلة النصر  عماد قاسم يحيى.٢٢
محمد توفيق الحاج .٢٣

  عزيز عبد الفتاح
محلة االمام ابراهيم 

٢٢/٤٧  
  ممعل  ٦/٨/١٩٦٧  سنة٢٣

  ضابط  ٦/٨/١٩٦٧  سنة٢٠  شارع نينوى  محمد صالح.٢٤
  عامل  ٦/٨/١٩٦٧  سنة٢٠  محلة خزرج  ثامر محمد احمد.٢٥
  مهندس  ٦/٨/١٩٦٧  سنة٢٥  محلة النصر  زهير عبداللطيف احمد.٢٦
  معلم  ٩/٨/١٩٦٧  سنة٣٥  ١٣٢٥/٢٥٦نينوى   حسام الدين محمد حمو.٢٧
عبد الواحد حميد حمو .٢٨

  النيش
  طالب  ٩/٨/١٩٦٧  سنة١٩  سوق الصغير

  طالب  ٩/٨/١٩٦٧  سنة١٩  سوق الصغير  ميسر عبد حمو.٢٩
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  طالب  ٩/٨/١٩٦٧  سنة١٨  باب النبي  اياد ناظم رؤوف.٣٠
  طالب  ٩/٨/١٩٦٧  سنة١٨  محلة االمام عون الدين  محمد احمد نجيب.٣١
  طالب  ٩/٨/١٩٦٧  سنة١٩  محلة الحمام المنقوشة  ناطق ادريس كشمولة.٣٢
عبد العزيز حميد حمو .٣٣

  النيش
  طالب  ٩/٨/١٩٦٧  سنة٢١  ق الصغيرمحلة السو

  طالب  ٩/٨/١٩٦٧  سنة١٩  محلة باب لكش  خليل محمد صالح.٣٤
راجح خير الدين .٣٥

  عبداللطيف
  طالب  ٩/٨/١٩٦٧  سنة١٨  ٢٥٤/أ٩٥طيران

كاتب اول اضافي   ١٣/٨/١٩٦٧  سنة٣٥  المحاكم  عبداهللا خضر الرحالي.٣٦
في المحكمة 

  الكبرى
  طالب  ١٣/٨/١٩٦٧  سنة١٨  باب الطوب  موفق عبد اخضير.٣٧
  طالب  ١٣/٨/١٩٦٧  سنة١٨  شيخ ابو العالء  محمد يونس احمد.٣٨
رياض محمد علي .٣٩

  الحمداني
  طالب  ١٣/٨/١٩٦٧  سنة١٨  باب لكش

خريج معهد   ١٣/٨/١٩٦٧  سنة٢١  جامع خزام  انور ابراهيم رشيد.٤٠
  المحاسبة

  طالب  ١٣/٨/١٩٦٧  سنة١٩  ٥٨٣/٢٥٦نينوى   كنعان محمود.٤١
  عامل  ١٥/٨/١٩٦٧  سنة٢٥  حة صنع السكر مصل  غانم عبود محمد صالح.٤٢
  طالب  ١٥/٨/١٩٦٧  سنة٢٠  باب المسجد  عبد االله صالح.٤٣
  موظف  ١٥/٨/١٩٦٧  سنة٣٦  بلدية الموصل  يونس محي الدين.٤٤
مشروع اسكان عمال   حازم احمد محمد.٤٥

  السكر
  عامل  ١٥/٨/١٩٦٧  سنة٢٥

  نيكمالحظ ميكا  ١٥/٨/١٩٦٧  سنة٣٠  مصلحة صنع السكر  غالب عبد القادر.٤٦
  طالب  ١٥/٨/١٩٦٧  سنة٢٠  باب المسجد  محمد امين عزيز.٤٧
  سائق سيارة   ١٥/٨/١٩٦٧  سنة٢٥  مصلحة صنع السكر  محمد محمود حموشي.٤٨
  طالب  ١٥/٨/١٩٦٧  سنة١٨  باب المسجد  طارق حامد حمدون.٤٩
  عامل ميكانيك  ١٥/٨/١٩٦٧  سنة٢٥  مصلحة صنع السكر  محمد خيري شهاب.٥٠
  عامل ميكانيك  ١٥/٨/١٩٦٧  سنة٢٥  السكرمصلحة صنع   سعدي رشيد الستي.٥١
  عامل كهربائي  ١٥/٨/١٩٦٧  سنة٢٧  مصلحة صنع السكر  احمد محمد موسى.٥٢
  طالب  ١٥/٨/١٩٦٧  سنة١٩  ٢٥٤/ب٨٧غزالني   عصام محمود شهاب.٥٣
  طالب  ١٧/٨/١٩٦٧  سنة١٨  حي القادسية  سعدي محمد امين.٥٤
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  خياط  ١٧/٨/١٩٦٧  سنة١٨  السرجخانة  سالم عزيز احمد.٥٥
  طالب  ١٧/٨/١٩٦٧  سنة٢٢  ١٨/٢٣باب الطوب   سين آل فرجقصي ح.٥٦
  طالب  ١٧/٨/١٩٦٧  سنة٢٠  باب لكش  علي حسين علي.٥٧
  طالب  ١٧/٨/١٩٦٧  سنة١٨  باب لكش  سعد اسماعيل طه.٥٨
  )٢٥(مستخدم  ١٧/٨/١٩٦٧  سنة٢٢  مصلحة صنع السكر  شاكر محمود الصفار.٥٩

ي، باختالف فئاتهم العمريـة     ونلحظ من المعلومات الواردة عن االعضاء المنتسبين للناد         
من نظام النادي الداخلي قد حـددت       ) ب( سنة على الرغم من ان المادة الرابعة         ٥٠-١٦ما بين   

سن الثامنة عشر من العمر الكتساب عضويته، واختالف طبيعة عملهم ما بين الطالب والمعلـم               
ن شرطة كانوا ام من     والكاسب والعامل والموظف، وتباين مناطق سكناهم، ولم نجد من العسكريي         

الجيش والصنوف االخرى او الدوائر االمنية المتعددة باستثناء ضابط واحد، ممن انتـسب الـى               
 الموكلة الـيهم وارتباطـاتهم بأنديـة الجـيش          )٢٦(النادي وربما مرد ذلك ارتباطاتهم وواجباتهم     

، مـن القـرى   كما لم ينتسب الى النادي اعضاء من خارج مدينة الموصـل         . وااللعاب الرياضية 
واالرياف واالقضية والنواحي، ربما لبعد مناطق سكناهم عن مدينة الموصل وعـدم تواجـدهم              

  .فيها
 

تمكن عدد من الشباب المهتمين باالنشطة الرياضية المختلفة من اتباع الوسائل الرسمية،            
قامة مهرجـان   لتأسيس نادي اليرموك في الموصل الذي نجح في استقطاب العناصر الرياضية وا           

رياضي متضمناً العديد من االنشطة والفعاليات الرياضية في مسابقات كـرة الـسلة والطـائرة               
والسباحة، التي رافقها جمهور غفير من شباب مدينة الموصل، الذين عبروا عن حبهم لاللعـاب               

لنـادي  الرياضية الشعبية وبخاصة الفرقية منها، اذ اهتمت متصرفية لواء الموصل بتأسيس ذلك ا            
الرياضي، ودعم انشطته الرياضية من خالل انجاح مهرجانه الرياضي وتوفير الحماية الالزمـة             
من عناصر االمن، لتسيير الفعاليات بشكل يسير وتحقيق الغايات المنشودة من اقامة المهرجـان              

ليه وانجـاح  ورافق تأسيس النادي إقباالً واسعاً من الشبان لإلنضمام ا . الرياضي بفعالياته المختلفة  
احمد قاسم الجمعة في مقابلته المذكورة، ان انـشطة النـادي           . وقد ذكر لي د   . فعالياته الرياضية 

استمرت زهاء سنتين، ثم تفرق اعضاءه بفعل عملهم الوظيفي والتدريـسي، مـنهم مـن اكمـل                
وهكذا كـان تأسـيس النـادي، وممارسـته         . دراسته العليا وآخرين بسبب تنقالتهم في المدارس      

فعالياته الرياضية تجربة رائدة ومثمرة في اتجاه تنمية الذائقة الرياضية لـدى الـشبان والنـشئ               ل
  .الجديد في مدينة الموصل

  
  



  )دراسة وثائقية (١٩٦٧تأسيس نادي اليرموك الرياضي في الموصل سنة 

   
  

 )٢٠( 

 

 
الطلب المقدم رفقة كتـاب متـصرفية   ). مركز دراسات الموصل (٤/٨٣ملفة نادي اليرموك تسلسل     ) ١(

اسـتناداً  ث رعد محمد امين الطـائي،        وقد ذكر الباح   .٢٨/٢/١٩٦٧في  ) ٥١٩(لواء الموصل، العدد    
 ونعتقد ان مرد ذلـك  ١٩٦٤-١٩٦٣الى مقابلته مع االستاذ خالد فصولة بأن  تأسيس النادي كان سنة            

: انظر. االختالف في سنة التأسيس هو كثرة الغلق التي تعرض لها النادي من قبل السلطات الحكومية              
، اطروحـة   ١٩٨٠-١٩٥٨الكشفية في الموصـل     رعد احمد امين الطائي، تاريخ الحركة الرياضية و       

 مع العلم بأن االطروحة لم تُـشر        .١٥٢، ص ٢٠١٠مقدمة الى كلية االداب،     ) غير منشورة (دكتوراه  
 .الى وثائق النادي

 .٩/٣/١٩٦٧في ) ٥٢١٥( العدد -الجمعيات–كتاب متصرفية لواء الموصل  ) ٢(

فـي  ) ٢٢٦٥(لكتاب ذي العـدد     ، وا ٣/٣/١٩٦٧في  ) ٦٥٢١(كتاب متصرفية لواء الموصل، العدد       ) ٣(
٢٧/٤/١٩٦٧. 

، انظر، جريدة الوقـائع العراقيـة العـدد         ١٩٦٠لسنة  ) ١(للتفاصيل عن بنود قانون الجمعيات رقم        ) ٤(
 .٢/١/١٩٦٠في ) ٢٨٣(

 :فيما يتعلق بالمادتين الثالثة والرابعة من قانون الجمعيات مضمونها مايأتي ) ٥(

  )الثالثة(المادة 
  :ونيشترط في عضو الجمعية ان يك

  .تام االهلية - ١
 .ان اليكون محروماً من الحقوق المدنية - ٢

 .غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف - ٣

 .قد قبل نظام الجمعية كتابة - ٤

  )الرابعة(المادة 
  :يجب ان تتحقق في اغراض الجمعية الشروط التالية

 .ان التتعارض مع استقالل البالد ووحدتها الوطنية - ٥

 .ريان التتعارض مع النظام الجمهو - ٦

 .ان التتعارض مع متطلبات نظام الحكم الديموقراطي - ٧

 .ان التهدف الى بث الشقاق وإحداث الفرقة بين القوميات او االديان او المذاهب العراقية المختلفة - ٨

 .ان اليكون غرضها مجهوالً او سرياً مستوراً تحت اغراض ظاهرية - ٩

  .اب مخالفة للنظام العام واالد-اضافة الى ما سبق–ان التكون  -١٠
 .٢١٥انظر المصدر نفسه، ص 

 .٧/٥/١٩٦٧ في ٩٠٣/ج-كتاب وزارة الداخلية، مديرية الداخلية العامة، العدد م ) ٦(

 .٥/٣/١٩٦٧في ) ١١٦٧(كتاب مديرية امن لواء الموصل، العدد  ) ٧(

 .٣/٥/١٩٦٧في ) ٩٠٧٣(كتاب متصرفية لواء الموصل، العدد  ) ٨(
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 .١١/٥/١٩٦٧في ) ٩٨٧٩(كتاب متصرفية لواء الموصل، العدد  ) ٩(

) ٥١٩(النظام الداخلي رفقة الطلب المقدم لتأسيس النادي في كتاب متصرفية لواء الموصل، العدد               ) ١٠(
 .٢٨/٢/١٩٦٧في 

 .المصدر نفسه ) ١١(

 .٥/٦/١٩٦٧في ) ١١٠١(كتاب وزارة الداخلية، العدد  ) ١٢(

 .١١/٦/١٩٦٧في ) ٢٣٩٩(كتاب متصرفية لواء الموصل، العدد  ) ١٣(

 .٢٧/٦/١٩٦٧في ) ١٣٧٥٠(كتاب متصرفية لواء الموصل، العدد  ) ١٤(

 .٥/٧/١٩٦٧في ) ١٤٤٦(كتاب متصرفية لواء الموصل، العدد  ) ١٥(

 .٢٠/٨/١٩٦٧في ) ١(كتاب نادي اليرموك الرياضي، العدد  ) ١٦(

 .٢٢/٨/١٩٦٧مذكرة مديرية التحرير في متصرفية لواء الموصل، مؤرخة في  ) ١٧(

 .٢٨/٨/١٩٦٧في ) ٥١٤٥(كتاب مديرية امن لواء الموصل، العدد  ) ١٨(

 .١٥٤-١٥٣ السابق، ص ص الطائي، المصدر ) ١٩(

وبهذا الصدد اشير الى ان االستاذ الفاضل خالد فصولة كان يدرسـنا مـادة اللغـة العربيـة فـي          ) ٢٠(
متوسطة ام الربيعين في مطلع سبعينيات القرن العشرين، وحرص على حث الطالب لتأدية الـصالة               

و صـوت اجـش   حيث كان يؤم المصلين لصالة الظهر في المدرسة، وكان شخصيته محببة وهـو ذ         
ومربوع القامة، وغالباً ما كان يلطف جو محاضراته ببعض الطرائف المفيدة للطالب ويشجعهم على               

 .ممارسة االلعاب الرياضية واحياناً يشاركهم بلعبة كرة السلة

 وحاصل على شهادة الدكتوراه باالدب العباسي ودرس        ١٩٣٨وهو من مواليد مدينة الموصل سنة        ) ٢١(
عمر الطالب، موسوعة اعـالم     : ، للمزيد، انظر  ٢٠٠٦ اللغة العربية وتوفي سنة      في كلية التربية قسم   

 .٥٠٥ص ) ٢٠٠٨الموصل، (الموصل في القرن العشرين 

 .٢٩/٥/٢٠١٤افادني بذلك في مقابلتي له بتاريخ  ) ٢٢(

 .٤/٩/١٩٦٧في ) ٣(كتاب نادي اليرموك الرياضي، العدد  ) ٢٣(

 .١٩/٩/١٩٦٧في ) ٥٦٧٢(كتاب مديرية امن لواء الموصل، العدد  ) ٢٤(

 .المصدر نفسه والعدد ) ٢٥(

 .المقابلة السابقة الذكر ) ٢٦(

  
  
  
  
  
  



  )دراسة وثائقية (١٩٦٧تأسيس نادي اليرموك الرياضي في الموصل سنة 
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  تاريخ استالم البحث
١٠/٦/٢٠١٨  

  تاريخ قبول النشر
١٤/٨/٢٠١٨  

 
ألبي حفص عمر بن الخضر من كتب التواريخ المحلية التـي           ) تاريخ دنَيِسر (يعد كتاب   

ولقد اختص الكتاب بذكر التراجم الخاصة بأخبـار الحفّـاظ، والقـراء،            .  بتاريخ المدن  اهتمت
أما فيما يتعلق بالموصل فكان الغرض      . والمحدثين، والنحويين، واللغويين، والشعراء واألطباء    

من الدراسة هو التعرف على الشخصيات الموصلية التي ذكرها ابن اللمش في كتابه، التي كان               
ة عشر ترجمة وردت بصيغ مختلفة، فالبعض منها كتب عنها ابـن اللمـش بـشكل                عددها ست 

مفصل، أما البعض اآلخر من التراجم التي ذكرت، فكانت عالقتهم بالموصل، إما سـنة الوفـاة            
بالموصل، أو إن صاحب الترجمة كان له شيوخ من الموصل، وهذه التراجم عن الموصـل ذات      

بعض منهم وروى عنهم روايات شفوية أغنت كتابه هـذا فـي            أهمية، ألن ابن النمش التقى ال     
  .مجاالت عدة

Ibn al-Lamsh (d. 620 A.H /1223 A.D) 
 And Mosuli Biographies in his bookTarikh Dunaysir 

Dr. Hannan Abdul-Khaliq Ali al-Sabaawi 
Abstract: 
      Tarikh Dunaysir by Abu HafsOumar bin al-Khidar is considered 
one of the books that regarding the local histories. The book 
specialized in biographies concerning Quran memorizers, and Quran 
readers, Hadith scholars, Hakims, poets, in addition to scholars of 
Arabic grammar and linguistics. 

As to Mosul, the purpose of the study is to clarify (16) Mosuli 
figures, and their biographies that mentioned by Abu Hafs in his book, 
came in Variety of forms. He wrote about some of them in great detail, 
and for the others, they dead in Mosul or studied there under its 
scholars (Religious sheikhs). These Mosuli biographies of historical 
significance because Abu Hafs met some of the biography-owners, and 
from them he took oral accounts that enriched his book in many fields.  
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  )تاريخ دنَيِسر(وتراجم موصلية في كتابه ) م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت (بن اللّمش ا

   
  

 )٢٤( 

 

 
الثالـث  /السابع للهجرة (المدن في أواسط القرن     ظهر االهتمام بالتواريخ المحلية وتواريخ      

فاقتصرت على فترة محددة، أو على أسرة معينة أو على مدينـة، تـوالى علـى                ) عشر للميالد 
كتابتها عدد من أبناء تلك المدن حتى أضحت كتابة هذه التواريخ البلدانية نوعاً من التقليـد لـدى           

يكمله بين فترة وأخـرى أحـد أولئـك األبنـاء           العلماء، يدرسه جيل بعد جيل أبناء تلك المدن و        
وتواريخ المدن ال تقل أهمية عن غيرها من التواريخ، حيث نجدها في بعض األحيـان             . البارزين

تقدم تفاصيل دقيقة ال نجدها في غيرها من التواريخ، بسبب تركيز المؤرخ المحلي علـى وحـدة        
  .مكانية صغيرة

للطبيب ) تاريخ دنيسر (تصت بتاريخ المدن كتاب     ومن بين كتب التواريخ المحلية التي اخ      
. )١(الذي ولد فـي مدينـة دنيـسر   ) م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت (أبي حفص عمر بن الخضر بن اللمش  

وعلى الرغم من أن الكتاب تاريخ محلي، فمن المفتـرض أن مؤلفـه يتنـاول تـاريخ المدينـة                   
لكن شيئاً من هذا ال وجود لـه        السياسي،وجغرافيتها، وهوائها، ومناخها، والقبائل التي سكنتها، و      

في هذا الكتاب، وال ندري ما السبب؟ واكتفى المؤلف فقط بذكر التراجم الخاصة بأخبار الحفّاظ،                
وهذا إن دّل على شيء، فإنمـا       . والقراء، والمحدثين، والنحويين، واللغويين، والشعراء، واألطباء     

نحوي، وشاعر، وطبيب؛ مما كان لـه  يدل على غزارة ثقافة المؤلف، فقد كان مقرئ، ومحدث، و 
  ).تاريخ دنيسر(أثر كبير في ترتيب مصنفه هذا 

وقد حاولنا في هذا البحث التعرف على الشخصيات الموصلية التي ذكرها ابن اللمش في              
كتابه، والتي تنوعت ما بين مقرئ، وحافظ، وكاتب، وطبيب، أضف إلى ذلـك معرفـة القيمـة                 

ا عن مدينة الموصل التي انفرد بها عن غيره من المـؤرخين مـن              التاريخية للتراجم التي ذكره   
وكذلك ) م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت  (البن المستوفي   ) تاريخ اربل (خالل إجراء مقارنة بينه وبين كتاب       

  ).م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(البن الشعار الموصلي ) قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان(كتاب 
كتابه : حياته ونشأته العلمية، ثالثاً   : عصره، ثانياً : أوالً: وقد قسم البحث إلى عدة نقاط هي      

القيمة التاريخية لكتابـه    : التراجم الموصلية التي ذكرت في كتابه، خامساً      : ، رابعاً )تاريخ دنيسر (
  .في ذكر التراجم الموصلية مقارنة بالمصادر األخرى، ثم الخاتمة

 
قيـام  ) الثاني عشر للمـيالد    /سادس للهجرة ال(شهدت منطقة الجزيرة الفراتية في القرن       

عدد من اإلمارات المحلية تمثلت في الموصل وماردين وحصن كيفا وميافارقين، وتقاسـم هـذه               
فالموصل والبعض من بالد الجزيرة الفراتية      . )٣(واالراتقة) ٢(اإلمارات الحكام المعروفين باالتابكة   

ا عماد الدين زنكي بـن آق سـنقر منـذ سـنة             كانت خاضعة إلدارة الدولة االتابكية التي أسسه      
  .)٤()م١١٤٦/هـ٥٤١(واستمر في حكمها إلى سنة ) م١١٢٧/هـ٥٢١(
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والذي يهمنا من ذلك أن الطبيب ابن اللمش عاصر أواخر حكم نجم الدين البي بن تيمور                
إلمارة ماردين التي تعـد دنيـسر مـن ضـمن         ) م١١٧٩-١١٥٢/هـ٥٧٥-٥٤٧(تاشياالرتقي  

  .)٥(أعمالها
د تضاءلت العالقات بين االراتقة والزنكيين إلى حد كبير اثر وفاة نور الدين محمـود               وق

، ففي الشام ومصر وبعض أنحاء الجزيرة حلت الدولة األيوبية          )م١١٧٣/هـ٥٦٩(بن زنكي سنة    
محل الدولة التي انشأها نور الدين محمود، وفي الموصل انشغل الزنكيون فـي الـصراع ضـد           

الراتقة تجاه األيوبيين بصورة عامة أحد موقفين، أوالهما مساندة األيوبيين ضد           واتخذ ا . األيوبيين
اإلمارات المحلية وبضمنها الموصل، وثانيهما، التحالف مـع اإلمـارات المحليـة، وبـضمنها              
الموصل للتخلص من النفوذ األيوبي في الجزيرة، وهكذا غدت عالقات االراتقة بالزنكيين أمـراً              

-٥٦٧(ومـا أن تـولى صـالح الـدين األيـوبي            . )٦(قـاتهم مـع األيـوبيين     ثانوياً ازاء عال  
مقاليد األمور في مصر والشام بعد وفاة نور الدين محمود، حتى بدأ             ) م١١٩٣-١١٧١/هـ٥٨٩

العمل في تنفيذ خطة تستهدف إلى توحيد اإلمارات اإلسالمية في الجزيرة، والشام ليتسنى له بعد               
وقد وقف االراتقة في البدء إلى جانب األمراء المحليين فـي           . نذلك إعالن الجهاد ضد الصليبيي    

المنطقة إليقاف نشاط صالح الدين وتقدمه هناك، إال أن ما أحرزه من انتصارات علـى أمـراء                 
المنطقة، اضطر معظم االراتقة إلى التخلي عن موقفهم العدائي من صالح الـدين فلجئـوا إلـى           

ماراتهم من هجماته وليحصلوا من ناحية أخرى على بعـض          مداراته وإعالن الطاعة له لينقذوا إ     
  .)٧(المكاسب لقاء وقوفهم إلى جانبه

وبعد النجاح الذي حققه صالح الدين في ديار بكر والمكاسب التي حصل عليهـا أميـر                
نتيجـة موقفـه    ) م١١٨٥-١١٦٦/هـ٥٨١-٥٦٢(حصن كيفا نور الدين محمد بن قرا أرسالن         

ـ ٥٨٠-٥٧٥(ن قطب الدين ايلغازي بن ألبي الودي منه، أدرك أمير ماردي   ) م١١٨٤-١١٧٩/هـ
عدم جدوى المقاومة، واتخاذ موقف سلبي تجاه صالح الدين خوفاً من نتائج أعدائه ورغبة فـي                
الحصول على مكاسب، فأرسل رسوله إلى صالح الدين يطلب لصاحبه األمان ويعلـن دخولـه               

ى بـصاحب مـاردين عـدد مـن أمـراء           تحت طاعته وحمايته فأجابه السلطان إلى ذلك واقتد       
  .)٨(المنطقة

ـ ٥٧٩(بقى االراتقة طيلة سنتين على عهدهم مع صالح الدين أي من سنة           ) م١١٨٣/هـ
حيث شهدت الجزيرة في مطلع هذا العام أحداث كثيرة أثرت إلـى            ) م١١٨٥/هـ٥٨١(إلى سنة   

 ثم دنيـسر فـدارا      ، فقد واصل صالح الدين تقدمه إلى رأس عين        )٩(حد كبير على هذه العالقات    
  .)١٠(التي استقبله أمراؤها بالحفاوة واإلكرام



  )تاريخ دنَيِسر(وتراجم موصلية في كتابه ) م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت (بن اللّمش ا

   
  

 )٢٦( 

 

وقد أحس االراتقة بالخوف ازاء تحركات صالح الدين في ديار بكر، وكان قطب الـدين             
وخلفه حسام  ) م١١٨٤/هـ٥٨٠(ابلغازي بن البي أمير ماردين قد توفي في جمادي اآلخرة سنة            

والده، كما توفي أيضاً نور الدين محمد بن        أكبر أ ) م١٢٠٠-١١٨٤/هـ٥٩٧-٥٨٠(الدين يولق   
وخلفه ابنـه قطـب   ) م١١٨٥/هـ٥٨١( ربيع األول من سنة ١٤قرا أرسالن أمير كيفا وآمد في     

، فخاف هذا أن يسترد صالح الدين منه مدينـة          )م١٢٠٠-١١٨٥/هـ٥٩٧-٥٨١(الدين سقمان   
وجدهم ال زالـوا علـى      آمد وأرسل صالح الدين من جهته أحد رسله ليتأكد من موقفهم تجاهه ف            

  .)١١(الطاعة له والرغبة في االنتماء إليه
حتى عاد الصراع من جديد بين األيوبيين وإمـارة      ) م١١٩٧/هـ٥٩٤(وما أن دخل عام     

مدبر مملكة حسام الدين يولق ارسالن صاحب مـاردين         ) النظام(ويذكر ابن واصل أن     . ماردين
كتاباً يستدعيه ليـسلم إليـه مـاردين    ) م١٢١٨-١١٩٥/هـ٦١٥-٥٩٢(أرسل إلى الملك العادل     

مقابل تعويضه عنها، فتقدم العادل شرقاً، ولما وصل البالد لم يِف له النظام بوعده ونـدم علـى                  
مراسلته السرية له، فأرسل العادل إلى بعض أقاربه في مصر والشام يستنجد بهم فوصله عسكر               

ان واستطاع االستيالء على عـدد      ، فبدأ العادل بمهاجمة أطراف ماردين في رمض       )١٢(من مصر 
، وعين والته في رأس عين ودنيسر، كما تمكن بمساعدة بعض األهـالي             )١٣(من مدنها ووالياتها  

وما أن سـيطر    . )١٤(من السيطرة على ربضها الذي قام عسكره بنهبه واإلفساد فيه بكل األساليب           
وبعد حـصار   . )١٥(ين عنها الملك العادل على الربض حتى شدد حصاره على القلعة وقطع التمو          

جاءت األخبار إلى الملك العادل بوفاة حاكم مصر الملك العزيز بن صالح            ) أحد عشر شهراً  (دام  
وتولي أخيه الملك األفضل بن صالح الدين بعـده، ولـم تكـن             ). م١١٩٨/هـ٥٩٥(الدين سنة   

فقة مع العادل، كما    العالقات بينه وبين العادل طيبة، فأمر األفضل بسحب قواته من ماردين المرا           
تقدم الملك األفضل بقواته إلى دمشق للسيطرة عليها، وتحالف مع حاكم الموصـل نـور الـدين                 

ليساعده فـي أخـذ     ) م١٢١٠-١١٩٣/هـ٦٠٧-٥٨٩(ارسالن شاه األول بن عز الدين مسعود        
  .)١٦(نةدمشق، مما اضطر العادل إلى مغادرة ماردين تاركاً ابنه الكامل إلتمام السيطرة على المدي

وبعد انسحاب العادل من ماردين، تقدم حاكم الموصل بقواته إلنهاء الحصار األيوبي عن             
إلى مدينة دنيسر، واجتمع به هنـاك       ) م١١٩٨/هـ٥٩٥(المدينة فوصل في بداية شعبان من سنة        

أبنا عمه حاكم سنجار قطب الدين محمود بن مودود وحاكم جزيرة ابن عمر سنجر شاه، ليكونوا                
واحداً ضد القوة األيوبية، وبقي حاكم الموصل وأقاربه بدنيسر حتى عيد الفطر ثم غادرها في               يداً  

السادس من شوال ونزلوا بحرزم القريبة من ماردين، لمالقاة قوات الملك الكامل، إال أن األخيـر      
ترك موقعه الحصين في ربض ماردين، وتمكن صاحب الموصل من استدراجه، وبعد قتال بـين          

ن خسر الملك الكامل وتشتت قواته فانحسب ليالً، وغادر المنطقة إلى ميافارقين ومنها إلى              الطرفي
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وبعد انسحاب الكامل من ربض ماردين نزل صاحبها حسام الدين يولق والتقى بحاكم             . )١٧(حران
الموصل، وبعدها توجه صاحب ماردين إلى القلعة مقر إقامته، أما حاكم الموصل فقصد دنيـسر               

  .)١٨(ا إلى رأس عين، وأخذ يستعد لمهاجمة حران، لكنه مرض فعاد ثانية إلى الموصلثم غادره
من كل ما سبق تبين أن مدينة دنيسر أصبحت تابعة للملك العادل لمـدة عـشرة أشـهر                  
وعين األخير أي الملك العادل نائباً له، لكن الظروف السياسية والعسكرية التـي حـدثت أثنـاء                 

يسر خالل شهر تحت تصرف حاكم الموصل نور الـدين أرسـالن،            حصار ماردين، أصبحت دن   
غير أن األخير عاد ثانية إلى الموصل، وسلم دنيسر وجميع القرى المحيطة إلى حـاكم مـاردين         

  .)١٩(ثانية
ومن الناحية االقتصادية كانت ارباض المدن الكبرى في ديار بكـر تـزدحم باألسـواق               

هـذه  ) م١٢١٧/هـ٦١٤ت(، ويصف ابن جبير     )٢٠(سركميافارقين، وحصن كيفا، وماردين، ودني    
، وفيما يخص دنيسر، فقد كانت      )٢١("كانت حافلة وأرزاقها واسعة في عهد االراتقة      "األسواق بأنها   

في بدء امرها قرية يجتمع الناس في صحرائها كل يوم أحد للبيع والشراء، ثم ما لبث أن انتـشر                   
فنشأت الخانات، والفنـادق، والحمامـات، واألسـواق    فيها العمران، كنتيجة لمستلزمات التجارة،  

المختلفة لتسيير العمليات التجارية، ومن ثم أصبحت دنيسر مركزاً تجارياً كبيـراً تجلـب إليـه                
وكان وقوع عدد مـن     . )٢٢(البضائع المختلفة من سائر البلدان، واستوطنها أناس من جهات شتى         

لى الطرق التجارية الرئيسية لشمالي العـراق،       أهم مدن ديار بكر كدنيسر، ونصيبين وغيرهما ع       
والجزيرة، وأرمينية، وبالد فارس، والشام، من العوامل المهمة التي أدت إلى انتعاش التجارة في              

  .)٢٣(ديار بكر
وقد اهتم االراتقة من الناحية العلمية ببناء العديد من المنشآت الدينيـة، والتعليميـة مـن          

يرها وانفقوا عليها مبالغ كبيرة ورتبوا لها األرزاق والوظائف         مساجد، ومدارس، ودور حديث وغ    
، حتى غدت ديار بكر في عهد االراتقة مدرسة كبيرة خرجت واستقبلت عدداً كبيراً              )٢٤(واألوقاف

من العلماء، واألدباء، والمفكرين في شتى مجاالت المعرفة، فقد كان للتشجيع المادي، واألدبـي              
، كما هو الحـال     )٢٥(ء العلماء أثر كبير في ازدهار الحركة الثقافية هناك        الذي قدمه االراتقة لهؤال   

، )٢٦(في مدينة دنيسر، والتي كانت على الرغم من صغرها تعج بالعلماء والشيوخ من كـل فـن                
كعلوم القرآن الكريم، والحديث، والفقه، واألدب، والشعر، وعلوم اللغة وغيرهـا مـن مجـاالت           

  .)٢٧(النشاط الثقافي
 
 
 
 



  )تاريخ دنَيِسر(وتراجم موصلية في كتابه ) م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت (بن اللّمش ا

   
  

 )٢٨( 

 

  
ابن اللمش هو كمال الدين ابن اللمش عمر بن الخضر بـن اللمـش التركـي الدنيـسري                        

ـ ٥٧٠(، ولـد سـنة      )٢٩(، فهو إذن تركي األصل    )٢٨(الشافعي وتـوفي فـي سـنة     ) م١١٧٤/هـ
  .)٣٠(بماردين) م١٢٢٣/هـ٦٢٠(

 دنيسر، واستمر على ذلك في طلب       بدأ ابن اللمش حياته العلمية في سن مبكرة في مدينة         
العلم، وبدأ يدور على حلقات العلماء، ومساجدهم ينهل من معينهم، وربما كان ذلك بـدافع مـن                 

بل انه تعدى ذلك، فكـان  . والده الذي كان محباً للعلم واألدب، وروى عنه ابنه في بعض التراجم           
 أو القراءة عليه عالماً كـان أو        يتصدى لكل ذي فضل يدخل مدينته، فيذهب للقائه والسماع منه،         

اميراً، فمثالً عندما مر الملك األفضل نور الدين بن الناصر صالح الدين بمدينة دنيسر، قـصده                
  .)٣١(ليسمع منه شيئاً فكتب له بخطه أبياتاً سمعها من والده السلطان صالح الدين األيوبي

لحـديث الـشريف، ومـن      وقرأ القرآن الكريم وحفظه، كما كان يعتني بالطب وسماع ا         
  :شيوخه في علم القراءات الذين تتلمذ عليهم وقرأ عليهم القرآن الكريم من مدينته دنيسر

الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن علي الدباس النيلي والذي يعرف بابن الزامر، وقد قـرأ                  .١
ر التـي  القرآن الكريم بالقراءات كثيراً على أبي الحسن بن المرحب البطائحي، وسكن دنيـس   

 .)٣٢(اقرأ بها القرآن الكريم والقراءات

النصيبي من مدينة نصيبين، وقد اشتهر بالقراءات فيها وكان رجل           أبو عمر عثمان بن ختلج     .٢
زاهد مالزم لقراءة القرآن الكريم، سافر إلى دنيسر أكثر من مرة وفي أحدى هـذه المـرات               

 .)٣٣(قصدهابن اللمش وقرأ عليه شيئاً من القرآن الكريم

أبو عمر عثمان بن أبي علي بن أبي نصر بن محمد اإلسعردي، وهـذا بـدوره قـد قـرأ                     .٣
بالقراءات على أبي الجود غياث بن فارس بن مكي المصري بمصر، وسمع بها الحديث منه               

  .)٣٤(ومن غيره، ثم ورد دنيسر فالتقى به ابن اللمش وقرأ عليه
 

المقرئ أبو بكر عتيق بن أبي القاسم بن عبد اهللا بن هبة اهللا المصري المولد والمنشأ والصقلي                  .١
، وسـكن   )الثاني عشر للمـيالد    /السادس للهجرة (األصل، عاش في النصف الثاني من القرن        

 وقد قـرأ    ابن اللمش وسمع الحديث منه، وكان إماماً فيها بالمسجد النظامي،          دنيسر، والتقى به  
والمقرئ ) م١١٦٦/هـ٥٦٢ت(القرآن بالقراءات على محمد بن إبراهيم بن ثابت ابن الكيزاني           

، أما الحديث الشريف فقد سمع من محمد بن         )م١١٧٦/هـ٥٧٢ت  (علي بن عساكر البطائحي     
وأبو القاسم يحيى بن ثابت بـن بنـدار    ) م١١٦٨/هـ٥٦٤ت  (عبد الباقي بن احمد ابن البطي       

 .)٣٥(وغيرهم) م١١٧٠/هـ٥٦٦ت (
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المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني مجد الدين أبو الـسعادات                  .٢
الكاتب المعروف بابن األثير الجزري الذي برع في أكثر من علم فقد كـان محـدثاً ومفـسراً      

يبـاً ذا بـر     وفقيهاً وكاتباً ولغوياً ونحوياً ورجل إدارة، وفضالً عن ذلك فقد كـان ورعـاً مه              
، ونشأ بها وتعلّم القرآن، وفـي سـنة   )م١١٤٩/هـ٥٤٤(وإحسان، ولد بجزيرة ابن عمر سنة      

قدم إلى الموصل واستوطنها، وسمع بها الحديث من الخطيب مجد الـدين            ) م١١٦٩/هـ٥٦٥(
، ومن محمد بن رمـضان بـن عثمـان          )م١١٨٢/هـ٥٧٨ت  (أبو الفضل عبد اهللا بن احمد       

، وكذلك سمع من أبو الفتوح محمـد بـن محمـد البكـري              )م١١٩٢/هـ٥٨٨ت  (التبريزي  
وقرأ النحو واللغة واألدب على كـل مـن ابـن الـدهان الموصـلي               ). م١٢١٨/هـ٦١٥ت(
ـ ٦٠٣ت (ومكي بن ريان الماكسيني الموصلي    ) م١١٧٣/هـ٥٦٩ت( ، وأيـضاً  )م١٢٠٦/هـ

التقـى بمجـد   ، وكان ابن اللمش قد )م١١٧١/هـ٥٦٧ت (يحيى بن سعدون بن تمام القرطبي  
الدين وسمع منه بظاهر دنيسر عندما أتى األخير إلى دنيـسر، وأمـا وفاتـه فكانـت سـنة                   

 .)٣٦()م١٢٠٩/هـ٦٠٦(

الحافظ والفقيه الشافعي أبو محمد عبد الخالق بن االنجب بن المعمر بن الحسن بـن عبـد اهللا                   .٣
األنساب واللغة والفقـه،    العراقي، وكان محدثاً، فاضالً، ذكياً، عارفاً بكثير من علوم الحديث و          

سكن دنيسر، ودرس بالمدرسة القطبية فيها، كما أنه روى الحديث للناس في دور العلم بدنيسر               
منها مشهد عمرو بن خندق والجامع العتيق الذي يعد أقدم جامع في دنيسر، وكانت وفاته سنة                

وهو أول مـن  هو الذي رغبني في سماع الحديث  ": ، وقال عنه ابن اللمش    )م١٢٥٦/هـ٦٤٩(
 .)٣٧("أفادني فيه

 
الشيخ سيف الدين أبو بكر بن عبد اهللا بن علي المراغي الذي كان شـافعي المـذهب، تفقـه                    .١

بمراغة ثم انتقل إلى الشام، فكمل على الشيخ أبي سعد بن أبي عصرون، وذهب بعد ذلك إلـى   
لذي يعد من أقدم المساجد في دنيسر، فـانتفع      دنيسر وكانت له دروس في الفقه بمسجد ناصر ا        

به الناس، وفيما يخص ابن اللمش، فلما بلغ الخامسة عشر من عمره درس كتاب التنبيـه فـي    
على ) م١٠٨٣/هـ٤٧٦ت  (الفقه الشافعي للشيخ الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي           

 .)٣٨()م١١٩٣/هـ٥٩٠(الشيخ سيف الدين الذي توفي سنة 
ث أبو محمد جعفر بن محمد بن جعفر البغدادي الشافعي، قَِدم دنيسر ماراً إلـى الـشام                 المحد .٢

لسماع الحديث، وقال البن اللمش انه سمع الحديث ببغداد من ستمئة شيخ، كما سمع من شيوخ                
 .)٣٩()م١٢٠١/هـ٥٩٨(دنيسر أيضاً، وكانت وفاته سنة 



  )تاريخ دنَيِسر(وتراجم موصلية في كتابه ) م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت (بن اللّمش ا

   
  

 )٣٠( 

 

ود الماكسيني الشافعي، وقـد درس  هو موسى بن محمد بن موسى بن حم : القاضي أبو عمران   .٣
بالمدرسة الشهابية بدنيسر، وكان ابن اللمش تفقه عليه أيام تدريسه في هذه المدرسة، ووصف              
هذا القاضي بأنه كان وافر العقل، غزير الدين، يحب االنقطاع والخلـوة والتزهـد ويفـضل                

تصدق على الفقراء، سمع     وال )(مطالعة أخبار الصالحين وكُتب الزهد، وكان كثير الذكر هللا          
الحديث من الشيخ أبـو الفـرج عبـد المـنعم بـن عبـد الوهـاب ابـن كُليـب الحرانـي             

،وكانت وفاة القاضي أبو عمـران      )م١٢٠١/هـ٥٩٧ت  (، وابن الجوزي    )م١١٩٩/هـ٥٩٦(
 .)٤٠()م١٢١٠/هـ٦٠٧(في 

 االيزولـي   هو الشيخ أبو بكر عتيق بن إبراهيم بن عمر بن داود بن محمد            : القاضي االيزولي  .٤
الشافعي، وقد تفقه على الشيخ أبي سعد بن أبي عصرون وسمع الحديث من أبي القاسم أبـي                 
عساكر الدمشقي، وكان معيداً بالمدرسـة الـشهابية بدنيـسر وتـولى بهـا القـضاء وروى                 

  .)٤١(الحديث
 أما صلة ابن اللمش بالطب فقد بدأت أثناء وجوده في مدينته دنيسر، إذ كان والـده صـديقاً                 
للطبيب أبي البهاء ثابت بن احمد الحراني، وكان هذا يجيء من دارا إلى دنيسر فيمكث بها أيامـاً    

فاضالً ذا فنـون مـن      "في ضيافة أبي العباس الخضر بن اللمش، ووصف هذا الطبيب بأنه كان             
 وفضالً عن ذلـك لـه       "األدب وفضائل زائدة على الطب كالنظم والنثر، وحسن الخط وغير ذلك          

  .)٤٢(وربما اقتبس منه ابن اللمش بعض علمه. ير بعضه في الزهد وذم الدنياشعر كث
ولم يكتف ابن اللمش بالشيوخ الذين تلقى عليهم في دنيسر، بل كانت له رحالت علميـة،             

عندما كان عمره إحدى وعشرين سنة، خرج ألداء فريضة الحـج           ) م١١٩٨-هـ٥٩٥(ففي سنة   
ـ ٦٠٦ت  (يني  بصحبة شيخه القاضي ابي عمران الماكس      ، وقرأ وسمع في عرفـات      )م١٢٠٩/ ه

  .)٤٣(والمسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة
رحل إلى مدينـة    ) م١٢٠٥/هـ٦٠٢(وعندما بلغ من العمر ثمان وعشرين سنة في عام          

 إليهـا، فأسـرع    اربل، عندما بلغه دخول عمر بن محمد بن معمر ابن طبرزدالدارقزي البغدادي           
إليه ليسمع منه الحديث، وكان ابن طبرزد شيخ الحديث في وقته، وقـد حـدث ببغـداد وأربـل                

  .)٤٤()م١٢١٠/هـ٦٠٧(والموصل وحران وحلب ودمشق وغيرها، وكانت وفاته ببغداد سنة 
ولما وجد نفسه ابن اللمش في اربل قريباً من الموصل، دخلها واجتمـع بالطبيـب أبـي              

احمد بن علي المهذب المعروف بابن هبل البغدادي الذي أقـام فـي الموصـل،            الحسن علي بن    
عنـدما قـرأ    ) المختار في الطب  (واقرأ بها األدب والطب، وسمع منه ابن اللمش شيئاً من كتابه            

  .)٤٥()م١٢١٣/هـ٦١٠(عليه أثناء وجوده فيها، وكانت وفاة ابن هبل بالموصل أيضاً سنة 
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، والتقى هناك )م١٢٠٨/هـ٦٠٥( إلى بغداد فدخلها قبل عام ثم توجه ابن اللمش بعد ذلك
  :)٤٦(بعدد من الشيوخ منهم

الشيخ شمس الدين عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد ابن كليـب الحرانـي، كـان تـاجراً       .١
ومحدثاً سمع منه ابـن اللمـش الحـديث الـشريف، وكانـت وفـاة هـذا الـشيخ سـنة                     

 .)٤٧()م١١٩٩/هـ٥٩٦(

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي البغدادي الـذي كـان عالّمـة              الشيخ أبو الفرج     .٢
المنتظم فـي تـاريخ الملـوك       (عصره في التاريخ والحديث وكثرة التصانيف، ومن مؤلفاته         

 وقد سمع منه ابن اللمش الحديث       -والكتابان مطبوعان -) الحمقى والمغفلين (، وكتاب   )واألمم
 .)٤٨()م١٢٠١/هـ٥٩٧(الشريف، وكانت وفاته ببغداد سنة 

المبارك بن المبارك بن هبة اهللا ابن المعطوش أبو طاهر، وسمع الحديث منه ابـن اللمـش،                .٣
 .)٤٩()م١٢٠٢/هـ٥٩٩(وكانت وفاة المبارك سنة 

الشيخ الحسين بن احمد بن الحسين البغدادي الذي قرأ عليه ببغـداد، وكانـت وفاتـه سـنة                  .٤
 .)٥٠()م١٢٠٨/هـ٦٠٥(

ى الطبيب أبي الخير المسيحي ابن العطار البغـدادي الـذي مـات             اشتغل بالطلب ببغداد عل    .٥
  .)٥١()م١٢١١/هـ٦٠٨(ببغداد سنة 

وبعد تلك الرحالت التي قضاها ابن اللمش ما بين دنيسر، والحجاز، واربل، والموصـل،       
وبغداد، ال نعلم بالضبط متى عاد إلى دنيسر واستقر بهـا، إال أنـه كـان فـي دنيـسر سـنة                      

يث شهد جنازة شيخه القاضي أبي عمران موسى الماكسيني تُحمـل مـن             ح) م١٢١٠/هـ٦٠٧(
  .)٥٢(ملطية إلى ماكسين عبر دنيسر

 
أبو الفضل اسماعيل بن ابراهيم بن فارس البغدادي المولد والمنشأ، الدنيسري الـدار، سـمع            .١

لفـضل محمـد بـن ناصـر     من المقري أبو محمد عبيد اهللا بن علي بن احمد، ومن أبـي ا         
السالمي، وقد حدث بدنيسر، وكان حافظاً للقرآن الكريم، كثير التالوة والـصالة والـصيام،              

 .)٥٣()م١٢١٧/هـ٦١٤(وقد توفي ببغداد سنة 

  .)٥٤(ابنه القاضي ابو محمد عبد الرحمن بن عمر بن الخضر، نزل ماردين وسمع من أبيه .٢
 بالحـافظ لكتـاب اهللا    "مية كبيرة فقد وصف     يتضح لنا مما سبق أن البن اللمش مكانة عل        

تعالى، العالم الحكيم، وهو المحدث، الطبيب، المؤرخ، فهو رجل مجموع الفضائل قرأ على كبار              
  .)٥٥("علماء عصره

  



  )تاريخ دنَيِسر(وتراجم موصلية في كتابه ) م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت (بن اللّمش ا

   
  

 )٣٢( 

 

 
وسماه علم الحـق،    ) رموز الكنوز في علم النشأة    (كتاب  :     صنّف ابن اللمش مؤلفات عدة هي     

وفضالً عن ذلك فقد صنف لمدينة دنيـسر كتابـاً        ). الثمانينات( صنف كتاباً في الحديث سماه       كما
، الذي طبع ألول مـرة      )تاريخ دنيسر ( أو كتاب    )٥٦()حلية السريين في خواص الدنيسريين    (سماه  

م من قبل مجمع اللغة العربية بدمشق، ثم صدرت الطبعة الثانية منه فـي              ١٩٨٩في أواخر سنة    
.  من قبل دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع في دمشق، بتحقيق ابـراهيم صـالح              ١٩٩٢سنة  

وتكمـن  . صـفحة ) ٢٥٦(ويعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي ألفها ابن اللمش، ويقع الكتاب في      
أهمية هذا الكتاب من تضافر عدة أمور من أهمها أنه يحوي معلومات عن علماء مدينة دنيـسر،                 

 العلم فيها إذ قدم هذا الكتاب ترجمة ألكثر مـن سـتين عالمـاً مـن مختلـف                   وعن أهم مراكز  
وبدون هذا الكتاب ال يمكـن ألي       . االختصاصات سواء الذين كانوا من أهلها أم الذين قدموا إليها         

كما أنه يعد األثـر الوحيـد       . )٥٧(باحث التعرف على تاريخ هذه المدينة، السيما الجوانب الثقافية        
ه ابن اللمش، وكذلك يحتوي على تراجم ال توجد إال في هذا الكتاب، فضالً عن ذلـك  الباقي لمؤلف 

أنه يضم بين دفتيه أشعاراً، وقصائد بلغ مجموع أبياتها أكثر من خمسمائة بيت، فهو بذلك أضاف                
وفي نهاية األمر، فإن تنـوع      . إلى المكتبة العربية ديواناً جديداً من شعر شعراء الجزيرة الفراتية         

افة المؤلف أثر كبير في ترتيب مصنفه هـذا، فقـد تـرجم للحفـاظ، والقـراء، والمحـدثين،             ثق
  .)٥٨(والنحويين، واللغويين، األطباء، الشعراء

    وقد رتب ابن اللمش الكتاب على شكل أبواب، فكان عددها ثمانية أبواب، خصص كل بـاب                
أمـا البـاب    . اشتهر بالعلم والحلم  لتراجم شخصيات اشتهرت بعلم معين، فكان الباب األول فيمن          

. الثاني في ذكر من سكن دنيسر، أو مر بها من مشايخ الحديث، وأصحابه، ورواتـه، وعلمائـه                
أما الباب الرابع فهو عن الزهاد الذين مـروا         . والباب الثالث عن الفقهاء الذين رحلوا إلى دنيسر       

وخصص الباب السادس عـن     . يروالباب الخامس من مر بدنيسر من أهل الوعظ والتذك        . بدنيسر
وأما الباب السابع فهو عن األطبـاء الـذين مـروا           . ذكر بعض أهل األدب الذين سكنوا بدنيسر      

بدنيسر أو نزلوا بها، فضالً عن الباب الثامن واألخير الذي خصص لتراجم من الحـت علـيهم                 
  .)٥٩(الخطإمارات الفالح من أهل القرآن، وأهل الفقه، وأهل األدب، وأهل الطب وأهل 

 
البـن اللمـش   ) تاريخ دنيـسر (     بلغ عدد تراجم الشخصيات الموصلية التي ذكرت في كتاب    

خمسة عشر ترجمة تنوعت في االختصاصات العلمية ما بين مقرئ واحد وهو أبو الفرج محمـد             
وخمسة محدثين وهم أبـو الـسعادات       . )٦٠()م١٢٢١/هـ٦١٨ت  (بن عبد الرحمن بن أبي العز       

وأبو الطيـب رزق اهللا بـن        ،)٦١()م١٢٠٩/هـ٦٠٦ت  (المبارك بن محمد المعروف بابن األثير       
ت (، وأبو الحافظ  محمد بن عبد الخالق بن االنجب           )٦٢()م١٢١٨/هـ٦١٥ت(يحيى بن رزق اهللا     
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، وأبو العز يوسف    )٦٤(د اهللا الروضي  ، وأبو العز يوسف بن محمود بن سع       )٦٣()م١٢٥١/هـ٦٤٩
وخمسة فقهاء وهم أبو الكـرم محمـد بـن عبـد اهللا الـشافعي               . )٦٥(بن سوار بن عبيد السلمي    

ــشافعي  )٦٦()م١١٩٣/هـــ٥٩٠ت( ــن موســى ال ــد ب ــن محم ــران موســى ب ــو عم ، وأب
، )٦٨(وأبو عبد اهللا محمد بن يحيى بن أبي المعالي النميـري الـشافعي    . )٦٧()م١٢٠٩/هـ٦٠٦ت(

، وأبو يوسف إسحاق بـن      )٦٩()١٢٣٤/هـ٦٣٢ت(وأبو محمد حمد بن حميد بن محمود الشافعي         
وكاتب واحد هو أبو الحسن علي بن الحسن بن عنتر الحلـوي            . )٧٠(إسماعيل بن إسحاق الشافعي   

، فضالً عن ثالثة أطباء وهم أبو الحسن علي بـن احمـد بـن هبـل                 )٧١()م١٢٠٤/هـ٦٠١ت(
، وأبو الدر ياقوت بن عبـد  )٧٣(، ومحمد بن القاسم بن هبة اهللا الحريري      )٧٢()م١٢١٣/هـ٦١٠ت(

  .)٧٤()م١٢٢١/هـ٦١٨ت (اهللا الموصلي 
وقد أورد ابن اللمش تراجمه عن الموصل بصيغ مختلفة، فالبعض منها كتب عنها بشكل              

وخه مفصل، فيما يتعلق بصاحب الترجمة ابتداء من اسمه ونسبه، والعلوم التي برع فيهـا، وشـي          
وتالميذه، ورواته، ورحالته العلمية ومكانته العلمية والمناصب التي توالهـا، ويبـدو أن هـذه                
الشخصيات كانت مشهورة في زمن المؤلف، كما أن األخير التقى بأصحاب هذه التراجم، لـذلك               
كتب عنها بالتفصيل، كما هو الحال عند حديثه عن أبي السعادات المبارك بن محمـد بـن عبـد          

عـالم فاضـل ذو     ": م المعروف بابن األثير، والذي ورد في باب أهل الحديث ووصفه بأنه           الكري
فنون في علوم الحديث، واآلداب وله في ذلك الترتيب والتـصنيف، ذو المناصـب والمراتـب،                

ويعد أبو السعادات شيخ ابن اللمش حيث سمع منه عندما قـدم            . "والكتابة عند الملوك والسالطين   
نيسر لما كان في خدمة السلطان نور الدين اتابك صاحب الموصـل، وكـذلك              في عسكره إلى د   

روى ابن اللمش عنه عندما التقى به بظاهر دنيسر، وعن رواة كثر منهم الشيخ أبو احمـد عبـد             
، والشيخ أبو عبـد اهللا محمـد بـن    )م١٢١٠/هـ٦٠٧ت(الوهاب بن علي المعروف بابن سكينة      

 تخص الحديث النبوي الـشريف الـذي        )٧٥(ية شفوية روا) م١٢١٤/هـ٦١١ت(محمد بن سرايا    
إن من عباد اهللا من لـو أقـسم         ":  قال )(أخرجه البخاري ومسلم وأبو داؤد والنسائي أن النبي         

  .)٧٦("على اهللا َأبره
وكذلك ما ذكره ابن اللمش عن الفقيه أبو الكرم محمد بن عبد اهللا بـن محمـد االكـاف                   

في باب الفقهاء، فقد تحدث عنه بشكل مفصل بأنه فقيه وعـالم            الموصلي الشافعي، والذي أورده     
مشهور امتاز بكثرة تواضعه مع غزارة علمه، وقد تفقه عليه جماعة بالمدرسة الشهابية بدنيـسر               
ومنهم ابن اللمش، كما أن األخير روى أشعاراً عن أبي الكرم الموصلي الذي توفي ليلـة عرفـة     

  .)٧٧(بستان المالصق للمدرسة الشهابية، ودفن بجانب ال)م١١٩٣/هـ٥٩٠(سنة 



  )تاريخ دنَيِسر(وتراجم موصلية في كتابه ) م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت (بن اللّمش ا

   
  

 )٣٤( 

 

وأيضاً في ترجمة الطبيب أبو الحسن علي بن احمد بن هبل البغدادي الذي ولد في بغداد                
ونشأ وقرأ األدب والطب فيها ثم رحل إلى الموصل واستوطنها إلى حين وفاته، وقد صنّفه ابـن                 

طبيب فاضـل، عـالم     ": بأنهاللمش ضمن باب أهل الطب، وفي نفس الوقت عده شيخه ووصفه            
، كما تحدث عن    )٧٨("عارف بالعلم والعمل في الطب، صاحب الترتيب والتصنيف البارع في ذلك          

إقامته في دنيسر عندما كان طبيباً في خدمة السلطان الملك السعيد قطب الدين إيل غازي بن ألبي             
الذي انتفع بـه النـاس      ) بالمختار في الط  (بن تمرتاش حاكم ماردين، وعن مؤلفاته ومنها كتابه         

وذاع صيته في البالد، وعن شيوخه ومنهم أبو القاسم اسماعيل بن احمـد بـن أبـي األشـعث                   
الذي سمع عليه الطبيب أبو الحسن الحديث النبـوي، فـضالً           ) م١١٤١/هـ٥٣٦ت  (السمرقندي  

تار في  المخ(عن ذلك فقد اجتمع ابن اللمش بهذا الطبيب في الموصل وسمع عليه شيء من كتابه                
  .)٧٩()الطب

أما الطبيب اآلخر فهو أبو الدر ياقوت بن عبد اهللا الموصلي الذي ذكره ابن اللمش فـي                 
فـي  ) م١١٩٨/هـ٥٩٥(باب أهل الفالح المتخصصين في الطب، وانه التقى به في دنيسر سنة             

  .)٨٠(شهر رمضان، وكتب البن اللمش بخطه، كما أنه أنشده شعراً بظاهر دنيسر
، فكانـت  )تاريخ دنيسر(آلخر من الشخصيات الموصلية التي ذكرت في كتاب        أما القسم ا  

إما سنة الوفاة بالموصل مثل المقرئ أبو الفرج محمـد بـن          . عالقتهم بالموصل، بأن وفاتهم فيها    
، وكان هذا   )٨١()م١٢٢١/هـ٦١٨(عبد الرحمن بن أبي العز الواسطي الذي توفي بالموصل سنة           

وعمـل مـدة بالتجـارة      . اسط وحدث فيها وفي بغداد ودمشق وحلب      المقرئ والمحدث قد ولد بو    
ببغداد، ثم قدم الموصل واستوطنها وحدث بها عن شيوخ عدة منهم أبي الوقت عبـد األول بـن                  

ــسجزي  ــن شــعيب ال ــسى ب ــشبلي ) م١١٥٨/هـــ٥٥٣ت (عي ــد ال ــن احم ــة اهللا ب وهب
  .)٨٢(، كما أجاز لشيوخ الموصل)م١١٦١/هـ٥٥٧ت(

رجمة كان له شيوخ من الموصل إال أنه لم يذكر اسماء هؤالء الـشيوخ    أو إن صاحب الت   
 )٨٣(الذين سمع منهم وهم الحافظ والفقيه الشافعي أبو محمد عبد الخالق بن االنجب بـن المعمـر                

الذي سكن دنيسر ودرس بالمدرسة القطبية فيها، وسمع الحديث من شـيوخ عـدة مـن بغـداد                  
 والمحدث أبو الطيب رزق اهللا بن يحيى بن خليفة الدنيـسري     .)٨٤(والموصل ودمشق فاإلسكندرية  

الذي سكن دنيسر وسمع من شيوخها، كما أخذ إجازات علمية من شيوخ كثر منها ثم رحل إلـى                  
  .)٨٥(بغداد وأربل والموصل وسمع من محدثي تلك المدن

وفي حاالت أخرى يذكر اسماء الشيوخ من الموصل الذين درس علـيهم المتـرجم لـه                
الفقيه أبو عمران موسى بن محمد بن موسى الشافعي الذي جمع بين علمه كفقيه وعمله               : وهؤالء

كقاٍض، فقد تفقه على أبو المظفر شرف الدين محمـد بـن علـوان بـن مهـاجر الموصـلي                     
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، وكان شرف الدين قد درس بمدينة الموصل        )٨٦(عندما التقى به بالموصل   ) م١٢١٨/هـ٦١٥ت(
غداد، ويعد رئيس أصحاب اإلمام الشافعي في وقتـه، وإمامـاً فـي الفقـه     وبالمدرسة النظامية بب  

وكذلك الفقيه أبو عبد اهللا محمد بن يحيى بـن          . )٨٧(والخالف، كما له كتب مصنّفة في هذا المجال       
أبي المعالي النميري الشافعي الذي كان معيداً في المدرسة الشهابية بدنيسر، وكان قد درس وتفقه               

ــشيخ أبــ و الكــرم محمــد بــن عبــد اهللا بــن محمــد بــن االكــاف الموصــلي  علــى ال
وأيضاً كاتب اإلنشاء أبو الحسن علي بن الحسن بن عنتـر الحلـوي             . )٨٨()م١١٩٣/هـ٥٩٠ت(

الذي أنشأ الكثير من الخطب والرسائل والشعر الكثير في المـدح والغـزل ومكـارم األخـالق                 
 على الفقيه والمحدث والقاضـي أبـو        والهجاء، وكانت له مجالس وعظ، وسمع الحديث الشريف       

، الـذي ولـد بالموصـل      )٨٩(عبد اهللا تاج اإلسالم الحسين بن نصر بن محمد ابن خميس الجهني           
وتلقى علومه فيها على شيوخها، ثم سكن بغداد مدة وسمع بها من شيوخ عـدة، ثـم عـاد إلـى          

ـ                    ة اهللا  الموصل ودرس بها وسمع منه شيوخ من الموصل مـنهم عمـر بـن شـماس بـن هب
، ووصـف بأنـه مـن القـضاة         )م١١٨٠/هـ٥٧٦ت(، ويونس بن منعة     )م١٢٠٣/هـ٦٠٠ت(

والمحدثين البارزين في القرنين الخامس والسادس الهجريين، وكانـت وفاتـه بالموصـل سـنة               
وكذلك الفقيه أبو يوسف اسحق بن اسماعيل الدنيـسري الـذي اشـتغل             . )٩٠()م١١٥٧/هـ٥٥٢(

نيسر، فدرس بها على عدة شيوخ منهم القاضي أبو بكر عتيـق بـن              بالفقه بالمدرسة الشهابية بد   
ابراهيم بـن عمـر المحلبـي، والقاضـي أبـو عمـران موسـى بـن موسـى الماكـسيني                     

ـــ٦٠٧ت( ــلي   )م١٢١٠/ه ــاف الموص ــن االك ــد اهللا ب ــن عب ــد ب ــرم محم ــو الك ، وأب
قـرأ علـى    ثم الطبيب محمد بن القاسم بن هبة اهللا الحريري الـذي            . )٩١()م١١٩٣/هـ٥٩٠ت(

ثم رحل إلى بغداد وعالج خلقاً      ) المختار في الطب  (الطبيب مهذب الدين ابن هبل بالموصل كتابه        
  .)٩٢(كثيراً ثم رحل إلى بالد فارس

فضالً عن ذلك، فقد ذكر ابن اللمش أسماء رواته من الموصل، كما هـو الحـال عنـد                  
ضي الروضي، حيـث اجتمـع      الحديث عن المحدث أبو العز يوسف بن محمود بن سعد اهللا الفر           

أخبرنا أبو عبد اهللا الحسين بن نـصر بـن محمـد بـن خمـيس                ": بأحد رواته بالموصل لقوله   
والفقيه أبو محمد حمد بن حميد بن محمود الدنيـسري الـشافعي الـذي تفقـه      . )٩٣("...بالموصل

غـة، والـشعر    بالمدرسة النظامية ببغداد، فضالً عن كونه فقيهاً، فقد برع أيضاً في النحـو، والل             
ووصف بأنه فصيح اللسان، حسن الصوت للقرآن الكريم، وكان ابن اللمش قد التقى به بظـاهر                

حدثنا أبو محمد حمد بن حميد الدنيسري، من لفظـه وحفظـِه إمـالء بظـاهر                ": الموصل لقوله 
وأخيراً المحدث أبو العز يوسف بن سوار بن عبيد السلمي الذي سمع الحـديث              . )٩٤("...الموصل

ـ ٥٨٥ت  (الشريف على الشيخ عبد اهللا بن محمد بن هبة اهللا ابن أبي عـصرون                ، )م١١٨٩/هـ



  )تاريخ دنَيِسر(وتراجم موصلية في كتابه ) م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت (بن اللّمش ا

   
  

 )٣٦( 

 

وغيرهما، ) م١١٧٩/هـ٥٧٥ت  (والفقيه أبو الفتح احمد بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الصائغ             
ثم سكن دنيسر، والتقى به ابن اللمش واخبره أنه التقى بالقاضي أبو بكر محمد بن القاسـم بـن                    

، )٩٥()(بالموصل، فحدثه عن سـيرة رسـول اهللا         ) م١١٤٣/هـ٥٣٨ت  (هرزوري  المظفر الش 
وكان أبو بكر ولد باربل ونشأ بالموصل وحدث فيها ثم قدم إلى بغداد وسمع بها مـن شـيوخها                   
ومنهم أبو القاسم عبد العزيز بن علي االنماطي، وأبو نصر الزينبي، ثـم رحـل عنهـا وتـولى        

  .)٩٦(الفراتية وبالد الشام، ثم رجع إلى بغداد وتوفي فيهاالقضاء بعدة مدن في الجزيرة 


 
، ارتأينـا   )تـاريخ دنيـسر   (بعد أن اطلعنا على التراجم الموصلية التي ذكرت في كتاب           

تاريخ المحلي واألدب ذات التراجم العامة، ومنها تـراجم  الرجوع إلى بعض المصادر الخاصة بال   
وهذه المـصادر هـي كتـاب       ) تاريخ دنيسر (الشخصيات الموصلية التي وردت ذاتها في كتاب        

قالئد الجمان فـي فرائـد شـعراء هـذا     (و) م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت (البن المستوفي  ) تاريخ اربل (
معرفة أوجه الـشبه واالخـتالف      ، وذلك ل  )م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(البن الشعار الموصلي    ) الزمان

بينها، ولنبدأ بابن المستوفي الذي ذكر شخصيتان موصليتان فقط من مجموع الشخـصيات التـي         
، وأبو الطيـب رزق اهللا بـن        )٩٧(أبو الفرح الواسطي  : وهذه الشخصيتان هما  . ذكرها ابن اللمش  

  .)٩٨(يحيى الدنيسري
 االسم بـين الكتـابين، أمـا بقيـة          ففي ترجمة أبو الفرج الواسطي نجد التشابه فقط في        

المعلومات فتختلف فيما يخص الرحالت واإلجازات العلمية، على الرغم من أن ابن المـستوفي               
معاصراً البن اللمش، كما أن ابن المستوفي أضاف معلومة مهمة إلى أن أبو الفرج كـان آخـر                  

  .)٩٩( اللمشوهذه اإلضافة غير مذكورة عند ابن. مقامه في الموصل كما توفي فيها
أما في ترجمة أبو الطيب رزق اهللا بن يحيى، فقد أورد ابن المستوفي نفـس المعلومـات    
التي وردت لدى ابن اللمش مع بعض االختصار في شيوخ أبو الطيب، وفـي ذلـك قـال ابـن                   

، ويبدو أنه نقلها مـن دون    "سمع الحديث ورحل في طلبه وسمع جماعة من المحدثين        ": المستوفي
لى ذلك، السيما أن ابن المستوفي كان ذا معرفة بابن اللمش وأورد له ترجمة في كتابـه     اإلشارة إ 

  .)١٠٠()تاريخ اربل(
أما ابن الشعار، فكان مجموع التراجم التي ذكرت في كتابه عن الشخصيات الموصـلية              

أبو السعادات المبارك بن محمد المعـروف بـابن         : وهم) ٦(والتي ذكرت ذاتها لدى ابن اللمش       
ألثير، وفي هذه الترجمة نجد أن ابن الشعار أورد معلومات قيمة عن أبـي الـسعادات تخـص                 ا

والدته، ونشاته العلمية، ومؤلفاته، ووظائفه، إال أنه لم يذكر مصادره عن هذه الترجمة فيما عـدا             
فعلى الرغم من ترجمته المختصرة عن أبي السعادات، إال أنه ما يعـزز              أشعاره، أما ابن اللمش   
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أما أبا الكرم محمد بن عبد اهللا الموصلي الـشافعي،     . )١٠١(لك أن التقى به في دنيسر وروى عنه       ذ
وأبو الدر ياقوت بن عبد اهللا الموصلي، فإن ما ورد عنهما لدى ابن الشعار وابـن اللمـش ذات                   

  .)١٠٢(قيمة تاريخية الن ابن الشعار وابن اللمش التقيا بهما ورووا عنهما ونقال من خطبهما
وفيما يخص علي بن الحسن الحلوي فتكاد تكون نفسها عند ابـن الـشعار مـع بعـض           
اإلضافات التي تخص مؤلفاته وإقامته في الموصل ثم وفاته فيها واألشعار التي ذكرها باعتبـار               

  .)١٠٣(أنه أديب يهتم بالشعر
ـ              ي وعن أبي الحسن علي بن احمد بن هبل، فقد أورد ابن الشعار نفـس المعلومـات الت

ذكرت عند ابن اللمش مع بعض االختصار والتقديم والتأخير لدى ابن الشعار، ومن المرجح أنـه       
نقلها منه دون اإلشارة إلى ذلك، السيما أن ابن الشعار معاصر البن اللمش، وبالتالي فـإن ابـن                  

 ونقل منه في مواضع عدة من كتابه، وقد أثبت ذلـك          ) تاريخ دنيسر (الشعار قد اطلع على كتاب      
، واخيراً محمد بن القاسم بن هبة اهللا الحريري، فإن ترجمتـه التـي              )١٠٤(أيضاً محقق هذا الكتاب   

قال صاحب كتاب   ": هي ذاتها لقول ابن الشعار    ) تاريخ دنيسر (و) قالئد الجمان (ذكرت في كتابي    
ـ       ) تاريخ دنيسر (، أي كتاب    "حلية السريين في خواص الدنيسريين     ي كما أشرنا إلى ذلك سـابقاً ف

  .)١٠٥(مؤلفات ابن اللمش
أما التراجم المتبقية األخرى من مجموع الستة عشر ترجمة التي لها عالقـة بـشكل أو                

، فهي ال تقل أهمية عـن  )قالئد الجمان(و) تاريخ اربل(بآخر بالموصل، والتي لم تذكر في كتابي        
م الموصـل، وروى    التراجم السابقة، لكون ابن اللمش التقى بأصحابها سواء كانوا في دنيـسر أ            

  .)١٠٦(عنهم روايات شفوية مباشرة، وهذا ما يعزز من قيمة هذه التراجم
 

البن اللمش من كتب التواريخ المحلية المهمة الخاصة        ) تاريخ دنيسر (يتضح لنا أن كتاب     
ـ              ت بمدن الجزيرة الفراتية، لكونها تتحدث عن مدينة دنيسر التابعة لإلمارات االرتقية، والتي كان

على الرغم من صغرها تنشر العلم، وتقرب العلماء وتعج بهم من كل فن، والكتاب يتحدث عـن                 
كل من مر بدنيسر أو سكنها من العلماء سواء أكانوا محدثين أم فقهاء أم قراء أم أدباء أم أطبـاء                  
 أم شعراء من مدن عدة ومنها مدينة الموصل حيث أورد ابن اللمش في كتابه خمسة عشر ترجمة            
عن الموصل تنوعت في االختصاصات العلمية ما بين مقرئ، ومحدث، وفقيه، وكاتب، وطبيب،             
وهذه التراجم ذات أهمية، ألن ابن اللمش التقى بهذه الشخصيات وروى عنهم روايـات شـفوية                

  . أغنت كتابه هذا في مجاالت عدة
  



  )تاريخ دنَيِسر(وتراجم موصلية في كتابه ) م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت (بن اللّمش ا

   
  

 )٣٨( 

 

 
 تقع على متفرقات حوض رافد الخابور       هي بلدة مشهورة من مدن الجزيرة الفراتية، والتي       : دنيسر ) ١(

الذي يصب في نهر الفرات، وتعد من أعمال ماردين حيث تقع في جنوبها من جهة الصحراء، وليس                 
لها نهر جار، وإنما اهلها يشربون من آبار عذبة طيبة، ولها أسواق وخانـات وفنـادق وحمامـات،                  

، معجم البلـدان، دار صـادر للطباعـة         الحموي، شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا         : ينظر
؛ حمادي، محمد جاسم، الجزيرة الفراتية والموصل دارسة فـي          ٢/٤٧٨، مج   )ت.د: بيروت(والنشر،  

ـ ٢١٨-١٢٧(التاريخ السياسي واإلداري     ، ص  )١٩٧٥: بغـداد (، دار الرسـالة،     )م٨٣٣-٧٤٤/هـ
  .١٣٥، ص ١٢٨

في بالد الجزيـرة الفراتيـة خـالل القـرن        محمد، سوادي عبد، األحوال االجتماعية واالقتصادية        ) ٢(
، )١٩٨٩: بغـداد (، مطابع دار الشؤون الثقافية العامـة،        ١الثاني عشر الميالدي، ط   /السادس الهجري 

-٤٦٥(نسبة إلى ارتق بن اكسك أحد مماليك الـسلطان الـسلجوقي ملكـشاه              : ؛ واالراتقة ٣٦٧ص  
، وعند وفاتـه سـنة      )م١٠٨٦/ـه٤٧٩(وقد أقطعه السالجقة القدس سنة      ) م١٠٨٢-١٠٧٢/هـ٤٧٥

انتقلت إلى ولديه سقمان وايلغازي، فضالً عن بعض القـالع الجزريـة كالرهـا              ) م١٠٩٠/هـ٤٨٣(
وسروج، وعندما استولى الفاطميون على القدس اضطر االراتقة إلى الرحيل عنها، فرحـل ايلغـازي             

يلة من االستيالء على أهم مدن      إلى بغداد، واتجه أخوه سقمان إلى الرها، وتمكن األخير بعد سنوات قل           
ديار بكر، كحصن كيفا وماردين ونصيبين وتشكيل إمارة محلية استمر في حكمها حتى وفاتـه سـنة                 

وعندما سمع أخوه ايلغازي بذلك توجه مسرعاً إلى ديار بكر وسيطر على أمـالك   ) م١١٠٤/هـ٤٩٨(
توفي ايلغازي فخلفـه  ) م١١٢٢/هـ٥١٦(سلفه عدا حصن كيفا الذي صار لداؤد بن سقمان، وفي عام       

ابن حسام الدين تمرتاش الذي توسعت أمالك االراتقة في عهده، واستمرت هذه العائلة تحكم المنطقـة                
حتى مطلع القرن التاسع الهجري، ومما يذكر أن المناطق األساسية لنفـوذ االراتقـة هـي مـاردين،        

بن خلدون، عبد الرحمن بن محمـد،  ا: ينظر. وإمارة حصن كيفا وإمارة خرتبرت في أقصى ديار بكر  
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبـر               

؛ ٢١٢-٥/٢١٠، مج   )١٩٧٩: بيروت(المعروف بتاريخ ابن خلدون، مؤسسة جمال للطباعة والنشر،         
  .٨٦-٨٥، ص )١٩٧١: بيروت(، الدار العلمية، ١خليل، عماد الدين، عماد الدين زنكي، ط

(3) Carole Hillenbrand, The Establishment of Artuqid Power in DiyarBakrin the 
Twelfth Century, StudiaIslamica, No. 5u, (1980), P. 129. 

 .www.ivsl.orgنقالً عن موقع المكتبة االفتراضية العراقية على الموقع االلكتروني 

و الحسن علي بن عبد الكريم بن عبد الواحد، الكامـل فـي التـاريخ، دار                ابن األثير، عز الدين أب     ) ٤(
  .١٠/٦٤١، )١٩٧١: بيروت(بيروت للطباعة والنشر، 

  .١١/٧المصدر نفسه،  ) ٥(
: جامعة عـين شـمس    (عمر، عماد الدين، إمارة بني ارتق، رسالة دكتوراه منشورة، كلية اآلداب،             ) ٦(

  .٩٨، ص )١٩٦٨
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)٣٩( 

 

  .٩٩المرجع نفسه، ص  ) ٧(
جمال الـدين   : ال الدين محمد بن سالم، مفرج الكروب في أخبار بن أيوب، تحقيق           ابن واصل، جم   ) ٨(

  .١٠٧-١٠٦؛ عمر، إمارة بني ارتق، ص ٢/١٣٩، )١٩٦٠: القاهرة(الشيال، مطابع دار القلم،  
  .٤٥-٤٤، ص )١٩٦٢: القاهرة(ابن شداد، بهاء الدين، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية،  ) ٩(
مدينة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونـصيبين    : ؛ ورأس عين  ١١/٢٠٨،  ابن األثير، الكامل   ) ١٠(

فهي بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين وهـي مـن   : أما دارا . ودنيسر، وهي إلى دنيسر أقرب    
  .٢/٤١٨، مج١٤-٣/١٣الحموي، معجم البلدان، مج: ينظر. بالد الجزيرة ذات بساتين ومياه جارية

بد الرحمن بن اسماعيل المقدسي، تراجم رجال القرنين السادس والـسابع           أبو شامة، شهاب الدين ع     ) ١١(
محمد زاهد وعـزت الحـسيني، مكتـب نـشر الثقافـة          : ، تحقيق )المعروف بالذيل على الروضتين   (

  .٢/٦٣، )١٩٤٧: دمشق(اإلسالمية، 
  .٣/٨٠مفرج الكروب،  ) ١٢(
  .٢/٢٣٤أبو شامة، الذيل على الروضتين،  ) ١٣(
  .١٢/٥٨ابن األثير، الكامل،  ) ١٤(
  .١٢/٥٨المصدر نفسه،  ) ١٥(
مدينة دنيـسر عبـر التـاريخ اإلسـالمي     (؛ حسن، درويش يوسف،   ١٠/٢٦٠ابن األثير، الكامل،     ) ١٦(

، مجلة العلوم اإلنـسانية،     )دراسة في التاريخ السياسي والحضاري    ) م١٣٣٥-١١٣٩/هـ٦٣٧-٥٣٤(
  .١/١٠٤، ع ٥، ج )٢٠١٧: جامعة زاخو(

في واٍد ذات نهر جار وبساتين بين ماردين ودنيـسر          قرية  : ؛ وحرزم ١٠/٢٦٠ابن األثير، الكامل،     ) ١٧(
  .٢/٢٤٠الحموي، معجم البلدان، . من أعمال الجزيرة

  .١٠/٢٦١ابن األثير، الكامل،  ) ١٨(
  .١/١٠٥، ع ٥، مجلة العلوم اإلنسانية، ج ...)مدينة دنيسر(حسن،  ) ١٩(
  .٣٢٩عمر، إمارة بني ارتق، ص  ) ٢٠(
، ١ابراهيم شـمس الـدين، ط  : وضع حواشيهأبو الحسن محمد بن احمد، رحلة ابن جبير، قدم له و         ) ٢١(

  .١٨٨، ص )٢٠٠٣: بيروت(دار الكتب العلمية، 
  .٢٠٢ابن حوقل، صورة األرض، ص  ) ٢٢(
  .٣٢٩؛ عمر، إمارة بني ارتق، ص ٤/٧٨٧الحموي، معجم البلدان،  ) ٢٣(
  .١/١٠٩، ع ٥،مجلة العلوم اإلنسانية، ج ...)مدينة دنيسر(؛حسن،٣٤٣عمر،إمارة بني ارتق،ص ) ٢٤(
  .٣٧١ني ارتق، ص عمر، إمارة ب ) ٢٥(
، دار البـشائر    ٢ابراهيم صالح، ط  : ابن اللمش، أبو حفص عمر بن الخضر، تاريخ دنيسر، تحقيق          ) ٢٦(

، مجلـة العلـوم     ...)مدينـة دنيـسر   (؛ حسن،   ١٠، ص   )١٩٩٢: دمشق(للطباعة والنشر والتوزيع،    
  .١/١٠٠، ع ٥اإلنسانية، ج 



  )تاريخ دنَيِسر(وتراجم موصلية في كتابه ) م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت (بن اللّمش ا

   
  

 )٤٠( 

 

  .٣٧٦عمر، إمارة بني ارتق، ص  ) ٢٧(
: أبو البركات المبارك بن احمد اللخمي االربلي، تاريخ اربل، تحقيـق          ابن المستوفي، شرف الدين      ) ٢٨(

  .١/٢٣٤، ق)١٩٨٠: بغداد(سامي بن السيد خماس الصقار، دار الرشيد للنشر، 
  .٧ابن اللمش، تاريخ دنيسر، ص  ) ٢٩(
ابن الشعار، كمال الدين أبي البركات المبارك الموصلي، قالئد الجمان فـي فرائـد شـعراء هـذا             ) ٣٠(

، دار  ١كامـل سـلمان الجبـوري، ط      : ور بعقود الجمان في شعراء هذا الزمان، تحقيق       الزمان المشه 
  .٥/٢٢٠، ج ٤، مج )٢٠٠٥: بيروت(الكتب العلمية، 

؛ والملك األفضل هو أبو الحسن علي بن يوسـف بـن أيـوب              ١٠ابن اللمش، تاريخ دنيسر، ص       ) ٣١(
قد سمع على جماعـة  وله عناية بسماع الحديث، و ) م١١٦٩/هـ٥٦٥(صاحب دمشق ولد بمصر سنة      

من المتأخرين وهو محباً ألهل الحديث وأصحابهم، وكان فاضالً شاعراً حسن الـسيرة، تـوفي سـنة       
  .٣٣٨-٤/٣٣٧، ج ٣ابن الشعار، قالئد الجمان، مج ). م١٢٢٥/هـ٦٢٢(

لم أعثـر علـى سـنوات       ) ٣٤(و) ٣٣(؛ هذا الهامش وهامش     ٣٢ابن اللمش، تاريخ دنيسر، ص       ) ٣٢(
  .وفيات هؤالء الشيوخ

  .المصدر نفسه والصفحة ) ٣٣(
  .٣٥المصدر نفسه، ص  ) ٣٤(
  .٢٨المصدر نفسه، ص  ) ٣٥(
؛ ابن الشعار، قالئد الجمان، مـج  ٢٠٩-٢/٢٠٨، ق ١٣٦،  ١/١٣٣ابن المستوفي، تاريخ اربل، ق       ) ٣٦(

  .٦/٣٢، ج ٥
صـالح الـدين    : الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن احمد، العبر في خبر من غبر، تحقيق               ) ٣٧(

؛ ابن العماد الحنبلي، أبـو الفـالح عبـد        ٥/٢٠٢،  )١٩٦٦: الكويت(ة الكويت،   ، مطبعة حكوم  دالمنج
؛ والمدرسـة  ٥/٢٤٥،  )ت.د: بيروت(الحي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار اآلفاق الجديدة،           

القطبية لم تشر المصادر إلى بانيها وتاريخ إنشاءها إال أنه من المرجح أن حاكم ماردين قطب الـدين                  
حـسن،  . ألبي هو الذي أمر ببنائها ولهذا عرفت بتلك التسمية نسبةً إلى لقبه قطب الـدين              إيلغازي بن   

  .١/١١١، ع٥، مجلة العلوم اإلنسانية، ج...)مدينة دنيسر(
  .١١٢-١١١ابن اللمش، تاريخ دنيسر، ص  ) ٣٨(
؛ المنذري، زكي الدين عبد العظيم عبد القوي، التكملة لوفيـات           ١/٨٠ابن المستوفي، تاريخ اربل،      ) ٣٩(

  .١/٤٣٦، )١٩٧٥: القاهرة(بشار عواد معروف، مطبعة عيسى البابي الحلبي، : النقلة، تحقيق
، ١عبـد اهللا الجبـوري، ط  : األسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن، طبقات الشافعية، تحقيق       ) ٤٠(

هي من أشهر مـدارس دنيـسر وال        : ؛ والمدرسة الشهابية  ٢/٤٣٧،  )١٩٧٠: بغداد(مطبعة اإلرشاد،   
المصادر إلى مؤسسها وتاريخ إنشائها، ولم تكن هذه المدرسة مختصة بدراسة الفقـه الـشافعي               تشير  

. وعلوم القرآن الكريم وعلوم الحديث، بل كانت تدرس فيها أيـضاً اللغـة العربيـة واآلداب وفنونـه          
  .١١١-١/١١٠، ع ٥، مجلة العلوم اإلنسانية، ج ...)مدينة دنيسر(حسن، 
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)٤١( 

 

  .١١٩-١١٨، ص ابن اللمش، تاريخ دنيسر ) ٤١(
  .١٨٤-١٨٣المصدر نفسه، ص  ) ٤٢(
  .١١المصدر نفسه، ص  ) ٤٣(
  .٥/٦١، )١٩٧٩: بيروت(، دار العلم للماليين، ٤الزركلي، خير الدين، االعالم، ط ) ٤٤(
، )١٩٩٠: بيروت(النعيمي، عبد القادر بن محمد، الدارس في تاريخ المدارس، دار الكتب العلمية،              ) ٤٥(

  .٤/٢٥٦؛ الزركلي، االعالم، ٢/١٣٠
  .١٢لمش، تاريخ دنيسر، ص ابن ال ) ٤٦(
: ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمـان، تقـديم                 ) ٤٧(

  .٣/٢٢٧، )١٩٩٧: بيروت(محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار احياء التراث العربي، 
  .٣١٧-٣/٣١٦؛ الزركلي، االعالم، ١/٢٧٩المصدر نفسه،  ) ٤٨(
  .١/٤٥٥ت النقلة، المنذري، التكملة لوفيا ) ٤٩(
  .٣١، ص ١٢ابن اللمش، تاريخ دنيسر، ص  ) ٥٠(
  .١٢المصدر نفسه، ص  ) ٥١(
  .المصدر نفسه والصفحة ) ٥٢(
: الذهبي، المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبو عبد اهللا محمد بن سعيد بن الدبيثي، تحقيـق                 ) ٥٣(

  .١/٢٣٩، )١٩٩٧: بيروت(، دار الكتب العلمية، ١مصطفى عبد القادر عطا، ط
  .١٣لمش، تاريخ دنيسر، ص ابن ال ) ٥٤(
  .٨المصدر نفسه، ص  ) ٥٥(
، لم أعثر علـى أيـة   )الثمانينات(؛ وبخصوص كتاب ٥/٢٢٠، ج ٤ابن الشعار، قالئد الجمان، مج   ) ٥٦(

  .معلومات عن هذا الكتاب، سواء أكان مخطوط أم مطبوع
  .١/١٠٩، ع ٥، مجلة العلوم اإلنسانية، ج ...)مدينة دنيسر(حسن،  ) ٥٧(
  .١٧ر، ص ابن اللمش، تاريخ دنيس ) ٥٨(
  .٢١١-٢٠٧المصدر نفسه، ص  ) ٥٩(
  .٦٠المصدر نفسه، ص  ) ٦٠(
  .١٠١المصدر نفسه، ص  ) ٦١(
  .١٩٢المصدر نفسه، ص  ) ٦٢(
  .٨٩-٨٨المصدر نفسه، ص  ) ٦٣(
  .١٠٧المصدر نفسه، ص  ) ٦٤(
  .٦٩المصدر نفسه، ص  ) ٦٥(
  .١١٧-١١٦ابن اللمش، تاريخ دنيسر، ص  ) ٦٦(
  .١٢٨-١٢٧المصدر نفسه، ص  ) ٦٧(



  )تاريخ دنَيِسر(وتراجم موصلية في كتابه ) م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت (بن اللّمش ا

   
  

 )٤٢( 

 

  .١٣٢المصدر نفسه، ص  ) ٦٨(
  .١٣٤المصدر نفسه، ص  ) ٦٩(
  .١٩٤در نفسه، ص المص ) ٧٠(
  .١٤٩المصدر نفسه، ص  ) ٧١(
  .١٨٢-١٨١المصدر نفسه، ص  ) ٧٢(
  .١٩٩المصدر نفسه، ص  ) ٧٣(
  .٢٠٠المصدر نفسه، ص  ) ٧٤(
الملك العادل أبو الحارث ارسالن شـاه       : ؛ والسلطان نور الدين هو    ١٠٣-١٠١المصدر نفسه، ص     ) ٧٥(

ـ                 ان ملكـاً   بن عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي صاحب الموصل الذي ك
  .١/١٠٥، ابن خلكان، وفيات األعيان، )م١٢١٠/هـ٦٠٧ت (شهماً عارفاً باألمور، 

ابن األثير الجزري، مجد الدين     : ؛ وحول الحديث النبوي ينظر    ١٠٣ابن اللمش، تاريخ دنيسر، ص       ) ٧٦(
عبد القادر األرناؤوط،   : أبي السعادات المبارك بن محمد، جامع األصول في أحاديث الرسول، تحقيق          

  .١٠/٢٧٠، )١٩٦٩: دمشق(ار البيان، د
  .١١٧-١١٦ابن اللمش، تاريخ دنيسر، ص  ) ٧٧(
  .١٨١المصدر نفسه، ص  ) ٧٨(
  .١٨٣-١٨١المصدر نفسه، ص  ) ٧٩(
  .٢٠١-٢٠٠المصدر نفسه، ص  ) ٨٠(
  .٦٨المصدر نفسه، ص  ) ٨١(
  .١٤١-١/١٣٨ابن المستوفي، تاريخ اربل، ق  ) ٨٢(
  .٥/٢٤٥ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب،  ) ٨٣(
  .٨٩-٨٨، ص ابن اللمش، تاريخ دنيسر ) ٨٤(
  .١٩٢المصدر نفسه، ص  ) ٨٥(
  .١٢٧المصدر نفسه، ص  ) ٨٦(
  .٦/١٧٧، ج ٥ابن الشعار، قالئد الجمان، مج  ) ٨٧(
  .١٣٢ابن اللمش، تاريخ دنيسر، ص  ) ٨٨(
  .١٥٠-١٤٩المصدر نفسه، ص  ) ٨٩(
  .١/٢٣١؛ الجلبي، موسوعة أعالم الموصل، مج ٤/١٦٢ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب،  ) ٩٠(
  .١٩٥-١٩٤ابن اللمش، تاريخ دنيسر، ص  ) ٩١(
  .٢٠٠-١٩٩المصدر نفسه، ص  ) ٩٢(
  .١٠٨-١٠٧ابن اللمش، تاريخ دنيسر، ص  ) ٩٣(
  .١٣٥-١٣٤المصدر نفسه، ص  ) ٩٤(
  .٧١-٦٩المصدر نفسه، ص  ) ٩٥(
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  .٢٠٣/ ١ابن المستوفي، تاريخ اربل، ق ) ٩٦(
  .١/١٣٨المصدر نفسه، ق  ) ٩٧(
  .١/٢١٩المصدر نفسه، ق  ) ٩٨(
  ١٤١-١/١٣٨؛ تاريخ اربل؛ ق ٦٩-٦٨تاريخ دنيسر، ص  ) ٩٩(
  .١/٢١٩؛ تاريخ اربل، ق ١٩٣-١٩٢تاريخ دنيسر، ص  ) ١٠٠(
  .١٠٤-١٠١؛ تاريخ دنيسر، ص ٣٥-٦/٣١، ج ٥قالئد الجمان، مج  ) ١٠١(
  .٢٠٦-٩/٢٠٢، ج ٧، مج ٣٤٩-٦/٣٤٧، ج ٥قالئد الجمان، مج  ) ١٠٢(
  .١٥٣-١٤٩؛ تاريخ دنيسر، ص ٣١٣-٤/٣٠٧، ج ٣قالئد الجمان، مج  ) ١٠٣(
  .١٨٣-١٨١؛ تاريخ دنيسر، ص ٢٩٨-٤/٢٩٦، ج ٣قالئد الجمان، مج  ) ١٠٤(
-١٩٩؛ تاريخ دنيـسر، ص      ٣٠٧-٧/٣٠٥، ج   ٦، مج   ٢٣٦-٦/٢٣٥، ج   ٥ن، مج   قالئد الجما  ) ١٠٥(

٢٠٠. 

، ١٣٢، ص   ١٢٧، ص   ١٠٨-١٠٧، ص   ٨٩، ص   ٧١-٦٩ابن اللمش، تـاريخ دنيـسر، ص         ) ١٠٦(
  .١٩٥-١٩٤، ص ١٣٤ص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



  )تاريخ دنَيِسر(وتراجم موصلية في كتابه ) م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت (بن اللّمش ا

   
  

 )٤٤( 
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  تاريخ استالم البحث
٢٠/٦/٢٠١٨  

  تاريخ قبول النشر
١٤/٨/٢٠١٨  

:  
ا عن  تناول هذا البحث صورة خلفاء بني أمية عند األزدي من خالل تقديم انطباعاته التي كَونَه

أولئك الخلفاء األمويين حسب مصادره ورواياته، والتي كانت في مجملها تحمل الصورة السلبية، 
باستثناء الخليفة عمر بن عبد العزيز،وقد قَدم لنا االزدي مادة عن آخر سبعة خلفاء لبني أمية 

  .،من خالل كتاب تاريخ الموصل لألزدي)م٧٤٩-٧٢٠/هـ١٣٢-١٠١(والذين حكموا من سنة 
Omayyads' Image in the TariKhAl-Mawsilby Al-Azdi  

(101-132A.H /720-749A.D)A political Study 
Asst. Prof. Dr. MahaSaeedHameed 
Abstract:  

This research tackles Omayyad Khalifs' Image according to al-
Azdi, by introducing his negative impressions that he had created from 
his sources and narratives, apart from his positive impressions 
regarding Umar ibnAbd al-Aziz. Al-Azdi has given us, according to his 
book, an image concerning last seven Omayyad caliphs, who ruled 
from (101 to 132A.H / 720-749A,D)through Tarikh Al-Mawsilby Al-
Azdi. 

 
بوصفه ) تاريخ الموصل(يهدف البحث إلى التعريف بصورة بني أمية عند االزدي في كتابه   

أنموذجاً للدراسة، وهو تعبير عن الصورة التي كونها أألخير عن خلفاء بني أمية من خالل 
التي في غالب األحيان، نصوصه المسندة وغير المسندة، وقدم لنا انطباعاته عن هؤالء الخلفاء 

-٧١٧/هـ١٠١-٩٩(أخذت صورة سلبية باستثناء ما قدمه عن الخليفة عمر بن عبد العزيز 
فضالً عما سبق فان من مشاكل البحث ان العقود الستة األولى لخلفاء بني أمية ال تتوفر  ،)م٧١٩

-١٠١(ة  إنما كانت بدايات النص المحقق المتوفر لدينا من سن،لدينا في كتاب االزدي
، وبذلك ضاع علينا تحليل نصوص السنوات ما قبل هذه الفترة أبتداءا )م٨٣٨-٧٢٠/هـ٢٢٤

، اذ تعد هذه الفترة من أغنى فترات حكم )م٧٢٠-٦٥٩/هـ١٠١-٤١(من بداية الدولة األموية 
                                         

 .جامعة الموصل ،دراسات الموصلمركز استاذ مساعد، رئيس قسم الدراسات التاريخية واالجتماعية، *
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ان حجم مادةالتاريخ األموي في كتاب .بني أمية من حيث األحداث وتقديم الصورة الكاملة عنهم
 وان المادة التاريخية التي ،صفحة) ٦٩(ألبي زكريا االزدي تقع في حوالي) يخ الموصلتار(

سنة ) ٣١(أي حوالي) م٧٤٩-٧٢٠/هـ١٣٢-١٠١( ذكرهااالزدي عن األمويين تبدأ من سنة
وهي نصوص قليلة بالنسبة للتاريخ األموي الذي استمر أكثر من تسعين سنة،وقد وقع  ،فقط

لروايات التاريخية التي ورد ذكرها لدى االزدي والخاصة بذكر اختيارنا على نماذج بعض ا
  .خلفاء بني أمية

وقد اعتمد البحث في اخذ النصوص على كتاب االزدي بتحقيق علي حبيبة المطبوع بالقاهرة   
احمد عبد  :لنفس الكتاب بتحقيق وتكملة ، في حين تجاهل البحث ما تم نشره مؤخرا١٩٦٧ًسنة 

، الذي ال يعتمد على معايير علمية في التحقيق، السيما ٢٠٠٦ في لبنان سنة اهللا محمود المطبوع
وانه جمع السنوات المفقودة من نشرة علي حبيبة باالعتماد على تاريخ الطبري، وقد أكد 

من كتب التاريخ السياسي الحولي لمدينة الموصل وهو " روزنثال في مقالة له بان كتاب االزدي
) م٨٣٨-٧٢٠/هـ٢٢٤-١٠١(وع خاص ومحفوظ منه السنوات من أول كتاب في هذا الموض

يعتمد عليها في  ،وهو مأثرة كبيرة وهو يتناول تاريخ الموصل في أطار التاريخ العام المعاصر،
  .)١("ميدان التاريخ اإلسالمي القديم

 وقد قسم البحث إلى مقدمة وخمس فقرات وخاتمة، تناولت الفقرة األولى تعريف الصورة،   
ءت الفقرة الثانية عن حياته بشكل مختصر يتناسب مع متطلبات البحث، وضمت الفقرة وجا

الثالثة عصره، في حين بحثت الفقرة الرابعة وظائفه وعالقته بالسلطة، واشتملت الفقرة الخامسة 
  .على ذكر صورة خلفاء بني أمية عند االزدي

 
صورة كونها تعد جزءاً من عنوان البحث، فضالً عن ان  اقتضى البحث التعريف بمفهوم ال   

هي من الفعل : لها مدلوالت أخرى ذات طابع أدبي غير مقصودة في بحثنا هذا، فالصورة لغة
اراما  صوره جعل له صورة وشكالً ورسمه ونقشه، وفصله، قطعه :صورا الشيء -ص

يقال صورة  صور الصفة،كل ما ي، تعني تصور الشيء صارت عنده صورة وشكل: اصطالحاً
األمر كذا اي صفته، في حين ان المقصود بالصورة في هذا البحث بعيداً عن تعريفها لغة 

وما عبرت عنه  الخلفاء األمويين ، هو ما تبين من مضامين روايات االزدي تجاه)٢(واصطالحاً
بعض وهي صورة ناتجة عن تراكم  تلك الروايات من إعطاء وصف معين لهؤالء الخلفاء،

لبيئته وثقافته وميوله، وبذلك سعى البحث إلى المعلومات لدى االزدي في إطار فكري يخضع 
في ذلك، ولقد وجد   أو مصادر تلك الرواياتكشف تصورات االزدي معتمداً فيها على رواياته
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خلفاء بني أمية عند االزدي من خالل ما توفر من  الباحث انه من المناسب عرض صورة
  .نصوص 
 

هو أبو زكريا يزيد بن محمد بن اياس بن القاسم االزدي الموصلي ينتمي إلى قبيلة 
التي يرجع نسبها إلى االزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن ادد   وهيإحدى القبائل القحطانية،االزد

 وهي من القبائل القديمة المشهورة ،بن زيد بن كهالن بن سبا ابن يشجب بن يعرب بن قحطان
، ويرجع )٣(ي اليمن، هجرتها بعد انهيار سد مارب وتفرقت في مناطق عديدة منها الموصلف

وفاة ) م٩١٠/هـ٢٩٨(االزديإلى أسرة علمية مشهورة، إذ ذكر ابن األثير ان في حوادث سنة 
، ولم تشر المصادر )٤(وكان خيراً فاضالً) تاريخ الموصل(محمد بن اياسوالد أبي زكريا صاحب 

سنة والدته من خالل ما أشار   لكن يمكن تحديد،االزدي إلى سنة مولده ألبي زكرياالتي ترجمت 
أو )  م٨٦١/هـ٢٤٧(إليه محقق الكتاب انه ولد أيام قتل الخليفة المتوكل بيد جنوده األتراك سنة 

 وذكت النار ، وتعني الحدة)٦()أبي ذكرة(، وأطلق المسعودي على االزدي كنية )٥(بعد ذلك بقليل
، )٨()ابو ركوه(، في حين كناه الحموي )٧(ومنها الذكاء أي الذكي أو سريع الفطنة لهبها،اشتد 

، )١٠()ابن زكرة(، وأطلق عليه الذهبي )٩(والركوة إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء أي الثابت
 وهذه الكنى واأللقاب كما لقب بالحافظ واإلمام الفقيه ،)١١(والزكرة أي عظم الرجل وحسن حاله

وعلى الرغم من عدم توفر  ،)١٢(التي أطلقت على االزدي تدل على انه تمتع بسعة علم وفضل
المادة التاريخية بما يخص مفردات حياته، إال سنة وفاته الخالف عليها وهي سنة 

  ).م٩٤٥/هـ٣٣٤(
 

تقريباً من منتصف القرن  تميز عصر أبو زكريا االزدي بأحداث تاريخية مهمةامتدت
كان من أبرزهااالنقسام داخل األسرة العباسية  حتى سنة وفاته،) التاسع للميالد/الثالث للهجرة (

وقتل بعض من  وما نتج عنه من تزايد نفوذ قادة الجيش من األتراك، وما رافق ذلك من وخلع
وقتل ، )١٣(، ومن ثم قتله)م٨٦٦/هـ٢٥٢(الخلفاء العباسين، مثل خلع الخليفة المستعين باهللا سنة 

،كما شهد عصره كثرة حركات المعارضة )١٤ ()م٨٦٩/هـ٢٥٦(الخليفة المهتدي باهللا سنة 
التي انتهت ) م٨٦٨/هـ٢٥٥(للخالفة العباسية نتيجة تسلط األتراك كحركة الزنج وذلك سنة 

-٢٧٨(حركة القرامطة سنة  وظهور ،)١٥()م٨٨٣/هـ٢٧٠( بمقتل صاحب الزنج سنة
) م٩٣٣/هـ٣٢١(ثم ظهور دولة بني بويه في بالد فارس سنة ، ومن )١٦()م٩٣٧-٨٩١/هـ٣٢٦

 ،)١٧(وهو العام الذي توفي فيه أبو زكريا االزدي) م٩٤٥/هـ٣٣٤(وانتهت بدخولهم بغداد سنة 
هذه األوضاع المضطربة في مركز الخالفة بغداد، كان لها صدى كبير في أقاليم الخالفة 
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، كما عاصر أبو زكريا االزدي )١٨(لخوارجاألخرى، ففي الموصل ظهرت العديد من حركات ا
عندما ولى الخليفة المكتفي باهللا ) م٩٠٥/هـ٢٩٣(الدولة الحمدانية التي قامت في الموصل سنة 

، وقد شهدت المدينة في ظل هذه )١٩(أبا الهيجاء عبد اهللا بنبن حمدون التغلبي الموصل وأعمالها
كما عمل الحمدانيين على قمع حركات الخارجينعن  ،الدولة استقراراً اقتصاديا واجتماعيا وثقافياً

بل كان لهم دور كبير في التصدي لخطر  ، ولم يكتفوا بهذا)٢٠(سلطتهم في إقليم الجزيرة الفراتية
وقد أثرت هذه األحداث السياسية في  ،)٢١(الروم البيزنطيين المتعاظم على حدود الخالفة العباسية

 االقتصادي،فظهر أثره في إنهاك ميزانية الدولة في ظل مركز الخالفة في بغداد على الوضع
أما الموصل في عهد الحمدانيين فقد شهدت استقرارفي كافة المجاالت .التسلط التركي ثم البويهي

فلما تملك بنو حمدان ورجالهم " : إلى ذلك بقوله)٢٢( اذ أشار ابن حوقل،السياسية واالقتصادية
وبها من الفنادق والمحال والحمامات والرحاب والساحات ...غرسوا فيها األشجار وكثرت الكروم

، أما الناحية العلمية فكانت نشطة نتيجة رعاية "والعمارات ما دعت إليها سكان البالد النائية
في أيامهم العلوم النقلية بشكل كبير واآلداب بطابعها الشفهي  الدولة الحمدانية للعلماء، فأزدهرت

وفي أواسط أحداث هذا العصر ولد ونشا أبو زكريا االزدي، فتعلم  ،)٢٣(في كثير من األحيان
ودرس علم الحديث على يد عدد من الشيوخ منهم محمد بن احمد بن أبي المثنى 

، ومحمد بن عبد اهللا بن مطين )م٩٠٩/هـ٢٩٧ت(، وعبيد بن غنام )م٨٩٠/هـ٢٧٧ت(
طوسي ومن ابرز تالميذه أبو الفضل نصر بن محمد ال ،)م٩٠٩/هـ٢٩٧ت(
وقد ) القبائل والخطط(وترك االزدي لنا ثالث مصنفات وهي كتاب  ،)٢٤()م٩٩٣/هـ٣٨٣ت(

إنما ذكرت من قدم منهم الموصل، وقد " في الموصل أشار إليه االزدي عندما تحدث عن القبائل
، )٢٥("القبائل والخطط :في كتاب ترجمته...شرحت ما بلغني من أنسابهم وأخبارهم وخططهم

وهو كتاب ضخم وقيم وقد أشار إليه االزدي في أحداث سنة  )ات المحدثينطبق(وكتاب 
حين ذكر فيها وفاة احد علماء الموصل وهو المعافى بن عمران واشار إلى  )م٨٠١/هـ١٨٥(

) تاريخ الموصل(، وكتاب )٢٦("أخبار المعافى في كتاب طبقات المحدثين ذكراً مستقصي"انه ذكر 
إلى ) م٧٢٠/هـ١٠١( المهمة يتحدث عن تاريخ الموصل من سنة في جزئه الثاني وهومن الكتب

عرض فيه الجهود التي بذلها والة األمويين لتقدم الحياة في الموصل، ) م٨٣٨/هـ٢٢٤(سنة 
وتكلم  وبين دور المدينة في حرب الخوارج ووضح كيف اتخذوها مركزاً لنشاطهم الحربي،

وا أهلها وعاقبوا في بداية حكمهم عدد كبير بالتفصيل عن سياسة العباسيين فيها وكيف اضطهد
منهم، فضالً عن ذكر بعض األحداث العمرانية والثقافية لهذه المدينة متبعاً المنهج الحولي وهو 
تاريخ عام من وجهة نظر مواطن موصلي تثير اهتمامه بعض حوادث التاريخ التي أثرت في 

  .)٢٧(جزء الثاني أما األجزاء الباقية فهي مفقودةحياة بلده، وهو في ثالثة أجزاءلم يصلنا منه إال ال



  مها سعيد حميد. د

  >>  
  

)٤٩( 

 

 
 ولم تذكر ،تولى االزدي منصب القضاء في الموصل خالل عهد الدولة العباسية

، لكن يبدو انه تولى القضاء وعمره قد تتجاوز )٢٨(المصادر السنة التي تولها أو في أي عصر
ي حبيبة في مقدمته عالقة االزدي بالسلطة العباسية من دون العقدين من الزمن،وقدذكر عل

ويلقي ،الرجوع إلى مصادر، وقد ذكر ان االزدي عاش في العصر العباسي وكان معارضاً لهم
، في اضطهادهم لمدينته الموصل، )٢٩("ظلمة"اللوم على الخلفاء العباسيين ووالتهم ويصفهم بأنهم

 قسطاً كبيراً من التعنيف،) م٧٧٤-٧٥٣/هـ١٥٨-١٣٦(ر وينال من الخليفة أبو جعفر المنصو
ويراه االزدي بأنه طاغية يجري وراء مطامعه السياسية، وان هناك فرق كبير بين العباسيين 
واألمويين، وذلك الن سياستهم تختلف عن سياسة العباسيين، فقد جاء األمويين بوالة قاموا 

 يحيى بن يحيى الغساني الذي خفف الجزية الموصل،مثل الوالي بإصالحات كبيرة أسعدت أهل
، والوالي الحر بن يوسف الذي حفر )٣٠(على أهل الذمة بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز

، )٣٢("وكان البلد أموياً"، وذكر االزدي إن الموصل )٣١(النهر بأمر الخليفة هشام بن عبد الملك
حكم ال يخضع بكون المدينة أموية على وهذا ما يناقض سير األحداث في الموصل،لكن هذا ال

إنما تفاوت أهل المدينة في والئهم حسب طبيعة الظروف السياسية لخلفاء بني أمية  طول الخط،
  .والحركات المقاومة لهم

 
 
ص الخليفة األموي عمر بن عبد العزيز، وهي بمجملها ذات  أورد االزدي عدة روايات تخ 

طابع ايجابي، لكن في بعضها صورة سلبية عن بني أمية من خالل محدثي الروايات التي نقلها 
 :قائالً) م٧٢٠/هـ١٠١(عنهم،ولعل في مقدمة هذه الروايات، الرواية التي رواها لنا االزدي سنة 

 يحيى بن يحيى الغساني - إلى ان توفي عمر-د العزيزوأعمالها لعمر بن عب وأمير الموصل"
عن هارون بن معروف عن سفيان بن  ،)٣٣(حدثني ابراهيم بن مضاء :ومن أخباره بالموصل

 والني عمر بن عبد العزيز الموصل فخرجت بها خوارج، فكتب إلى عمر، :عيينة عن يحيى قال
غيره من المؤرخين مثل خليفة بن خياط هذه الرواية انفرد بذكرها االزدي عن  ،)٣٤("وذكر قصة

، ويالحظ ان االزدي لم يوضح القصة وال )٣٥()م٩٢٢/هـ٣١٠ت(والطبري) م٨٥٤/هـ٢٤٠ت(
غيره من المؤرخين، وبذلك فان هناك قطع في نسخة المحقق او إن الناسخ قد مسح القصة أو ان 

 يفعل وعلى الرغم مما سبق االزدي قد ترك كتابة القصة وفي نيته ان يكتبها فيما بعد، لكنه لم
يبدو ان القصة ذات طابع ايجابي السيما وان موضوعها الخوارج في الموصل، لكن بما ان 

  .المؤلف أو من حدثه بها كان يعيش في كنف الدولة العباسية مما جعله يعزف عن ذكرها
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 تقدم ان المتابع لنصوص االزدي بما يخص خلفاء بني أمية يجدها بطابعها العام نصوصاً  
الطابع السلبي في سياق عرض األحداث التاريخية، في حين نجد ان الخليفة عمر بن عبد العزيز 

: األول :ال تخضع صورته الُمقَدمة من االزدي لذلك الطابع، ولعل السبب في ذلك يعود ألمرين
ية، ان بني أمية دون تاريخهم في العصر العباسي الذي كانت ميول معظم مؤرخيه ضد بني أم

، ومثال )٣٦(ان سيرة الخليفة عمر بن عبد العزيز أجبرتهم على تقديم صورة ايجابية عنه: والثاني
بأن الخليفة عمر بن عبد العزيز ) م٧٢٠/هـ١٠١(على ذلك ما أورده االزدي في أحداث سنة 

 إن اعدل دية الموصل، على الغني ثمانية" كتب إلى عامله في الموصل يحيى بن يحيى الغساني
ان  ،)٣٧(" وعلى الفقير اثنا عشر درهماً في السنة،وعلى الوسط أربعة وعشرون وأربعون درهماً،

هذه الرواية تقدم لنا صورتين عن بني أمية األولى سلبية مفادها ان أهل الذمة قد وقع عليهم ظلم 
 وقد بزيادة الجزية وان الموصل فيها من أهل الذمة الكثير والذين عاشوا في كنف بني أمية

تباينت أوضاعهم مع سياسة الوالة والخلفاء في ذلك العصر، والثانية ايجابية بأنهم أنصفوا بعد 
تولي عمر الخالفة، ثم أستعرض االزدي سيرةهذا الخليفة وذكر سنة وفاته مع مدة خالفته ونسبه 

ي تُعبر عن ، ثم قدم لنا أنموذج لألدبيات العباسية الت)٣٨() (وصلته بالخليفة عمر بن الخطاب
صورة خلفاء بني أمية، فنالحظ انه وثق رواياته بسلسلة رواة من الواضح ان ميولهم عباسية اذ 

 حدثنا عبد الرزاق:حدثنا احمد بن منصور قال : قال )٣٩(حدثني هارون بن عيسى"جاء في نصه
لحين منهم  الحكم وما ولد اال الصا)(لعن رسول اهللا :"قال... عن محمد بن كعب القرظي...قال

يدل على  ،)٤١(، نجد ان عرض االزدي لمثل هذه الرواية)٤٠(، وهو حديث موضوع"وهم قليل
، فضالً عن ان عبد الرزاق بن )٤٢(موافقته عليها في حين نجد ان المؤرخين اآلخرين ال يذكروها

ال يعتد به عند رواة الحديث في الوقت الذي ال نجد له تخريج في ) م٨٢٦/هـ٢١١ت(همام 
من سياق األدبيات العباسية من وضع  تب الصحاح الستة، وبالتالي فان هذا النص ال يخرجك

حديث أو قول شعر،اما الرواية الثانية التي تقدم صورة أوضح للطابع السلبي لبني أمية ممزوجة 
–ان فيهم :قال)٤٣(بطابع ايجابي للخليفة عمر بن عبد العزيز ما ذكره عن ابن فيروز االنباري

، يالحظ ان تأصيل هذه الرواية مما جاء في سورة )٤٤("مؤمناً كمؤمن ال فرعون- بني أميةيعني
وقَاَل رجٌل مْؤِمن ِمن آِل ِفرعون يكْتُم ِإيمانَه َأتَقْتُلُون رجلًا َأن يقُوَل ربي اللَّه {:غافر بقوله تعالى

بر نَاِت ِمنيِبالْب كُماءج قَدو كُمِعدالَِّذي ي ضعب كُمِصباِدقًا يص كي ِإنو هِه كَِذبلَيا فَعكَاِذب كي ِإنو كُم
ِرفٌ كَذَّابسم وه نِدي مهلَا ي اللَّه ان استعارة النص القرآني في وصف بني أمية بأنهم  ،)٤٥(}ِإن

لعل من المفيد القول ان الروايتين السابقتين  و،آل فرعون تعبير عن أقسى األوصاف السلبية لهم
، )٤٦(كان قد انفرد بهما االزدي، اذ لم نجدهما في مصادر أخرى معاصرة لفترة االزدي أو قبله
 ،)٤٧(كذلك نجد ان األخير كان مصدراً للمؤرخين الذين جاءوا بعده ونقلوا عنه هاتين الروايتين
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ن عبد العزيز عند االزدي أشار في رواية عن وفي سياق الصورة االيجابية للخليفة عمر ب
الطبري انه كان محل احترام وتقدير حتى من قبل خوارج الشام، إذ ِنقل عن لسانهم بعد وفاة هذا 

إي استأنف –ما فعل هؤالء هذا :فقالت الخوارج :" نف األمويين القتال ضدهم قالأالخليفة است
  .)٤٨("إال وقد مات عمر الرجل الصالح-الحرب ضدهم

-  
ومن الصورة السلبية ألحد أفراد البيت األموي التي قدمها االزدي ما ورد في أحداث سنة    

عند حديثه عن وفاةالخليفة يزيد بن عبد الملك، فبعد ان نقل لنا زمان ومكان )م٧٢٤/هـ١٠٥(
يرد عنده نص دون ذكر اي  ،)٤٩(" يزيد بن عبد الملكذكر شي من أخبار"وفاته، قدم لنا عنوان 
، ولعل هذا النص )٥٠("وكان يزيد مولعاً بالنساء والغناء واللهو والشرب" سند راوي جاء فيه

وفي  الصريح يعبر تماماً عن الصورة السلبية التي قدمها االزدي عن الخليفة يزيد بن عبد الملك،
 :، عن علي بن محمد قال)٥١( االزدي عن محمد آالملينفس سياق الحديث عن هذا الخليفة نقل

 ، دعوني أطير-وسالمة وقد طرب وعنده حبابة-فقال يوماً كان يزيد بن عاتكة من فتيانهم،"
إن االزدي قد جعل : يالحظ من هذه الرواية أمرين األول ،)٥٢("إلى من تدع األمة؟ فقالت حبابة،

فضالً عن  ،)الفتى(انه فتى وسبق انه ذكر هذا اللقب محور أخبار السنة بما يخص الخليفة يزيد 
ومثل هذه الروايات انما تشكل إحدى اليآت مؤرخي  )٥٣(رغبته بالشعر وبجواريه سالمة وحبابة

العصر العباسي في عرض كل ما هو سلبي عن بني أمية سواء ان صحت تلك الروايات أم لم 
 في حين ان المسعودي كان ،)٥٤(تين الجاريتينانه ينقل لنا بعض أشعار ها :تصح، واألمر الثاني

 فضالً عن ذكره ألخبار أخرى تخص الجانب السياسي ،قد نقل لنا أخبار يزيد مع جواريه
على يزيد بن عبد الملك، كذلك نقل ) م٧٢٠/هـ١٠٢(والعسكري مثل تمرد يزيد بن المهلب سنة 

وبذلك يالحظ ان االزدي  ،)٥٥( الملكلنا أخبار الجفوة ما بين يزيد وأخيه الخليفة هشام بن عبد
كان انتقائه لروايات معينة إنما هو تعبير عن تقديم صورة عن الخليفة يزيد بن عبد الملك ذات 

في شؤون الحكم والرعية، بالمقابل  طابع عبثي مع ولعه بالجواري بعيداً عن دوره ومسؤولياته
أخبار السنة التي تحدث   االزدي عندماكان المسعودي المتهم بعدائه لألمويين أكثر واقعية من

فيها عن الخليفة يزيد بن عبد الملك ما بين عرض سلوكه الخاص مع أهم األحداث السياسية التي 
جرت في عصره، لذا نجد ان االزدي قد كان أكثر تحيزاً ضد األمويين من المسعودي وهذا مالم 

 )٥٦(الزدي رواية عن محمد بن عمرانفضالً عن ما سبق فقد قدم لنا ا ينتبه إليه الباحثين،
، ولعل هذه )٥٧(وغيره، ان الخليفة يزيد قد شغلته جاريته حبابة حتى انه كان يبكي عند مرضها

ذات طابع أدبي يميز المؤلف في عرضه له، : األول: الصورة تقدم لنا نمطين من النتائج
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بعض خلفاء بني أمية وايضاً نمط إخباري يمتاز بندرته من حيث السلوك الغير سوي ل: والثاني
  . يميز مؤلفه

-  
 وفي مؤشرات الصورة السلبية عند االزدي بما يخص خلفاء بني أمية ما ذكره عن ابن فيروز 

حد يجمع المال جمعاً لم يجمعه ا"االنباري ان الخليفة هشام بن عبد الملك عند توليه الخالفة كان
،ومثل هذا النص )٥٩(،وقداورد بعض المؤرخين أخبار األخير في نفس سياق هذه الرواية)٥٨("قبله

فرض االزدي أحكام مسبقة لتقيم حكمه، وهذا تماماً يؤكد  في مقدمة أخبار الخليفة هشام يدل على
 الطابع العدائي لمؤلفي العصر العباسي بما يخص خلفاء بني أمية،وعلى الرغم ما سبق من

مقاطع الصورة السلبية للخليفة هشام بن عبد الملك نجد ان االزدي بحكم عرضه للرواية 
التاريخية يقدم لنا عمالً ايجابياً قام به الخليفة هشام يستنتج منه منجزات األخير على سبيل المثال 

يحفر نهراً وسط "بان ) م٧٣١-٧٢٤/هـ١١٣-١٠٦(إعطاء األمرللحر بن يوسف والي الموصل 
، لكن هذا المنجز االيجابي عند االزدي فكرة وتنفيذاً كان من قبل )٦٠("- أي الموصل-ينةالمد

رواية عن ) م٧٢٥/هـ١٠٧(الوالي الحر بن يوسف، إذ ذكر االزدي سبب حفر النهر ففي سنة 
رأى امرأة على عاتقها جرة، وقد :"،بينما كان الحر جالساًفي قصره المنقوشة)٦١(عبيد الطنافسي

دجلة،وهي تحملها ساعة وتضعها ساعة، تستريح فسال عنها، فقيل امرأة حامل جاءت جاءت من 
وببعد  بماء من دجلة وقد أجهدها حمله، فاستعظم ذلك، فكتب الى هشام بن عبد الملك يخبره بذلك

، )٦٢("الماء على أهل البلد، فكتب إليه يأمره ان يحفر نهراً في وسط المدينة، فابتدأ في حفر النهر
لتالي الصورةااليجابية عند االزدي لبني أمية كانت لعمالهم ووالة أمصارهم، ولم تكن وبا

االزدي  وهناك أكثر من نص أشاد بعمل والة بني أمية في الموصل منها ما أشار إليه،لخلفائهم
 وجد في حفره ، لحفر النهر،واتخذ له اآلالت،وأهل الهندسة،قد جمع الصناع"بقوله ان الحر

،واستمر االزدي بإظهار الصورة االيجابية لوالة الموصل لبني أمية إذ ذكر في أحداث )٦٣("وعمله
- ٧٣٢/هـ١٢١-١١٤(الوليد بن تليد العبسي،وأمير الموصل لهشام):"م٧٢٢/هـ١١٤(سنة 
وورد عليه فيها كتاب هشام يأمره بالجد في أمر النهر،فوضع العمل فيه، وإنفاق ) م٨٣٨

  .)٦٤("األموال
-  

واستمر االزدي في عرض الصورة السلبية لخلفاء بني أمية اذ أورد في أحداث سنة     
صاحب - فيما قيل-وكان ...بويع الوليد بن يزيد وكنيته أبو العباس :"قال) م٧٤٣/هـ١٢٥(

م، فثقل على الناس ودب صيد ولهو، ولذات، وشراب، وكان ال يسكن المدن اآلهلة من مدن الشا
، يالحظ من النص السابق عدة )٦٥(..."يزيد بن الوليد في الوقيعة، وكان يزيد يظهر النسك
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مالحظات في مقدمتها انه ال يوجد سلسلة إسناد، فضالً عن إظهار االزدي الصورة السلبية للوليد 
االزدي صفة الزهد ولهو ولذات وشراب،كما أكد  بن يزيد،على الرغم من قوله انه صاحب صيد

، ولعل ما ورد عند الطبري يؤكد ما ذهب )٦٦("وكان يظهر النسك:"والنسك للخليفة الوليد بقوله
قد ذكرنا بعض أمر الوليد بن يزيد وخالعته ومجونه، وما ذكر :"إليه االزدي، إذ جاء في كتابه

ت إليه،لم يزدد في عنه من تهاونه واستخفافه بأمر دينه قبل خالفته، ولما ولي الخالفة وأفض
الذي كان فيه من اللهو واللذة والركوب للصيد وشرب النبيذ ومنادمة الفساق اال تماديا 

،وأستمر االزدي في وصفه )٦٧("فثقل ذلك من أمره على رعيته ونبذه فاكرهوا أمره...وحدا
إلى –وا فيما زعم-السلبي للخليفة الوليد بن يزيد إذ ذكر ان األخير كان يسمى الخليع وكتب 

  :األفاق بهذا البيت
  بان سماء الضر عنكم ستقلع     ضمنت لكم إن لم تعقني منيتي

فأجابه حمزة بن بيض الحنفي وهو من بني بكر شاعر عريق سائر القول كثير المجون من أهل 
  :وهو من شعراء الدولة األموية) م٧٣٧/هـ١٢٠(الكوفة توفي سنة 

  زعمت سماء الضرعنا ستقلع        ماوصلت سماء الضر بالضر بعد
  .)٦٨( ونطمعرجيوكنا كما كنا ن        وسناسان حياً يـشاماً كـفليت ه

ذكر لنا االزدي بعض أخبار الخليفة الوليد بن يزيد وفيها ) م٧٤٤/هـ١٢٦(وفي أحداث سنة 
م نموذج لنمط التأليف العدائي لبني أمية، مستخدماً في ذلك آليات المصنفين المسلمين في تقدي

صورة سلبية عن خصوم البيت العباسي، اذ ذكر رواية عن هارون عن احمد عن عبد الرزاق 
وقال سيكون رجل يدعى الوليد يعمل في  .)(أراد رجالن يسمي ابنه الوليد فنهاه النبي " بأنه 

كذلك في رواية عن ابن فيروز االنباري عن أبي هريرة  ،)٦٩ ("أمتي كما يعمل فرعون في قومه
ويل للعرب بعد المائة وخمس وعشرين من الموت السريع والجوع الفضيع والقتل :"الانه ق

الذريع يسلط عليها بزنديقها، فيكفر صدورها ويهتك ستورها، ويغير سرورها، اال وبذنوبها ينزع 
ويهدم عليها جدارها، ويغلب عليها  بدينها، يكذب يحدث أحداثاً،...أوتادها ويقطع أطنابها،

 )٧١(، اما النص الثالث الصريح في سلبيته عن الوليد اذ ذكر رواية عن احمد بن بشر)٧٠("جنودها
الوليد : ، فقال ما سميتموه؟ فقالوا)(فسموه الوليد ودخلوا به على النبي  انه ولد غالم قال
ليكونن من أمتي رجل يقال له الوليد لهو اشر على أمتي من ... سميتموه باسم فراعينكم:"قال

، كما يالحظ من هذه النصوص الثالثة ان )٧٢(وهذه الرواية بعيدة عن الصحة" ى قومهفرعون عل
بعض رواتها ال يمتازون برواية الحديث الصحيح مثل عبد الرزاق، كذلك مثل هذه النصوص ال 

ومن عاصره في تقديمها ألنه يدون في العصر العباسي، وبالتالي فان تقديم  يجد حرجاً االزدي،
هو محل اهتمام المؤرخين وفي -بغض النظر عن سلوكه–الصورة السلبية عن الخليفة الوليد 
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مقدمتهم االزدي، في حين ان النص الثاني والذي جاء برواية أبي هريرة ولم يرد هذا النص في 
رواية في سياق الطابع التاريخي أكثر من كونها ذات الطابع كتب الصحاح،وهذا يجعل ال

  .الديني،أما النص الثالث فال يختلف في تقييم صحته كحديث عن النصيين السابقين
-  

 ألنه نقص أهل )بالناقص( أما ما يخص الخليفة يزيد بن الوليد بن عبد الملك الذي عرف    
، وما عرف به عند )٧٣(المدينة من عطاياهم شيئاً فسموه بذلك االسم وهذا ما ذكره االزدي

قالها عندما تولى  ، فان أخباره في كتاب تاريخ االزدي ال تتعدى سوى الخطبة التي)٧٤(المؤرخين
غة ستة أشهر  ولعل فترة حكمه البال،الخالفة ومصدره خليفة بن خياط الذي صرح باسمه في ذلك

  .)٧٥(كان من أسباب قلة نصوص االزدي عن الخليفة يزيد بن الوليد
-  

 تولى الخالفة سنة يبن الوليد بن عبد الملك الذ وتولى الخالفة بعده أخيه إبراهيم   
سئل عند تولية أخاه  فة يزيد بن الوليدولمدة سبعين يوماً، فذكر االزديان الخلي) م٧٤٤/هـ١٢٦(

،كما "امر نهيتك عن أوله فال أشير عليك في أمره:إلى من تراني أعهد ؟فأجابه:"ابراهيم فأجاب
، وهذا تعبير آخر عن الصورة السلبية )٧٦(وهو اسم مجنون كان بدمشق) الصلتان(كان يلقب ب 

كان " ق ان الخليفة إبراهيم بن الوليدالتي قدمها االزدي عن بني أمية، لكنه يورد في نص الح
واضطرب األمر على إبراهيم :"،ويستأنف الحديث عنه بقوله)٧٧("شجاعاً، وكان يقال له الصلتان

 فكان مرة يسلم عليه بالخالفة، ومرة باإلمرة ويجدد البيعة على الناس، ويورد بيت ،بن الوليد
  :والبيت هو لشاعر لم يذكر االزدي اسمه

   أال ان أمراً أنت مواله ضائع    يم في كل جمعةنبايع إبراه
في معركة الزاب انه   )م٧٤٩/هـ١٣٢(كما ذكره االزدي في موضع اخر ففي أحداث سنة    

يالحظ مما  ،)٧٨( ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان المخلوع- على ما ذكروا –غرق 
 ،فاء بني أمية ويشخص الضعفاء منهمسبق إن االزدي يقارن ضمنياً وليس بشكل صريح بين خل

مثل الناقص  مع التركيز على عرض سلبياتهم وال يجد حرجاً في ذكر ما عرفوا به من ألقاب
حمار ( ـوالذي يلقب بمروان بن محمد ب والصلتان، وهذا الحال يساق إلى آخر خلفاء بني أمية

  .)٧٩()م٧٢٣/هـ١٠٥ت( ويلقب أيضاً بالجعدي نسبة لصحبة الجعد بن درهم ،)الجزيرة
-  

ينقل لنا االزدي عجز بيٍت من الشعر ) م٧٤٦/هـ١٢٩(نقل لنا االزدي في حوادث سنة    
أوضح فيه قصور خلفاء بني أمية عن إدراك أمرهم في مواجهة الدعوة العباسية، إذ أورد 

العقد (ي حين إن القصيدة كان قد أوردها ابن عبد ربه في كتابه ف ،)٨٠()أأيقاظ أميةُ أم نيام(
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مناسبتها المشاحنات بين الوالي األموي نصر بن سيار وخصومه وفي مضمون القصيدة  )الفريد
الخراساني قد وصل في دعوته حداً يصعب  المرسلة إلى الخليفة مروان بن محمد إن أبا مسلم

  :بيات هذه القصيدةعلى خلفاء بني أمية المواجهة ومن أ
  امــــ بني أمية أم نيأأ يقاظُ    من التعجب ليت شعريفقلتُ

٨١(امــيوموا فقد حان الِقفقل قُ       م نياماًفان كانوا لحينه(.  
ذكر لنا االزدي معركة الزاب وان الخليفة مروان اتبع طريق ) م٧٤٩/هـ١٣٢(وفي سنة    

وقد رأيت هذا الطريق " : هذا المكان بدليل قولهمشهور هناك بمروان، ويذكر انه كان شاهد
، كما يستمر االزدي في )٨٢("ورأيت الخندق، ولم يكن في هذا الوقت سوى مدينةقد تهدمت وعفت

عرض صورة بني أمية بانقسم من خلفائها تخاف التطير ومصدر روايته محمد بن المعافى عن 
ل على الزاب رأى عسكر أبي عون بجانب في مائة وعشرين ألفا، فلما نز كان مروان:"جده قال

، )٨٤("كُِشفنا ورب الكعبة :تل كشاف، فتطير وقال: ما يقال لهذا التل؟ قالوا :  فقال)٨٣(تل كشاف
وجدناه  وذكر خليفة بن خياط هذه الرواية إالإن هناك اختالف بين الروايتين وهو عدد العسكر اذ

، وهذا االختالف قد ال يكون )٨٥(" وخمسين ألفاًكان مروان في مائة ألف" :عند خليفة ابن خياط
مهماً بما يخص البحث، إنما ما هو مفيد ان التطير كان من الصفات التي ركز عليها االزدي بما 

نقل لنا االزدي رواية مصدرها نفس  يخص الخليفة مروان بن محمد، وايضاً في هذه السنة،
 إلى الزاب رحل مروان بن محمد من -بني عباسداعية –لما جاء أبو عون :"الرواية السابقة قال

 ،الموصل في نحو من مائتي ألف من أهل الشام والجزيرة فعبر الجسر على فرس له أشقر
  :يرتجز ويقول

  .)٨٦ (مجرباً قد شهد الوقاِئعا     رائعةُ تحمُل شيخاً رائعاً
ف من فرسان خرج مروان في مائة أل"هذه الرواية ذكرها خليفة ابن خياط لكنه ذكر

،كما أستطرد االزدي في حديثه عن الخليفة مروان )٨٧(دون ذكر البيت الشعري" الشام والجزيرة
عندما جاء الخليفة مروان ) م٧٤٩/هـ١٣٢(كان ميسور الحال، ففي أحداث سنة  بن محمد بأنه

ل هشام قا" أنا أمير المؤمنين:"إلى الموصل وقف على الجسر فاستفتح بابه فقيل من أنت ؟ قال 
كذبت إن أمير المؤمنين :"عامله في الموصل) م٧٤٩-٧٤٦/هـ١٣٢-١٢٩( بن عمرو الزهيري
 فلما راى مروان ذلك سار إلى بلد ثم حران فنزل بها، ،، ورفض ان يفتح له"ال يفر من الزحف

فوجد له بيتاً من دنانير وبيتاً من " وعندما جاء العباسين إلى الموصل أرسلوا في خزائن مروان
االزدي  ، وبين لنا)٨٨("راهم، وغير ذلك من األموال واألمتعة والخزائن، ما ال يدري مبلغه كثرةد

ن وعدم مواجهة يوهو يحاول الهرب من العباسي في هذا النص الصورة السلبية للخليفة مروان
 كانوا يملكون الكثير من األموال ان األمويين خصمه، كما حاول االزدي ان يقدم لنا صورة
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 فمثال الخليفة يزيد بن الوليد سمي بالناقص ألنه نقص ،دون ان يوزعوها على الرعية لخزائنوا
ومن خالل ما تقدم يالحظ ان االزدي ال يمتلك النمط النقدي  ،)٨٩(أهل المدينة من عطاياهم شيئاً

 م تجربتهم بالحكم كأسرة حاكمة وان وجد ذلكيولم يتعرض لتقي في تقييم مجمل حكم بني أمية،
وهذا ليس تصوراً بقدر ما كونه  فانه يعرضه من خالل روايات وأشعار تم اختيارها من قبله،

اما بسلسلة رواة أو عرضها في  ،ل نمطاً للتدوين في عصره والذي أعتمد على سرد الروايةمثّ
  .سياق رواية واحدة يتبنى فكرتها دون نقد أو تعليق

  :  في كتابه تاريخ الموصلبني أمية عند االزديالتي تقدم صوراً عن خلفاء جدول بالروايات 
 مصدر الرواية صورة الرواية مسندها مناسبتها الرواية ت

والني عمر بن عبد " ١
العزيز الموصل 

فخرجت بها خوارج، 
فكتب إلى عمر، وذكر 

 "قصة

خروج خوارج 
الشام سنة 

 )م٧٢٠/ هـ١٠١(

ابراهيم بن 
مضاء عن 
هارون بن 

معروف عن 
 نةسفيان بن عيي

االزدي، تاريخ،  ايجابية
 ٢/٣ج

انا عدل دية الموصل " ٢
على الغني أربعون 

درهماً، وعلى الوسط 
أربعة وعشرون، 

وعلى الفقير اثنا عشر 
 "درهماً في السنة

تعديل دية أهل 
الذمة في الموصل 

 هـ١٠١(سنة 
 )م٧٢٠/

المعول عن 
ابراهيم بن 

 هشام بن يحيى

  االزدي،تاريخ، ايجابية
 ٢/٣ج

 يعني بني -ن فيهما" ٣
 مؤمناً كمؤمن –امية 

 "ال فرعون

وصف خلفاء بني 
 أمية بال فرعون

ابن فيروز 
االنباري عن 

ابي حذيفة عن 
 سفيان بن عيينة

سلبية في 
ضمنها صورة 

 ايجابية

٢االزدي،تاريخ،ج
/٤ 

ما فعل :قالت الخوارج" ٤
اي استأنف - الء هذاؤه

 اال -الحرب ضدهم
وقد مات عمر الرجل 

 "الصالح

كان الخليفة عمر 
متوقف عن حرب 

 خوارج الشام

٢االزدي،تاريخ،ج ايجابية أبو عبيدة
/٧ 

وكان يزيد مولعاً " ٥
بالنساء والغناء واللهو 

 "والشرب

ذكر شيء من 
أخبار يزيد بن عبد 

 الملك

٢االزدي،تاريخ،ج سلبية ال يذكر سند
/١٨ 

كان يزيد قد طرب " ٦
وعنده حبابة 

محمد االملي  ولوعه بالجواري
عن علي بن 

٢االزدي،تاريخ،ج سلبية
  ؛المسعودي،١٩/
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وسالمة،فقال دعوني 
ر،فقالت حبابة الى اطي

 "من تدع األمة؟

  مروج محمد
-٣/١٨٩الذهب،ح

١٩٢.  
يعني –مرضت " ٧

  بعد وثقلت-حبابة
 "،فبكى فلم تجبه...

كان يزيد مشغول 
 بجاريته حبابة

محمد بن 
 عمران

٢االزدي،تاريخ،ج سلبية
/٢٠ 

كان يجمع المال جمعاً " ٨
 "لم يجمعه احد قبله

ذكر أخبار الخليفة 
هشام سنة 

 )م٧٢٣/ هـ١٠٥(

ابن فيروز 
 االنياري

٢االزدي،تاريخ،ج سلبية
؛المسعودي،م٢١/

 روج الذهب،
 .٣/١٩٩ح

بينما كان الحر جالساً "  ٩
 ...في قصره المنقوشة
فكتب الى هشام بن 

عبد الملك يخبره بذلك 
ل وببعد الماء على أه

البلد، فكتب إليه يأمره 
ان يحفر نهراً في 

 ..."وسط المدينة

إعطاء أمر للحر 
بن يوسف بحفر 

النهر سنة 
 )م٧٢٥/هـ١٠٧(

سلبية تتضمن  عبيد الطنافسي
صورة ايجابية 

 بن يوسف للحر

االزدي، 
-٢/٢٦تاريخ،ج

٢٧ 

- وكان فيما قيل"   ١٠
صاحب صيد ولهو 

ولذات وشراب وكان 
ال يسكن المدن اآلهلة 

 ..."من مدن الشام

بيعة الخليفة الوليد 
بن يزيد سنة 

 )م٧٤٢/هـ١٢٥(

/٤الطبري،تاريخ، سلبية ال يذكر سند
؛االزدي، ٢٣٥

 ؛٢/٥١تاريخ،ج

اراد رجل ان يسمي "  ١١
ابنه الوليد فنهاه النبي 

) ( وقال سيكون
رجل يدعى الوليد 

يعمل في أمتي كما 
 ..."يعمل فرعون

أخبار الخليفة الوليد 
  دبن يزي
سنة 

  )م٧٤٣/هـ١٢٦(

هارون عن 
احمد عن عبد 

 الرزاق

٢االزدي،تاريخ،ج سلبية
/٥٦ 

ويل للعرب بعد المائة "  ١٢
وخمس وعشرين من 

الموت السريع والجوع 
 ..."الفضيع

أخبار الخليفة الوليد 
  بن يزيد

سنة 
  )م٧٤٣/هـ١٢٦(

ابن فيروز 
 االنباري

٢االزدي،تاريخ،ج سلبية
/٥٦ 

االزدي،  سلبية احمد بن بشرأخبار الخليفة الوليد ليد ولد ولد فسموه الو"  ١٣
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ودخلوا به على النبي 
)...( ،قالوا الوليد

سميتموه باسم :قال
ليكونن من ...فراعينكم

أمتي رجل يقال له 
الوليد لهو اشر على 

أمتي من فرعون على 
 "قومه

  بن يزيد
سنة 

  )م٧٤٣/هـ١٢٦(

  ؛٢/٥٦تاريخ،ج
  ابن الجوزي،
ص،الموضوعات

١١٠.  

يزيد بن الوليد بن عبد "  ١٤
الملك الذي يدعى 

الناقص ألنه نقص 
أهل المدينة من 

 "عطاياهم شيئاً

خطبة يزيد بن 
الوليد سنة 

 )م٧٤٣/هـ١٢٦(

 تاريخ، اليعقوبي، سلبية خليفة بن خياط
 ؛٢/٢٣٤ج

 تاريخ، الطبري،
 ؛٤/٢٧٣ج

 تاريخ، االزدي،
  ؛٢/٥٧ج

مروج  المسعودي،
 ٢/٢١٢ج الذهب،

قب صلتان وكان يل"  ١٥
باسم مجنون كان 

 "بدمشق

تولى ابراهيم بن 
الوليد بن عبد الملك 

الخالفة سنة 
 )م٧٤٣/هـ١٢٦(

 تاريخ، االزدي، سلبية ال يذكر سند
 ٢/٥٩ج

الى من تراني اعهد؟ "  ١٦
امر نهيتك عن :فقلت

أوله فال أشير عليك 
 "في امره

عند سؤال يزيد بن 
الوليد عن تولية 

اخاه ابراهيم 
 الخالفة

  سلبية خليفة بن خياط
 

 تاريخ، االزدي،
 .٦٠-٢/٥٩ج

وكان  كان شجاعاً،"  ١٧
 "يقال له الصلتان

تولى ابراهيم بن 
الوليد بن عبد الملك 

الخالفة سنة 
 )م٧٤٣/هـ١٢٦(

احمد بن محمد 
الحربي عن 

ابي سعيد عن 
 الواقدي

 تاريخ، االزدي، ايجابية
 ٢/٦٠ج

فلما نزل على الزاب "  ١٨
اف بجانب تل كش...
ما يقال لهذا : فقال

 تل كشاف،: التل؟قالوا
 ..."فتطير

معركة الزاب سنة 
 )م٧٤٩/هـ١٣٢(

محمد بن 
المعافى عن 

 أبيه

االزدي،  سلبية
 ٢/١٢٦تاريخ،ج

٢االزدي،تاريخ،ج سلبيةالهيثم عن عمر هزيمة الخليفة فوجد له بيتاً من "  ١٩
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دنانير وبيتاً من 
دراهم، وغير ذلك من 

األموال واألمتعة 
 "والخزائن

مروان بن محمد 
سنة 

 )م٧٤٩/هـ١٣٢(

 ١٣٣/ بن عبد الحميد

قد  من خالل الجدول المتقدم يالحظ ان نسبة الروايات التي حملت صورة سلبية عن بني أمية
روايات من ) ٤(رواية، بينما حملت الصورة االيجابية عنهم من خالل الجدول ) ١٥(وصلت إلى

 وهناك روايتين حملت الطابع المشترك بين ما هو ،مالرواية باإلج) ١٩(مجموع يصل إلى 
ايجابي وسلبي عن بني أمية، وتنوعت مصادر هذه الروايات باالعتماد على األزدي التي جاءت 

ثم المسعودي وبنسبة أقل عند اليعقوبي والطبري وابن الجوزي، ورغم  معظمها عن طريقه،
 لم تحمل سنداً للرواية مما نقله األزدي في تاريخه اال أن ثالثاً منها ،مسانيد لهذه الروايات وجود

  . وواحدة من هذه الثالثة وردت عند الطبري في تاريخه
 

  :نستخلص من خالل هذا البحث عدة نقاط أهمها يمكن إجمالها بالتالي    
قد حملت )  الموصلتاريخ( ان الصورة التي نقلها االزدي في كتابه البحث  تبين من خالل

في طابعها صورة سلبية، أكثر ممن نقله عما هو ايجابي في هذه الصورة من خالل 
توجهات  بالتحليل والنقد وهذا يبين النصوص التي وردت في كتابه مما عالجه الباحث

  .السياسية الموالية للعباسيين األزدي
ني أمية وان ما وصل إلينا من نصوص زكريا االزدي قد تناول التاريخ السياسي لب  ان أبا

 وبالتالي فان هناك ،)م٨٣٨-٧١٩/هـ٢٢٤ -١٠١(ما بين سنتي ) تاريخ الموصل(كتابه 
قد قدم  حوالي ستة عقود لم تصل إلينا من تاريخ تلك األسرة، وبذلك يكون االزدي

ما ال يرتقون في حزمهم وتدبير أمور الدولة إلى  صورة عن أخر سبعة خلفاء لبني أمية
بن أبي سفيان والخليفة عبد  كان عليه خلفاء الفترة المبكرة لتلك األسرة كالخليفة معاوية

  .الملك بن مروان
 ر االزدي من خالل نصوصه عن صورة ايجابيةبللخليفة عمر بن عبد العزيز، في  ع

ع الوقت الذي يقدم صورة سلبية بشكل ضمني عما سبقه من خلفاء بني أمية الذين رف
  .مظالمهم عن العامة والخاصة

السيما في ،أعتمد االزدي على رواة عاشوا وتأثروا باألدبيات العباسية المعادية لبني أمية 
  .والشعر وضع األحاديث وكتابة التاريخ
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وعلى   إنما ركز على سير األحداث، لم يعلق االزدي على ماآلت إليه الدولة األموية
بعض اإلشارات التي تدل على ان مدينة الموصل  العباسية، ماعدا ذكرهمفردات الدعوة 

  .أموية، مما شكلت معارضة لدولة بني العباس ذات ميول
 ان االزدي كان مؤرخاً ومحدثاً في الوقت نفسه، فالمنهج الذي اتبعه االزدي هو المنهج 

ص تاريخية تارة بسلسة الحولي القائم على ذكر أحداث كل سنة على حدة،كما اورد نصو
وهو منهج أهل المحدثين في التحقق من الروايات ويذكر المصدر خاصة اعتماده  إسناد

  . وتارة أخرى بدون سلسلة إسناد،مصنفات كبار المؤرخين
 تحدث االزدي عن بعض أألحداث التاريخية المهمة الخاصة بخلفاء بني أمية مثل معركة 

 الخليفة مروان بن محمد، وقد أشار إلى مشاهدته إلى أماكن تلك الزاب التي انتهت بهزيمة
  .المعركة، مما يشير إلى ربطه بين اإلحداث التاريخية والمواقع الجغرافية في ذلك العصر

 
ابراهيم زكي  : إعداد وتحريررة المعارف اإلسالمية،في دائ ، المقال منشور)األزدي( روزنثال،)١(

مطبعة  ،)١٩٦٩:القاهرة( االتحاد الدولي للمجاميع العلمية، :رف على تحريرهااش ،خورشيد وآخرون
 .٣/١٧٤مج الشعب،

رتبه ووثقه خليل مأمون  ط،معجم القاموس المحي مجد الدين محمد بن يعقوب،  الفيروز آبادي،)٢(
 ،٤٣ط الباحثين المنجد في اللغة، مجموعةمن ؛٧٦١ص المعرفة، دار ،)٢٠٠٨ :بيروت( ،٣ط شيحا،

 .٤٤٠ص دار المشرق، ،)٢٠٠٨ :بيروت(
 ،٥ط عبد السالم محمد هارون، :تحقيق جمهرة أنساب العرب، أبو محمد علي بن احمد، ابن حزم،)٣(

 علي محمد :تحقيق المشتبه في أسماء الرجال، الذهبي، ؛٤٨٤ص دارالمعارف، ،)١٩٨٢:مصر(
 .١/١٨ج  الكتب العربية،إحياءدار  ،)١٩٦٢:دمشق( البجاري،

ابن األثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد، الكامل في ) ٤(
 .٦/٤٦٩، دار الكتب العلمية، مج)٢٠٠٦:بيروت(،٤محمد يوسف الدقاق، ط: التاريخ، راجعه

 ،علي حبيبة:تحقيق الموصل، تاريخ أبو زكريا يزيد بن محمد بن أياس بن القاسم، األزدي،) ٥(
 .٢/١٥ج لجنة إحياء التراث االسالمي، ،)١٩٦٧ :القاهرة(

محمد هشام :المسعودي،أبو الحسن علي بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر،اعتناء:ينظر)٦(
 . ١/٢٥، دار المعرفة،ج)٢٠٠٥:بيروت(،١النعسان وعبد المجيد طعمة حلبي،ط

 .٤٧٢الفيروز آبادي،معجم،ص))٧(
ضايل محمد بن علي،التاريخ المنصوري تلخيص الكشف والبيان في حوادث الحموي،أبوالف :ينظر)٨(

 .١٣٦دار النشر لآلداب الشرقية،ص ،)١٩٦٣:موسكو(غريازنيويج، بطرس:فهارسه وضع الزمان،
 .٢٧٨ مجموعة من الباحثين، المنجد في اللغة،ص)٩(
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األرنؤوط  شعيب:حقيقبن عثمان،سير أعالم النبالء،ت الذهبي،شمس الدين محمد بن احمد:ينظر)١٠(
  .٣٨٧-١٥/٣٨٦،مؤسسة الرسالة،ج)٢٠٠١:بيروت(،١١وإبراهيم الزيبق،ط

 .٥٦٦ الفيروز آبادي،معجم،ص)١١(
 ١٥/٣٨٦ الذهبي،سير،ج)١٢(
 .٦/١٨٢،١٨٥ابن األثير،الكامل،مج)١٣(
 .٢٢١- ٦/٢٢٠المصدر نفسه،مج)١٤(
 .٦/٢٠٦، الكامل،مجاألثيرابن )١٥(
 أخبار القرامطة في االحساء والشام والعراق واليمن، سهيل، كار،ز ؛٦/٣٦٣مج المصدر نفسه،)١٦(

 .١٢٣ص دار الكوثر، ،)١٩٨٥:دمشق(
 .٧/٨٧،٢١٠،الكامل،مجاألثيرابن )١٧(
اليازجي،محمد ميسر محمد بهاء الدين، االزدي وكتابه تاريخ الموصل،رسالة ماجستير غير )١٨(

 .٢٥- ٢٣،ص)٢٠٠٠:جامعة الموصل(منشورة، كلية التربية
 .٦/٤٢٦ ابن األثير،الكامل،مج)١٩(
       .٦/٤٢٧المصدر نفسه،مج)٢٠(
 .٦/٤٨٦،٤٨٩ابن األثير،الكامل،مج)٢١(
 دار مكتبة الحياة، ،)ت/د:بيروت( صورة األرض، ابو القاسم النصيبي، حوقل، ابن:ينظر)٢٢(

 .١٩٥-١٩٤ص
 ،١ط  محاسن أهل العصر،يتيمة الدهر في ،إسماعيل منصور عبد الملك بن محمد بن أبو الثعالبي،)٢٣(

 .١/١٥ج، دار الكتب العلمية ،)١٩٧٩:بيروت(
 . ١٧/٦؛ج٤٢-١٤/٤١؛ج١٣/١٣٩،٥٥٨الذهبي،سير،ج)٢٤(
 . ٢/٩٦االزدي،تاريخ،ج)٢٥(
 .٣٠١ ،١٥  ص،مقدمة المحقق/٢المصدرنفسه،ج)٢٦(
 . ٢٥، ١٩ص ،مقدمة المحقق/ ٢ المصدر نفسه،ج)٢٧(
،دار )١٩٥٦:بيروت(محمد بن احمد بن عثمان،تذكرة الحفاظ، الذهبي، ابو عبد اهللا شمس الدين )٢٨(

 .٨٩٥- ٣/٨٩٤إحياء التراث العربي،ج
 .١٦مقدمة المحقق،ص/٢تاريخ،ج:ينظر)٢٩(
 . ٤-٢/٣المصدر نفسه،ج)٣٠(
 .٢٧- ٢/٢٦المصدر نفسه،ج)٣١(
 .٢/١٥٠ج المصدر نفسه،)٣٢(
 .در فيما عدت إليه من مصالم اعثر على ترجمته:ابراهيم بن مضاء)٣٣(
 .٢/٤تاريخ الموصل،ج:ينظر)٣٤(
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أكرم ضياء :تحقيق تاريخ خليفة بن خياط، ينظر ابن خياط، ابو عمرو خليفة بن خياط العصفري،)٣٥(
  جعفر محمد بن جرير،أبو ؛ الطبري،١/٣٢٢ج مطبعة اآلداب، ،)١٩٦٧:النجف(،١ط العمري،

 .٧٢- ٤/٧٠مج، دار الكتب العلمية ،)٢٠٠٨:بيروت( ،٤ط تاريخ األمم والملوك،
صالح  :، نقله الى العربية العربيتاريخ األدب الجغرافي نوفتش،ايولي اغناطيوس كراتشوفسكي،)٣٦(

علي  الصالبي، ؛٦١-١/٦٠ج لجنة التأليف والترجمة والنشر، ،)١٩٥٧:مصر( الدين عثمان هاشم،
 ،١ط بوة،عمر بن عبد العزيز معالم التجديد واالصالح الراشدي على منهاج الن محمد محمد،

 .٦٥ص دار التوزيع والنشر اإلسالمية، ،)٢٠٠٦:مصر(
   .٢/٣،ج الموصلتاريخ :ينظر)٣٧(
 .٢/٤،جالمصدر نفسه :ينظر)٣٨(
هو أبو يزيد الشيباني البلدي،قدم بغداد وحدث بها عن عبد اهللا بن احمد بن  :هارون بن عيسى)٣٩(

البغدادي،تاريخ  الخطيب:ينظر للمزيد دي،العاشر الميال/توفي في بداية القرن الرابع الهجري حنبل،
  .١٤/٣٣مج بغداد،

 :جامع األحاديث، ضبط نصوصه واخرج أحاديثه  بكر جالل الدين،أبيعبد الرحمن بن  السيوطي،)٤٠(
 .١١/٤١ج ،)٢٠٠٢:مصر( ،١ط فريق من الباحثين،

 ٢/٤،ج الموصلتاريخ:ينظر)٤١(
 .٤/٧١،مج؛الطبري، تاريخ٣٢٧-١/٣٢٣ج، ابن خياط، تاريخ)٤٢(
هو أبو موسى عيسى بن فيروز االنباري حدث عن احمد بن حنبل توفي بعد :ابن فيروز االنباري)٤٣(

 تاريخ بغداد، ،أبو بكر احمد بن علي البغدادي، الخطيب:، للمزيد ينظر)م٨٦١/هـ٢٤٧(سنة
 .١١/١٧٢دار الكتب العلمية،مج ،)٢٠١١:بيروت( ،٣مصطفى عبد القادر عطا، ط :تحقيق

 .٢/٤،ج الموصلتاريخ الزدي،ا)٤٤(
 .٢٨سورة غافر،آية )٤٥(
 .٤/٧١تاريخ،مج ؛الطبري،١/٣٢٣خليفة،ج:ينظر)٤٦(
 .٤/٣٢٧ابن األثير،الكامل،مج:ينظر)٤٧(
 .٢/٧،ج الموصلتاريخ:ينظر)٤٨(
 .٢/١٨جالمصدر نفسه،:ينظر)٤٩(
 .٢/١٨المصدر نفسه،ج)٥٠(
المؤرخ المشهور،عالم العصر من  الطبري جعفر محمد بن جرير بن يزيد أبو هو:محمد االملي)٥١(

: للمزيد ينظر) م٩٢٢/هـ٣١٠ت(بالقراءات والفقه واللغة  أهل آمل في طبرستان كان عارفا
 .١٤/٢٦٧؛ الذهبي،سير،ج٢/١٥٩الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،مج 

 ٢/١٩،ج الموصلتاريخ:ينظر)٥٢(
 .٢/٥،١٩،جالمصدر نفسه:ينظر)٥٣(
 .٢/٥،١٩جالمصدر نفسه،:ينظر)٥٤(
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 ،األمويالشعر   فيإلسالميةا قالفر نعمان، القاضي، ؛١٩٢-٣/١٨٩ج مروج الذهب، :ينظر)٥٥(
 .٧٣١ص دار المعارف، ،)١٩٧٠ :مصر(

 أخباري مؤرخ أديب أصله من خراسان ولد ومات أبو عبد اهللا المرزباني: محمد بن عمران)٥٦(
 سير، الذهبي، :للمزيد ينظر ،)م٩٩٤- ٩١٠/ هـ٣٨٤- ٢٩٧( له العديد من المؤلفات، ،ببغداد

 .١٦/٤٤٨ج
 ٢/٢٠،ج الموصلتاريخ:ينظر)٥٧(
 ٢/٢٠،جالمصدر نفسه:ينظر)٥٨(
 .٣/١٩٥،١٩٩؛المسعودي،مروج الذهب،ج٤/٢١٨،٢٢٠الطبري،تاريخ،ج: ينظر)٥٩(
 ٢/٢٧،ج الموصلتاريخ:ينظر)٦٠(
 والـد يعلـى وأخويـه      هو أبو الفضل عبيد بن أبي امية الطنافسي الحنفي الكـوفي          :عبيد الطنافسي )٦١(

 . ١/٣٧٦تقريب،ج ،ابن حجر :ينظر من السادسة، للمزيد، صدوق،
  ٢٧- ٢/٢٦،ج الموصلينظر،تاريخ)٦٢(
  ؛٢/٢٨،٣٠المصدر نفسه،ج)٦٣(
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  .٢/٣٤،ج الموصلتاريخ :ينظر)٦٤(
 .٢/٥١،جلمصدر نفسها :ينظر)٦٥(
 .٢/٥١المصدر نفسه،ج)٦٦(
 .٤/٢٣٥،جاألمم تاريخ :ينظر)٦٧(
محمد بن شاكر بن احمد بن  الكتبي، ؛٢/٥١ج تاريخ، االزدي، ؛٤/٢٣٨ج المصدر نفسه، :ينظر) ٦٨(

 ،١ط علي محمد معوض وعادل احمد عبد الموجود، :تحقيق الوفيات، فوات عبد الرحمن،
 .٣٧٦- ١/٣٧٣مج  العلمية،دار الكتب ،)٢٠٠٠ :بيروت(

 ٢/٥٦ج ، الموصلتاريخ :ينظر)٦٩(
 .٢/٥٦ج المصدر نفسه،)٧٠(
هو احمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم العنزي، احد علماء اهل السنة  :احمد بن بشر)٧١(

وصفه الذهبي بأنه األمام المحدث القدوة، أصله من البصرة من أصحاب السند العالي  والجماعة،
 . ١٥/٤٠٧ج سير، ،الذهبي :للمزيد ينظر) م٩٥١/هـ٣٤٠( توفي سنة

كتاب  ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، ؛٢/٦٠ج الموصل، تاريخ االزدي،)٧٢(
 دار ابن حزم للطباعة والنشر، ،)٢٠٠٨:بيروت(، ١ط الموضوعات من األحاديث المرفوعات،

 .١١٠ص
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 .٢/٦٠ج،تاريخ الموصل:ينظر)٧٣(
؛ اليعقوبي، احمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب بن ٣٨٧-٢/٣٨٦ج ط، تاريخ خليفة،ابن خيا:ينظر)٧٤(

 دار الكتب العلمية، ،)٢٠٠٢:بيروت( ،٢ط خليل المنصور، :عليه علق تاريخ اليعقوبي، ،واضح
 .٣/٢١٢مروج الذهب،ج المسعودي، ؛٤/٢٣٥مج ،األممتاريخ  الطبري، ؛٢/٢٣٤ج

 .٥٨- ٢/٥٧،ج الموصلتاريخ:ينظر)٧٥(
 .٦٠ -٢/٥٩جالمصدر نفسه،:ينظر)٧٦(
 .٢/٦٠المصدر نفسه،ج)٧٧(
 .٢/١٣١المصدر نفسه،ج)٧٨(
 .٢/٦٦المصدر نفسه،ج)٧٩(
   .٢/١٠٦،جالمصدر نفسه)٨٠(
 ،٢ط ،وآخرونامين  احمد :شرح الفريد، العقد  عمر احمد بن محمد،أبو ،هابن عبد رب:نظري)٨١(

 مروج الذهب، وايضاً المسعودي، ؛٤/٤٧٨ج  والترجمة والنشر،التأليفلجنة  ،)١٩٦٢:القاهرة(
 .٣/٢٢٩ج

 .١٣٢-٢/١٣١،ج الموصلتاريخ :ينظر)٨٢(
 عبد اهللا شهاب الدين ياقوت بن عبد أبو الحموي،:ينظر هو موضع من زاب الموصل،: تل كشاف )٨٣(

 التراث إحياءدار  ،)١٩٩٦:بيروت( محمد عبد الرحمن المرعشلي، :تقديم معجم البلدان، اهللا،
 .٧/١٣٨ج العربي،

 .٢/١٢٦ج ، الموصلتاريخ االزدي،)٨٤(
 .٢/٤٢٧ح تاريخ ابن خياط، ينظر،)٨٥(
 .٢/١٣٢ج ، الموصلتاريخ ينظر،)٨٦(
  .٢/٤٢٧ج ،ابن خياط :ينظر)٨٧(
 .٢/١٣٣ج ، الموصلتاريخ :ينظر)٨٨(
 . ٢/٥٧ج  المصدر نفسه،)٨٩(
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  تاريخ استالم البحث
٨/٥/٢٠١٨  

  تاريخ قبول النشر
١/٧/٢٠١٨  

 
ي عصر الدولة  يتناول البحث اثر المدرسة النظامية ببغداد على بعض علماء الموصل ف   

االتابكية بالموصل، اذ يمكن القول ان معظم طالب العلم من الموصليين كانوا قد درسوا في 
 واحدة من تلك االماكن التي حيث تعد هذه المدرسةبغداد، وباالخص في المدرسة النظامية، 

انت بت انظار طالب العلم من مختلف انحاء العالم االسالمي، شأنها شأن المدارس التي كذج
  .منتشرة في المشرق االسالمي

 ونظامية بغداد بالتحديد كانت قد القت شهرة علمية واسعة النطاق، اذ زارها العلماء من    
مختلف البلدان من خراسان، والعراق، وبالد الشام، واالندلس، وكان لعدد من علماء الموصل 

م العلماء الذين درسوا في من هنا جاءت اهمية البحث في معرفة اه. نصيب فيها من التعليم
 .لحركة العلمية في الموصل وخارجهاهذه المدرسة، واثر هذه الدراسة فيما بعد على ا

The impact of the Madrasah Al Nizamiyya in Baghdad on some Ulama 
of Mosul in Atabegs period (521-660 A.H/1127-1262 A.D) 

Dr. Maysoon Thanoon al-'Abaychi/ Professor assistant  
University of Mosul/Mosul Studies Center. 
Abctract 
     This research is an attempt to study the relationship between Ulama 
of Mawsil and Al - Madrasa al Nizamiyya in Baghdad the reign during 
Atabegs of the Mosul, we can say that the most student from Mosul 
were studied in Baghdad .Al -Madrasa al Nizamiya of Baghdad 
occupied wide scientific fame in the Islamic world .That the Ulama vist 
it from different countries from Khorasan ,Damascus, Spain ,And here 
lie the importance of the research ,which concentrate on the notable 
Ulamas whom studied in this Madrasa and the impact of this School on 
the scientific movement in Mosul and aboard .  

 
البحث محاولة لدراسة االثر الذي تركته المدرسة النظاميـة ببغـداد علـى بعـض علمـاء                     

د العديد من علماء الموصل ممن درس في هذه المدرسة، وبعد إكماله الدراسـة              الموصل، اذ وج  
                                         

 .استاذ مساعد، قسم الدراسات التاريخية واالجتماعية، مركز دراسات الموصل، جامعة الموصل *
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أصبح مؤهال للذهاب الى هذه المدرسـة والدراسـة          ،ينته، وقد تجاوز العشرين من عمره     في مد 
جذور الثقافة الموصلية، ومن اين اسـتمدت،        مازالت هناك حاجة ملحة من اجل معرفة         فيها، اذ 

ومن دون أدنى شك أن طلبة العلم هو المفتاح لذلك األمر، وذلـك     لمية،والغرض من أية رحلة ع    
في سبيل اكتساب المعرفة العلمية ذات        الطلبة كوين خلفية واضحة عن الجهود التي بذلها هؤالء       لت

وإسهامهم في تطور الحركة العلمية في مدينتهم، وال يتعدى األمر إلى ذلـك             االتجاهات المتعددة،   
 في مقدمتها العلـوم  يأتيالتي كان معرفة سبب النتشار مذهب ما في المدينة،   فحسب بل محاولة ل   

بهـا   المعارف العلمية السائدة في كل عصر من تلك العصور التي نـشأ            الفقهية، وتعزيز بعض  
ومما نالحظه إن معظم العلماء الموصليين ممن درسوا فـي المدرسـة النظاميـة              طالب العلم،   

هب الشافعي، وأنشأت المدارس لتدريس اصول المـذهب الـشافعي،          أصبحوا من المتفقهين بالمذ   
وبالتالي فان علماء الموصل ساهموا في نشر هذا المذهب في الموصل، وبخاصة في عهد الدولة               
االتابكية بالموصل، والفت في هذا المجال كتبا خصصت لعلماء المذهب الشافعي، واثر ذلك كلـه      

ما ذكرتـه   لووفقا  ا أنشأت باألصل لتقوية المذهب الشافعي،       جاء من خالل المدرسة النظامية النه     
هو العصر الذي ظهر فيه مجموعـة كبيـرة مـن            المصادر التاريخية ان عصر الدولة االتابكية     

اصـبحت بمثابـة     واضحة المعـالم     العلماء الذين ساهموا بشكل او باخر في وضع قاعدة علمية         
المدارس التي انشأت من قبل الحكـام       ونقصد هنا   ،   فيما بعد  االساس الذي سار عليه طالب العلم     

 وبعض أفراد األسر العلمية التي ظهرت في الموصل كـ االسـرة لـشهرزورية، وآل               ،االتابكة
ازدهـارا فـي   ) الثاني عشر للمـيالد /السادس للهجرة(شهدت الموصل منذ نهاية القرن اذ   منعة،

 ا العديد من المؤسسات التعليميـة، وقربـوا       الحركة العلمية، حيث ان حكام الدولة االتابكية انشأو       
 العلماء واالدباء، واجزلوا لهم العطاء حتى اصبحت الموصل كما وصفها ضياء الدين بـن               اليهم

، ولم ينته العصر االتابكي إال وقد انتشرت المدارس، وهـي وسـيلة     )١("علما في رأسه نار   "االثير
ـ ٦١٤ت(بن جبيـر    مهمة في نشر العلم، فهذا قول الرحالة االندلسي ا         الـذي زار   ) م١٢١٧/هـ

المـدة   المدارس التي كانـت موجـودة فـي هـذه     اًواصف )م١١٨٤/هـ٥٨٠( الموصل في سنة 
وفي المدينة مدارس للعلم نحو الست أو ازيـد علـى دجلـة فتلـوح كأنهـا القـصور                   :"بالقول

 في مدارسـها،  ، ليدرسواالمشرق االسالمي وتوافد اليها المدرسين من مختلف انحاء   .)٢("المشرفة
 الى مرتبة علمية كبيرة اهلتهم لكي       للوصولبجانب المدرسين المواصلة الذين بذلوا جهودا كبيرة        

  . العلمطالب للعديد من  أنظاريكونوا محط
، ليدرسوا في مدارسها، بجانـب      المشرق االسالمي  من مختلف انحاء     سونوتوافد اليها المدر      

 الى مرتبة علمية كبيرة اهلتهم لكي يكونوا        للوصولودا كبيرة   المدرسين المواصلة الذين بذلوا جه    
ان توجه اي طالب علم نحو مكان ما لتلقي العلم فيـه كـان            ، العلم طالب للعديد من     أنظار محط
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ياتي من خالل المعرفة المسبقة بالمكان الذي سوف يذهب اليه، وتلعب االسرة الدور الكبير فـي                
الكبر في ذلـك،    مدينته كان لهم الدور      الذين درس عليهم في      هذا االمر، اضف الى ذلك الشيوخ     

، وهذه المعرفة متأتية مـن عـدة        مسبقاًفالعالم الفالني قد يوجه طلبته الى شيخ ما قد درس عليه            
طرق سلكها التلميذ للوصول الى هذا المكان، والمدرسة النظامية واحدة من تلك االماكن التعليمية              

، شأنها شان المدارس اإلسالمية التي كانـت منتـشرة فـي            موصليينطالب العلم ال  التي جذبت   
 زارها العلمـاء    اذ ،المشرق اإلسالمي، ونظامية بغداد بالتحديد القت شهرة علمية واسعة النطاق         

 والمغرب، وكان لعدد من علماء الموصل نـصيب         ،وبالد الشام ،  من مختلف البلدان من خراسان    
رسة، وقسم منهم شغل منصب معيد او مدرس فـي المدرسـة            من التعليم والدراسة في هذه المد     

  .ذاتها
وبالتحديد  من هنا جاءت اهمية هذا البحث في معرفة صلة علماء الموصل بالمدرسة النظامية                

 هذا االثر من حيث اهم العلماء مـن الموصـليين           في عصر الدولة االتابكية، في محاولة لمعرفة      
لك دراسة هذا االثر بعد عودتهم الى الموصل، وإسهامهم في          الذين درسوا في هذه المدرسة، وكذ     

  .نهضة الحركة العلمية بالموصل، وبخاصة في تعزيز المذهب الشافعي في المدينة
  
 تعد المدرسة في االسالم المؤسسة التعليمية االولى بال منازع من حيث انها تكرس جهـدها           
اً لدراسة الفقه االسالمي، وهو درة العلوم االسالمية كلها، وقد نشأت المدرسة وتطورت من              اساس

خالل المسجد الذي استمر استخدامه في تدريس العلوم االسالمية المختلفة ومن بينها علم الفقـه،               
وكان في مقدور مؤسس المسجد ان يخصصه لتدريس اي علم من هذه العلوم حسب رغبته، امـا    

ة فإنها على خالف ذلك كانت تكرس أساساً لتدريس الفقه ، في حين كانت العلوم االخرى                المدرس
 .)٣(تدرس باعتبارها مواد مساعدة

ان التعليم في المدارس لم يكن اال امتدادا لحركة التعليم في المـساجد، لـذا فـالتعليم فـي                        
  الـى  ا المدرسة النظامية وتنـسب    المدارس كان مقتصراً على تلقي العلوم الدينية واللغوية، ومنه        

ـ ٤٨٥ت( نظام الملك قوام الدين ابي علي الحسن بن علي الطوسي الشافعي    الوزير ) م١٠٩٢/هـ
 ،مـل آ و، واصبهان، والبصرة والموصل،نظاميات انشأهن هذا الوزير في بغداد    تسع  وهي احدى   
ـ  شرع وقد، )٤(وبلخ،  وهراة، و نيسابور ، ومرو ،وطبرستان شـهر ذي  (داد فـي  ببناء نظامية بغ

، وبعد ما يقرب من سـنتين      )٦(في الجانب الغربي من المدينة     )٥()م١٠٦٥/هـ٤٥٧الحجة من عام  
  .)٧()م١٠٦٧/هـ٤٥٩السبت ذي القعدة من عام ( كاملتين تم افتتاح المدرسة في يوم

درسوها مـشاهير جلـة، وخرجـت علمـاء         وم عظيمة االوقاف،     المدرسة النظامية  كانت و   
ـ ٢٠٤ت (والهدف من هذه المدرسة هي لتقوية المذهب الـشافعي     ،  )٨(افاضل  بوجـه  )م٨٢٠/هـ
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ة، وبمبادئ المذهب للـشافعي،     يخاص، وتخريج دفعات من الطلبة مشبعين بفكرة الدولة السلجوق        
خطبـاء  ، و وائمة مـساجد  ،   ووعاظ ،وكتاب،  وتعيين اولئك الخريجين بالوظائف الرسمية كقضاة     

ظام الملك وادت مدارسه واجبها بشكل مرضي، وكانت لها نتائج          ، وقد نجحت فكرة ن    )٩(ومدرسين
، )١٠(بعيدة المدى في تقوية المذهب الشافعي، كما قدمت للثقافة العربية االسالمية خدمـة طيبـة ً               

وكان من شروط االلتحاق بالمدرسة النظامية ان يكون المدرس بها والواعظ ومتولي الكتب مـن               
مما تجدر االشارة اليه ان هذه المدرسة كان يدرس فيهـا االصـول             ، و )١١(الشافعية اصالً وفرعاً  

  .)١٢(والفقه الشافعي والخالف والفرائض واالدب والكالم والحديث والتفسير والوعظ والجدل
  

، وهي مهمـة  والمغربالمشرق التي ياتي اليها العلماء من  بغداد واحدة من المحطات الهامة      
بالنسبة الي عالم قام برحلة علمية لتقلي العلم على شيوخ عصره، واحتفظـت بغـداد بمكانتهـا                 
العلمية على مر العصور االسالمية باعتبارها عاصمة للخالفة العباسية، وهي مركزا للتطـورات       

المي، وبخاصة مدن   السياسية واالجتماعية وحتى العلمية، ومنفتحة على معظم ثقافات العالم االس         
المشرق االسالمي، وال تخلو السيرة العلمية الي عالم من زيارة قام بها الى بغداد للدراسة علـى              
شيوخ عصرهم، ومن ضمنهم علماء الموصل التي تعددت اتجاهات دراستهم في بغداد حسب ما              

وامع والمساجد،  ذكرته كتب التراجم، ما بين الدراسة في مدارسها، او اماكن اخرى تعليمية كالج            
وكان عادة اي عالم ان تكون بداية تلقيه العلم في وطنه االم، وعندما يبلغ سنا معينا مـن العمـر        
يقوم بعدة زيارات او رحالت علمية في مختلف انحاء العالم االسالمي، وبخاصة المـدن التـي                

وكتابي تاريخ  كانت بمثابة العاصمة، كبغداد ودمشق وحلب ومصر ونيسابور وغيرها من المدن،            
ـ ٥٧١ت()١٣(وتاريخ دمشق البـن عـساكر     ) م١٠٦٩/هـ٤٦٢ت (بغداد للخطيب البغدادي    /هـ

 خير دليل على ذلك حيث دونا في هذين الكتابين معظم الشخصيات التي زارت هـاتين                )م١١٧٦
 اقـرانهم مـن     المدينتين وبخاصة العلمية، وهذا ما ينطبق ايضا على علماء الموصل حالهم حال           

  .العلماء في مناطق اخرى
ان سبيل الوصول الى المدرسة النظامية في بغداد كان عادة ما يتم من خالل الشهرة العلميـة                    

الواسعة التي نالتها تلك المدرسة متمثلة بنوعية المدرسين او العلماء الذين كانوا يدرسـون بهـا،            
، من حيث انهـا تمثـل       مالتلميذ الذي يذهب اليه   والتي غالبا ما تكون توجهاتها مالئمة لتوجهات        

 .)١٤(المدرسة الرسمية للمذهب الشافعي
، كانـت الموصـل     )م١٠٦٧/هـ٤٥٩(ويمكن القول ان المدرسة النظامية عندما فتحت سنة             

وتمر بفتـرة مـضطربة سياسـيا       ) م١١٢٧-١٠٩٥/هـ٥٢١-٤٨٩( تحت السيطرة السلجوقية  
انت قائمة بين أفراد األسرة السلجوقية، فـضالً عـن ذلـك            وعسكرياً، بسبب الصراعات التي ك    
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التي كانـت   ) م١٠٩٦/هـ٤٩٠(صراعاتهم مع الصليبيين الذين بداوا بالتقدم نحو بالد الشام سنة         
 خالل هـذه المـدة، واثـر     سياسياًاًتحت سيطرة السالجقة، وهكذا فان الموصل لم تشهد استقرار 

لعمراني، واالقتصادي على الموصل، لذا كـان هنـاك         بشكل او باخر على االزدهار الثقافي، وا      
بعض الركود العلمي في هذه المدة، بدليل اننا نسمع بكثرة عن رحلة علماء الموصل الى بغـداد                 
بعد مجئ حكم الدولة االتابكية موضوع البحث، اذ شهدت الموصل تطورا علميا واضحا في هذه               

 المدارس التي يعود انشائها الى االسر العلميـة         الفترة، وازدهرت الحركة العمرانية، وكثرت بناء     
 مما شجع توافـد الـشيوخ       )١٥(كابناء الشهرزوري، واسرة ابناء آل منعة، وابناء مهاجر وغيرهم        

الكبار الى الموصل من اجل القاء دروسهم فيها، او السماع من شيوخها، وكذلك وفد اليهم طالب                
رة دورا كبيرا في توجيه ابنائها في الدراسة، فكـان  ولعبت االس .العلم ايضا للدراسة في مدارسها    

الكثير منهم وبخاصة االباء قد درسوا في بغداد، او على احد مدرسيها، وبالتالي نجد ان معظـم                 
افراد اسرته يدرسون ايضا في تلك المدرسة، وهذا ما نالحظه عند اسرة ال الشهرزوري وهـي                

، )١٦(بغداد، او في نظاميتهـا     افرادها في    معظمس  من اقدم الشخصيات العلمية الموصلية التي در      
كان من  ) م١٠٩٥/هـ٤٨٩ت(  ابا احمد القاسم بن المظفر بن علي ابن القاسم الشهرزوري          اذ ان 

بهـا  سمع  ف،  )١٧( طلباً للعلم  قدم بغداد عدة مرات    ،بيت الشهرزوري الوهو جد   اهل العلم والفضل،    
  . )١٩(، ثم اصبح قاضياً في اربل وسنجار)١٨(زجي القاسم عبد العزيز بن علي االالحديث من ابي

 الملقـب بــ رضـي الـدين        وكذلك نجد ان يونس بن محمد بن مالك بن محمد بن سـعيد               
، ودرس على احد شيوخ المدرسة      احد الفقهاء الكبار  وهو   من ال منعة   )٢٠()م١١٨٠/هـ٥٧٦ت(

، لذان درسا في المدرسة النظامية    ال وهو والد كل من عماد الدين وكمال الدين بن منعة         النظامية،  
 أبي عبد اهللا الحـسين بـن نـصر           على الشيخ   بها اوالً  سرالى الموصل ود  فانتقل رضي الدين    

 علما ان االخير كـان      ،)٢١()م١١٥٧/هـ٥٥٢ت(الشافعي   المعروف بابن خميس الكعبي الجهني    
مدرسـة النظاميـة    ، الذي تولى التدريس ال    )م١١١١/هـ٥٠٥ت( ممن درس على االمام الغزالي    

رضي الدين  وسافر   وتم تعينه من قبل نظام الملك نفسه،      ) م١٠٩٥-١٠٩١/هـ٤٨٨-٤٨٤(سنة  
 على يد الشيخ ابي منصور سعيد بن محمد بـن عمـر المعـروف بـابن                  فيها الى بغداد وتتلمذ  

   . مدرس النظامية ايضا)٢٢(الرزاز
تحدث فيها ) م١٢٤١/هـ٦٣٩ت( ديوهذه شهادة حية من العالم الموسوعي عبد اللطيف البغدا   

سمعت الكثير، وكنت اثناء ذلك اتعلم الخط واتحفظ :"عن دور والده في تعليمه اذ ذكر ما نصه
القرآن والفصيح والمقامات وديوان المتنبي، ومختصرا في الفقه، ومختصرا في النحو، فلما 

]  المدرسة النظاميةاحد مدرسي[ترعرت حملني والدي الى كمال الدين عبد الرحمن االنباري
وكان يومئذ شيخ بغداد، وله بوالدي صحبة قديمة ايام التفقه بالنظامية، فقرات عليه خطبة 
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نجد ان معظم طالب العلم الذين يدرسون في المدرسة النظامية كانوا  و.)٢٣(....."الفصيح،
طة الثانية بعد ي مدينتهم، وبعد ان يتمكنوا من علمهم ، يذهبون الى بغداد المحيدرسون اوال ف

في بعض   من عمرهم، اذ تذكر بعض المصادر التاريخيةدينتهم االم، وذلك في سن العشرينم
االحيان سنة توجههم الى المدرسة النظامية، فابن باطيش ذهب اليها وكان قد بلغ من العمر 

  .عشرين عاما
رسة النظاميـة، اذ درس     وكما مر سابقا ان االسرة الشهرزورية كانت سباقة للدراسة في المد             

 بكر محمد بن القاسم بن المظفر بن علي الشهرزوري والمكنى بقاضـي        من هذه االسرة ايضا ابا    
ــي اســحق ): م١١٣٤/هـــ٥٣٨ت( الخــافقين ــشيخ اب ــى ال ــه ببغــداد عل ــشيرازي تفق  ال

 شيوخ المدرسة النظامية وهو ثـاني مـدرس         ، ويعد الشيرازي من ابرز    ) م١٠٨٣/هـ٤٧٦ت(
وتذكر المصادر التاريخية ان نظام الملـك       ) م١٠٢٤/هـ٤١٥( قدم بغداد سنة  امية  درس في النظ  

انشأ المدرسة النظامية حتى يدرس فيها الفقه الشافعي، وعندما بنيت المدرسة طلب منـه نظـام                
ـ ٤٧٦-٤٥٩( الملك ان يتولى التدريس فيها، ويقي يدرس فيها ستة عـشر عامـاً             -١٠٦٦/هـ

وهو من اشهر علماء الشافعية ببغداد في       ) م١٠٥٨/هـ٤٥٠( ريالطبفلزم أبا الطيب    ،  )م١٠٨٣
اذ ان معظم تالمذتـه درسـوا فـي المدرسـة         ) الحادي عشر الميالدي  /الخامس الهجري ( القرن

بحيـث  ،   الطبـري  ، وصار معيد   االخير في هذا المذهب    برعالنظامية، ومنهم الشيرازي، حيث     
 ورتبه معيداً في حلقتـه، وصـار        ،ي مجلسه  وقوة مناظرته، وناب عنه ف     ،ضرب المثل بفصاحته  

إمام وقته ببغداد، ولما بنيت المدرسة النظامية ببغداد، طلب منه نظام الملـك ان يتوالهـا، فلـم                  
ـ ٤٧٧ت(، فوالها ألبي نصر ابن الصباغ       )٢٤( اوالً يوافق اذ درس فيهـا مـدة      ،)٢٥()م١٠٨٤/هـ

، ولم  )م١٠٦٦/هـ٤٥٩( سنة    فتوالها كالشيرازي الى طلب نظام المل    ، ثم أجاب    )٢٦(عشرين يوماً 
اشـهر  ومـن   والمذهب، ، والخالف، والفروع، في االصول الشيرازي صنف.الى وفاتهيزل بها  
المهذب في المذهب، والتنبيه في الفقه، واللمع وشرحها في أصول الفقـه، والتبـصرة،            : مؤلفاته  

  .)٢٧(دلوالمعونة، والتلخيص في الج
  الذي درس على يد الشيخ)٢٨()م١١٧٦/هـ٥٧٢ت( الشهرزوري  الدينكمال وهناك ايضا    

 برز في الفقه  قد، الفقيه الشافعي الملقب بـ مجد الدين، كان)م١١٣٣/هـ٥٢٧ت(  الميهنياسعد
نة، ثم ورد إلى بغداد وفوض إليه زوالخالف، وله فيه تعليقة مشهورة، تفقه بمرو ثم رحل إلى غ

 عزل في سنة ثم )م١١١٣/هـ٥٠٧(ين، فاألولى في سنة تدريس المدرسة النظامية ببغداد مرت
  .)م١١٢٣/هـ٥١٧(، والمرة الثانية في سنة )م١١١٩/هـ٥١٣(

في المدرسة النظامية على العلوم الدينية فقط فشمل العلوم العربية ايضا،  ولم يقتصر التعليم    
،  محمد بن أبي الفرجئ الشافعي المقر المعاليالمعروف بابي  ثم البغداديالفخر الموصليان اذ 
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  القرطبيصاحب يحيى بن سعدون و،)٢٩()م١٢٢٤/هـ٦٢١ت( الذي ولد في الموصل
، ومن خطيب الموصل أبي الفضل )٣٠(، وقرا عليه القراءاتوسمع منه) م١١٧١/هـ٥٦٧ت(

 وهو في سن الثالث وثالثين سنة، وتفقه )٣٢()م١١٧٦/هـ٥٧٢(قدم بغداد سنة  )٣١(الطوسي
، الكمال عبد الرحمن بن محمد األنباريحيث قرأ العربية على مدرسها  ،)٣٣(ميةبالمدرسة النظا

الذي كان تلميذا بالمدرسة النظامية، ودرس على ابي منصور الرزاز، بحيث اصبح بارعاً في 
 والفقه ،في الخالفابا المعالي برع وقد  .)٣٤(الفقه الشافعي، وقرا في علم الخالف ايضا

إلقراء عليه عبد الصمد اذ تصدر فيها ل ،)٣٥(لمعيدين فيها اي النظاميةصبح احد ااوواالصول، 
قال عنه ابن النجار  ،)٣٦(بعلل القراءات ابن أبي الجيش والكمال عبد الرحمن بن المكبر، كان

،  وعللها،كان فقيها فاضال نحويا حسن الكالم في مسائل الخالف له معرفة تامة بوجوه القراءات
  .)٣٧(ذلك مصنفات وله في ،طرقهاثم 
 وكما ذكر سابقا ان توجهات الطالب نحو الدراسة في علم ما هي تحدد عند من سيدرس، فان                    

 و كمال الـدين موسـى بـن يـونس       ) م١٢٢٥/هـ٦٠٨ت( كل من عماد الدين محمد بن يونس      
 السديد محمد بن هبة اهللا بن عبد اهللا      ولدا منعة قد درسا في النظامية ، عند         ) م١٢٤٢/هـ٦٣٩ت(

تولى اإلعـادة   ، اذ   )م١١٧٨/هـ٥٧٤ت()٣٨( المعروف بالسديد السلماسي   السلماسي الفقيه الشافعي  
كان امام عصره في الفقه والجـدل والخـالف، وكـان سـديدا فـي              بالمدرسة النظامية ببغداد،    

 وكان قد درس الوسيط للغزالـي  ، وهو الذي شهر طريقة الشريف في الخالف بالعراق  )٣٩(الفتوى
 ، وطريقة الشريف نسبة الى شرف شاه بن ملك        )٤٠(ذكر هذا الكتاب يذكره بدون مراجعة     وعندما ي 

اذ كان بارعاً في علمـي الخـالف    ) م١١٤٨/هـ٥٤٣ت( داد المراغي الملقب بالشريف العباسي    
وكان السلماسي معيدا في المدرسة النظامية عندما كان يدرس على يده كمال الـدين              ،  )٤١(والجدل

ـ ٥٧١( ين من عمره اذ توجه الى بغداد سـنة        وهو في سن العشر    ، ومـدرس   )٤٢()م١١٧٥/هـ
الشيخ كمال   ، ودرس كمال الدين النحو على يد      يوسف بن بندار الدمشقي   المدرسة النظامية انذاك    

 وقد تزامنت في المدة التي درس كمـال الـدين           ،)٤٣(الدين االنباري النحوي الذي مر ذكره سابقا      
من الشيوخ الذين عاصرهم والبد انه التقى بهـم، وكـانوا ممـن             بالمدرس النظامية وجود عدد     

 ،اختصوا بعلم الجدل والخالف العلم الذي تبحر به كمال الدين، وقاده الى دراسة علـوم اخـرى                
 فمن بـين هـوالء      ، وعلم الحساب بفروعه   ،)الفلك(  وعلم الهيئة  ، والكيمياء ،وهي العقلية كالطب  

  وهو احمـد بـن إسـماعيل بـن يوسـف الطالقـاني            )٤٤(الشيخ رضي الدين القزويني   : الشيوخ
ـــ٥٩٠ت( ــشافعي )٤٥()م١١٩٣/ه ــر ال ــابي الخي ــى ب ــنة )٤٦( ويكن ــزوين س ــد بق  ، ول
ودرس فـي   ) م١١٦٠/هـ٥٥٥(، وقدم بغداد بعد اداء فريضة الحج سنة         )٤٧()م١١١٨/هـ٥١٢(
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االصـول   و ، والخـالف  ، فـي المـذهب    اً إمام  القزويني  كان رضي الدين   .)٤٨(المدرسة النظامية 
  .)٤٩( والوعظ،والتفسير

  :وهذه قائمة باسماء من درس من المواصلة بالمدرسة النظامية    
 

 
ـ  فقيه الموصل، ولد بالموصل، وقرأ بها القران، وسمع الحديث ،               ي وسافر الى بغداد ودرس ف

 بن الرزاز وا .)٥٠(، تم تولى االعادة بها    ) م١١٤٤/هـ٥٣٩ت(  مدرسها ابن الرزاز   نظاميتها على 
 على خمسة من شيوخ المدرسة النظامية، وهم كـل          تفقه وهو باالصل قد     )م١١٤٤/هـ٥٣٩ت(

 واسعد الميهنـي،  ،الهراسي  والكيا، وابي سعد المتولي   ، ابي حامد الغزالي، وابي بكر الشاشي      من
، ودرس  )٥١("تدريس في المدرسة النظامية مدة، واصبح فيما بعد رئيس المذهب الـشافعي           ولي ال 

  حامد محمد بن محمد بن عبد اهللا الشهرزوري الملقب بمحيـي الـدين             اباعند ابن الرزاز ايضا     
اجتمعنا ببغداد في المدرسة النّظاميـة      :" )٥٢( العماد االصفهاني  اذ قال عنه  ،  )م١١٩٠/هـ٥٨٦ت(

 .)٥٣("الثين شريكين في الفقه موسومين باإلعزاز، عند شيخنا ابن الرزازسنة ست وث
 

 
وهو الشيخ عبد االول بن الشيخ ابي عبـد    ،  )٥٤(تفقه في صباه بالنظامية، وسمع من ابي الوقت          

، وهو مختص باسماع كتـاب      )م١١٥٨/هـ٥٥٣ت( شعيب، لقب بـ شيخ االسالم    اهللا عيسى بن    
  .)٥٥(صحيح البخاري

٣. 
   

 وتفقه بها بالمدرسة النظامية على مذهب االمـام     ،)٥٦(الى بغداد في شبابه   ابن علوان    رحلفقد     
ـ ٧٦٤(  الـصفدي  كر اذ ذ  الشافعي ان ابـن مهـاجر قـدم بغـداد حاجـاً سـنة             ) م١٣٦٣/هـ

اي وعاد اليهـا   وهذا يعني ان ابن مهاجر كان عمره اثنتان وعشرون سنة،        ،)م١١٦٩/هـ٥٦٥(
مدرسـها يومـذاك    والمذهب على   الخالف   رسالى المدرسة النظامية يد   بعد رجوعه من الحج،     

، لفقه والخـالف والكـالم    االذي كان بارعاً ب    )٥٧()م١١٦٧/هـ٥٦٣ت(  الدمشقي يوسف بن بندار  
 ، وقـال عنـه ابـن الفـوطي        )٥٨( واصبح معيدا في هذه المدرسة     فبرع ابن مهاجر بهذه العلوم،    

الـى الموصـل    ابن علوان   ثم رجع    .)٥٩(بانه سكن النظامية وجالس العلماء    ) م١٣٢٣/هـ٧٢٣(
ة ، حتـى بنـى لـه والـده     يدرس في مسجد مجاور لبيته، وفوض اليه التدريس في مدارس عد      

 الى مكة حيث جاورهـا حتـى    االمر قرب بيته، وقدم بغداد مرة اخرى حاجا، وانتهى به ةمدرس
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اماماً في الفقـه    ولمذهب الشافعي ،    ل اًرئيسواصبح فيما بعد     ،)٦٠(وفاته في التاريخ المذكور اعاله    
  .)٦١(والخالف

 
 

تذكر المصادر التاريخية اسـماء    ، وال )٦٢(قدم بغداد، وسكن المدرسة النظامية وجالس العلماء          
ينفـرد  ) م١٣٢٣/هـ٧٢٣ت( ويكاد المؤرخ ابن الفوطي   ،  العلماء الذين درس عليهم عماد الدين     

تاج الدين يحيى بن القاسـم بـن المفـرج     للقاضي كتاب التاريخبهذه المعلومات، حيث نقلها من      
التكريتي، الذي يبدو وانه ارخ لمعظم الشخصيات التي ترجع بأصولها إلى تكريـت، حيـث ان                

  .)٦٣(اسرة مهاجر من االسر التي نزحت من تكريت الى الموصل
 

 
ـ ٥٦٧(سنة   انحدر الى بغداد   بعد ان اتم ابن شداد دراسته في مدينته الموصل،             ) م١١٧١/هـ

 فيها معيداً   ورتبونزل بالمدرسة النظامية،     وكان عمره وقد بلغ من العمر ثمانية وعشرين سنة،        
مـد بـن    بعد وصوله اليها بقليل، واقام معيدا نحو اربع سنين، وكان مدرسها انذاك ابو نصر اح              

، وكانت والية ابن الشاشي في المدرسة النظامية في شـهر ربيـع             )٦٤(عبد اهللا بن محمد الشاشي    
ـ ٥٦٩(، وعزل عنها في شهر رجـب سـنة          )م١١٧٠/هـ٥٦٦(االخر من سنة     ، )م١١٧١/هـ

  .)٦٥(وتوالها بعده رضي الدين ابو الخير احمد بن اسماعيل القزويني
 

)٦٦( 
درس ابن باطيش اوالً فـي مدينتـه الموصـل، ورحـل الـى بغـداد، وذلـك فـي سـنة                         
وكان قد بلغ من العمر عشرين عاماً، وهي سفرته األولى، حيث سمع العديد             ) م١١٩٨/هـ٥٩٥(

 فاجتمعـت  :"، اذ ذكر مانصه)م١٢٠٩/هـ٦٠٦(النظامية، واقام بها إلى سنة من شيوخ المدرسة    
 سنة خمس وتسعين وخمسمائة، لما توجهـت إليهـا          ]عبد اهللا بن عمر الفارسي الجزري     أي  [به  

، ويبـدو انـه قـد درس        )٦٧(..."للتفقه بها وكنا نجتمع على البحث واالشتغال إلى آخر سنة ست          
انه كان يحضر في المدرسة النظامية ولعدة مـرات منـاظرات           علمي الخالف والجدل، إذ ذكر      

 الشيخ ابي المظفر المبـارك بـن حمـزة ابـن علـي سـبط الـشيخ ابـي نـصر الـصباغ                      
، وقد وصفه ابن باطيش     )٦٨(، الذي كان فقيها عارفا بالخالف وأصول الفقه       )م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت(

ودرس الفقه على شـيخه ابـي   ، )٦٩(بأنه كان مقبول الشهادة، كيساً لطيفاً، وكان رجل من الرجال     
ـ ٦٠٦ت( علي يحيى بن الربيع بن سليمان بن جرار العدوي الواسطي          ، إمـام   )٧٠()م١٢٠٩/هـ

، )٧٢()م١٢٠٦/هـ٦٠٣ (والتقى به سنة  ،  )٧١(الشافعية ببغداد في وقته، ومدرس المدرسة النظامية      
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 )٧٤( 

 

 صالحاً ثقـة، فاضـالً      واشتغلت عليه بالفقه، وسمعت منه الحديث، وكان شيخاً       :" اذ ذكر ما نصه   
  .)٧٣("خيراً كيساً

  
ولقد تركت المدرسة النظامية اثرها الكبير على علماء الموصل الذين درسوا بها، وساهموا      

لمدرسة وكما ذكر سابقا ان الغاية من تاسيس ا في نهضة الحركة العلمية في مدينتهم وخارجها،
النظامية هي تخريج دفعات من طلبة العلم المثقفين، المتشبعين بفكرة الدولة السلجوقية، وبمبادئ 
المذهب الشافعي، وتعيين اولئك الخريجين بالوظائف الرسمية، كقضاة، وكتاب، ووعاظ، وائمة 

لك ، وقد نجحت فكرة نظام الم)٧٤(مساجد، وخطباء، ومدرسين، وغيرها من الوظائف االخرى
وادت مدارسه واجبها بشكل مرضي، وكانت لها نتائج بعيدة المدى في تقوية المذهب الشافعي، 
كما خدمت الثقافة االسالمية، اذ تخرج من تلك المدارس الكثير من الطالب من الذين كان لهم 

م دراسته جده عند علماء الموصل، فبعد اكمال، وهذا ما ن)٧٥(شأن كبير في حقول االداب والعلوم
 اليهم عدة مهام، كان من ابرزها التدريس في تفي المدرسة النظامية عادوا الى الموصل، واوكل

مدارس الموصل، او مدارس هي خارج المدينة، وبخاصة في بالد الشام، ال سيما وان تلك المدن 
 كانت في اوج صراعاتها مع الصليبيين، وكانت تفتقر الى المدارس الفقهية، وخاصة مدينة حلب،

التي كانت تعاني نواحيها من صراع دائم مع الصليبيين، وبعد ان سيطر عليها نور الدين محمود 
بن زنكي، بدا من جديد ببناء المدارس لتواجه خطر الصليبيين، من خالل الفقهاء والعلماء الذين 
يحثون الناس على الجهاد، ولتكوين شخصية علمية خاصة بدولة نور الدين، لذلك نراه في 

الت عدة قد استقدم الفقهاء، الى مدينة حلب، وذلك من اجل تأسيس المدارس الفقهية، حا
والتدريس فيها، وكانت الموصل نوعا ما مستقرة سياسيا، وبعيدة عن ساحة المعركة مع 
الصليبيين، لذلك كانت سباقة في انشاء المدارس التي تدرس الفقه الشافعي، ال سيما وان المدرسة 

ولهذا فان معظم المواصلة . ا ذكرنا سابقا انها مدرسة خاصة بالفقه الشافعي حصراالنظامية كم
الذين درسوا في النظامية رجعوا، ودرسوا في مدارس الموصل، ومنهم رضي الدين 

من ال منعة بعد ان تفقه في النظامية، وبعد اكمال دراسته، رجع الى ) م١١٧٩/هـ٥٧٦ت(
 بل االمير زين الدين ابي الحسن علي بن بكتكينوالقى رعاية كبيرة من قالموصل، 

-٥٨٦( ووالد مظفر الدين كوكبوري  صاحب قلعة الموصل،،)م١١٦٧/هـ٥٦٣ت(
 صاحب اربل فيما بعد، وفوض اليه مهمة التدريس في مسجده اي )م١٢٣٢-١١٩٠/هـ٦٣٠

كمال الدين مسجد زين الدين، واصبح فيما بعد تسمى بالمدرسة الزينية، ثم الكمالية الن ابنه 
  .)٧٦(يدرس، ويفتي، ويناظر في هذه المدرسة درس فيها مدة كبيرة، فكان رضي
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بعد عودته من بغداد تولى التدريس بالموصل ) م١١٧٨/هـ٥٧٤ت(  واما ابن الشيرجي  
 وكان يجتمع فيه عنده خلق كثير للتفقه عليه وسماع الحديث منه، وقد )٧٧(بمسجد على نهر دجلة
- ٥٤١( االتابكية العتيقة التي انشأها سيف الدين غازي بن عماد الديندرس في المدرسة 

وجعلها وقفا على الفقهاء الشافعية والحنفية وهي اول مدرسة مشتركة ) م١١٤٩-١١٤٦/هـ٥٤٤
، وبقي ابن الشيرجي يدرس في المدرسة العتيقة مدة اربعة )٧٨(بين المذهبين الشافعي والحنفي

واستقال، وعاد الى مسجده، ثم بنى له االمير عز الدين علي كجك  ،اشهر، ولم يقبل فيها مرتباً
مدرسة على  )م١١٦٨-١١٤٤/هـ٥٦٣-٥٣٩( بن بكتكين كان يتولى ادارة قلعة الموصل للمدة

شط النهر، فلما كملت تشفع الى ابن الشيرجي للتدريس فيها، والح عليه، وقَّبل يده ورجله، 
ها مدة، ومرض، وبعد ان شفي رجع الى مسجده الى ان نتقل للتدريس بها، فدرس باوقبلها، و

  .)٧٩(توفي
 فقد وصفه) م١١٨٩/هـ٥٨٥ت(  وكذا الحال بالنسبة الى شرف الدين بن ابي عصرون    

بالشيخ االمام، الفقيه البارع، المقرئ االوحد، شيخ الشافعية، قاضي ) م١٣٧٤/هـ٧٤٨ت( الذهبي
وهو في سن الحادية  )٨١()م١١٢٨/هـ٥٢٣(  سنةوصلبعد عودته من بغداد الى الم ،)٨٠(القضاة

، اي )م١١٥٠/هـ٥٤٥(والثالثون من عمره، فدرس فيها، ثم سكن سنجار مدة، وقدم حلب سنة 
انه بقي يدرس في الموصل ولربما في سنجار حوالي اثنتين وعشرين سنة قبل مغادرته الموصل 

وعمره ثالث وخمسون سنة ) م١١٥٠/هـ٥٤٥(في سنة او سنجار، وتوجه بعدها الى حلب 
اذ ذهب معه الى ) م١١٧٣-١١٤٦/هـ٥٦٩-٥٤١( وكان صاحبها انذاك نورالدين بن زنكي

، وبعد سيطرة نور )م١١٥٤/هـ٥٤٩(  لالستيالء عليها وذلك في سنة وهو في طريقهدمشق
صبح يمارس التدريس فيها، اذ درس في االدين على دمشق علت مكانة ابن ابي عصرون، و

وقد ، )٨٤(، والنورية اللتان بدمشق)٨٣(، وبالمدرسة الغزالية)٨٢(لغربية من المسجد االمويالزاوية ا
نال ابن ابي عصرون مكانة كبيرة لدى نور الدين، اذ بنى له االخير مدارس بـ حلب، وحماة ، 

  .)٨٥(وحمص، وبعلبك، وفوض اليه التدريس بها
، )٨٦(اما عماد الدين بن منعة، حيث اصبح إمام وقته في المذهب الشافعي واألصول، والخالف                

وقصده الفقهاء من مختلف البالد للدراسة عليه، وبعد عودته من النظامية الـى الموصـل، درس      
جامع  في ال  )٨٨(، وانفرد بالخطابة  )٨٧(في مدارسها كالمدرسة العزية، والزينية، والعالئية، والنفيسية      

ولم يقتصر دور عماد الدين على الجانب العلمي فقط، بل نال مكانة كبيـرة لـدى          . )٨٩(المجاهدي
، اذ توجـه    )م١٢١٠-١١٩٣/هـ٦٠٧-٥٨٩(حكام الدولة االتابكية ومنهم نور الدين ارسالنشاه        

وتولى في عهده قضاء الموصل لمدة يسيرة وذلـك         . )٩٠(عنه رسوال الى بغداد في اكثر من مرة       
شـاه،   وبقي محافظا على هذه المكانة حتى وفاة نور الدين ارسالن         ) م١١٩٥/هـ٥٩٢(نة  في س 
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ومجئ ابنه الملك القاهر عز الدين مسعود الثاني حيث توجه الى بغداد برسالة الستحصال موافقة               
وقـد  . )٩١(من ديوان الخالفة العباسية بشان تولي الملك القاهر مسعود حكم الموصل بعد وفاة ابيه      

المحـيط فـي   "عماد الدين العديد من المؤلفات التي اختصت بالفقه، والجدل، والخالف منها     ترك  
  .)٩٢(للغزالي" شرح الوجيز"وكتاب " الجمع بين المهذب والوسيط

، بعد عودته الى )م١٢١٨/هـ٦١٥ت( اما محمد بن علوان بن مهاجر بن علي بن مهاجر    
، ودرس بمدارس )٩٣(علوان وهي المدرسة المهاجريةالموصل، درس بالمدرسة التي انشاها ابوه 

-٦٣١( ، وقد تقدم في الفتوى، ودرس ايضا في مدرسة بدر الدين لؤلؤ)٩٤(اخرى
 الى مؤسسها  المدرسة البدريةتنسب، و)٩٥(، وهي المدرسة البدرية)م١٢٦١-١٢٣٣/هـ٦٦٠

  ادى فريضة الحجولمكانته العلمية الكبيرة، فان ابن مهاجر ،)٩٦(الملك بدر الدين لؤلؤ
، فلما وصل الى بغداد بقي حوالي خمس سنوات في بغداد، فاقبل عليه )م١٢٠٥/هـ٦٠٢(

، ورتب له راتبا مدة اقامته ببغداد، )م١٢٢٥-١١٨٠/هـ٦٢٢-٥٧٥(الخليفة الناصر لدين اهللا 
  .)٩٧(وخلع عليه، ثم عاد الى الموصل ودرس فيها ايضاً

، بعد عودتـه الـى      )م١٢١٨/هـ٦١٥ت( علي بن مهاجر  اما محمد بن علوان بن مهاجر بن           
، ودرس بمدارس   )٩٨(الموصل، درس بالمدرسة التي انشاها ابوه علوان وهي المدرسة المهاجرية         

وكانت إليه الخطابة في الجامع المجاهدي مع التدريس في المدرسة النورية والعزيـة             ،  )٩٩(اخرى
ـ ٦٠٧-٥٨٩(  دولة نور أرسالن شـاه     ، وتقدم في  )١٠٠(والزينية والبقشية والعالئية   -١١٩٣/هـ

، صاحب الموصل تقدما كثيرا، وتوجه عنه رسوال إلى بغداد غير مرة، وإلى الملك              )١٠١()م١٢١٠
ـ ٦١٥-٥٩٦( العادل صاحب مصر    ، تـولى القـضاء بالموصـل سـنة        )م١٢١٨-١١٩٩/هـ

ئل القاسـم   وبقي في منصبه هذا مدة سنة، حيث تولى بدله القضاء ابي الفضا           ) م١١٩٥/هـ٥٩٢(
  وكانت لـه   ،)١٠٢()م١١٩٦/هـ٥٩٣( بن يحيى بن عبد اهللا بن القاسم الشهرزوري وذلك في سنة          

شـاه صـاحب    ، وكان مقربا كثيرا من نور الدين ارسالن)١٠٣(رياسة أصحاب الشافعي بالموصل   
توجه عماد الدين إلى بغداد فـي الرسـالة         ) م١٢١١/هـ٦٠٧(الموصل، ولما توفي االخير سنة      

المحـيط بـين   "  ومن مؤلفاته كتـاب )١٠٤(تقرير ولده الملك القاهر مسعود، وتقدم في دولته بسبب  
، كـان إمـام وقتـه فـي المـذهب واألصـول            )١٠٥("شرح الـوجيز  " وكتاب" المذهب والوسيط 

  .)١٠٦(والخالف
 الى سنة  بها دراسته بالنظامية عين بها معيدا، فبقيوبعد ان انھى ابن شداد     

مارس عمله  عند رجوعه الى الموصل وهو في سن الثالثين من عمره .)م١١٧٣/هـ٥٦٩(
القاضي كمال الدين الشهرزوري، وبقي الكمالية القضوية التي انشأها كمدرس في المدرسة 

 اي ما يقارب الخمسة عشر سنة،) م١١٨٨-١١٧٣/هـ٥٨٤-٥٦٩(يدرس في الموصل للمدة 
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لسلطان صالح الدين بعد ان استدعاه التحق ابن شداد بخدمة ا) م١١٨٨/هـ٥٨٤(وفي سنة 
االخير، واصبح من المقربين له منذ هذه السنة، ويمكن ان نلحظ حجم هذه العالقة من خالل 

ثم حج وانعطف على : "بقوله) م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت( الوصف الذي قدمه ابن الشعار الموصلي
 اهللا وفوض اليه زيارة بيت المقدس، واتصل بخدمة السلطان صالح الدين يوسف بن ايوب رحمه

ووقف به السلطان مدرسة عظيمة، واسند نظرها اليه، . قضاء العسكر، وقضاء بيت المقدس
وقد ذكر ابن العديم ان السلطان صالح الدين قد ولى . )١٠٧("وتمسك به، وأطلعه على باطن أموره

ن سنة ولم تنته هذه العالقة بوفاة السلطان صالح الدي. )١٠٨(ابن شداد منصب قاضي عسكره
، بل استمرت حيث نال ابن شداد اهتماماً واسعاً من قبل اوالده الذين ورثوه )م١١٩٣/هـ٥٨٩(

حيث استقر ابن شداد ) ١٢١٦-١١٩٤/هـ٦١٣-٥٩١( في الحكم، وبخاصة الملك الظاهر
بحلب، ووقف عليه نصف قرية، كان يملكها من ابيه السلطان صالح الدين، وملَّكه بحلب دارا 

 وسوقا، فضال عن ذلك فانه وكل اليه منصب قاضي حلب وذلك في سنةوقرية كبيرة 
 ، واستثمر ابن شداد هذه الثروة وانشأ مدرسة عرفت بالمدرسة الصاحبية)١٠٩()م١١٩٤/هـ٥٩١(

 بالقرب من داره بحلب وبالتحديد في باطن حلب قريبة من باب )١١٠()م١٢٠٤/هـ٦٠١(سنة 
، اضافة الى ذلك فقد )١١١(وضع الذي اعده إللقاء الدروسالعراق، وعمل فيها مسجدا كان هو الم

فوض اليه الملك الظاهر مهمة النظر في المدرسة الظاهرية التي أسسها الملك الظاهر وانتهى 
) م١٢١٦/هـ٦١٣(وبعد وفاة الملك الظاهر سنة . )١١٢()م١٢١٣/هـ٦١٠(من عمارتها سنة 

الى الحكم نجد ان ابن شداد استمر  )م١٢٣٤-١٢١٦/هـ٦٣٢-٦١٣( ومجئ ابنه الملك العزيز
ها االمير سيف الدين أومنها المدرسة السيفية التي انش. )١١٣(بالتدريس في العديد من مدارس حلب

، ويمكن ان نلمس )١١٤()م١٢٢٠/هـ٦١٧(علي بن علم الدين سليمان وانتهى من عمارتها سنة 
 بهذا المعنى ان مدارس حلب )م١٢٢١/هـ٦١٨( دور ابن شداد الثقافي بما ذكره ابن خلكان

 بترتيب ابن شداد، وليس بها من العلماء إال نفر يسير، فاعتنى  قبل مجئ ابن شدادكانت قليلة
١١٥(مرت في أيامه المدارس الكثيرةأمورها وجمع الفقهاء بها، وع(.  

ى ما ، وعل)١١٦(أطلق عليه ابن الشعار الموصلي لقب المدرس اما كمال الدين يونس بن منعة   
يبدو ان كمال الدين قضى معظم حياته في التدريس في مدارس الموصل التي كانت منتشرة في 

،حيث )م١٢٣٥/هـ٦٣٣( ، الى حوالي سنة)م١٢٧٧/هـ٥٧٦( عهد الدولة االتابكية، من سنة
درس في العديد من مدارسها ولم يقتصر على مدرسة واحدة فقط، وتولى كمال الدين التدريس 

وهو في سن الخامسة والعشرون من عمره ) م١٢٧٧/هـ٥٧٦ت(اة الوالد سنة فعليا بعد وف
وهذا المسجد رأيته وهو على " : وقد رأى ابن خلكان هذا المسجد ووصفه بالقول)١١٧(الكمالية

وضع المدرسة، ويعرف آالن بالمدرسة الكمالية، ألنه نسب الى كمال الدين المذكور لطول إقامته 
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. )١١٩()م١٢٢٥/هـ٦٢٢(د التقى بكمال الدين في شهر رمضان من سنة ، واضاف انه ق)١١٨("به
، والمدرسة )١٢٠(اضافة الى ذلك فانه درس في مدارس موصلية اخرى وهي المدرسة العالئية

تولى كمال الدين التدريس فيها، اذا   ذكر ابن خلكان ان هذه المدرسة عندما فتحت،)١٢١(القاهرية
انشأت في عهد مؤسسها الملك القاهر عز الدين مسعود بن ارسالن ما علمنا ان هذه المدرسة قد 

، فيكون كمال الدين قد )١٢١٨-١٢١٠/هـ٦١٥-٦٠٧( الذي حكم في المدة الواقعة بين السنوات
 تولى التدريس فيها في شهر ذي الحجة من سنة: والمدرسة البدريةدرس خالل هذه السنوات، 

 في هذه المدارس وبخاصة البدرية، )١٢٢(اء دروسه، اذ كان مواظبا على الق)م١٢٣٢/هـ٦٢٠(
وكان جماعة من الطائفة " :فكان يدرس بها الفقه الشافعي، وحتى الحنفي، فقال عنه ابن خلكان

يتقن فني الخالف العراقي والبخاري، واصول الفقه  ، اذ كان)١٢٣("الحنفية يشتغلون عليه بمذهبهم
، اضافة الى )١٢٥("بية والتصريف بحثا تاما مستوفىيبحث في العر" ، وكان)١٢٤("واصول الدين

اتقانه علمي الجدل والخالف، وقد وفد عليه العديد من طالب العلم ومن مختلف نحاء العالم 
اشتهر اسمه، وصنف، ودرس، وتكاثر عليه :"فذكر الذهبي ما نصهاالسالمي للدرسة عليه، 

  .)١٢٦(.."الطلبة
) م١٢٠٩-١١٩٨/هـ٦٠٦-٥٩٥(يش التي امتدت للمدة من وبعد الرحلة العلمية البن باط   

أصبح مؤهالً علمياً لممارسة ووهي ما يزيد على العشر سنوات في بغداد، رجع إلى الموصل، 
 متى بدأ بالتدريس، فقد ذكر ابن باطيش انه كان في المدرسة الفخرية، وال فالتدريس، وال نعر

 كان يدرس فيها بدليل النص اآلتي الذي ورد على نعرف فيما إذا درس بها أم ال؟ واألرجح انه
قدم علينا :" لسانه عند ترجمته البي عبد اهللا بن فضلون المعروف بالشهاب فذكر ما نصه

بالمدرسة ] أي إلى ابن باطيش[الموصل بعد ستمائة، وأقام بمدرسة عز الدين، وكان يتردد الي 
طيش قد بقي مالزما لشيخه ابي المظفر بن وهذا يقودنا إلى القول أن ابن با )١٢٧(..الفخرية

مهاجر، الذي تؤكد المصادر التاريخية أن األخير درس في مدارس عدة في الموصل، وليس 
ببعيد أن ابن باطيش درس في هذه المدرسة قبل أن ينتقل إلى التدريس في مدرسة أخرى وهي 

، ومرة )١٢٩( في هذه المدرسة)١٢٨(المدرسة البدرية، حيث عين ابن باطيش معيدا وخازناً للكتب
أخرى درس في هذه المدرسة أبا المظفر محمد بن علوان بن مهاجر وهي من المدارس المهمة 

، وقد تحدثت المصادر التاريخية عن )١٣٠(التي نهضت بدور كبير في ازدهار الحركة العلمية
التي كانت في هذه حضور المدرسين والعلماء للندوات والمناظرات والمناقشات العلمية 

 هـ٦٠٣(، ولم تكن الموصل مستقره النهائي، بل ذهب الى حلب سنة )١٣١(المدرسة
وعلى اثر ذلك خرج  )١٣٣(الى ان استدعاه شمس الدين لؤلؤ االميني الموصلي ،)١٣٢()م١٢٠٦/

ابن باطيش من الموصل، واصبحت له مكانة كبيرة في حلب، حيث واله ابن شداد التدريس 
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، واستقل بالفتوى بحلب على )١٣٥(، فأقام بها حتى وفاته)١٣٤(النورية المعروفة بالِنفَّريةبالمدرسة 
طبقات الفقهاء " نجد ان ابن باطيش قد الف كتابا اطلق عليه اسم ،)١٣٦(مذهب اإلمام الشافعي

ف لم ، ولألس)١٣٧(، خصص فيه مساحات واسعة عن اهم العلماء الشافعيين من المواصلة"الشافعية
  .صل الينا في الوقت الحاضري
 
 الذين  علماء الموصل  ان بالذات وجد من خالل البحث في المصادر التاريخية وكتب التراجم            

درسوا في المدرسة النظامية اصبحت لهم مكانة علمية وسياسية كبيرة لدى الحكام، مثـل اسـرة              
كان اثرهم العلمي واضحاً فـي      الشهرزوري، وبعض افراد اسرة ال منعة وابن ابي عصرون، و         

 المدارس التي حملـت اسـمهم فـي الموصـل،      أسسوا وبعض مدن بالد الشام، حيث       ،الموصل
كمدرسة الشهرزوري، وال منعة، ومدرسة ابن شداد في حلب، وابن باطيش الذي اصبح مفتيـا               

ـ          على المذهب الشافعي في حلب،     ث وقد تعددت سبل وطرق الوصول الى المدرسة النظامية حي
ان االسرة التي نشا فيها طالب العلم كان لها الدور الكبير في الدراسة في المدرسـة النظاميـة،                  

 ان الشيخ الذي درس على يديه طالب العالم كان له االثر االكبـر فـي توجيـه          وفضال عن ذلك  
رسة  اثر المد  وكانطالبه للدراسة في هذه المدرسة، بحكم دراستهم السابقة في المدرسة النظامية،            

جاءوا الى الموصل للتدريس في مدارسـها،       الذين  شيوخ  العلماء او   ال من خالل    النظامية واضحاً 
وبالتالي درس على ايديهم طالب العلم المواصلة، محمد بن محمد بن سرايا الذي درس عليه في                

ول الموصل مجد الدين بن االثير، وكان هذا العالم قد درس في النظامية على ابي الوقت عبد اال                
السجزي، وكان مشهورا متخصصاً بصحيح البخاري، واغلب الشخصيات الموصلية التي درست           
في النظامية احتلت مكانة علمية وسياسية كبيرة، فاصبحوا قضاة الموصل مثل بعض افراد البيت              
الشهرزوري، وافراد اسرة ابن ابي عصرون، الذي تركوا اثرهم الواضح في بعض مـدن بـالد        

صر االيوبي، التي كانت في بداية تاسيسها في بالد الشام فاحتاجت الى مـن يقـوم                الشام في الع  
بمهمة نشر المعرفة العلمية، وكان من بينهم ايضا ابن شداد الذي اصبح قاضي عـسكر صـالح           
الدين االيوبي، ومن ثم قاضيا في مدينة حلب، وساهم في النهضة العلمية بحلب من خالل بنـاء                  

ذكر ابن خلكان ان حلب لـم يكـن   وة للمدارس التي انشأت الحقا في حلب،   مدرسته التي تعد نوا   
  .فيها مدرسة فابن شداد كان له الدور الكبير في ذلك
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  .١٣٩ص  ، ٣المصدر نفسه، مج ) ٤٣(
  .٣١١، ص٥ المصدر نفسه، مج)٤٤(
  . ١٩٣، ص٢١سير اعالم النبالء،ج: الذهبي) ٤٥(
، ٢١سـير اعـالم النـبالء،ج     : ؛ الـذهبي  ٤٤٤، ص ٢، ق ٨ج مرآة الزمـان،  : سبط ابن الجوزي   )٤٦(

  .١٩٣ -١٩٠ص
  .٤٤٤، ص٢، ق٨ج مرآة الزمان،: سبط ابن الجوزي)٤٧(
  . المصدر نفسه والجزء والقسم والصفحة)٤٨(
  .٣٠١، ص٤شذرات الذهب، ج: ابن العماد الحنبلي) ٤٩(
  .المصدر نفسه والجزء والقسم والصفحة) ٥٠(
 .٣٩، ص١٨ جالمنتظم،:  ابن الجوزي)٥١(
دمـشق،  (شـكري فيـصل،     : خريدة القصر وجريدة العصر، تحقيـق     : العماد الكاتب االصفهاني  ) ٥٢(

 ).قسم شعراء الشام(٣٣٠، ص٢، ج)١٩٥٩المطبعة الهاشمية، 
 .٦١، ص٢١سير اعالم النبالء، ج: ؛ الذهبي٣٩، ص١٨ج،المنتظم: بن الجوزيا )٥٣(
  .١٠٦٨، ص١١تاريخ االسالم، مج:  الذهبي)٥٤(
  .٣٠٤، ٢٠سير اعالم النبالء، ج: الذهبي )٥٥(
التكملـة لوفيـات النقلـة،    : زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المعروف بالمنـذري         ) ٥٦(

 أبو عبد اهللا محمـد      ؛٣٠٩، ص ٤مج،  )١٩٧١مطبعة اآلداب،   :  عواد معروف، النجف   بشار: تحقيق
المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد اهللا محمـد            :بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي      

، )١٩٩٧، بيروت، دار الكتب العلمية،      ١ط(مصطفى عبد القادر عطا،   : بن سعيد ابن الدبيثي، تحقيق    
  .٥٨، ص١٥ج

  .٤٨٤، ص١الوافي بالوفيات، ج: الصفدي) ٥٧(
  .٤٨٤، ص١الوافي بالوفيات، ج: الصفدي) ٥٨(
  .٦٧٥،ص٢، ق٤تلخيص، ج) ٥٩(
  .المصدر نفسه والجزء والصفحة) ٦٠(
قالئـد الجمـان فـي      :كمال الدين ابو البركات المبارك الموصلي المعروف بابن الشعار الموصلي         ) ٦١(

، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،        ١ط(كامل سلمان الجبـوري،     : فرائد شعراء هذا الزمان، تحقيق    
  .١٧٧، ص٦، ج٥مج)/ ٢٠٠٥

  .٦٧٥، ص٢، ق٤تلخيص، ج: ابن الفوطي) ٦٢(
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  .٤٤الدور التعليمي، ص: جرجيس) ٦٣(
 .٨٧-٨٦، ص٧وفيات االعيان، مج: ابن خلكان) ٦٤(
ل بن يوسف بن محمـد      أحمد بن إسماعي  هو  : وابو الخير القزويني  . ٨٧، ص ٧المصدر نفسه، مج  ) ٦٥(

بن العباس الشيخ أبو الخير القزويني الطالقاني، الشيخ اإلمام الفقيه الصوفي الواعظ الملقب رضـى               
من أبيه وأبـي عبـد اهللا        بقزوين، وسمع الكثير  ) م١١١٨/هـ٥١٢ او   ٥١١( الدين أحد ولد في سنة    

 الغافر الفارسـي وعبـد      محمد بن الفضل الفراوي وزاهر الشحامي وعبد المنعم بن القشيري وعبد          
الجبار الخواري وهبة اهللا، درس ببلده مدة ثم ببغداد ثم عاد إلى بلده ثـم عـاد إلـى بغـداد ودرس            
بالنظامية، دخل بغداد وعقد بها مجلس الوعظ، وكان يجلس بالنظامية وبجـامع القـصر ويحـضر                

فـي رجـب سـنة      مجلسه الخلق الكثير والجم الغفير، ثم ولـى التـدريس بالمدرسـة النظاميـة               
، ثـم إنـه     )م١١٨٤/هـ٥٨٠(ودرس بها، وعقد مجلس الوعظ إلى أوائل سنة         ) م١١٧٣/هـ٥٦٩(

 طلب العود إلى بالده فأذن له في ذلك، فعاد إلـى قـزوين وأقـام بهـا إلـى حـين وفاتـه سـنة                 
: أبي الحسين أحمد بن أيبك بن عبد اهللا الحسامي المعـروف بـابن الـدمياطي      ). م١١٩٣/هـ٥٨٩(

مـصطفى عبـد القـادر    :  من ذيل تاريخ بغداد للحافظ ابن النجار البغدادي، دراسة وتحقيق     المستفاد
طبقـات الـشافعية،    : ؛ الـسبكي  ٣٤، ص ٢١، ج  )١٩٩٧، بيروت، دار الكتب العلمية ،       ١ط( عطا،

 .١١-٧، ص٦مج
 ؛٦٩٢-٦٨٤، ص٢، ق٤تلخيص، ج: ابن الفوطي )٦٦(
التمييـز  : الموصلي الشافعي المعـروف بـابن بـاطيش        بن هبة اهللا بن سعيد بن هبة اهللا          إسماعيل)٦٧(

الدار العربية للكتـاب،    (عبد الحفيظ منصور،    : والفصل بين المتفق في الخط والنقط والشكل، تحقيق       
  .٦٨٢ ، ٢، ج)١٩٨٣

 .٤٣٥، ص١المصدر نفسه ، ج )٦٨(
 . المصدر نفسه والجزء والصفحة)٦٩(
ز العمري الواسطي، مـدرس النظاميـة، ولـد سـنة       يحيى بن الربيع بن سليمان العمري بن حرا       ) ٧٠(

مدرس النظامية أبي النجيب، وتفقه     : واسط، رحل إلى بغداد، فتفقه بها على      في  ) م١١٣٣/هـ٥٢٨(
أبيه، وأبي جعفر هبة اهللا بن البوقي، كان ثقة، صـحيح الـسماع، عالمـا بالمـذهب،                 : أيضا على 

 .٤٦٦، ٤٦٥، ص٤١سير،ج: يوبالخالف، والتفسير، والحديث، كثير الفنون، الذهب
 .٥٣، ص١التمييز والفصل، ج: ابن باطيش) ٧١(
  .١٥١،ص٢٢سير،ج: الذهبي ) ٧٢(
 .٥٣، ص١التمييز والفصل، ج: ابن باطيش) ٧٣(
  .٢٢٥العراق في العصر السلجوقي، ص: امين)٧٤(
  .٢٢٦-٢٢٥المرجع نفسه، ص)٧٥(
  .٢٥٥،ص٧المصدر نفسه، مج) ٧٦(
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  .١٤٩ات، صعلماء النظامي : معروف)٧٧(
 .١٤٩- ١٤٨المرجع نفسه، ص) ٧٨(
 .١٤٩علماء النظاميات، ص: معروف) ٧٩(
  .١٢٥، ص٢١سير اعالم النبالء، ج: الذهبي) ٨٠(
  .١٢٦، ص٢١ جالمصدر نفسه،) ٨١(
؛ ٢١٨، ص ) ٥٩٠-٥٨١(تاريخ االسـالم، حـوادث      : ؛ الذهبي   ٥٣ص١وفيات ،مج : ابن خلكان    )٨٢(

  .١٣٣ص٧طبقات الشافعية ، ج: السبكي 
وتقع في الزاوية الشمالية الغربية شـمالي مـشهد عثمـان           : المدرسة الغزالية   :  المدرسة الغزالية  )٨٣(

بالجامع االموي، وتعرف بالشيخ نصر المقدسي ، وهو اول من درس بها ، وممن درس بها ايـضا                  
ـ           : ينظـر .ي جمال الدين الدولعي، وعز الدين بن عبد السالم والقطب النيسابوري، وابو حامد الغزال

ـ   :الدارس فـي تـاريخ المـدارس ،تحقيـق    : عبد القادر بن محمد النعيمي      راهيم شـمس الـدين اب
ــة (، ــب العلمي ــروت،دار الكت ــي ؛٣١٤-٣١٣ص١،ج)١٩٨٩ ،بي ــرد عل ــد ك ــط : محم خط

  .٨٧ص٦ج) ١٩٢٧دمشق،مطبعة الترقي،(الشام،
  .١٢٧، ص٢١سير اعالم النبالء، ج: الذهبي)٨٤(
  .٥٣ص١وفيات ،مج: ابن خلكان )٨٥(
  .٢٥٣،ص٤المصدر نفسه، مج) ٨٦(
  .المصدر نفسه والمجلد والصفحة )٨٧(
  .المصدر نفسه والمجلد والصفحة) ٨٨(
ينسب الى مؤسسه ابي منصور قايماز بن عبد اهللا الزيني الملقب بمجاهد الدين، : الجامع المجاهدي)٨٩(

جلة وكان يعرف باسم الذي كان يتولى ادارة قلعة الموصل، ويقع في جنوب الموصل على نهر د
دولة االتابكة في الموصل بعد عماد : رشيد الجميلي. جامع الربض النه يقع في الربض االسفل

  .٢٧٥-٢٧٤، ص)١٩٧٥، بيروت، دارالنهضة العربية، ٢ط(هـ، ٦٣١-٥٤١الدين زنكي
  .٢٥٤، ص٤وفيات االعيان، مج: ابن خلكان) ٩٠(
  .المصدر نفسه والمجلد والصفحة) ٩١(
  .٢٥٣،ص٢٤صدر نفسه، مجالم) ٩٢(
  .١٣٣الحياة العلمية، ص: احمد) ٩٣(
  .٤٤٩، ص١٣تاريخ االسالم، مج: الذهبي) ٩٤(
  .١٥٤علماء النظاميات، ص: ناجي) ٩٥(
امارة الموصل في عهد بدر : سوادي عبد محمد الرويشيدي: ينظرحول بدر الدين لؤلؤ للتفاصيل  )٩٦(

  ٢٤، ص)١٩٧١بغداد، مطبعة االرشاد، ( الدين لؤلؤ،
 .١٥٥-١٥٤علماء النظاميات، ص: ناجي) ٩٧(
  .١٣٣الحياة العلمية، ص: احمد) ٩٨(
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  .٤٤٩، ص١٣تاريخ االسالم، مج: الذهبي) ٩٩(
  .المصدر نفسه والجزء والقسم والصفحة )١٠٠(
  .٨٥٦، ص٢، ق٤تلخيص، ج: ؛ ابن الفوطي٢٥٤، ص٤وفيات االعيان، مج: ابن خلكان) ١٠١(
  .٢٥٤، ص٤ مج ،ت االعيانوفيا: ابن خلكان )١٠٢(
  .ه والمجلد والصفحةسالمصدر نف) ١٠٣(
  .المصدر نفسه والمجلد والصفحة) ١٠٤(
  .٨٥٦، ص٢، ق٤جتلخيص، : ابن الفوطي )١٠٥(
  .٢٥٣، ص٤وفيات االعيان، مج: ابن خلكان) ١٠٦(
  .٢١٠، ص١٠، ج٨قالئد الجمان، مج) ١٠٧(
 ،)م١٩٦٨بيروت ، المطبعة الكاثوليكيـة ،       (دهان،  سامي ال : زبدة الحلب من تاريخ حلب، تحقيق     ) ١٠٨(

  .١٤٢، ص١ج
  .١٥٤،ص١زبدة الحلب، ج: ابن العديم) ١٠٩(
  . ١٠٢، ص١، ق١االعالق الخطيرة، ج: ابن شداد) ١١٠(
  .٥٢بهاء الدين بن شداد، ص: الجبوري )١١١(
  .١٠٧ ،ص١،ق١االعالق الخطيرة، ج: ابن شداد) ١١٢(
  .٥٨ شداد ، صبهاء الدين بن: الجبوري) ١١٣(
   .١٠٧، ص١، ق١االعالق الخطيرة، ج: ابن شداد) ١١٤(
  .٨٩ ، ص ٧وفيات األعيان ،ج ) ١١٥(
  .٢١٧،ص٥،ج٤، مج٣٨، ص٤،ج٣قالئد الجمان، مج: ابن الشعار الموصلي) ١١٦(
وهي تعرف في يومنا هذا بجامع الشهوان النه يقع في محلة الشهوان، كما يعرف بجامع شيخ ) ١١٧(

  .١٢٣الحياة العلمية، ص: داحم. الشط
  .المصدر نفسه والمجلد والصفحة) ١١٨(
  .المصدر نفسه والمجلد والصفحة) ١١٩(
  .٣١٦، ص٥المصدر نفسه، مج) ١٢٠(
  .٣١٦، ص٥٤وفيات االعيان، مج: ابن خلكان) ١٢١(
  .٣١٤، ص٥وفيات االعيان، مج: ابن خلكان) ١٢٢(
  .٣١٢، ص٥المصدر نفسه، مج )١٢٣(
  .٣١٢، ص٥عيان، مجوفيات اال) ١٢٤(
  .المصدر نفسه والمجلد والصفحة) ١٢٥(
  .٨٦،ص٢٣سير أعالم النبالء، ج) ١٢٦(
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ومـن  .٤٣٤،ص١،ج١قالئد الجمان، مج  :  ابن الشعار الموصلي   .١٠٧،ص١ التمييز والفصل، ج   )١٢٧(
المؤسف جدا ال نعرف شيئا عن هذه المدرسة، وقد ورد ذكرها لدى ابن الشعار الموصلي فـي عـدة             

ـ ٦٢٢ت(ع مع تحديد موقعها، إذ يقول بصدد ترجمته البي العباس العقري          مواض :" انـه ) م١٢٢٥/هـ
، والموضع عند حديثه عن محمـد بـن إسـماعيل           "تولى تدريس المدرسة الفخرية المطلة على دجلة      

، أما الموضع األخيـر فهـو       "وتولى إعادة الدروس بالمدرسة الفخرية ظاهر المدينة      :" الحصكفي فقال 
طبقـات  "التي نقلها من كتـاب  ) م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت(ته البي المجد بن ابي الوفاء التكريتي  عند ترجم 

وتوجه إلى الموصل، وتفقه مدة على الشيخ ابي المظفـر محمـد          :" البن باطيش فقال  " الفقهاء الشافعية 
 ".بن علوان بن مهاجر المدرس بها يومئذ، وأعاد له الدرس بالمدرسة الفخرية على دجلة مدة طويلـة                

ولربمـا تعـود   . ٢٥٤، ص٩، ج٧، مـج ١٨٣، ص ٦، ج ٥، مـج  ١٧٣، ص ٢، ج ١قالئد الجمان، مج  
، وهو مـن اسـرة الـشهرزوري، ولهـم      )م١١٧٩/هـ٥٧٥ت(تسميتها الى فخر الدين الشهرزوري      

طبقـات الـشافعية،   : الـسبكي . حضور كبير في المدينة، واسس قسم من افرادها مدرسة بالموصـل       
 .٩٢،ص٧ج

 .٤٣٣،ص١،ج١قالئد الجمان، مج: وصليابن الشعار الم)١٢٨(
  قبل سنةأنشأها، )م١٢٥٩/هـ٦٥٧ت( مؤسسها بدر الدين لؤلؤ: المدرسة البدرية)١٢٩(

 مسجد بقلعة الموصل شيده الحسين بن سعيد بن حمدان بن أنقاض، على )م١٢١٨/هــ٦١٥(
 .١٧٦-١٧٥علماء النظاميات ، ص: معروف . حمدون التغلبي في أوائل القرن الرابع الهجري

 .١٤٧الحياة العلمية، ص:  احمد)١٣٠(
- ١٢٠٩/هـ٦٦٠- ٦٠٦(إمارة الموصل في عهد بدر الدين لؤلؤ: سوادي عبد محمد الرويشيدي )١٣١(

 .٢١٨، ص)١٩٧١، مطبعة اإلرشاد، بغداد،١ط(، )م١٢٦١
 .٤٣٤، ص١،ج١قالئد الجمان، مج:  ابن الشعار الموصلي)١٣٢(
وهو مدبر  ،  )م١١٨٩/هـ٥٨٥(ميني الموصلي، كافل الممالك الشامية، ولد سنة      األمير الكبير ابو سعيد األ    )١٣٣(

يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب بن شاذي، السلطان الملك              مملكة الملك الناصر صاحب الشام    
الناصر صالح الدين ابن الملك العزيز ابن الملك الظاهر ابن الناصر صالح الدين صاحب حلب ثم صـاحب                  

ـ ٦٣٤(لذي تولى الحكم بعد وفاة والده العزيـز سـنة           ، ا الشام كانـت وفـاة شـمس الـدين        ) م١٢٣٦/هـ
 .٥٣اإلسهام الحضاري،ص: ؛ الدباغ٢١، ص١ذيل مرآة الزمان، ج: اليونيني). م١٢٥٠/هـ٦٤٨(

، وأول مـن  )م١١٤٩/هـ٥٤٤(أنشاها نورالدين محمود بن زنكي بحلب سنة    : فَّرية النورية المدرسة النِ  )١٣٤(
عز الدين ابي   ). م١١٨٣/هـ٥٧٨ت( التدريس بها قطب الدين مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري            تولى

: األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الـشام والجزيـرة، تحقيـق          : عبد اهللا محمد بن علي بن إبراهيم ابن شداد        
 ١٠١، ص١، ق١، ج)١٩٥٣دمشق، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، (دومنيك سورديل، 

 .المصدر نفسه والجزء والقسم والصفحة)١٣٥(
 .١٨٣٨، ص٤بغية الطلب، مج: ابن العديم)١٣٦(
  .٢٠٢، ص٦،ج٥، مج٢٥٤، ص٩،ج٧ابن الشعار الموصلي، مج) ١٣٧(
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  تاريخ استالم البحث

٢٧/٦/٢٠١٨  
  تاريخ قبول النشر

١٤/٨/٢٠١٨  
 

 المرجان في ذكر كامآ(كتاب : ماالبحث محاولة لتسليط الضوء على قضيتين أوله  
،ذلك أنه )م١٠٦٢/هـ٤٥٤( :تالمنجم إلسحاق بن الحسين ) المدائن المشهورة في كل مكان

لم يحظ بدراسة سابقة وإن معظم ما جاء عنه ال يعدو سوى إشارات عنه أو توظيف نصوصه 
وما هذا البحث  ه؛فضالً عن أن مؤلفه ال يعرف شيئاً عن حيات في البحوث العلمية األكاديمية،

أما القضية الثانية التي يحاول البحث الوقوف  .إال محاولة للتعريف بقيمة هذا الكتاب البلداني
  .عندها هي ذكر مدينة الموصل في هذا الكتاب في محاولة لتحليل النص المتعلق بها 

The Book of AKAM AL-MARĠAN FI DIKR AL-MADAAIN AL-
MAŜHŪRAH FI KULL MAKAN to ISAAQ IBN AL-AUSAYN AL-

MONNADJIM (D. 454 AH / 1062 AD) 
- A Descriptive Study for the city of Mosul-  

Lec.Dr.Mohamad Nazar Al-Dabbagh  
Abstract   

The research aims to shed light on two issues: the first is the 
book" AKAAM AL-MARĠAN FI AAIKR AL-MADAAIN AL-MAŜHŪRAH FI 
KULL MAKAN" By ISAAQ IBN AL-AUSAYN AL-MONNADJIM (D.454 AH / 
1062 A.D), because it hasn't studied before and there are only some 
extracts or using some texts for the book in academic and scientific 
researchers , and there are no information about its author and his life. 
This research is an attempt to bring to light the value of this book .The 
second issue is to clarify and analyzing the texts concerning the city of 
Mosul.   

 
م ينل نصيبه إن الهدف من كتابة هذا البحث هو محاولة للوقوف على كتاب بلداني مهم ل  

 سحاقإل)  المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكانآكام(من البحث والدراسة وهو كتاب 
والحال ذاته يجري على مؤلفه الذي لم يصلنا عنه ) م١٠٦٢/هـ٤٥٤( :تالمنجم بن الحسين 

                                         
 جامعة الموصل مركز دراسات الموصل، قسم الدراسات األدبية والتوثيق، مدرس، *
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سوى معلومات يسيرة جاءت مطَّسنة  في ثنايا كتابه مع التركيز على النص المتعلق بمديةر
  .الموصل بالتحليل والمقارنة والنقد مع معاصريه من البلدانيين

  له في كتب التراجم فضال عن المعاجم ترجموترجع أهمية هذا البحث أن مؤلفه لم ي 
 -هوامش-مما ورد في حواشي(باستثناء ما كتب منها بلغات أجنبية والموسوعات الببلوغرافية 

التي  من خالل بعض الدراسات المعاصرة حياتهفي محاولة للوقوف على شيء من  )البحث
 فضال عن أن كتابه لم يصلنا ،أعتمدت على تصورات وتحليالت تتعلق بالمؤلف من خالل كتابه

وإنما وصلنا مختصره، زيادة على أن الباحث سيعتمد على نص يتعلق بمدينة  ،بصورته الكاملة
  .  باالعتماد على المصادر البلدانية الموصل في محاولة تحليله واستنباط تحليالت علمية منه

التعريف بالمؤلف من اسمه وما وصلنا من : تناول األول: قسم البحث الى مبحثين  
 فضالً عن ،معلومات عنه باالعتماد على بعض المراجع التي تناولت ِسير البلدانيين ومؤلفاتهم

فقد : أما الثاني .  فيهالتعريف بالكتاب من حيث مخطوطه وطبعاته ومضمونه ومنهج  المؤلف
تطرق للنص المتعلق بمدينة الموصل بالوصف والبحث والتحليل والمقارنة مع بعض المصادر 
البلدانية لبيان قيمة هذا النص والوقوف على ما أورده إسحاق بن الحسين فيه من توصيفات 

  .تتعلق بالمدينة 
هج الوصفي الذي يوصف ما أما المنهج الذي أعتمده الباحث في هذه الدراسة فهو المن  

 معتمداً على جملة من المصادر والمراجع المساعدة التي ،أورده المؤلف بشأن مدينة الموصل
وسيكون عمل الباحث منصباً على التوفيق بين النصوص المبثوثة بين  .تعزز من قيمة الدراسة 

   .ثنايا الدراسات التي كتبت عن المؤلف في محاولة إعطاء صورة مقربة عنه
 

 
في األولى  بن الحسين بصيغتين على اختالف طبعتي الكتاب فهو إسحاق ورد ذكر اسم

في آخر ) المنجم( بزياد كلمة)٢(ق بن الحسين المنجمإسح هو الشيخ الثانيةوفي  )١(ما ورد أنفاً
وورود لقب الشيخ قبل أسمه في بألف خنجرية،) إسحاق(والمستعاض عن حرف األلف في ،اسمه

  .صفحة العنوان
وال نعلم يقيناً لماذا ورد لقب المنجم في آخر اسمه وهنا البد لنا من طرح فرضيات 

أو أنه كان ينظر في ،تحاول تقريب الصورة وهي إما الن أحداً من أسرته عمل في التنجيم
، وطرح االفتراضين هنا وإن )٣( من ذلك أحوال الكونالنجوم ويحسب مواقيتها وسيرها ويستطلع

 إسحاق أمر ال نستبعده عن لرأي الثاني وهذاكانا من جانب لغوي اشتقاقي فإن الباحث يميل الى ا
  .بن الحسين السيما أن كتابه يحتوي على قياسات وأطوال المدن فلكياً
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   ورد قبل أسمه تدل على أنبها مماأما لقب الشيخ فله معاٍن وِدالالت كثيرة إال أن أقر
وهذا الرأي يزودنا بالعمر  )٤(، وهي غالبا عند الخمسين،كبار العلماء كانوا يسمون شيوخاً

لغةً وعرفا على من ) شيخال(يجوز إطالق كلمة  والرأي الثاني ، بن الحسينسحاقاالفتراضي إل
 أنها تدل على ؛ إذ بالمشيخةقة  ويشتهر بالمعرفة بين الناس ؛ ألن هذا المعنى له عال،يكثر علمه
 ولهذا أطلقوا على من ، في زيادة العلم ودقة المعرفةيفترض أن تكون سبباًو وتقدمهكبر السن 

شبه مجهول، ال يعرف عنه سوى مؤلف بن الحسين  إسحاق و.)٥()الشيخ(حاز المعرفة وصف 
لكتاب للمؤلف في موضع  والذي جاء صريحاً في ثالثة مواضع من كتابه، إذ جاءت نسبة ااسمه

   .)٦()) بن الحسين مصنف الكتابإسحاق قال ...مدينة تاهرت(( واحد بقوله
آكـام  ( فمن خالل دراسة وتحليل كتـاب  ،وعن الفترة التي عاش فيها إسحاق بن الحسين 

عـة  وممج الى جانب )٧()Angela Codazzi(الذي قامت بنشره أنجيال كوادتزي  )...المرجان 
ــشرقين ــاكوفووأ )٨()V.Minorsky(  ومــنهم مينورســكيمــن المست  )Umniakov( مني

 دون الوصول إلى    عنه بالبحث والتقصي ببعض  إذ قاموا    ،)٩()C.Brockelmann( وبروكلمان
القـرن  / للهجـرة  رابـع القرن ال (في  وألف كتابه   أن المؤلف عاش    ولكنهم رجحوا    ،نتيجة حاسمة 

 جـاوز سـنة   في فتـرة ال تت    اريخ الى قرن بعد هذا      ومن الجائز أن يمتد هذا الت     ،  )العاشر للميالد 
العام الذي أسست فيه مدينة مراكش، التي لم يـرد ذكرهـا            وهو   ،بأي حال ) م١٠٦٢/هـ٤٥٤(

  .)١٠(لديه
بن الحسين المنجم أندلسي  إسحاقفهمي سعد إلى القول بأن .ويميل محقق الكتاب د

تعمرات التجارية األندلسية على أي أنه عاش في شبه الجزيرة األندلسية أو في المساألصل،
 اإلفريقية، وفي احتمال أخير، قد يكون أحد اليمنيين الذين عاشوا في األندلس ثم عادوا الشواطئ

إلى اليمن، هذا مع وجود احتمال بأن يكون أحد اليمانيين قد قام بنقل هذا المخطوط إلى 
، وكذلك الحال عند )١٢(ة وتفصيالشبه جزيرة األندلس أكثر غزارأن كالمه عن بدليل  ،)١١(اليمن

الرغم من ميل المؤلف الواضح إلى االختصار في على ، )١٣(ذكر بلدان اليمن كصنعاء وغيرها
  .مجمل عمله

 
حِفظً لنا الكتاب في مخطوطة فريدة ضمن مجموعة معروفة تمتاز باألصالة وتقتصر 

 من الثابت ومخطوطة كتاب آكام المرجان ،)١٤(كلياً على مخطوطات من شبه الجزيرة العربية
أحسن بن علي بن عبيد اهللا األنسي الكوكباني، مما خدم به المسمى  ا ناسخهاكتبه ،)١٥(نية يماأنه

 ١١٢٨(أمير المؤمنين القاسم بن الحسين أحد أئمة اليمن، والذي تولى السلطة منذ العام 
ذيل المخطوط بإتمام نسخه في شهر و. )م١٧٢٦/هـ١١٣٩( حتى وفاته في العام )م١٧١٦/هـ
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 وقد قامت السيدة أنجيال كوداتزي بوصف مخطوطة األمبروزيانا. )م١٧١٧/هـ١١٢٩(شعبان 
 ١٢ سم في ١٥، ٢ ٢٠X، ١ ورقة بقياس ٣٣، وقالت إنه يتألف من بمدينة ميالنو في إيطاليا

، وهو ٣١ -٣٠ و ٦ -٥وخالطت المخطوط بعض البقع في الورقتين . سطرا لكل صفحة
مكتوب بالخط النسخي اليمني، ويشوبه الكثير من األخطاء، فيما كتب ظهر الورقة األولى ووجه 

 بجهود السيدة كوداتزي، إلّا أنه بقي كثير األخطاء، تاب الِكرِشنُ الورقة الثانية بخط ثلثي جميل
التي شابت غير أن األخطاء الكبرى . سواء من كلمات غير منقوطة، أو من كلمات رسمت خطًأ
أو سقوط التعريف بمدن ومقاطعات . هذا العمل، هي ما سقط من النسخ حتى ليبلغ فقرات أحيانا

  .)١٦(بكاملها
 

بتحقيق ) ١٩٢٩(وقد ظهرت الطبعة األولى لهذا الكتاب باللغة االيطالية في روما سنة   
تاب الى اللغة العربية في طبعة  ثم ترجم متن الك، صفحة٤٦٣ونشر وعناية أنجيال كوداتزي في 

صفحة مع فهارس للمدن واألعالم فضال عن مقدمة ) ٣٥(ثانية ظهرت في نفس السنة وتقع في 
صفحات وبذلك يكون مجموع صفحات ) ٩(مختصرة ملحقة في آخر الكتاب باللغة االيطالية في 

  .)١٧(صفحة مطبوعة بخط حجري) ٤٥(الكتاب للطبعة الثانية 
في ) ١٩٣٢( يوسف نشر القسم الخاص بمصر والمغرب العربي سنة ثم أعاد كمال  

ضمنها مقدمة عن  )١٩٨٨(ونشره الدكتور فهمي سعد ببيروت سنة  ،)١٨(مدونته الجغرافية
 صفحة مع فهارس وبعض ١٤٥صفحة وبمجموع صفحات بلغ ١٣المؤلف والكتاب في 

بعات ثالثة منها نشرت النص الخرائط،وبهذا يكون مجموع طبعات الكتاب قد وصل الى أربعة ط
  .)١٩(الكامل للكتاب وواحدة منها اقتصرت على قسم منه

 
هذا الكتاب صغير نسبياً وهو بمثابة معجم جغرافي يذكر أهم مدن العالم في عهد   
 لكن هذا األخير لم يلتزم فيه الترتيب األبجدي ألسماء المدن بل تمت المراوحة بين ،المؤلف
 و كتاب آكام المرجان حسب كرامرز حاول دراسة العالم ،لمدن وإقليمها الجغرافيأهمية ا

  .)٢٠(المعروف بأسره وساهم في نشر المعارف الجغرافية
 إلى عاد ثم ، وهي مكة والمدينة وبيت المقدسفهو عرض المدن اإلسالمية المقدسة أوال  

 ،ذكر مدينة سيرافثم . رة وواسط،، ثم إلى الكوفة والبص)سامراء ( ثم إلى سر من رأى،بغداد
 ثم عدن وعمان وسبأ ومأرب ،ذكر مدينة صنعاء إلى جنوب شبه الجزيرة العربية فنتقلوا

ثم تابع المؤلف توجهه نحو .  الطائف واليمامة وجرهوالبحرين ثم الى وحضرموت وسقطرة 
د الجزيرة ثم الموصل قاعدة بال،  فذكر دمشق وحلب وطبرية وعسقالن وطرسوسبالد الشام
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وحلوان وطبرستان أصبهان ثم والري ونهاوند و  كهمذانومنها إلى بلدان المشرق اإلسالمي
حتى بلغ كرمان وخوارزم وبلخ وبخارى وجرجان ونيسابور ومرو وسرخس وهراة وسجستان 

  . وسمرقند
دأ باإلسكندرية ودمياط وتنيس ومصر تبافنتقل مؤلفنا إلى الحديث عن أقاليم إفريقيا أو

 ،ورجع )البحر األحمر حالياً(واألخيرة تقع بحر القلزم) القلزم(ثم عين شمس والسويس ) القاهرة(
القيروان ثم  ودأ بطرابلس ثم إلى سرت وأجدابيةتبأاإلفريقي، ف إلى الشمال توجه ثم ،إلى مدين

قف المؤلف معتذرا بأنه سوف يذكر المواضع على وإلى تاهرت، وقبل أن يختم هذا القسم، 
قال اسحق بن الحسين مصنف الكتاب قد ذكرنا ((لجملة والعموم، طلبا لإليجاز واالختصارا

المدائن المشهورة على الخصوص لكل مدينة فلنذكر اآلن المواضع على الجملة والعموم طلباً 
إلى   توجهذكر تنس، ثمتابع إلى بالد البربر فبعدها . ))لالختصار واالنجاز واهللا الموفق للصواب

 .البربرلية، وفاس ومليلة وتلمسان وناكور وسبته وطنجة واغمات وسجلماسة آخر بالد قسطي
 من األراضي في اًذكر بعضف. الزنجبالد نتقل المؤلف إلى بالد السودان، وهو قصد أبعدها 

  . الحبشة ومالي والنوبة
 وماردة بتدأ بقرطبة ألنها قاعدة بالد األندلس فا المؤلف إلى الحديث عن األندلسعرجثم 

نتقل إلى أنتهي المؤلف من شبه جزيرة األندلس، اوبعد أن  ،وبلنسية ومالقة وطرطوشة ودانية
 ثم الكالم عن مدينة الزابج في ،والقسطنطينية) روما(وهي)رومية(ب  ممثلةذكر البالد المسيحية

  .)٢١(لحق به بالد الخزر والشاش واألتراك غير المسلمينأثم  ،الهند
ظات كراتشكوفسكي أن الكتاب لم يحفظ بصورته األصلية بل يمثل في ويبدو من مالح  

العموم ملخصاً لمصنف أكبر من ذلك بكثير تستند فكرته األساسية على وصف المدن 
وإنما رجعنا الى ذكر مدينة بغداد بعد تقديم ما وجب (( الكبرى،فمثالً عند حديثه عن بغداد قال

ياناً وأطيبها هواءاً وهي في وسط اإلقليم الرابع الذي هو  ألنها أصل المدائن وأحسنها بنتقديمه
وبالعودة لبداية الكتاب ال نجد ذكرا  ،))أعز األقاليم وأهلها أعظم الناس في ضروب اللب والفهم

لبغداد وإنما ابتدأ بذكر مكة؛ وهذا دليل واضح يؤيد ما ذهب إليه كراتشكوفسكي من أن الذي بين 
 .)٢٢(لكتاب األصل الذي لم يصلنا والذي فَصَل في ذكر المدن الكبرىأيدينا هو قسم مختصر من ا

وأكثر األقسام أصالة في الكتاب القسم المتعلق ببالد الخزر والترك فهو يمثل أهمية   
وقد نشر مينورسكي القسم المتعلق ببالد الخزر والترك  .)٢٣(خاصة لما حوته من معلومات جديدة
عليقات ومعلومات مهمة تتعلق بتلك البالد ضمن مجموعة في دراسة مفصلة أحتوت على ت

  .)٢٤(دراسات له عن بعض أقاليم وسط آسيا وغربها
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بها تحديد المواقع الجغرافية صح وكثيراً ما ي، أوصاف المدن بشكل عام قصيرة جداأتتو  
فيا  وقد يرد الكالم عن فتح مدينة فتعطى معلومات في الجغرا،أي تبيان خطوط الطول والعرض

  .)٢٥( القسم الذي أفرده لألندلس تتسع بعض الشيء كما هو الشأن فيالطبيعية والسياسية وقد
وال نجد في الكتاب ذكراً لمصادر المؤلف؛ إال انه أستند على معلومات من مصادر لم   

تصل إلينا بصورتها الكاملة أو معروفة في مسودات أخرى، والمصدر الوحيد الذي نقل عنه 
ة وأشار إليه هو كتاب نزهة المشتاق للشريف اإلدريسي ضمن تعداده لمصادره بصورة صريح
 .)٢٦(في مفتتح كتابه

وتنتظم المدن المترجم لها في كتاب آكام المرجان بإعطاء األسبقية لمدن اإلسالم،بينما   
وكانت مدن آسيا اإلسالمية أسبق ثم .لمدن والبلدان غير اإلسالمية في مؤخرة الكتابانتظمت ا

 .)٢٧(مدن وبلدان الغرب اإلسالمي ثم المدن والبلدان غير اإلسالمية في أوروبا وآسيا الوسطى
 بن الحسين فقد ذكر بروكلمان في تاريخه أن له سحاقوفيما يتعلق بالكتاب الثاني إل  

/ ـه٦٨٥(فرنسا كتبت في أول سنة/ منه نسخة مخطوطة في باريس))كتاباً في وصف األرض((
، وال نجد من خالل التوصيف المتقدم تطفات في إحدى الدوريات األوربيةقه مومن )٢٨()م١٢٨٦

للمخطوط ذكر للمكتبة التي يوجد فيها فضالً عن رقمه وبياناته الببلوغرافية من حيث عدد 
  .)٢٩(صفحاته ونوع الخط وقياسات المخطوطة وغيرها

لمفقود لكتاب آكام ويرجح من خالل عنوان الكتاب بأنه كبير الحجم على غرار األصل ا
المرجان ألنه تناول فيه وصف المعمور من األرض في الفترة التي عاصرها المؤلف من األقاليم 

وصف (ترجمتها بالعربية و إلى اللغة اإلغريقية،يعود ) جغرافيا(أصل كلمة و.والبلدان
، تعود للمؤلفلمهمة والجديدة التي ؛ وعلى هذا فالكتاب يعد من المصادر الجغرافية ا)٣٠()األرض

ويقودنا عنوان الكتاب الى عناوين مشابهة تناولت وصف أقاليم ومدن بعينها أحياناً مثل 
لمؤلف مجهول وهي من نفائس مكتبة بطرسبورغ في روسيا فضالً ) وصف الموصل(مخطوطة 

  . )٣١(عن عناوين أخرى كثيرة
 
ضمن تعداد المؤلف للمدن واألقاليم ) ٢٢(ر مدينة الموصل تحت التسلسل ورد ذك

وفيما يلي سنقدم عرضاً للنص في  ،)٥٨(المعمورة في كتابه آكام المرجان والبالغ عددها 
 قال إسحاق بن الحسين في ذكر مدينة ،محاولة لتفكيكه بالمقارنة واالستعانة بالمصادر البلدانية

وهي في اإلقليم .وبعدها عن خط المغرب تسع وستون درجة .يم الرابعوهي في اإلقل((الموصل 
 إذ ولي الجزيرة في خالفة أخيه عبد ،بناها محمد بن مروان بن الحكم .الغربي من الدجلة

وخراج الموصل  .كثيرة، وهي شريفة عظيمة ولها أنهار .الملك بن مروان، ونقل الناس إليها
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 .والطريق من الموصل إلى أذربيجان شهر .ن همذانيبلغ ستة آالف ألف، وأكثر أهلها م
  .)٣٢())...وأذربيجان مدينة عظيمة، لها كور وأعمال

ابتدأ وصف مدينة الموصل عند إسحاق بن الحسين بذكر طول المدينة والتي 
درجة وهو ما يتفق مع أوصاف البلدانيين المتقدمين كبطليموس مما نقله لنا ياقوت )°٦٩(جعلها

مدينة الموصل طولها تسع وستون درجة، : قال بطليموس(( ،جمه الجغرافيالحموي في مع
ومن األمور التي يجب االنتباه إليها أن  )٣٣())وعرضها أربع وثالثون درجة وعشرون دقيقة

دقيقة مما حدده  )¯٢٠(درجة و )°٣٤(إسحاق بن الحسين أغفل ذكر عرض المدينة وهي 
 )٣٤(م الذي تقع فيه مدينة الموصل وهو اإلقليم الرابعبطليموس، على الرغم من أنه ذكر اإلقلي

  . )٣٥(ضمن أقاليم المعمور من األرض بما يتفق مع أحد البلدانيين المتقدمين
وبعد تحديد الموقع الفلكي للمدينة نجد أن المؤلف يحدد الموقع الجغرافي للموصل بقوله 

اً لم أطلق إسحاق بن الحسين كلمة وال نعلم يقين )٣٦())وهي في اإلقليم الغربي من الدجلة((
 فابن سعيد المغربي ذكر ما ،عند تحديده لموقع مدينة الموصل على نهر دجلة) اإلقليم الغربي(

بدون كلمة اإلقليم  )٣٧(...))وتقع مدينة الموصل قاعدة بالد الجزيرة في غربي دجلة ((نصه
 من أقاليم  عما يجاورهميزهتتسم بخصائص معينة يوالتي تشمل كل صقع كبير من األرض 

وربما أن ما قصده إسحاق بن الحسين هو وقوع مدينة الموصل على الجانب الغربي  )٣٨(أخرى
  . من نهر دجلة

وينتقل الحديث بعد ذلك الى بناء المدينة التي عزاها الى محمد بن مروان بن الحكم في 
 والحقيقة ،ه بنقل الناس اليهاواليته للموصل على عهد خالفة أخيه عبد الملك بن مروان ثم قيام

أن محمد بن مروان بن الحكم لم يقم ببناء الموصل إنما استحدثها وعمرها ألنها مدينة قديمة، 
ال يقصد بهم السكان من العامة فقط بل الجند أيضاً قال الحميري ) نقل الناس اليها(وان عبارة 

 وكان محمد بن ((:لموصل وهي من أعمال ا) الحديثة(في معرض كالمه عن حديثة الموصل
وصير فيها جنداً ونقل إليها ..مروان بن الحكم لما ولي الجزيرة أيام عبد الملك بن مروان 

  .)٣٩(..))قوماً من العرب من البصرة وغيرها، واألزد أكثرهم
 ولها أنهار ((ثم يأتي المؤلف الى ذكر بعض المظاهر الطبيعية للموصل بقوله  

نفس النص مما ورد ولو قمنا بمقارنة !  في طبعة بيروت وفي هذا نظرحسب ما جاء )٤٠())كثيرة
نجد  )٤١(وتعني األعمال والنواحي وهي جمع كورة ))ولها أكوار كثيرة(( في طبعة روما بقوله

الكالم فيها النص في طبعة روما أصح مما ورد في طبعة بيروت الن تتمة النص الحقاً يأتي 
متع به المدينة من خيرات وثروات طبيعية وذلك يعود الى ما كان عن الجوانب االقتصادية مما تت

ويأتي التأكيد على هذا  )٤٢())وهي شريفة عظيمة(( يتبعها من أعمال ونواحي مما نجده بعبارة
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 الكالم في حديث المؤلف عن خراج الموصل والذي ورد خطأ في طبعة روما وجاء تحت عبارة
وخراج الموصل يبلغ ستة آالف (( في طبعة بيروت وتصحيحه ما ورد )٤٣())وخراج عمان((

بل أن الحميري زاد عليه  ، بن الحسين فيه شيء من الصحةإسحاقوالرقم الذي أورده  )٤٤())الف
والذي ارتفع في خراج الموصل مع اإلحسانات سوى الضياع من الرزق ستة آالف (( بقوله

عدم ورود نوع العملة النقدية من رغم على ال )ثلثمائة ألف( بزيادة قدرها )٤٥())ألف وثلثمائة ألف
 بن الحسين إسحاق ويالحظ ارتفاع قيمة خراج الموصل في زمن ،لدى كل منهما وهي الدرهم

 فابن خرداذبه حدد مقدار الخراج ،بزيادة مقدارها ألفين ألف درهموقياساً بمن سبقه من البلدانيين 
وأتفق معه ابن الفقيه الهمذاني في مقدار  .)٤٦()) درهمألف آالف أربعةوخراج الموصل (( :قولهب

  .)٤٧())وخراج الموصل أربعة آالف ألف درهم((  قال بالنص،هذه القيمة من الخراج
  بن الحسين بذكر أن أكثر أهل الموصل من همذان عن بقية البلدانيين،إسحاقوقد أنفرد   

لتي سكنت الموصل منذ الفتح فمن المعلوم أن أكثر سكان الموصل كانوا من القبائل العربية ا
وربما أن  ،)٤٨())واألزد أكثرهم((  قال الحميري،هم من قبيلة االزدماإلسالمي للمدينة ومعظ

، أو أن هناك خطأ في نقل  بن الحسين قد نقلها من احد المصادر التي لم تصل إليناإسحاقرواية 
 .)٤٩(العبارة ذلك أن وصف المدينة التالية للموصل هي همذان

والطريق من الموصل إلى أذربيجان ((... وفي ختام النص نجد إشارة المؤلف بقوله  
 بن الحسين قد انفرد إسحاقوهنا نجد أن  )٥٠())وأذربيجان مدينة عظيمة، لها كور وأعمال.شهر

 )٥١(بذكر هذا الطريق ومسافته المحددة زمنياً والتي قدر مسافتها بشهر،دون أن يقدرها بالفراسخ
على القياس المتعارف عليها في ذلك الزمان،والتي ال نجد تحديداً لها عند البلدانيين وهي وحدة 

كانت متصلة بأذربيجان لذلك اهتم العرب المسلمون بتأمين  -أي الموصل -أنهامن رغم ال
وهذا األمر يبين لنا بجالء  ،)٥٢(السيطرة عليها ووضع قوات من المقاتلة العرب في أرجائها

موصل الجغرافي ولذا ال نستبعد إلحاق إسحاق بن الحسين ألذربيجان في وصفه أهمية موقع ال
 وال ،لمدينة الموصل في آخر النص الذي تحدث عن المدينة ولم يفرد ألذربيجان فقرة خاصة بها

ننسى أن أسلوب المؤلف يميل الى إلحاق إقليم أو مدينة بمدينة أخرى قريبة منها جغرافيا كما 
  .ربيجان بوصف الموصلحصل مع إلحاقه أذ

وهناك شواهد ونصوص تؤكد وجود حلقة وصل بين الموصل وأذربيجان منها ما ذكره 
 فهي محطّ رحال الركبان ومنها يقصد إلى جميع ((في حق مدينة الموصل ياقوت الحموي قال

فضالً عن إشارة  ،)٥٣())البلدان فهي باب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد إلى أذربيجان
ولي الموصل والجزيرة وأرمينية  -محمد بن مروان بن الحكم –محمد ((حميري الى أن ال
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 وهذا يدل على ما كانت تتمتع به مدينة الموصل من أهمية )٥٤( في العهد األموي))وأذربيجان
فضالً عن أنها مثلت أحد ،على صعيد الموقع الجغرافي بكونها حلقة وصل بين المشرق والمغرب

زيادة على  كونها  كبار والتي نالت أهمية كبيرة في العصرين األموي والعباسي،أهم األمصار ال
تقع على الطريق التجاري الذي يربط بين أذربيجان وأرمينيا وبالد الجزيرة التي كانت الموصل 

  .قاعدتها ومصرها األعظم
 
 الكتب البلدانية لمؤلفه إسحاق بن الحسين أهمية بوصفه من) ..آكام المرجان (مثل كتاب   

التي رسمت لها طابعها الخاص في ذكر األقاليم والمدن في الجمع بين الجغرافيا الكالسيكية التي 
تركز على إعطاء بيانات تتعلق بأطوال وعروض المدن واألقاليم وبين الجغرافيا الوصفية التي 

ار والوديان والجبال فضالً الطبيعية كاألنه-تعنى بالتعريف بمظاهر المدينة من النواحي الجغرافية
صغر حجم الكتاب الذي مثل من رغم على العن النواحي البشرية واالقتصادية والعمرانية ف

مختصراً لكتاب أكبر لم يصل إلينا إال انه زودنا بمعلومات عن أقاليم وبالد مثل اليمن واألندلس 
فضالً عن وجود األخرى ليم والتي جاء حديثه عنها مفصالً بعض الشيء قياساً بغيرها من األقا

قسم خاص من الكتاب يعد أصيالً والمتعلق ببالد الخزر والترك،ووصلنا كتاب آكام المرجان في 
مخطوطة وحيدة حفظت لنا في مدينة ميالنو في ايطاليا ضمن مجموع مخطوط كان موجوداً في 

يطالية ثم ترجم النص اليمن وظهر تحقيق الكتاب على يد المستشرقة أنجيال كوداتزي باللغة اال
ن تناول دراسة هذا الكتاب إال باالعتماد وال يمكالعربي الحقاً وتاله تحقيق آخر باللغة العربية 
 تكمل األخرى لوجود أخطاء في النص كان البد على نسختي التحقيق أنفتي الذكر ألن كلتيهما

ي محاولة تفكيك لجزئياته من الوقوف عندها ووقع االختيار على النص المتعلق بمدينة الموصل ف
 من أخبار تتعلق بالمدن فاتهوبيان أصوله وما انفرد به المؤلف عن غيره من البلدانيين وما 

على قلة المعلومات التي تتعلق بحياة المؤلف والتي حاولنا الوقوف عليها بما تيسر لنا ،واألقاليم
 حياة المؤلف بوصفه أندلسياً ذو من دراسات وكتب السيما األجنبية منها والتي ألقت الضوء على
والذي ال يزال )وصف األرض(أصل يمني مع اإلشارة الى كتابه األخر والذي حمل عنوان 

  .محفوظاً بصيغته المخطوطة في فرنسا
 

فهمـي  :إسحاق بن الحسين،آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان،بإعتناء الـدكتور               )١(
 ).العنوان(،ص )١٩٨٨يروت،عالم الكتب،،ب١ط( سعد،

أنجـيال  :اسحق بن الحسين المنجم، آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كـل مكـان،تحقيق               )٢(
 ).العنوان(،ص)١٩٢٩روما،(كوداتزي،

   com.almaany.www://pshtt/ :في معجم المعاني على الموقع االلكتروني) منَِجم(مادة  )٣(
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 :في معجم المعاني على الموقع االلكتروني) شيخ(مادة ؛٢٣،ص )بيروت.ط( آكام المرجان،،المنجم )٤(
/com.almaany.www://https 

ريخ والوثـائق   األلقاب اإلسالمية فـي التـا     ،؛حسن الباشا ٢٣،ص  )بيروت.ط( آكام المرجان،  ،المنجم )٥(
كلمة شيخ وتطور دالالتها في اللـسان       ؛  ٣٦٤،ص)١٩٥٧القاهرة،مكتبة النهضة المصرية،  (واآلثار،
،على الموقع  ٢٠١٨ يونيو   ١٦ - ١٤٣٩ شوال   ١  السبت    ، في موقع اإلسالم سؤال وجواب     ،العربي

  ar/oinf.islamqa://https/212580االلكتروني 
 .١٠٠ ،٢٥ ،٥،٢٣،ص)بيروت.ط( آكام المرجان،،المنجم )٦(
من المقدمة االيطالية للكتـاب والمنـشورة تحـت عنـوان           ١١،ص)روما.ط( آكام المرجان،  ،المنجم )٧(

  -: )الخالصة الجغرافية العربية إلسحاق بن الحسين(
Il compendio geografico arabo di Ishaq ibn al-Husayn,  
Rendiconti della R. Accademia Nazionale dei Lincei: Classe di scienze 
morali, storiche e filologiche, Angela Codazzi, Roma, Reale Accademia 
Nazionale dei Lincei,1929. 
;Roser Puig i Ingrid Bejarano(coords),Homenatge A Francesc Castelló 
Geografies / Jugrafiyyat,(Barcelona,publicacions de la Universitat de 
Barcelona,2013),p.18.  

وأنجيال كوداتزي مستشرقة ايطالية من آثارها حاشا كتاب آكام المرجان الذي خرجته متناً وترجمـة         
،ورسالة في القيـاس المـسطح      )١٩٥٢ميالنو،( كتاب وصف القاهرة لبوستل      ،مع حواشي وفهارس  

 المستـشرقون،  نجيـب عقيقـي،    :نظري .)١٩٥٦ الدراسات الشرقية لليفي دالفيدا،   ( لليون األفريقي 
  .٤٠٠،ص١،ج)ت.د دار المعارف، القاهرة، ،٣ط(

تخصص في دراسة الفارسية . روسي مستشرق هو)  م١٩٦٦ - ١٨٧٧(  فالديمير مينورسكي )٨(
 هـ، مع ترجمة إنگليزية، لندن ٣٧٢، لمؤلف مجهول كتبه سنة »حدود العالم«من آثاره .والكردية

عن الصِّين والترك والهند، النص مع ترجمة  ر المروزيشرف الزمان طاه و كتاب١٩٣٧سنة 
،وما ١٩٥٥ دلف مسعر بن المهلهل،القاهرة سنة ألبي،والرسالة الثانية ١٩٤٢لندن سنة ،وتعليق

على الموقع )الموسوعة الحرة( في ويكابيديا )Vladimir Minorsky(مادة : ينظر .وراء القوقاز
                            Minorsky_Vladimir/wiki/org.wikipedia.en://https: االلكتروني 

 بدأ دراسة اللغة العربية ،مستشرق ألماني) ١٩٥٦ أيار ٦  - ١٨٦٨ أيلول ١٧( كارل بروكلمان )٩(
 باإلضافة إلى ، السريانية، واآلرامية الكتابية، وأتقن العبريةثم درسلة الثانوية، وهو في المرح

الكامل في  العالقة بين كتاب :أثارهمن  ،)اليونانية والالتينية(اللغات الشرقية اللغات الكالسيكية 
م،المعجم ١٨٩٠للطبري، رسالة دكتوراه، أخبار الرسل والملوك  وكتابالبن األثير التاريخ

تاريخ األدب  كتابلفاته ،ومن أشهر مؤاإلسالمية،وكتاب تاريخ الشعوب ١٨٩٥السرياني سنة 
ونشر في ليدن بين سنوات ،في مجلدين) ١٩٠٢-١٨٩٨(الذي نشر ألول مرة في برلين  ربيالع
وهكذا ) ١٩٤٩- ١٩٤٣(ثم أعاد بروكلمان نشره في ليدن ،في ثالث مجلدات) ١٩٤٢- ١٩٣٧(
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)٩٧( 

 

 - المجلدان األول والثاني هما األصل : أصبح الكتاب في وضعه النهائي مؤلفاً من خمسة مجلدات
 ويرمز لها - الثالثة الباقية هي مالحق  والمجلدات ،GAL)(أو)G( ويرمز له بـ حرف

في ستة الى العربية ترجم ثم ،)Sbl.1-Sbl.2(أو)SII - SI أو Brock.S.2 أو Brock.S.1(بـ
ما يقرب من عشرين حيث بلغت مجلدات وفيه رصد لما كتب في اللغة العربية في العلوم المختلفة 

واألصل والمالحق يشير كالهما إلى ،وأرقامهاوصفها وألف مخطوطة مع ذكر أماكن وجودها 
  :ينظر.اآلخر وال بد من الرجوع إليهما معاً في كل حالة

  :على الموقع االلكتروني )الموسوعة الحرة( في ويكابيديا )Carl Brockelmann( مادة
Brockelmann_Carl/wiki/org.iawikiped.en://https  

على الموقع )الموسوعة الحرة( في ويكابيديا )Geschichte der arabischen Litteratur(ومادة 
                 Litteratur_arabischen_rde_Geschichte/wiki/org.wikipedia.en://https     االلكتروني

صالح : الجغرافي العربي،نقله الى العربيةاألدبأغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي،تاريخ  )١٠(
القاهرة،لجنة التـأليف والترجمة (إيغور بليايف،:الدين عثمان هاشم،قام بمراجعته

مستشرق روسي واحد )١٩٥١-١٨٨٣(، وكراتشكوفسكي ٢٢٩،صاألول،القسم )١٩٥٧والنشر،
 مدرسة االستشراق الروسية شغف بدراسة اللغة العربية بكلية اللغات الشرقية في جامعة يمؤسس

سان بطرسبورغ فأتقن العربية والعبرية والحبشية وحضر دروساً في اللغتين الفارسية والتركية ثم 
 له ،ع على خزائن كتبهاوقام برحلة علمية الى الشرق فزار مصر وسوريا وفلسطين فاطل،التتارية

 في ويكابيديا )Ignaty Krachkovsky(  مادة:ينظر. من الكتب تاريخ األدب الجغرافي العربي
  :على الموقع االلكتروني )الموسوعة الحرة(

 /Ignaty Krachkovsky  https://ar.wikipedia.org/wiki؛  
Carl Brockelmann,Geschichte der arabischen Litteratur ,Leiden,1943-
1949,Sbl.1,p.405,No.2 B ; Codazzi, Il compendio geografico arabo,p. 8 

 ١٦،ص)بيروت.ط( آكام المرجان،،المنجم )١١(

  ٢٣ -  ٢٠ص،)بيروت.ط( آكام المرجان،،المنجم )١٢(

 ١١ - ٨،ص)بيروت.ط( آكام المرجان،،المنجم )١٣(

 ٢٢٩،صاألولالقسم  ، الجغرافي العربياألدبكراتشكوفسكي،تاريخ  )١٤(

 ١٦،ص)بيروت.ط( آكام المرجان،،المنجم )١٥(

)١٦(2-1 p, Il compendio geografico arabo,Codazzi آكام المرجان،،المنجم؛  )بيروت.ط(، 
  .٥ص

Mayte PENELAS, Novedades sobre el Texto mozarabe de historia universal؛  
de Qayrawān, Collectanea Christiana Orientalia 1 (2003),p.150,No.33 

 Codazzi, Il compendio geografico ؛ ٣٥ – ١ ص، )روما.ط(  آكام المرجان،،المنجم )١٧(
arabo,p1-9  

)١٨( Youssouf(K.),Monumenta Cartagraphica Africae et Aegypti ,t III, fasc.5 ,Le 
Caire,1932,p.623 sq.  
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 )٩٨( 

 

منتصف ( في آكام المرجان إلسحاق بن الحسين المنجمأحمد الباهي، القيروان: نقالً عن  
نجم الدين :  جمع النصوص وأعدها للنشر ،دراسات في تاريخ القيروان: ،في كتاب )م١٠/هـ٤القرن

القيروان،منشورات مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية (،ميكلوش موراني.الهنتاني،توطئة أ
 ).٢(،هامش١٧٦،ص)٢٠٠٩وحدة بحث تاريخ القيروان،/بالقيروان

 .١٧٨الباهي، القيروان في آكام المرجان،ص )١٩(

 دائـرة ،)جغرافيـا  (مـادة ،J.H.Kramers ؛ كرامرز ١٧٨الباهي، القيروان في آكام المرجان،ص     )٢٠(
ــارف ــالمية،ترجمها المع ــة اإلس ــد للعربي ــشنتناوي أحم ــرون، ال ــة(وآخ  القاهرة،مطبع

 للتركيـة  أسـتاذاً  عـين  ،)١٩٥١:ت (هولنـدي  مستشرق  وكرامرز .٢١،ص٧،مج)١٩٦٩الشعب،
 وأطلـس  واالصـطخري  والبلخـي  حوقـل  ابـن  : منهـا  كثيرة آثاره.ليدن جامعة في والفارسية

 ،)١٩٣٥، المستـشرقين  مـؤتمر  (عربـي  مصنف في ارتيريا ووصف،)١٩٣٢ – ١٩٣١(اإلسالم
  عقيقـي،  :ينظـر  ).١٩٣٩ – ١٩٣٨ ليـدن  ( حوقـل  البـن  والممالـك  المـسالك  طبعـة  وأعاد

 .٦٧٠،ص٢ون،جالمستشرق
؛ ٢٨،ص)رومـا .ط( آكـام المرجـان،    ؛المنجم   ،١٥ – ٧ ،ص)بيروت.ط( آكام المرجان،  ،المنجم )٢١(

شهاب الـدين   : ينظر هي جزيرة في أقصى بالد الهند وراء بحر هركند في حدود الصين           :والزابج
 .١٢٤،ص٣،مج)ت.بيروت،دار صادر،د(أبي عبداهللا ياقوت بن عبداهللا الحموي،معجم البلدان،

 آكام ، المنجم؛٢٢٩،صاألول القسم ، الجغرافي العربياألدبكراتشكوفسكي،تاريخ  )٢٢(
 .٤،ص)روما.ط(المرجان،

 القسم ، الجغرافي العربياألدبكراتشكوفسكي،تاريخ ، ١٥،ص )بيروت.ط( آكام المرجان،،المنجم )٢٣(
 ٢٢٩،صاألول

)٢٤( Minorsky V, Khazars and Turks in the Akam Al-Marjan,Bulletin of the 
school of the Oriental Studies, University of London , vol.1,No.9,1937,p142-146.   

 .٢٢٩،صاألول القسم ، الجغرافي العربياألدبكراتشكوفسكي،تاريخ  )٢٥(

؛أبي عبداهللا محمد بن ٢٣٠- ٢٢٩،صاألول القسم ، الجغرافي العربياألدبكراتشكوفسكي،تاريخ )٢٦(
 نزهة المشتاق في اختراق ،دريس الحمودي الحسني الشهير بالشريف اإلدريسيمحمد بن إ

 .٦،ص١،مج)٢٠٠٢القاهرة،مكتبة الثقافة الدينية،(اآلفاق،
عبد الرزاق أبو الصبر،تاريخ الغرب اإلسالمي من خالل جغرافيات مشرقية مؤلفة قبل نهاية  )٢٧(

 .٢٥٦،ص٢،ج)٢٠١٢بيروت،دار الكتب العلمية،(القرن الخامس الهجري،
السيد يعقوب بكر و الدكتور رمضان عبـد        :كارل بروكلمان،تاريخ األدب العربي،نقله الى العربية        )٢٨(

 .٢٣٦،ص٤،ج)ت.،مصر،دار المعارف،د٣ط(،التواب
 ؛ بروكلمان،تاريخ ٢٥٧،ص٢أبو الصبر،تاريخ الغرب اإلسالمي من خالل جغرافيات مشرقية،ج )٢٩(

  :  مقتطفات كتاب صورة األرض إلسحاق بن الحسين ينظر  ؛ وعن٢٥٦،ص٢األدب العربي، ج
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)٩٩( 

 

Seippel , Rerum Normanicarum fontes arabici , S.28,No.24                              
   :على الموقع االلكتروني)الموسوعة الحرة( في ويكابيديا )جغرافيا(مادة  )٣٠(

  /https://ar.wikipedia.org/wiki جغرافیا
:ینظر )وصفًا لألرض(وحول مصطلح جغرافیا ومفھومھ عند المسلمین بكونھ   

Mohamed Kouicem, Geographical concepts for Muslims in the Middle Ages  
,Historical Kan Periodical,2011 , Volume 4, Issue: 13 P.55 

ي المكت  شور ف ث من ي    والبح ع االلكترون ى الموق ة عل ة العراقی یة العلمی ة االفتراض :                              ب
 www.ivsl.org                         

عرض لمخطوطة –نوادر المخطوطات العربية في مكتبة بطرسبورغ الروسية  محمد نزار الدباغ، )٣١(
جامعة - مركز دراسات الموصل/مؤلف مجهول أنموذجاً،مجلة موصلياتوصف الموصل ل

، وفي هذا المقال عرض للمخطوطة ٦٨-٦٧ص ،٢٠١٠تشرين الثاني  ،٣٢العدد الموصل،
  . واألقاليمللمدن )وصف(المتقدمة مع ذكر العناوين المناظرة لها المقترنة بكلمة 

 .٦٤-٦٣،ص)بيروت.ط(آكام المرجان، ،المنجم؛ .١٤،ص)روما.ط( آكام المرجان،،المنجم )٣٢(

بطليموس القلوذي،كتاب جغرافيا،وهو :  نقالً عن ،٢٢٤،ص٥ياقوت الحموي،معجم البلدان،مج )٣٣(
: شهير ت)يوناني(كالوديوس بطليموس القلوذي جغرافي وعالم فلكي ورياضي وشاعر إغريقي

ويكابيديا  في يموسمادة بطل:له كتاب المجسطي وكتاب جغرافيا وغيرها وعنه ينظر) م١٦٢(
   wiki /org.wikipedia.ar://https/ سبطلیمو: على الموقع االلكتروني)الموسوعة الحرة(

 .١٤،ص)روما.ط( آكام المرجان،،المنجم )٣٤(

 كتاب األعالق النفيسة، احمد بن عمر بن رسته،: وحول موقع المدينة من اإلقليم الرابع ينظر )٣٥(
 .١١٦ص ،٧مج ،)١٨٩١ مطبعة بريل، ليدن،(

 ٦٣،ص)بيروت.ط( آكام المرجان،،المنجم؛ .١٤،ص)روما.ط( آكام المرجان،، المنجم)٣٦(
إسماعيل :كتاب الجغرافيا،تحقيق وتعليق ومقدمة،علي بن موسى بن سعيد المغربي )٣٧(

 .١٥٧،ص)ت.بيروت،المكتب التجاري،د(العربي،

   قع االلكترونيعلى المو)الموسوعة الحرة(ويكابيديا  في )إقليم(مادة  )٣٨(
  wiki/org.wikipedia.ar:// https/اقلیم

 :،تحقيق الروض المعطار في خبر األقطار،أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن عبد المنعم الِحميرى )٣٩(
 .١٩٠- ١٨٩،ص١،ج)١٩٨٠، مؤسسة ناصر للثقافة،بيروت،٢ط(،إحسان عباس

 ٦٣،ص)بيروت.ط( آكام المرجان،،المنجم )٤٠(

 ١٤،ص)روما.ط( آكام المرجان،،جمالمن )٤١(

 ١٤،ص)روما.ط( آكام المرجان،،المنجم )٤٢(

  ١٤،ص)روما.ط( آكام المرجان،،المنجم )٤٣(
 ٦٣،ص)بيروت.ط( آكام المرجان،،المنجم )٤٤(

 ٥٦٤ ص،١ ج، الروض المعطار،الِحميرى )٤٥(
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- بيروت،دار صادر(،الممالك المسالك و،أبو القاسم عبيد اهللا بن عبد اهللا المعروف بابن خرداذبة )٤٦(
 .٩٤،ص)١٨٨٩- مطبعة بريل - أفست ليدن

يوسف :،تحقيق البلدان،أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني المعروف بابن الفقيه )٤٧(
 .١٧٩،ص)١٩٩٦،بيروت،عالم الكتب،١ط(الهادي،

 .١٩٠،ص١،ج الروض المعطار،الِحميرى )٤٨(

 ١٤،ص)اروم.ط( آكام المرجان،،المنجم )٤٩(

 ١٤،ص)روما.ط( آكام المرجان،،المنجم )٥٠(

فـالتر هنتس،المكاييـل    :ينظـر . كيلو متـر   ٦أي كان طوله حوالي     ،يتألف الفرسخ من ثالثة أميال     )٥١(
عمان،منشورات الجامعـة   (واألوزان اإلسالمية وما يعادلها في النظام المتري،ترجمة كامل العسلي،        

 .٩٤،ص)١٩٧٠األردنية،
الموصل،منـشورات مكتبـة    (د أحمد السلمان،الموصل في العهدين الراشدي واألموي،      عبد الماجو  )٥٢(

 .١٣٨،ص)١٩٨٥بسام،

 .٢٢٤،ص٥ مج،معجم البلدان: ينظر )٥٣(

 ٥٦٤ ص،١ ج،الروض المعطار :ينظر )٥٤(
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  تاريخ استالم البحث

١٩/٤/٢٠١٨  
  تاريخ قبول النشر

٢٧/٥/٢٠١٨  
 

يهدف البحث الى التعرف على مفهوم المواطنة لدى أفراد مدينة الموصل عقب الظروف 
: وتوصل البحث الى مجموعه من االستنتاجات اهمها، ٢٠١٤عد واالحداث التي مرت عليهم ب

والمصالح ،والرشوة، لذلك فان الفساد، ان للمواطنة دور في عملية تطور المجتمع واستقراره
اد بالمواطنة وبالواجبات بينما تبين ان درجة تمسك االفر، قد تؤثر على المواطنة،الخاصة

لم تؤثر على ، عداث التي تعرض لها المجتموان الظروف واالح، ة عليهم قويالمفروضة
  .شعورهم بالمواطنة

The concept of Citizenship After the Liberation of Mosul 
:Afield study in the of Mosul 

Lect. Eman Humadi Rijab  
Abstract 

The purpose of study is to identify the concept of citizenship 
among the individuals of the city of Mosul following the circumstances 
that they have passed in 2014 event. The researcher reached to certain 
conclusions such as; the citizenship has a role in the developing process 
of the society and its stability. So, the corruption ،bribery and special 
interests all affect on the citizenship while the degree of individuals' 
seizing of citizenship and their duties is still strong. Furthermore; the 
events and conditions which the society underwent did not affect it and 
even did not affect on the feeling of citizenship. 

 
كونها تنطلق من  ،تعد المواطنة المفهوم االساس الذي تنهض عليه الدولة: موضوع البحث: أوال

ويعد هذا المفهوم ذا مضمون ، الدستور الذي يقوم بتوزيع الحقوق والواجبات البناء الدولة جميعا
لذلك فان المواطنة مهمة ، اني بشكل كبيرفي تطور المجتمع االنس اجتماعي سياسي قانوني يساهم

                                         
 .جامعة الموصلقسم االجتماع، كلية اآلداب، مدرس،  *



  د تحرير الموصل دراسة ميدانية في مدينة الموصلمفهوم المواطنة بع

   
  

) ١٠٢( 

 

وان المجتمع العراقي هو .بين مكونات المجتمع المختلفة النها تعمل على حل الخالفات التي تقع
 )ومن ضمنها مدينة الموصل التي هي مجال البحث(نسيج مختلط غير متجانس اجتماعيا وثقافيا 

 كان لها تاثير خاص ٢٠١٤وان احداث  .وتبادل افكار ونافالمواطنة تحول االختالفات الى تع
على مدينة الموصل وما صاحب هذه الفترة من مشكالت وظواهر سلبية ودمار شامل لمدينة 

كل هذا يثير تساؤالت حول مفهوم المواطنة ومن هذه  ،من هنا جاء اختيار البحث، الموصل
المواطنة في مجتمع ماهو مفهوم المواطنة لدى افراد مجتمع الموصل؟ وماهية : التساؤالت 

  .الموصل بعد التحرير؟
  يكتسب مفهوم المواطنة اهمية بالغة من الناحيتين النظرية والتطبيقية ، 

لفهم الواقع ، تتمثل االهمية النظرية للبحث من اهمية المواطنة ذاتها اذ تعد اداة تحليلية مهمة
يرانتشار الكثير من الظواهر التي قد تحدث في االجتماعي والسياسي في الجتمعات ولفهم وتفس

فضال عن اهمية المواطنة بعد  .الطائفية ،التطرف ،مساواةعدم ال، العنصرية: المجتمع مثل
تحرير الموصل نحتاج الى تسليط الضوءعلى هذا الموضوع من اجل التخلص من اي صعوبات 

ولة لحل ا في مساهمة هذا البحث كمحفتتمثل، اما االهمية التطبيقية.قد تؤثر سلبا على المجتمع
وجعل التنوع الموجود في ،وزها في الفهم الصحيح للمواطنةاالكثير من المشاكل التي يمكن تج

ون الذي قد يحدث من جراء هذا اوالتع، المجتمع مكمل لكل اجزاء المجتمع بدالً من الصراعات
ولة من الباحثة لتقديم صورة اومن ثم يعد مح، وعدم تطبيق المواطنة بشكل كامل، االختالف

ومدى ٢٠١٤واضحه عن مفهوم المواطنة في ظل االحداث التي حدثت مؤخرا في احداث 
من قوة أو ضعف لمفهوم االنتماء للمواطنة بعد جمع وتحليل مفهوم  التغيير الذي قد يكون حدث

  .البيانات عن مفهوم المواطنة لدى افراد المجتمع الموصلي
  يهدف البحث الى استقراء لمفهوم المواطنة ألفراد المجتمع مدينة 

  .٢٠١٤قوة المواطنة في مجتمع الموصل بعد تحرير الموصل واحداث  ومعرفة درجة، الموصل
 

المنزل تقيم فيه وهو : المواطنة والمواطن مأخوذة في العربية من الوطن :  المواطنة لغةً -١
: توطن البلد ، اتخذه وطناً: وطن البلد ، أقام به: وطن يطن وطناً "  ومحلهموطن اإلنسان"

 )١(.أوطان، وجمع الوطن، اتخذه وطناً

تعرف المواطنة بانها مكانة أوعالقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي : المواطنة اصطالحا -٢
لى الطرف وتو، ومن خالل هذه العالقة يقدم الطرف األول الوالء، )دولة( ومجتمع سياسي

 )٢(.وتقوم هذه العالقة على اساس القانون،الثاني الحماية
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تعترف قانونيا بالمواطن كعضو في مجتمع سياسي ذي  حالة قانونية خالصة:وتعرف ايضا  -٣
بغض النظر عن اشتمال هذا الحق  ،الحكومة كحق اساسي له يتمتع بحماية هذه ،سيادة

 )٣(. حق تمتع الفرد بجنسية دولة معينةوبهذا الحق فهي، المشاركة السياسية من عدمه

رعايا اي دولة ممن يتمتعون بجميع امتيازات الجنسية التي ال يتمتع بها : المواطنون -٤
كان المالك عند .وكانو قديما يتميزون عن الرقيق وعبيد االرض،االجانب في هذه الدولة

يدفعون الضرائب ويؤدون هم المواطنون الذين يدلون باصواتهم و))دولة المدينة ((االغريق في
 )٤(.الخدمة العسكرية

ومدى تمتعهم ، عالقة افراد المجتمع العراقي بالدولة: اما التعريف االجرائي للمواطنة  -٥
  .تحرير الموصل من الفكر المتطرف بعد، بالحقوق

 
رسته بشكله ومضمونه الحالي باختالف التسميات مر مفهوم المواطنة الذي تمت صياغته ومما   

بمحطات تاريخية على مر العصور حتى استقر لما هو عليه ،والمناهج وطبيعة النظام السياسي
وقد عرفت حضارات العراق وسوريا ومصر واليمن دولة المدينة قبل غيرها من . االن

فيها حياة االفراد في فظهرت مدن ايبال وأوغاريت وماري وهي من نظمت ، حضارات الغرب
فاخذت تتبلورفكرة ) ٥(.كما نظمت فيها عالقة المجتمع بالدولة وفق قواعد محددة،المجتمع

 افقد كانو،المواطنة تدريجيا ولو في حدود الحقائق االجتماعية والمعرفية السائدة في ذلك العصر
دات جغرافية ترتبط ينظرون الى المدن على انهامجتمعات ذات تنظيم مشترك اكثر من كونها وح

وهو مايؤشر الى بداية تشكيل االبعاد ،بعالقات اجتماعية تكتنفها الصداقة والعالقات العائلية
  )٦(.السياسية والتنظيمية والحركية لمفهوم المواطنة

وكان ذلك ،مساواةوال، والعدل، سابقا نجد مبدأ المواطنة هو سعي االنسان من أجل االنصاف   
اذ كان هذا ، ح المواطنة أو مايقاربه من معان في االدبيات بزمن بعيدقبل أن يستقر مصطل

النضال من أجل اعادة االعتراف بكيانه وبحقة في الطيبات ومشاركته في اتخاذ القرارات على 
  )٧(.الدوام

البناء اثينا من الرجال ولم تكن االقامة  اليونانية هي حق وراثي محصورا وتعد المواطنة    
وكان مفهوم المواطنة ،  به لنيل حق المواطنة فقد استثنى منها الغرباء المقيمين فيهامؤهال يعتد

لتصل حدود ،اذ تجأوزت حدود الدولة المدنية، في العصر الروماني أكثر تطورا من االغريقية
وبالتوسع  )٨(.حيث كانت تقوم على الواجبات والحقوق، االمبراطورية خارج االراضي االيطالية

ومن ثم لم تعد المواطنة ،  فيها سمحوا لالجنبي ان يقيم في روما ولكن بشروطالذي حصل
ومن ثم  واجبات المواطنين وكانت ترتكز في المقام األول على دعامة، امتيازا مقصورا على فئة
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ولعل تلك  )٩(. امام االخرينمساواةاصبحت المواطنة كوضع قانوني يتضمن اداة امام القانون وال
والتي جاءت منذ بداية التاريخ ، ديمة واالديان والشرائع التي انبثقت عنهاالحضارات الق

 فاتحة بذلك آفاق، في االرضمساواةقد ساهمت في وضع اسس االنصاف والعدل وال،المكتوب
لقد . رحبة لسعي االنسان الى تاكيد نظرته والحصول على حقه بوصفه انسانا قبل كل شئ

وتت قربا وبعدا من ااٍن مختلفة للمواطنة فكرا وممارسة قد تفافرزت تلك التجارب التاريخية مع
  )١٠(.المفهوم المعاصر للمواطنة

نجد اقتران المواطنة في الحقوق والواجبات في ، واذا استعرضنا المواطنة في الفكر االسالمي   
ة لقد وضعت الدولة االسالمية فلسف،قبل ان يعرفها الغرب) صلى اهللا عليه وسلم( عهد الرسول

ففي أول ،المواطنة موضع التطبيق منذ اللحظة األولى لقيام هذه الدولة في السنة األولى للهجرة
عندما جمعت االمة أهل الديانات المتعددة  دستور لهذه الدولة تاسست االمة على التعددية الدينية

العالقات بين  ) صلى اهللا عليه وسلم(  وقد نظم النبي)١١( ألول مرة في التاريخمساواةعلى قدم ال
) لدستور المدينة( والشك ان )١٢(.والتي هي تعادل الدستور االن، )الصحيفة(سكان المدينة في 

اهمية بالغة في التاريخ االسالمي فقد شكل منعطفا دينيا وسياسا وحضاريا على مستوى البشرية 
ة بل العالم فضال عن كونه يعد نموذجا يحتدى به ليس فقط على مستوى الجزيرة العربي، جمعاء

  )١٣(.اجمع في كل زمان ومكان
نجد ان مع انتشار ، عند استعراضنا المواطنة في ظل الحضارة األوربية المسيحية اما   

، وز فعليا حدود المدينةادون ان تتج ،المسيحية ظلت فكرة المواطنة في أوربا تحت سلطة الدين
ظلت غير واضحه في مجمل و، ولم يصل الى حدود الدولة القومية التي لم تتشكل بعد

حيث كان االنسان جزءا من مجتمع اقتصادي مهيمن الى ان قام التدريسي  ،وابعادها، عناصرها
اذ مهد لمقاربة الشؤون السياسية واالجتماعية للمواطنين بدون  ،توما االكويني معالجة االمر

ي والبحث عن افكار الالهوت اذعان اعمى للحاكمين واتجه نحو الخروج التدريجي من االنضباط
  )١٤(.علمانية ذات اسس اغريقية

خالصة ماتقدم نستطيع القول ان المواطنة هي ليست وضعية جاهزة يمكن تجليها بصورة آلية    
 ،وديناميكية مستمرة وسلوك يكتسب، عندما تتحقق الرغبة في ذلك وانما هي سيرورة تاريخية

وفي ، ي ظل مجموعة من القواعد والمبادئوهي ممارسة ف، عندما تتهيأ له الظروف المالئمة
واذا كان من الطبيعي ان ، اطار مؤسسات وآليات تضمن ترجمة المواطنة على ارض الواقع

ومن مكان الى اخر بسبب اختالف الثقافات ، تختلف نسبيا هذه المتطلبات من دولة الى اخرى
  .والحضارات والعقائد والظروف التي مرت بها
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تعد المواطنة بقيمها ومفاهيمها أساس قيام الدولة في العصر الحديث والتي هي بمثابة عقد    

وفي ظل نظام سياسي ، والتي تتضمن حقوقا للفرد وواجبات عليه ،قانوني مابين الشعب الحكومة
 .قيام بما عليهم من واجبات وأخذ حقوقهمقائم حتى يتسنى لالفراد جميعا المنتمين لهذا النظام ال

وفي ظل ، والبد من أن يكون هذا النظام يتمتع باالهلية الكاملة اهمها السيادة الداخلية والخارجية
لوجود صراعات داخلية سواء أكانت ، عدم قدرة النظام من الحصول على سيادته الداخلية

يام المواطنة ومفهومها ان ينمو في ظل اليمكن لق،صراعات ايديولوجية، أم غير مسلحة، مسلحة
  )١٥(.هذه الصراعات والنعرات الطائفية

 
 يترتب على المواطنة ثالثة انواع رئيسة من الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها مواطنو

  -:حقوقوهذه ال،..)اللغة،الجنس، اللون، الدين(دون تميز من اي نوع  ،الدولة جميعا
١-  :وعدم تعرضه للتعذيب أو ، في حق المواطن في حياة حرة كريمة وتتمثل

وايضا االعتراف بحريته مادامت ، المعاملة الالانسانية التي يمكن ان تحط من كرامته
وحقه في حيازة الملكيات الخاصة وكذلك ، التخالف القوانين وال تتعارض مع حرية اآلخرين

وحقه ، التنقل واختيار مكان االقامة داخل حدود دولته ومغادرتها والعودة اليهاحقه في حرية 
 )١٦(. امام القانون واالعتراف بشخصيته القانونية وحماية القانون لهمساواةفي ال

٢-  والرئاسية ،والمحلية ،التشريعية( وتتمثل بحق المشاركة في االنتخابات( 
والمشاركة في القرار السياسي من خالل انتسابه الى ، نتخاباتوحقه في الترشيح لهذه اال

فضال عن حقه في تقلد ،االحزاب والجمعيات والمنتديات المدنية والنقابات العمالية والمهنية
 )١٧( .والحق في التجمع والتظاهر السلمي، الوظائف العامة في الدولة

٣-    : حقوق االقتصادية للمواطن بحق وتتمثل ال
كماتتمثل الحقوق ، العمل والحرية النقابية وكذلك حقه في اقامة المشروعات الخاصة

وتوفير الحماية االجتماعية ، االجتماعية لكل مواطن في حد ادنى من الرفاه االجتماعي
 في بيئة والحق،والحق في الغذاء الكاِف والمسكن والتنمية االجتماعية ،والرعاية الصحية

اما الحقوق الثقافية فهي حق كل مواطن في التعليم والوصول الى  .نظيفة وخدمات كافية
فضال عن حرية الراى والمعتقدات وصون ثقافة ، منابر العلم ووسائل الثقافة بكل اتجاهاتها

 )١٨( .االقليات
 

لمواطَن نتيجة منطقية للحقوق والحريات األساسية المترتبة  الواجبات المترتبة على ادتع   
فمقابل هذه الحقوق تأتي الواجبات التي على المواطنين تأديتها بشكل متسأو بين الجميع ، عليها
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الهدف منها مصلحة الفرد والدولة ، فهي عالقة تبادلية، ودون تمييز ألي سبب من األسباب
  .وتحسين أوضاع المجتمع وتطويره

 
    فالمواطن عندما يلتزم بهذا الواجب يكون بالضرورة 

وبالتأكيد فإن هذا الدعم في النهاية يعود إليه على شكل ، مساهماً في دعم وتنمية اقتصاد الدولة
 تستطيع الدولة توفيره فالضمان االجتماعي مثالً، خدمات وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية

لذا فهي ضرورية الستمرارية ، من خالل هذه الضرائب التي تُعد أحد الموارد األساسية للدولة
  )١٩(.الدولة والمجتمع

    ع عن طريق السلطةألن هذه القوانين تُشر 
فهي حكماً ستكون ، لى الجميع دون تمييزوبما أنها ستُطبق ع، التشريعية التي ينتخبها الشعب

 تحقيق فضالً عن، محترمة من قبل المواطن ألنها تحقق له األمن والنظام والحماية المطلوبة
  )٢٠(. والديمقراطية لجميع مواطني الدولةمساواةال

 
ولكن أبرزها ما ، المواطنونكل السلوكيات اإليجابية التي يسلكها  هذا الواجب يتمثل في   

فهو واجب مطلوب من كل مواطن للدفاع عن وطنه ومواطنيه في حاالت ، يسمى بخدمة العلم
وهو واجب منطقي ألنه سيدافع عن دولة حققت له مواطنيته الحرة والكريمة من ، السلم والحرب

فضالً عن ، في الحكمخالل ما وفرته له من حقوق وحريات وخدمات مكّنته بالتالي من المشاركة 
مما يعزز االنتماء الوطني ،  بين أفراد الشعبمساواةالشعور بالعدل من خالل تحقيق مبدأ ال

  )٢١(.لديه
بغض النظر عن أية ،  االجتماعيةمساواةإن مبدأ المواطنة القائم على الحرية والعدالة وال   

ويبعد أي خطر داخلي أو ،  كبيراًينزع فتيل أي نوع من أنواع الفتنة مهما كان، انتماءات أخرى
ألن الشعب بكامله وبحرية مطلقة سيدافع بكل ، خارجي محتمل على الدولة مهما كان فظيعاً
  )٢٢(. بين جميع مواطنيها بال استثناءمساواةإمكاناته وطاقاته عن دولته المتّسمة بالعدالة وال

ى تغليب االنتماء إلى الوطن على أي إن كل ما تقدم يتطلّب باألساس تربية مواطنية تعمل عل  
 قد قامت بوظيفتها الفعليه التي تمكّنها من المواطنةوهنا بالذات يمكننا القول إن . انتماء آخر

في ، الوصول إلى أهدافها بإعداد المواطنين وتنميتهم وفتح وعيهم السياسي واإلنساني وتعزيزه
  .راطي يحترم مواطنيهظل نظام يستحق أن نقول عنه أنه بالفعل نظام ديمق
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 : ان استخدام المنهج يعتمد على الظاهرة المدروسة وطبيعة البحث فرضت

  :على الباحثة استخدام 
.خدام منهج المسح االجتماعي بطريقة العينة العشوائية الغير  تم است

نه دراسة أويعرف ب، حد المناهج الرئيسة المستخدمة في تفسير البحوث الوصفيةأوهو ، منتظمة
   )٢٣(.للظروف االجتماعية التي تؤثر في مجتمع معين

 :.سجيل تأريخه  يهتم هذا المنهج بدراسة المجتمع األنساني من خالل ت
نه اوحضارته وثقافته واألحداث األجتماعية فيه ولما كان الباحث هو الذي يستخدم هذا المنهج ف

اليستطيع مالحظة األحداث الماضية بنفسه بصورة مباشرة األمر الذي يدفعه الى األعتماد على 
ويذهب الباحث ولها أو يتطرق اليها اقرب المصادر الى األحداث التي تنأالشواهد الالزمة من 

الذي يستخدم هذا المنهج الى األليات التأريخية كالوثائق والمصادر المتعلقة بالحدث أو الظاهرة 
  .)٢٤(ا طابع التحليل والنقد ومعرفة اسباب حدوثها يغلب عليهبطريقةاألجتماعية ويدرسها 

 
  .جتمع مدينة الموصل الذين يعيشون في مدينة الموصلهو افراد م: المجال البشري  -١
 .العراق/ركز محافظة نينوىهي م: المجال المكاني  -٢
لغاية ١٠/١/٢٠١٨يتمثل المجال الزماني للبحث بالفترة الممتدة من الى :المجال الزماني  -٣

١٠/٤/٢٠١٨. 
 : توزيعها على تم )ظمةمنتال غيرعشوائية بالعينة ال(عينة ال تمثلت 

) االستبيان(دوات البحث هي أهم أومن . فقطامبحوث) ٥٠(افراد مجتمع مدينة الموصل مكونة من 
لوصول الى ا ومن ثم، على المبحوثين لالجابة عليها داة اساسية يتم من خاللها طرح اسئلةأك

احث الحصول على خاللها الب  المالحظة التي يستطيع منفضال عن.النتائج المرجوة من البحث
 .المعلومات والبيانات من خالل المالحظة

 :  الفرض العلمي هو ظرف أوعالقة أو عنصر يمكن اخضاعة للبحث
ن االحداث التي مر بها المجتمع  عالقة بيهنالك( وان الفرضية االساسية للبحث هي)٢٥(.العلمي

  :لىومنها تتفرع ا).الموصلي و الشعور بالمواطنة
  .ثر سلبا انتشار الفساد في المجتمع على المواطنةيؤ -١
 .وجود الرشوة والمحسوبية القضاء على مصالح الوطن وافرادهيؤدي  -٢
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  :لتحليل البيانات التي حصلت عليها الباحثة من االستمارات عن 
سابي واالنحراف المعياري النسبة المئوية و المتوسط الح طريق اجابات المبحوثين اعتمدت على

  .وعلى التسلسل المرتبي
 

 
  .تحليل البيانات االساسية للبحث -١

  يبين جنس المبحوثين)١(جدول 
 النسبة المئوية التكرار الجنس

 %٥٠ ٢٥ ذكر

 %٥٠ ٢٥ انثى

 %١٠٠ ٥٠ المجموع

لكل % ٥٠ توزيع العينة بالتسأوي بين الذكور واالناثكما هو واضح من الجدول اعاله لقد تم
  واحد منهم

  يبين عمر المبحوثين )٢(جدول يبين
 النسبة المئوية التكرار العمر

٢٠ ١٠ ٣٠-٢٠% 

٣٠ ١٥ ٤٠-٣١% 

١٨ ٩ ٥٠-٤١% 

٣٢ ١٦ ٦٠-٥١% 
 ١٠٠ ٥٠% 

النحراف  بينما ا٤٠،٤٩الجدول اعاله يبين اعمار المبحوثين وان المتوسط الحسابي كان
  ٣٠،٣١المعياري هو

  يبين التحصيل العلمي للمبحوثيٍن)٣(جدول
 النسبة المئوية التكرار التحصيل العلمي

 %١٦ ٨ ابتدائية

 %٢٠ ١٠ ثانوية 

 %٤٠ ٢٠ بكالوريوس

 %٢٤ ١٢ دراسات عليا

 %١٠٠ ٥٠ المجموع
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ادة البكالوريوس يمثل التحصيل العلمي للمبحوثين وان اعلى نسبة كانت الصحاب شه) ٣(جدول 
 .هي من خريجي االبتدائية% )١٦(بينما اقل نسبة هي ،%)٤٠(

  يبين دخل المبحوثين) ٤(جدول
 النسبة المئوية التكرار الدخل الشهري

 %٣٠ ١٥ عالي 

 %٤٦ ٢٣ متوسط

 %٢٤ ١٢ ضعيف

 %١٠٠ ٥٠ المجموع

لذوي الدخل %) ٤٦(من خالل الجدول اعاله تبين ان دخول المبحوثين اعلى نسبة هي  
وان هذا التفأوت يعطينا اراء متباينة .لذوي الدخل الضعيف%٢٤بينما اقل نسبة هي ،المتوسط

 .عن المواطنة
  

  .كلها يبين المواطنة هي مشاركة في الشؤون العامة للدولة) ٥(جدول 
 النسبة المئوية التكرارات االجابة السؤال

 %٤٨ ٢٤ نعم

  %٣٨ ١٩ ال
١ 

  %١٤ ٧ الاعلم
 %١٠٠ ٥٠  المجموع

وهي اغلب اجابات المبحوثين اجابوا بأن المواطنة % ٤٨في الجدول اعاله ان  كما هو مبين   
اجابوا انه ليس من الضروري أن % ١٩بينما فقط ، تعني المشاركةفي الشؤون العامة للدولة

اجابوا بعدم وجود رأي % ١٤ال عن فض،تكون المواطنة هي المشاركة في شؤون الدولة جميعا
 هدفه االساس هي الحياة الحرة الكريمة وتلبية، الن المواطن العراقي هو بسيط.له عن الموضوع
  .متطلباته االساسية
   على المواطنة- اذا وجد في المجتمع -يبين تاثير العنف والتطرف )٦(جدول 

 النسبة المئوية التكرارات االجابة السؤال

 %٦٦ ٣٣ نعم

 %٢٤  ال

٢ 

 %١٠ ٥ الاعلم

 %١٠٠ ٥٠  المجموع
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الجدول ،  ان تفعيل المواطنة تمنع وجود العنف والتطرف النها تقوم على مبدا العدالة والمسأوة
وهي اغلب المبحوثين ان وجود العنف والتطرف في المجتمع %) ٦٦(يبين اجابات  )٦(رقم 

ان العنف والتطرف اليؤثر ) ال(اجابو بـ)%٢٤(بينما فقط ، يؤثر على المواطنة بشكل سلبي
  .لم يعبر عن رأيه %١٠و في حين، على الشعور بالمواطنة

  في عملية مواكبة عجلة التقدم يبين دورالمواطنة تجاه المجتمع) ٧(جدول 
 النسبة المئوية التكرارات االجابة السؤال

 %٧٢ ٣٦ نعم

 %١٨ ٩ ال

٣ 

 %١٠ ٥ الاعلم

 %١٠٠ ٥٠  المجموع

تعد المواطنة فكرة اجتماعية وسياسية وقانونية تساهم في تطور المجتمع من خالل العدالة    
وهذا تبين أيضا من خالل . التي تقدمها ورفع الخالفات التي قد تقع بين المواطنينمساواةوال

بـنعم يوجد للمواطنة %) ٧٢(فأجاب ،دور المواطنة في تقدم المجتمع اجابات المبحوثين عن
 اليوجد عالقه بين )بـال(فقط %) ١٨(بينما اجاب ، دور في عملية مواكبة عجلة التقدم

  .من المبحوثين لم يعبر عن رأيه% ١٠بينما ، وبين تقدم المجتمع، المواطنة
  ى تعزيز المواطنة في المجتمع العراقييبين ان وجود الفساد بجميع اشكاله يؤثر عل)٨(جدول 

 النسبة المئوية التكرارات االجابة السؤال

 %٨٠ ٤٠ نعم

 %١٤ ٧ ال

٤ 

 %٦ ٣ الاعلم

 %١٠٠ ٥٠  المجموع

فهو يزيد من ظهور نزاعات ،ان انتشار الفساد في اي مجتمع له تاثيرات كبيرة على ذلك المجتمع
، وهذا يؤثر على استقرار المجتمع، اد بالمسؤولينفضال عن عدم ثقة االفر، بين المسؤولين

ومن خالل اجابات المبحوثين في الجدول اعاله تبين ، وبالتالي يؤثر على تقدم المجتمع
فقط % ٦و. ان اليوجد تأثير أوربط بين الفساد والمواطنة% ١٤بينما اجاب ، اجاب بـنعم%٨٠

ثر سلبا انتشار الفساد في  يؤاألولى وهيوفي هذا الجدول يتم اثبات الفرضية .لم يعبر عن رأيه
  المجتمع على المواطنة
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  لها دور في اذابة االختالفات المؤثرة على استقرار المجتمع يبين ان المواطنة)٩(جدول 
 النسبة المئوية التكرارات االجابة السؤال

 %٦٢ ٣١ نعم

 %١٨ ٩ ال

٥ 

 %٢٠ ١٠ الاعلم

 %١٠٠ ٥٠  المجموع

مية كبيرة في المجتمع من خالل اذآبة اي خالفات قد تحدث في المجتمع فان أحد ان للمواطنة اه
 ومن خالل الجدول اعاله اجاب المبحوثين -كما ذكرنا سابقا– والعدالة مساواةمقوماتها هي ال

ان للمواطنة فعال دور في أذابة الخالفات بين %)٦٢(اجاب،عن السؤال المطروح في الجدول
والخالفات التي تحدث في ، اي اليوجد عالقة بين المواطنة، بـال%)١٨ (بينما أجاب، االفراد

 .اجاب بـ ال اعلم% ٢٠و، المجتمع
 ٢٠١٤ثير الظروف واالحداث التي مر بها المجتمع العراقي بعد احداث أيبين ت) ١٠(جدول

  اعلى شعور االنتماء للوطن
 النسبة المئوية التكرارات االجابة السؤال

 %٤٠ ٢٠ نعم

 %٢٨ ١٤ ال

٦ 

 %٣٢ ١٦ الاعلم

 %١٠٠ ٥٠  المجموع

في الظروف غير المستقرة الي مجتمع قد يترك انعدام االستقرار آثار كثيره على المجتمع    
ولكن مع زوال االزمة وعودة الحياة نجد ان ، ومن ضمنها هي الشعور بالمواطنة وحب الوطن

 المواطنة هو ماأكدته اجابات المبحوثين الشعور الحقيقي هو الذي يستمر وان حب الوطن وقوة
بينما فقط ،وهي النسبة االعلى% ٤٠وبنسبة،  عليهم٢٠١٤عند طرح الباحثة عن تاثير احداث 

اقتصرت اجاباته % ٣٢ بينما.اجاب ان هذه الظروف تؤثر على شعور االنتماء% ٢٨
 يوجد عالقة حث وهيومن خالل بيانات هذا الجدول يتم اثبات الفرضية االساسية للب.بـالاعلم

  ن الظروف واالحداث التي يمر بها المجتمع وبين الشعور بالمواطنةبي
  ن الرشوة والواسطة هي وسائل تقضي على مصالح الوطن وافرادهأيبين ) ١١(جدول 

 النسبة المئوية التكرارات االجابة السؤال

 ٧ %٦٨ ٣٤ نعم

 %٢٤ ١٢ ال
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 %٨ ٤ الاعلم

 ١٠٠ ٥٠  المجموع

، تم تسليط الضوء عليه كثيرا من قبل الباحثين، رشوة والواسطة هوموضوع مهم وخطيران ال
ولهذا قامت الباحثة بطرح السؤال في الجدول اعاله ان كانت تقضي على مصالح الوطن ام 

اجاب % ٢٤بينما فقط .انه فعال تقضي على مصالح الوطن وهذه النسبة االعلى% ٦٨ال؟واجاب 
وجود الرشوة  يؤدي هل وهنا تم اثبات الفرضية الثانية للبحث وهي. اجاب ال اعلم% ٨ و.ال

  ؟والمحسوبية القضاء على مصالح الوطن وأفراده
  

  .يبين االلتزام بالواجب يخدم المجتمع) ١٢(جدول 
 النسبة المئوية التكرارات االجابة السؤال

 %٦٢ ٣١ نعم

 %٢٤ ١٢ ال

٨ 

 %١٤ ٧ علمالا

 %١٠٠ ٥٠  المجموع

 ان المجتمع مكون من مجموعة أفراد يتوزعون بين مجموعة مؤسسات لكل منهم دور   
وكما مبين في الجدول . وان عجلة التطور تقوم على هذا التوزيع لالدوار، ومركز يلتزم به

ستمر يواكب ان االلتزام بالواجب يخدم المجتمع ويجعله في تقدم وتطور م % ٦٢اعاله اجاب 
من المبحوثين باالجابة % ١٤بينما اجاب ، بـال% ٢٤بينما اجاب ، فيها باقي المجتمعات

 .وهي الاعلم، المحايدة

  .رضى االفراد عما قدموه للمجتمع من واجبات والتزامات بن مدىيي) ١٣(جدول 
 النسبة المئوية التكرارات االجابة السؤال

 %٢٢ ١١ نعم

 %٤٢ ٢١ ال

٩ 

 %٣٦ ١٨ الاعلم

 %١٠٠ ٥٠  المجموع

هل الجميع يشعرون ، ولكن السؤال المهم، كما هو معلوم ان لكل فرد دور في المجتمع   
وهذا تبين من خالل سؤالنا للمبحوثين كما هو مبين في ، بالرضا عن ماقدموه من واجبات ؟

 اذا كان وهذه نتيجة طبيعية، انهم اليشعرون بالرضا عما قدموه% ٢١فأجاب ، )١٤(جدول
انهم % ٢٢في حين اجاب ، ومسيرته ال يوجود فيه اي تقدم، المجتمع فيه خالفات وغير مستقر
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اآل انهم ،  ففي كل مجتمع فيه افراد يقدمون اعماال متميزة للمجتمع.يشعرون بالرضا عما قدموه
  .بانهم اليعلمون ان كانوا يشعرون بالرضا أم ال% ٣٦بينما اجاب ، أحيانا يكونون قلة

من  الحقوق الفراد المجتمع العراقي تسلسل مرتبي يبين بناءاعلى ماذا يتم اعطاء) ١٤(جدول 
  .وجهة نظره االفراد

النسبة  التكرارات االجابة السؤال
 المئوية

تسلسل 
 مرتبي

 ١ %٣٨ ٤٧ الطائفية

 ٢ %٣٢ ٤٠ المصالح

الموازنة 
بين الحقوق 

 والواجبات

٣ %١٦ ٢٠ 

 ٤ %١٤ ١٨ الجنس

١٠ 

المسأولة 
 والعدالة

٥ %٦ ٨ 

   ١٢٣  المجموع

الجدول اعاله يبن اجابات المبحوثين من وجهة نظرهم بناءا على ماذا يتم اعطاء الحقوق    
من التسلسل المرتبي جاءت الطائفية  في المرتبة األولى: فكانت اجاباتهم كالتالي، والحريات؟

المصالح في المرتبة الثانية  وكانت، حقوقوللمصالح دور ايضا في عملية توزيع ال،%٣٨بنسبة
جاءت في  بينما عملية التوازن بين الحقوق والواجبات% ٣٢بنسبة ، من التسلسل المرتبي
% ١٤كان لجنس الفرد ايضا دور وبنسبة ، اما في المرتبة الرابعه% ١٦المرتبة الثالثة وبنسبة

  .فقط% ٦ والعدالة وبنسبة مساواةاما في المرتبة االخيرة كات ال
   )١٥(جدول 
  ي لكل ما يخص امور الدولة بعد تحرير الموصلأتسلسل مرتبي يبين ما هو مستوى ابداء حرية الر

 تسلسل مرتبي النسبة المئوية التكرارات االجابة السؤال

 ١ %٥٢ ٢٦ مستوى عالي

 ٢ %٢٤ ٢٣ مستوى وسط

 ٣ %١٤ ١٩ مستوى ضعيف

١١ 

 ٤ %١٠ ٧ مستوى متدني

   ٥٠  المجموع
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ومن ثم الى  الى تراكمات حرية الرأي من االمور المهمة جدا والتي تمنع وجود كبت قد تؤدي 
من % ٥٢عن ابداء حرية الرأي اجاب ) ١٦(ومن خالل التسلسل المرتبي لجدول، الثورات

في حين كان ، وهذا كان بالمرتبة األولى، المبحوثين ان ابدائهم الرائهم بحرية وبمستوى عالي
وفي المرتبة الثالثة من التسلسل المرتبي ،  وسط في المرتبة الثانية من التسلسل المرتبيمستوى

اما المستوى المتدني فكان ، مستوى ابداء الرأي في كل مايخص امور الدولة هو مستوى ضعيف
 .في المرتبة الرابعة واالخيرة

  .اد التمسك بهاتسلسل مرتبي يبين اي من االنتماءات التالية يفضل االفر) ١٦(جدول 
 مرتبي تسلسل النسبة المئوية التكرارات االجابة السؤال

 ١ %٣٦ ٢٨ االنتماء للعشيرة

 ٢ %٢٩ ٢٣ االنتماء للوطن

 ٣ %٢٤ ١٩ االنتماء للمذهب

١٢ 

 ٤ %٩ ٧ االنتماء لالمة

   ٧٧  المجموع

 فبدالً من أن . العراقي إن من الطبيعي أن ينعكس التنوع االجتماعي أعاله في والءات اإلنسان  
يتوجه بوالئه نحو الوطن األكبر ؛ فان عدداً مهما من الناس ربما توجهت والءاتهم نحو الدين أو 

فيضعف بالنتيجة ، الخ التي ينتمي إليها..... .الطائفة الدينية أو القومية أو األسرة أو العشيرة
لكنها ال تلغيها والمطلوب إن تتالئم معها ،  فالمواطنة تتسامى على الفئوية.الشعور بالمواطنة لديه

 ومن خالل التسلسل المرتبي اعاله .وتتعايش ؛ لتكون المواطنة بوتقة تنصهر فيها كل االنتماءات
وفي المرتبة الثانية جاء الوالء واالنتماء ، تبين انه جاء في المرتبة األولى االنتماء للعشيرة

  .وفي المرتبة االخيرة جاء االنتماء لالمة، للمذهبالمرتبة الثالثة جاء االنتماء وفي،للوطن
  )١٧(جدول

  ؟٢٠١٤تسلسل مرتبي يبين ماهي الحقوق والحريات التي كانت متوفرة في المجتمع العراقي قبل احداث 
 تسلسل مرتبي النسبة المئوية التكرارات االجابة السؤال

 ١ %٢٣ ٣٥ التعليمحق   - أ

 ٢ %٢٢ ٣٢ الماء والكهرباء خدمات - ب

 ٣ %٢٠ ٣٠ حق السكن - ت

 ٤ %١٤ ٢٠   حق السفر - ث

 ٥ %١٣ ١٩ حق العمل - ج

١٣ 

 ٦ %٦ ٩ حرية المظاهرات - ح
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 ٧ %٥ ٧ حق اقامة احزاب - خ

   ١٤٦  المجموع

  ؟يبين ماهي الحقوق والحريات المتوفرة في المجتمع العراقي بعد تحرير الموصل) ١٨(جدول 
 رتبيتسلسل م النسبة المئوية التكرارات االجابة السؤال

 ١ %٢٢ ١٧ . حق التعليم  - أ

 ٢ %١٩ ١٤ خدمات الماء والكهرباء - ب

 ٣ %١٧ ١٣ حق السفر - ت

  ٤ %١٣ ١٠ حق السكن - ث
 ٥ %١٢ ٩ حق العمل - ج

 ٦ %٩ ٧ حرية المظاهرات - ح

١٤ 

 حق اقامة  - خ

 احزاب

٧ %٧ ٥ 

   ٧٥  المجموع

ن أو المجتمع حقوقاً مثلما تفرض المواطنة واجبات على الفرد تجاه وطنه ؛ فإنها تحدد على الوط
 ولمعرفة ماالذي حصل عليه المبحوثين من حقوقهم بوصفهم مواطنين في هذا .تجاه أبنائه

اي ،  )٢٠١٤احداث (تم طرح سؤال عن الحقوق والحريات المتوفرة قبل االحداث المجتمع ؛ فقد
ن جدول لكل م وهذا كما هو مبين في التسلسل المرتبي،وبعد تحرير الموصل، قبل دخول داعش

جاء في المرتبة األولى حق  ،وبعد تحرير الموصل فقبل دخول داعش، )١٩(و جدول )١٨(
اذ ن التعليم من المؤسسات ،%٢٢بنسبةا ١٩بينما جدول ، ١٨جدول  في%٢٣أجاب فيها  التعليم

اما في المرتبة الثانية فقد كان حق الحصول على الخدمات العامة ،التي بنهوضها ينهض المجتمع
بينما ، %٢٢ جاء بنسبة ١٨ففي جدول .رباء وماء في المرتبة الثانية من التسلسل المرتبيمن كه

في % ٢٠في حين في المرتبة الثالثة احتل حق السكن بنسبة،%١٩ جاءت بنسبة ١٩في جدول 
ليحتل المرتبة % ١٣ فان حق السكن تراجعت النسبة الى ١٩ بينما في جدول ١٨جدول 
قول من خالل ماتقدم من الفرق في التسلسل المرتبي للبيانات هنالك فرق اذا نستطيع ان ن.الرابعة

واضح في الخدمات ماقبل داعش ومرحلة مابعد التحرير أي ان بسبب األوضاع هنالك تدهور 
وتراجع في الحقوق فأصبح من الصعوبة الحصول على الحقوق والتي هي مهمة مثل السكن 

  .ل الجدولين السابقين وهذا واضح من خال.والتنقل وحق العمل
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  . االفراد التوازي الواجبات التي يقدموها للمجتمع عليهايبين الحقوق التي يحصل)١٩(جدول 
 النسبة المئوية التكرارات االجابة السؤال

 ٤٤ ٢٢ نعم

 ٢٦ ١٣ ال

١٥ 

 ٣٠ ١٥ الاعلم

 ١٠٠ ٥٠  المجموع

، الحق مقابل الواجب، ل حضارة الحقوق والواجبات وهي اساس ك ان عملية التوازن بين  
لذلك ، خذأخذ بال عطاء وال عطاء بال أوال ، والواجب عطاء، والواجب مقابل الحق والحق اخذ

ارتبط الحق بالقانون اكثر من ارتباطه بالواجبات فالحقوق يحميها القانون والواجبات التزام 
 والتفاني في حمايته اخالقي فردي في النواحي العاطفية لحب الوطن والحرص على تقدمه

هل الحقوق التي يحصل : من خالل طرح سؤال الباحثة عن  )٢٠(وفي جدول ، واستقراره
، ان اليوجد توازن بين الحقوق والواجبات% ٤٤أجاب ، عليها توازي الواجب المفروض عليه

هذا اي ان ، اليعلم% ٣٠بينما ، وجود ال اي انه يوجد موازاة بين العمليتين% ٢٦بينما اجاب 
  .ماهي حقوقهم يعني وجود نسبة من المواطنين اليعلمون

 
 

وبالتالي يعمل على ايجاد خلل بعملية ، يؤثر على المواطنة، ان الفساد اذا انتشر بمجتمع -١
ويجعل المجتمع يتأخر في ،  على كل المصالح العامة للمجتمعويقضي، الحقوق والواجبات

  .وهنا تم اثبات الفرضية األولى للبحث بان الفساد يؤثر سلبا على المجتمع. مواكبة التطور
 فضال عن الرشوة .ان وجود العنف والتطرف في المجتمع يؤثر على المواطنة بشكل سلبي -٢

وهذا تبين من خالل اغلب اجابات ، والمحسوبية هي وسائل تقضي على مصالح الوطن
 .الثانية وهنا تم اثبات الفرضية.المبحوثين

وهذا ما اكده اغلب ،وبين تقدم المجتمع وتطوره، وجود عالقة بين تنشيط المواطنة في المجتمع -٣
 .اذ أن المواطنة لها دور حقيقي وفعال في اذابة االختالفات الموجودة في المجتمع،.المبحوثين

لذا فان ،ابقا ان المواطنة تقوم في مجتمع يتمتع بالسيادة الداخلية والخارجيةكما ذكرنا س -٤
 هي مرحلة اسثنائية لم ٢٠١٤العراقي في احداث  الظروف واالحداث التي مر بها المجتمع

 .ولها تأثير واضح على المواطنة، يكن للمواطنة وجود
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وهذا من ، اقي الزال موجوداً وبقوةتبين ايضا ان االلتزام بالواجب من قبل افراد المجتمع العر -٥
وطريق يفتح للمجتمع ، وهذا له مردود ايجابي على المجتمع، خالل اغلب اجابات المبحوثين

 .بشكل سريع العراقي التقدم

تبين انه من خالل البيانات واجابات المبحوثين ان المواطنة جزء اليتجزأ من  ومن اهم النتائج -٦
فأصبح ، ية الرأي في كل مايخص امور الدولة قد زادتحر، وبعد تحرير الموصل، حياتهم

 .المواطن العراقي يعبر عن اعتراضة على الحكومة بدون خوف
اذ ان العشيرة كان لها دور ، واالنتماء للوطن، ان اقوى انتماء لالفراد هو االنتماء للعشيرة -٧

 .مهمةوأصبح لها دور مهم ومكانة سياسية ، كبير في الفترة االخيرة وبشكل واضح

، يوجود تراجع في نسب الخدمات في اآلونة االخيرة باالخص فيما يخص خدمات الماء -٨
 .وحرية العمل بشكل ملحوظ، والتنقل،والكهرباء

تقدم ،  من خالل هذا البحث الذي قامت به الباحثة والجهد المتواضع
:مجموعة من التوصيات ابرزها 

على اهمية - وباألخص الشرائح البسيطة-شرائح المجتمعنشر الوعي بين جميع فئات و -١
وانما هي جزء اساسي من نجاح أي ، بأن المواطنة ليست شعارات فقط.المواطنة بشكل واسع

 .ويقوم المجتمع بدوره بشكل صحيح، يأخذالفرد حقوقه فبسببها، مجتمع وتقدمه

ر كل المستلزمات ضرورة اعطاء كل الحقوق والحريات الخاصة بالفرد العراقي وتوفي -٢
المفروضة عليه في كل تحركاته والتي تبعده عن المواطنة  ورفع القيود االمنية، االساسية له

 .وعن حب الوطن

 من أجل خدمة .البحث عن الفساد المخفي الموجود في أغلب مؤسسات الدولة والتخلص منه -٣
 .المجتمع والمصلحه العامة

 
 

مفهوم المواطنة بعد تحرير الموصل دراسة ميدانية في مدينة (راسة عن تروم الباحثة القيام بد
وان هذا البحث هو ، لذا ارجو االجابة على االسئلة بكل دقة وعدم ترك اي سؤال)الموصل

  لذا الداعي لذكر االسم.الغراض البحث العلمي
 

 ( ) انثى ) (ذكر  الجنس -١

  ) (العمر -٢

 . ( )دراسات عليا    ( ) جامعة ( ) ثانوية  ( )ائية ابتد:التحصيل العلمي  -٣
  .) ( ضعيف ) ( متوسط )  ( عالي: مستوى الدخل الشهري -٤
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 (ال اعلم ،) (  ال  ، ) (نعم  كلها ؟ هل تعتقد ان المواطنة هي المشاركة في الشؤون العامة للدولة ١س
.(  

، ) (ال  ،( )  على مفهوم المواطنة ؟نعم-  اذا وجد في المجتمع -  هل يؤثر العنف والتطرف ٢  س
  ). (الاعلم

  ،) (الاعلم ،( )ال ،( ) هل تعتقد ان المواطنة تجعل المجتمع يواكب عجلة التقدم ؟نعم ٣س
 ،( )لعراقي ؟نعم هل تعتقد ان وجود الفساد بجميع اشكاله يؤثر على تعزيز المواطنة في المجتمع ا٤س 
  ). ( الاعلم ،( )ال
ال  ،) (ال ،) ( هل تعتقد ان المواطنة تذوب فيها االختالفات المؤثرة على استقرار المجتمع ؟نعم٥س

  ). (اعلم
 اثرت على شعور ٢٠١٤هل تعتقد ان الظروف واالحداث التي مر بها المجتمع العراقي بعد احداث ٦س

      ) (اعلمال، ) (ال  ( )االنتماء للوطن ؟نعم 
  ) (ال  ،) ( هل تعتقد ان الرشوة والواسطة هي وسائل تقضي على مصالح الوطن وافراده ؟نعم ٧س

  ). (الاعلم
 

       ). (الاعلم  ،) (ال ، ) (والتزامك به يخدم المجتمع ؟نعم ، ان عليك واجب تقدمه للوطن  هل تعتقد٨س
  ، ) (ال ،) (راضي عما قدمته للمجتمع من واجبات والتزامات ؟ نعم  هل انت ٩س

  ). (الاعلم 
   برايك بناءاً على ماذا يتم اعطا ءالحقوق الفراد المجتمع العراقي هل على اساس ؟١٠س
   المصالح -  د  الموازنة بين الواجبات والحقوق- ج  والعدالةمساواة ال–ب   الجنس- ا 
     الطائفية– ه  

  رى تذكر اخ- و
   ما هو مستوى ابداء حرية الراي لكل ما يخص امور الدولة بعد تحرير الموصل ؟ ١١س
   مستوى متدني–د      مستوى ضعيف-  ج   مستوى وسط - ب    مستوى عالي- ا

  )يمكنك االختيار الكثر من اجابة (  اي من االنتماءات التالية تفضل التمسك بها ؟ ١٢س
    االنتماء لالمة- ج  االنتماء للمذهب– ت  نتماء للوطن اال-ب  االنتماء للعشيرة- ا
   اخرى تذكر-ح 

يمكنك ( ؟ ٢٠١٤ ماهي الحقوق والحريات التي كانت متوفرة في المجتمع العراقي قبل احداث ١٣س
  )اختيار اكثر من اجابة

 .الخ...مثل الماء والكهرباء اساسية عامة خدمات  -  د

 ).  .(حرية المظاهرات  -  ذ
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 )  (..حق التعليم  -  ر

 ).  .(حق العمل  -  ز

 ).  .(حق اقامة احزاب -  س
  ).  .(حق السكن -  ش

يمكنك اختيار اكثر ( ماهي الحقوق والحريات المتوفرة في المجتمع العراقي بعد تحرير الموصل ؟١٤س
  )من اجابة

 .الخ...مثل الماء والكهرباء اساسية عامة خدمات  -  أ

 ).  (حرية المظاهرات  - ب
 ).  ( حق التعليم - ت

 ).  ( حق العمل - ث

 ).  (مة احزاب حق اقا  -  ج

 ).  ( حق السكن  -  ح

 ).  (حق التنقل   -  خ
  ).  ( حق السفر  -  د
 ، ) (ال، ) (هل تعتقد ان الحقوق التي تحصل عليها التوازي الواجبات التي تقدمها للمجتمع؟ نعم ١٥س 

 ). (ال اعلم
 

                                         
 ٣٤٣ص،٢٠٠٢،القاهرة،دار الحديث،ابن منظور، لسان العرب، المجلد التاسع) ١(

 ٥٥ص ،١٩٩٥،االسكندرية،قاموس علم االجتماع، دار المعرف الجامعية، محمد عاطف غيث) ٢(

الجزء  ،بسيوني علي عبد الرحمن، فلسفه المواطنة والتطور االقتصادي للتنمية في البحرين) ٣(
 ٦ص، ٢٠١٤.الثاني

الطبعة ،لبنان_موسوعة عالم السياسية، دار نوبليس، بيروت ،اسعد مفرج ولجنة من الباحثين) ٤(
 .١٧٦ص ،الجزءالرابع والعشرون ،٢٠١١،الثانية

  .٧٩ص ٢٠١٦لبنان، _ دار النهضة العربية، بيروت ،وصول الحر الى المعلوماتفوز عبداهللا، ال) ٥(
  .٨٠ص ،المصدر نفسه )٦(
العدد ، المستقبل العربي، قطر–الدوحة ، مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية،على خليفة الكواري )٧(

 ٧٧، ص ٢٠٠٤، ٣٠

 .٨٢ ص ،مصدر سابق، فوز عبداهللا، الوصول الحر الى المعلومات )٨(

الهيئة ، المركز القومي للترجمة،ترجمة سونيا محمود،مالمواطنة؟،دومنيك شانبروكريستيان باشولييه) ٩(
  .١٤ص ٢٠١٦الجزيزة القاهرة،العامة لشؤؤن المطابع االمبرية

 .٨٨ص ،مصدر سابق،علي خليفة الكواري) ١٠(
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، لية االجتماعية لدى الطالب الجامعيابو الفتوح بو هريرة، قيم المواطنة وعالقتها بتعزيز المسؤو) ١١(
اطروحة دكتوراة مقدمة الى ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة محمد خيضر بسكرة

 ٣٨.ص ،٢٠١٥ ،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 العدد  وهران،مجلة تاريخ العلوم،جامعة ،والهوية وسياق الدولة المواطنة ،السالم موكيلدعب)١٢(
 .٣٢ص،ولاأل

، ١٣٠ العدد ،المعاهدات في االسالم، دستور المدينة نموذجا، مجلة الوحدة االسالمية، على ناصر) ١٣(
 .٩٥ص ،٢٠١٢

 .٨٣ص ،مصدر سابق، فوز عبدهللا، الوصول الحر للمعلومات) ١٤(

- ٢٠٠٥الثقافة السياسية وانعكاساتها على مفهوم الدولة لدى الشباب للفترة ،وسام محمد جميل صقر)١٥(
رسالة ماجستير، جامعة االزهر، كلية االقتصاد ، دراسة ميدانية على طلبة قطاع غزة،٢٠٠٩

 .١٢١ص،٢٠١٠غزة، ،والعلوم االدارية

 ١٠ص ،٢٠٠٨مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان، القاهرة، ،سامح فوزي، المواطنة) ١٦(

  ١٢ص ، المصدر نفسه)١٧(
ه، ما المواطنة، المركز القومي للترجمة، ترجمة سونيا محمود  دومينيك شانبر وكريستيان باشوليي)١٨(

  .١٢٩، ص٢٠١٦نجا، 
 

بحث ،المواطنة في الفكر الغربي المعاصر من منظور اسالمي،عثمان بن صالح العامر) ١٩(
كلية المعلمين، المملكة ،٢٠٠٣المجلد التاسع عشر، العدد األول، ، مجلة جامعة دمشق،منشور

  ٢١٣ص ،العربية السعودية
 ،٢٠٠٦الطبعة الخامسة،  ،المركز الثقافي العربي، بيان من اجل الديمقراطية ،برهان غليون) ٢٠(

 ٤ص لبنان–بيروت

العراق ،المواطنة بين السياسة الشرعية والتحديات المعاصرة،عالء الدين عبد الرزاق جنكو) ٢١(
  ١٣٥ص ، ١١العدد،٣المجلد ،٢٠١٤بحث منشورلمؤتمر في مركز الزهاوي ، سليمانية

  ٢١٩ص ،عثمان بن صالح العمر، مصدر سابق) ٢٢(
 –استراتيجة البحث االجتماعي، دار اسامة للنشر والتوزيع، االردن ، ناريمان يونس لهلوب.د) ٢٣(

 ١٥٤ص ،٢٠١١الطبعة األولى، ،عمان

 ،دنمناهج البحث في علم األجتماع، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األر، معن خليل عمر) ٢٤(
  .١٥٩ص ،٢٠٠٤

  .١١٩ص ، معن خليل عمر، مصدر سابق) ٢٥(
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  تاريخ استالم البحث
٧/٥/٢٠١٨ 

  تاريخ قبول النشر
١/٧/٢٠١٨ 

 
يهدف البحث إلى التعرف على مدى إسهام األسرة الموصلية في تنمية طموحات أبنائها            
قد توصل البحث من خالل دراسة ميدانية طبقت على عينة من األسـر الموصـلية إن                مهنياً، و 

لألسرة إسهاماً في تنمية وتوجيه طموحات أبنائها مهنياً، إال أنها ال تنفرد لوحدها في توجيـه                
  .  تلك الطموحات المهنية بل تشاركها في ذلك العديد من المتغيرات منها التطورات التكنولوجية

Mosuli families Contributions to the Development of their Children's  
Occupational Ambitions (A Field Study) 

Lecture: Hanaa jasim AL-Sabawy  
Abstract:-   
This research aims to identify how far the Mosuli families contribution 
to develop their children's ambitions professionally, and during the 
study of a budget that applied for sample Mosuli families, the research 
has found out that the Mosuli family has contributed in developing and 
guiding their sons' ambitions occupationally. The family is not the only 
factor that guiding those professional ambitions, but there are a 
number of variables such as technological developm 

 
 يولـد وتولـد معـه     يعد الطموح المهني مطلبا أساسياً يسعى الفرد إلى تحقيقه، فاإلنسان         

 فنجد تقدم   ،ة حياته وطموحات وتطلعات عريضة تنمو وتزدهر معه طوال مسير       قدرات ومواهب   
األمم وبناؤها يستند بشكل أساس على أبناءهم من خالل منجزاتهم ونجاحاتهم الكبيرة فكلما ارتقى              
المجتمع في إعداد األفراد الطموحين المتحمسين للنجاح والمثابرة، وبالتـالي زادت قـدرة ذلـك             

ك الطاقات الفاعلة في المجتمع     المجتمع على دفع عجلة التطور والتقدم نحو األمام واإلفادِة من تل          
والمحركة والقادرة على اإلبداع واإلنتاج وذلك لقيادة اقتصاد البلد، فسالمة المجتمع يعتمد علـى              
الفرد بوصفه صانع المستقبل والغاية المنشودة للعملية التنموية برمتها، فالطموح هو أساس كـل              

                                         
 .، مركز دراسات الموصل، جامعة الموصلالتاريخية واالجتماعيةمدرس، قسم الدراسات  *
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هتمام كبيـر مـن قبـل البـاحثين         تقدم ونجاح في المجتمع وهو من الموضوعات الذي حظي با         
  .  الرتباطه بحياة األفراد لذا ارتأينا من خالل البحث الخوض في دراسته

 األول عن اإلطار المنهجي للبحـث، أمـا         ثتضمن البحث أربعة مباحث، اختص المبح     
المبحث الثاني فجاء بعنوان األسرة والطموح المهني أما الثالث فقد اختص عن الطموح المهنـي               

مية، في حين تضمن المبحث الرابع عرضاً لنتائج الدراسـة الميدانيـة وأهـم التوصـيات                والتن
  . والمقترحات

 
١- :-            تمثل األسرة اإلطار المرجعي للفرد والتي تمتلـك القـدرة فـي

 وتختلف بل تتباين من أسـرة  عرق تتنوالتأثير على بلورة شخصية أبنائها وصياغتها بأساليب وط      
ألخرى، وفي عملية التنشئة االجتماعية يكتسب الفرد العديد من المفاهيم والقيم وطريقة التفكيـر              
فيتأثر الفرد داخل إطار ذلك المحيط األسري منذ والدته ويستمر تأثيرها طوال حياتـه وبالتـالي           

بال، فكل أسرة تطمح إلى أن يصل أبناؤها        تؤثر بشكل واضح حتى في مجال اختياره لمهنته مستق        
إلى درجات علمية عالية  وهذا يتوقف بطبيعة الحال على الظـروف االجتماعيـة واالقتـصادية     
المحيطة به ووفقا لتلك المكتسبات إما أن تكون األسرة صـالحة وايجابيـة فـي نمـو وتحديـد              

صاً منتجاً يفيد مجتمعه وعائلتـه   ومالئمة لقدراتهم وإمكاناتهم فيصبح شخ   ،طموحات مهنية واقعية  
ويحقق ذاته ويطمح أن يحقق أهدافا واقعية في الحياة أو قد تكون على العكس من ذلـك فـي أن          

 وغير متفقة مع ميولهم     ،تكون غير صالحة في نمو مستوى من الطموحات غير عقالنية وواقعية          
 باإلحباط والفشل في حياتـه      مما ينعكس سلباً على خسارة للمجتمع أوالً وعلى الفرد في الشعور          

  . المهنية
لذا جاء بحثنا ليتناول مدى إسهام األسرة في تنمية الطموحات المهنية ألبنائها سواء أكان              

  . ايجابياً أم سلبياً متخذين من مدينة الموصل أنموذجا للدراسة
٢- :- ا التعرف على مدى إسهام األسرة الموصلية في تحديد طموحات أبنائه

  . المهنية
٣- :- تتجلى أهمية البحث بما يأتي:-   
 تعود أهمية الدراسة إلى أهمية موضوع الطموح المهني ومدى إسهام األسرة بوصفها الوعاء              -١

النابض والمسؤول عن تحديد تلك الطموحات إما بارتفاعها أو انخفاضـها ومـدى أهميـة تلـك       
  . الطموحات في عملية التنمية

ن االستفادة من النتائج المتوخاة من البحث في إفادة الباحثين مـن إجـراء عديـد مـن                   يمك -٢
  .الدراسات والبحوث المستقبلية
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٤- :-   
١- ) Ambition ( هدف ذو مستوى محدد يتوقع أو يتطلع الفرد إلى تحقيقه في جانب

هذا الهدف لدى الفرد ذاته باختالف جوانب الحياة كما معين من حياته وتختلف درجة أهمية 
بين األفراد من الجانب الواحد ويتحدد مستوى هذا الهدف وأهميته في ضوء  تختلف هذه الدرجة

  . )١(اإلطار المرجعي للفرد
 سمة من السمات التي تدخل في تكوين شخصية الفرد تختلف هذه السمة من -:ويعرف أيضاً

سب الخبرات الحياتية التي مر بها أثناء مراحل نموه، وكذلك حسب نمط فرد إلى أخر وذلك ح
  )٢(التنشئة االجتماعية واألسرية التي تربى بين أحضانها

) Professional AmbitIons(:-   هدف يتطلع الفـرد
 للفـرد  ح بفعل البيئة األسريةذا الطموويتحدد هالمهنية الوصول إليه وتحقيقه في حياته      الموصلي  

  . إما بارتفاعه أو انخفاضه
٢- ) Occupation(          مجموعة النشاطات والفعاليات والواجبات التي يمارسـها الفـرد 

ويقدمها للمجتمع لقاء اجر أو راتب معين، والفرد من خالل دوره االجتمـاعي الـوظيفي الـذي              
ا، يستطيع مزاولة مهنته وعرض نشاطاته للمجتمـع      يحتله في المؤسسة االجتماعية التي ينتمي له      

ويحصل على كمية معينة من االحترام والتقدير والشرف االجتماعي الذي يحدد مكانته وطبقتـه              
   .)٣(االجتماعية

٣- ) Development (           عملية تغيير مقصود وموجه له مواصـفات معينـة بهـدف
  .) ٤(إشباع حاجات اإلنسان

٤- ) Family (طارها التنشئة االجتماعيةذي يولد فيه الفرد ويتلقى داخل االمكان ال)٥(  
٥-             يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التحليليـة اسـتخدم مـنهج

  . المسح االجتماعي عن طريق العينة منهجاً مناسباً للبحث
٦-         وصل لفتـرة انجـاز البحـث،       لعدم توفر إحصاءات خاصة بعدد سكان مدينة الم

  . مبحوثاً من مدينة الموصل) ١٥٠(اختارت الباحثة عينة عرضية من مجتمع البحث تكونت من 
٧-  

               تم اعتماد االستبيان أحدى أدوات البحث والذي وجه إلى عدد من األسر الموصـلية 
 وبعـد إجـراء     موعة من الخبـراء   لإلجابة عليه، وقد تم وضع األسئلة التي عرضت على مج         

  . التعديالت والتصحيحات لبعض الفقرات تم توزيعه على العينة بشكل نهائي
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   -:مجاالت البحث -٨
  .   مجموعة من األسر الموصلية-:المجال البشري
  .  مدينة الموصل-:المجال المكاني
  . ١/٣/٢٠١٨ لغاية ١/١٢/٢٠١٧ الفترة المحصورة من -:المجال الزماني

   -:األساليب اإلحصائية -٩
  ١٠٠× =            النسبة المئوية 

  
  الوسط الحسابي

  

   =        س
  
  

  التكرار= القيمة أو مركز الفئة ، ك= الوسط الحسابي  ، س= س 
    

  االنحراف المعياري 
  

  =  ع 
  

  التكرار= انحراف القيمة عن وسطها الحسابي  ، ك = االنحراف المعياري  ، ح = ع 
 

تعد األسرة من أهم المؤسسات التي تساهم في التنـشئة االجتماعيـة ألفـراد المجتمـع                
وأعظمها تأثيراً في حياة األفراد والجماعات، وقد ظلت ولقرون طويلة تضطلع بتربيـة الناشـئة               

ية بين المؤسسات األخـرى وال      فكانت المركز األساس في حياة األفراد، كما تحظى بمكانة تربو         
 ومـن   )٦(يمكن أن تحقق التربية إال إذا بدأت من األسرة كونها اللبنة األولى التي ينشأ فيها الطفل               

خاللها يتشرب العادات والتقاليد والقيم واللغة وطريقة التفكير، السيما إن الخمس سنوات األولـى           
، فاألسرة هي المسؤولة عـن بلـورة        )٧(من حياة الطفل هي من أهم سنوات عمره على اإلطالق         

شخصية الفرد وفق منظور الجماعة التي يعيش معها وفيها يبدأ الفرد يتعلم المواقف نحو العمـل                
 وذلـك مـن خـالل مركزهـا االجتمـاعي      )٨(والحركة والتعايش مع اآلخرين والتفاعل معهـم    

قات السائدة بين أفرادها التـي      واالقتصادي والثقافي ونظرتها للحياة ونمط معيشتها وبنائها والعال       
  )٩(تؤثر ايجابياً أو سلبياً في اختيارات أبنائها

فالتنشئة االجتماعية هي سالح ذو حدين إما ايجابي فتوصل الفرد إلـى مهنـة مرموقـة        
وذلك بحسب ما تقدمه البيئة االجتماعية المحيطة بالفرد من مفاهيم وقيم            ومكانة اجتماعية عالية،    

 الجزء
 الكل

 مج س ك
 مج ك

  ك٢مج ح
 مج ك

- 

- 
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موح واقعي، أو على النقيض من ذلك فقد تكون التنشئة االجتماعية عامالً سلبياً             تؤدي إلى نمو ط   
  .  لألبناء داخل األسرةواقٍعتؤثر على تشكيل طموٍح غير  )١٠(

فاألسرة  لها دورها الكبير في نمو الطموح وهذا يتوقف على طريقتها في تربية األبنـاء                
ة في األهمية والتي لهـا تأثيرهـا الواضـح فـي        والكيفية التي تتعامل بها األسرة مع الطفل غاي       

أن األسـرة بكـل   ) Huriock E، ١٩٦٢" هيرولـوك "طموحاتهم، وهذا ما أشارت إليه الباحثة  
جوانبها تلقي الضوء على مستوى الطموح، فطموح الفرد يرتفع وينخفض حسب ما يتلقـاه مـن                

فإذا كانت األسرة تشعر ابنها بالود       )١١(تربية أسرية داخل المنزل من طرف والديه وأفراد العائلة        
والحب والحنان والعاطفة والراحة والسكينة وتهتم وتعتني به نفسياً وعاطفياً وعقلياً وتشجعه على             
السلوك السوي والمرغوب فيه اجتماعياً ويتوافق مع القيم والعادات المتداولة في المجتمع وتدفعه             

  .  مستوى طموحهللتطلع إلى األفضل دائما فإن هذا سيرفع من 
أما إذا استخدمت األسرة األساليب الخاطئة في تربية الطفل من قسوة وضـرب وعقـاب     
وتسلط وإهمال وحرمان، فإن ذلك سيؤثر سلباً على شخصيته وسينشأ منذ صـغره يعـاني مـن                 
التوترات والصراعات، ومن جانب آخر فإن الحماية الزائدة من الوالدين قد تـؤدي إلـى خلـق                 

ستسالم والخوف من المواقف والخبرات الجديدة مما قد يؤدي إلى الخجل والهـروب             مشاعر اال 
من المواقف االجتماعية وعدم القدرة على مواجهة المشكالت وهنا نتوقع انخفاضاً في مـستويات         

  .  )١٢(الطموح
فاآلباء يختلفون في أسلوبهم وطرق غرس الطموح لدى األبناء من خالل أشكال مختلفـة           

ألحيان قد تكون خاطئة من خالل التوجيه أو القسوة والضغط ، فهناك من األهل من               وفي بعض ا  
يحاولون التأثير على أبنائهم بتحديد تخصصاتهم وحتى مستقبلهم ليحققوا أحالمهـم مـن خـالل               
أبنائهم وال يتركون لهم الحرية في اختيار رغباتهم ومستقبلهم المهني وبالتـالي يـصبح األبنـاء                

يار ما يطمحون لبلوغه وهذا ما يـؤثر علـى فـرص نجـاحهم مـستقبالً فـي                  مقيدون في اخت  
تخصصاتهم وحتى في مهنهم، ومع التطور التكنولوجي واالنفتاح الثقافي أصبح األبناء أكثر وعيا             

 فينبغي  )١٣(بإمكانياتهم وقدراتهم وأكثر قدرة على تحديد أهدافهم واختيار مستقبلهم العلمي والمهني          
ألسرة في التوجيه وتقديم المشورة بما يتناسب مع قدرات وإمكانيات األبناء ممـا    أن يكون إسهام ا   

  . ينعكس ايجابياً في رسم معالم المسار والطموح المهني الصحيح ألبنائهم مستقبالً
 في حين هناك من الوالدين من يكون دورهم مشجعاً على االستقالل والـسيطرة علـى               

 قوية وثقة بالنفس تمكنهم من تحقيق النجـاح والـدخول فـي             البيئة فإن األبناء يشبون على ذات     
وهذا ما أشارت إليه بحـوث       ،)١٤(المنافسة المرغوبة وبالتالي نتوقع ارتفاعاً في مستوى الطموح       

علم النفس االجتماعي أن طموح الفرد يتأثر مباشراً بالجماعة التي ينتمي إليها، فالفرد ينمو فـي                
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ية التنشئة االجتماعية منذ بداية حياته على مـستوى طموحـه،           إطار اجتماعي معين وتؤثر عمل    
فنجد أن األسرة تنمي مستوى طموح الفرد عن طريق دفع أبنائها إلى الجد واالجتهاد والمثـابرة                

، ومن جانب آخر فإن حجم األسرة يؤثر في طبيعة  تعامل األهل مع أوالدهم بـل            )١٥(على العمل 
 الطموح لدى األفراد ، فأولئك الذين ينتمون ألسـرة قليلـة             األساسية لمستوى  تيعد من المحددا  

     العدد غالباً ما يكون مستوى طموحهم أعلى من نظرائهم المنتمون ألسرة كبيرة العـدد، ذلـك أن
زيادة العدد قد تقلل الرعاية التي ينالها األفراد من أبائهم، الذي ينعكس بالسلب علـى انخفـاض                 

   . )١٦(مستوى الطموح لديهم
ألمر ال يتوقف عند هذا الحد فالمستوى االقتصادي لألسرة يلعـب دوراً  بـارزاً فـي          وا

تحديد طموحات األبناء، فإذا ما كان هناك تحسن في المستوى االقتصادي وفـي دخـل األسـرة        
سيصبح هناك نوع من زيادة التطلع إلى مستوى أعلى وشغل مراكز أفضل وبالتالي قـد يـؤثر                 

مستويات وأنماط الطموح بأن يكون ذوو المستويات االقتصادية العليـا       المستوى االقتصادي على    
على قدر عاٍل من الطموح لتوفر كل ما يريده بين يديه، كما أن المستوى االقتصادي المـنخفض                 
قد يكون في أحيان أخرى دافعاً إلى درجة أعلى من الطموح، ألنه يشحذ عزيمة الشخص للتحدي              

  . ا وإثباته لقدراتهوتجاوز الظروف بالتغلب عليه
 فقد أضحت نتائج الكثير من الدراسات أن الظروف األسرية عامل مهم من بين العوامل              
المؤثرة على تحديد مستوى الطموح للفرد ، فاألفراد المنحدرين مـن اسـر مـستقرة اقتـصادياً        

ألفراد  فـا  )١٧(واجتماعياً أقدر من غيرهم على وضع مستويات عالية من الطموح والوصول إليها           
الذين يعيشون وينتمون ألسر مستقرة اجتماعياً، وبيئتهم تزودهم بطموحات تتناسب مع إمكانياتهم            

ه ر غير مستقرة اجتماعياً هـذا مـا أكـد         ويستطيعون تحقيق أهدافهم أكثر من الذين ينتمون ألس       
من حيث أن الفرد المستقر داخل أسرته يكون مستوى طموحه أعلـى وأيـضاً   ) ١٩٦٧هارلوك  (

اآلباء لهم دور من خالل اهتمامهم بما يخص األبناء وقيامهم بتوجيه األبناء ودعمهم بالوصـول               
إلى مستويات طموح عالية من خالل مساعدة األبنـاء علـى وضـع خطـط للوصـول لتلـك                   

، في حين نجد األسر غير المستقرة ، فاألم أما مطلقة أو متوفية واألب إما مسافراً أو               )١٨(األهداف
دائم وبعض األخوة غير متواجدين، وحتى في حالة وجـود األبـوين فـان عالقاتهمـا             في تنقل   

ببعضما كثيرة االضطراب والمشاكل هذا مما يؤثر سلباً على تحديد مستوى مقبول من الطمـوح               
  . لدى األبناء

إلى جانب ذلك فإن المستوى التعليمي والمهني لآلباء واألمهات يؤثر تأثيرا بالغـا علـى               
، إذ يعمد كثير من اآلباء واألمهات إلى تشكيل         )١٩( ح األبناء بطريقة مقصودة أو عفوية     تنمية طمو 

أبنائهم وظيفيا منذ الصغر من خالل زرع االهتمام والطموح المستقبلي في جانب مـن جوانـب                
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إذ يبدأ اآلباء في التركيز على توجيه األبناء تربوياً وتعليمياً بمـا يخـدم هـذا                 )٢٠(الحياة العملية 
المسار فتظهر عالمات الميل نحو مهنة معينة أو محددة كمهنة الطب أو التعليم مثالً ، سعياً مـن              
األسرة إلى التوجه نحو المهن الحكومية  التي تضمن الثمرات االقتصادية التي يجنيها الفرد مـن              
الوظائف الحكومية مستقرة ومقننة  بعكس سائر المهن ، فالوظيفة الرسـمية تـضمن للموظـف                

 أو ربما يعود إلى رغبة الوالـدين فـي    )٢١(موردا ثابتا في حين أن سائر المهن ال تضمن له شيئاً   
جعل أبنائهم نسخا مكررة من إبائهم وأمهاتهم فيحرصون على أن تكون طموحـاتهم المهنيـة ال                

  .)٢٢()التوارث المهني(تختلف كثيرا عن مهن إبائهم وأمهاتهم وهو ما يطلق عليه 
ر صحيح  أو غير العملي الذي يلبي طموحات ورغبـات الوالـدين يـؤثر                فالتوجه غي 

مستقبال في عدم امتالك الرغبة الحقيقية لألبناء في هذا االختيار مما يشكل عامالً  سلبياً في الحد                 
  .من  قدرته ونجاحه وبالتالي يؤثر على مستوى طموحه واندفاعه في عمله

 
يعد الفرد عنصراً فاعالً داخل المجتمع بل هم الثروة القومية للمجتمع، وبخسارته يخـسر     
المجتمع، فوجود مستوى ايجابي ومرتفع من الطموح عند األفراد يعني تقدم المجتمع، بينما يعني              

  . وجود مستوى منخفض من الطموح تراجع المجتمع وانهياره
ح في حياة الفرد والمجتمع من خالل الـدور المهـم           وبناءاً على ذلك تتجلى أهمية الطمو     

الذي تلعبه، حيث يلقي الضوء على مالمح المستقبل من حيث مشاكل التطور والتخلف ، وكـذلك          
يعد أحد المؤثرات للكشف عما تكون عليه الشخصية وذلك يساعد على تحقيق التوافق الشخصي               

ة في اإلنتاج ، فمعرفة الفـرد بمـستوى طموحـه      لألفراد مما يعود على المجتمع بالفائدة والزياد      
، هذا مما   )٢٣(وكذلك العوامل المؤثرة فيه يجعله يحاول مواءمة قدراته وإمكانياته مع هذا الطموح           

يكون له نتائجه االيجابية والمثمرة للعملية التنموية، وذلك من خالل خلق عناصر ايجابية وفاعلة              
ن شريحة الشباب تعد من أهم المراحل التي تبـدأ فيهـا            تخدم تنمية مجتمعهم وتقدمه، وبخاصة أ     

شخصية الفرد بالتبلور عن طريق ما يكسبه الفرد من مهارات ومعارف ومـن خـالل النـضج                 
الجسماني والعقلي والعالقات االجتماعية التي يستطيع الفرد صـياغتها ضـمن اختيـاره الحـر              

 مما ينعكس ايجابياً على دفـع عجلـة         ، هذا )٢٤(والتطلع إلى المستقبل بطموحات عريضة وكبيرة     
االقتصاد في البلد قدما نحو األمام  بوصفهم القوة الدافعة والمحركـة والقـادرة علـى اإلبـداع                  

  . واإلنتاج
هذا مما يشير إلى وجود عالقة وثيقة ما بين الطموح والتنمية وبخاصة إذا علمنا أن لكل                

تمع ألخر، فطموحات الـشعوب المتقدمـة       مجتمع احتياجات خاصة لتنميته والتي تختلف من مج       
تختلف اختالفا جذريا عن طموحات الشعوب الفقيرة أو المتخلفة، فالفئة األولى تنشد وتطمح إلـى       
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مستويات عالية من الطموح لزيادة الرفاهية والرقي ، فارتفاع مستوى الطموح ظـاهرة تتـصف        
ل إلى تحقيق قدر محدد من العيش، فكلما        فيها المجتمعات الحديثة، بينما الفئة الثانية تسعى للوصو       

  .تقدم المجتمع وازدهر نشأت طموحات جديدة تتالءم مع الواقع الجديد
فإذا كانت الشعوب في حالة من االستقرار فهي تطمح إلـى تحقيـق األفـضل دومـاً،                 
فالمجتمعات النامية تطمح للحصول على مداخل وموارد مالية وتطمـح إلـى االكتفـاء الـذاتي                

اء على العديد من المشاكل االجتماعية التي تنهك كيان المجتمع، بينمـا تطمـح الـشعوب          والقض
المتقدمة في الحصول على االطمئنان النفسي والترف الثقافي والعلمي والتكنولوجي، ومـن أهـم          
معالم التقدم العلمي والتكنولوجي زيادة التطلع إلى المستقبل والتخطيط له، ونعـرج هنـا علـى                

ا العربية الذي تعددت فيها المشكالت االجتماعية من انخفاض اإلنتاجية وتدني مستويات            مجتمعاتن
التعليم ومحاكاة القيم الغربية هذا مما انعكس على طموحات الشعوب التي أضحت تنظـر إلـى                 

 ناهيك  )٢٥(المستقبل نظرة سلبية، فالظروف االقتصادية الصعبة والمتدنية التي تخضع لها الشعوب          
مات والحروب أي األوضاع المضطربة في المجتمع،  يمكن أن يكون لها تأثيرها الكبير              عن األز 

في اندثار وعرقلة الطموحات والتطلعات الوظيفية التي يطمحون إليها،  فضالً عن قلـة الرغبـة    
في التقدم إلى األمام ألن واقع الحال الذي يعيشه الفرد ال يسمح له بالتفكير فـي وضـع رؤيـة                    

  .  لطموحاته تتجاوز هذا األفق هذا مما ينعكس سلباً على تطور وتقدم المجتمعمستقبلية 
 فالدول التي تنشد التطور والتغيير نحو األفضل ينبغي عليها أن تخطط وتوجه وترسـم              
السياسات المناسبة لتلبية تلك الطموحات من خالل توفير فرص الوظائف واالستفادة مـن تلـك               

 ممكنة في مختلف قطاعات العمل الحكومي والخاص حتى يتمكنـوا  الطاقات الفتية بأفضل صورة 
 وهذا األمـر يحتـاج     )٢٦(من المشاركة بقوة في دفع عجلة التنمية وتعزيز مسيرة العملية التنموية          

إلى دعم من قبل المؤسسات الموجودة في المجتمع والممثلة بالمؤسسة التعليمية حيث تلعب دوراً              
 وتنمية قدراته فـي التحـصيل واإلدراك وغـرس روح المثـابرة             بارزاً ومهما في صقل الفرد    

والطموح والنجاح حيث يتم مساعدة الدارسين على اكتشاف الرغبة وتوجيهها ومن ثـم اإلعـداد          
والتأهيل لهذا االختصاص لذا يرى علماء التربية والنفس على ضرورة إذكاء هذا االهتمـام مـن     

ألولى على وضع تصور أو رؤية مستقبلية لكيانـاتهم         خالل مساعدة الطلبة في مراحل الدراسة ا      
 لينعكس ذلك على تخرج طاقات مؤهلة للحاجات التنموية المطلوبة وبخاصة أن سوق             )٢٧( العملية

العمل في الوقت الراهن يعتمد على المهارات والقدرات البشرية  القادرة على العمـل واإلبـداع                
جتمعاتهم وتقدمها، إلى جانـب ذلـك فـإن لوسـائل     واإلنتاج وذلك من أجل  العمل على تنمية م     

اإلعالم بوسائلها المختلفة تعد من الوسائل الفعالة والمؤثرة من خالل ما تقدمه من برامج متنوعة                
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تسهم في تمكين الشباب من تكوين رؤية واضحة لتطلعاتهم المهنية حتى يتمكن بموجبها تحديـد               
  .بمسارها الصحيح خياراتهم المهنية

 
لغرض التعرف على إسهام األسرة في تنمية الطموحات المهنية ألبنائها تم االستعانة 

باستمارة االستبانة حيث تم توزيعها على عينة من األسر في مدينة الموصل والتي تناولها البحث 
   -:بالوصف والتحليل فظهرت النتائج اآلتية

  يوضح البيانات العامة للمبحوثين ) ١(         جدول           
  المجموع   شهادة عليا  معهد أو جامعة   ثانوية  ابتدائية  التحصيل الدراسي لألب 

  ١٥٠  ١٣  ٧١  ٥٧  ٩  ك
%  ١٠٠  %٨،٧  %٤٧  %٣٨  %٤%  

  المجموع  شهادة عليا  معهد أو جامعة  ثانوية  ابتدائية  التحصيل الدراسي لالم
  ١٥٠  ٨  ٦٢  ٦٤  ١٦  ك
%  ١٠٠  %٥،٣  %٤١،٣  %٤٢،٧  %١٠،٧%  

  المجموع   ١٢- ٩              ٩-٦  ٦-٣  عدد األبناء
  ١٥٠  ١٧                 ٦٠  ٧٣  ك
%  ١٠٠  %١١،٣  %٤٠  %٤٨،٧%  

-٣٠٠٠٠٠  دخل األسرة
٩٠٠٠٠٠  

٩٠٠٠٠٠-
١٥٠٠٠٠٠  

١٥٠٠٠٠٠-
٢١٠٠٠٠٠  

٢١٠٠٠٠٠-
٢٧٠٠٠٠٠  

  المجموع 

  ١٥٠  ١١  ٢٥  ٦١  ٥٣  ك
%  ١٠٠  %٧،٣  %١٦،٧  %٤٠،٧  %٣٥،٣%  

  
تبين من الجدول أعاله أن أعلى نسبة للتحصيل الدراسي لألب كانت للمعهـد والجامعـة         

وهذا يدل  %) ٤٢،٧(بالنسبة للتحصيل الدراسي لالم فكانت للثانوية وبنسبة         ، أما %)٤٧(وبنسبة  
تتراوح ما بـين  على المستويات التعليمية الجيدة للعينة، أما عن عدد األبناء فكانت النسبة األعلى            

وهذا العدد يتفق مع طبيعة المجتمع الموصلي من حيث عدد األبنـاء،           %) ٤٨،٧(وبنسبة  ) ٦-٣(
ألـف وبنـسبة    ) ١٥٠٠٠٠٠-٩٠٠٠٠٠(أما عن الدخل الشهري لألسرة فجاءت األعلى ما بين          

ت وهذا يدل على الحالة االقتصادية الجيدة التي تمكن األسرة من توفير كافة المتطلبـا     %) ٤٠،٧(
  األساسية ألبنائهم من اجل تحقيق طموحاتهم المستقبلية، وقد بلغ الوسط الحسابي لدخل األسرة 

  ).٥٤٠،٨(الف وبانحراف معياري  )١،١٩٢( 
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    األسرة في تحديد طموحات أبنائها مهنياًيوضح إسهام ) ٢( جدول                 
  %  ك  دور األسرة في تحديد طموحات أبنائها مهنيا 

  %٢١،٣  ٣٢  ام قوي إسه
  %٥٩،٤  ٨٩  إسهام متوسط 
  %١٩،٣  ٢٩  إسهام ضعيف 

  %١٠٠  ١٥٠  المجموع 
أشاروا إلى أن دور األسرة متوسـط وهـذا         %) ٥٩،٤(تبين من الجدول أعاله إن نسبة       

يعطي داللة على أن األسرة على الرغم من مسؤوليتها في توجيه أبنائها نحو تعزيـز مـسارات                 
ال أن دورها كان في الحدود المتوسطة فقد يكون دورهـا مقتـصراً علـى               طموحاتهم المهنية، إ  

التوجيه وتبيان االيجابيات والسلبيات لرؤيتهم المستقبلية لتلك الطموحات والتطلعات المهنية وفـي        
الوقت ذاته ال تفرض عليهم قراراتها النهائية بتحديد تخصصاتهم بل تعطـيهم فرصـة الختيـار        

 وهذا ما موجود في مجتمعنا، فنجد مـن األسـر           مهم وميولهم واستعداداته  طموحاتهم وفقاً لرغبات  
مثالً من تمتهن العمل الحر إال أن  أبنائها ال يسلكون نفس مسار األسرة على الرغم من حاجـة                   
األهل لتواجد أبنائهم معهم في نفس العمل فنجدهم ينخرطون في وظائف ومهن ويـصلون إلـى                

اشى من رغباتهم وطموحاتهم المستقبلية،  فـي حـين أن نـسبة             درجات علمية عالية والتي تتم    
أجابوا بالمتوسط والقوي وهذا يـدل  % ٨٠قوي وبعد جمع النسبتين تبين أن أكثر من         ) %٢١،٣(

كـان  % ) ١٩،٣(على أن لألسرة إسهامها الفاعل في توجيه طموحات أبنائها مهنياً، أما نـسبة              
لة المستوى الثقافي والتعليمـي والحالـة االقتـصادية         إسهامها ضعيفاً ويعزى هذا اإلهمال إلى ق      

  . المتردية كانت وراء قلة االهتمام بطموحات أبنائهم
  يبين اهتمام األسرة بطموحات أبنائها حسب الجنس ) ٣(     جدول              

  %  ك  اهتمام األسرة بطموحات األبناء
  %٣١،٣  ٤٧  االهتمام بالذكور أكثر من اإلناث

  %٦،٧  ١٠   باإلناث أكثر من الذكوراالهتمام
  %٦٢  ٩٣  التساوي في االهتمام بين الذكور واإلناث

  %١٠٠  ١٥٠  المجموع
           إن التغيرات المتسارعة التي طرأت على مناحي الحياة والوعي المجتمعي أثـر فـي              

تعـززت  تغيير ثقافة المجتمع  نحو المرأة والتي تحتل أولوية قصوى بـين مختلـف التـدابير و              
، وبخاصـة بعـد     )٢٨(مكانتها بشكل أكبر من خالل إسهامها في األسرة وكذلك االقتصاد الوطني          

دخولها في اآلونة األخيرة إلى ميادين سوق العمل من خالل توليهـا العديـد مـن المـسؤوليات        
المتعددة والمهن التي تضمن لها مستقبلها المهني فالطموح المهني ال يقتصر على الـذكور دون               
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إلناث ، فكال الجنسين لديهم طموحات وتطلعات داخلية يطمحون إلى تحقيقها فهم دائمي التطلـع            ا
إلى المستقبل المهني في أن يكونوا ذو مكانة مرموقة في المجتمع وإثبات ذاتهم وبالتـالي تعـود                 

 مـن  بالفائدة على تقدم المجتمع ورفعته، لذا جاء اهتمام األسرة من خالل اهتمامها بشكل متـساوٍ     
حيث زيادة االهتمام وإتاحة الفرصة لكال الجنسين من أجل تحقيق طموحاتهم من خـالل تـوفير                
الجو المناسب والتشجيع المستمر وتوفير كافة االحتياجات والمستلزمات الضرورية التي تحقـق            

الخ ..لهم طموحاتهم وأهدافهم المستقبلية منها مثالً دخولهم في دورات تقوية أو في مدارس أهلية               
ألن اإلنسان هو صانع المستقبل وهو يشكل محوراً أساسياً للعملية التنموية سواء أكان من الذكور               

فـي حـين جـاءت نـسبة        . من إجابات المبحـوثين   %) ٦٢(أم اإلناث وقد حصلت على نسبة       
االهتمام بالذكور أكثر من اإلناث، فهناك من األسر من تندفع بشكل أكبر إلى الذكور               %) ٣١،٣(

ية طموحاتهم المهنية واالهتمام بهم بشكل أكبر ألن لديهم مسؤوليات مـستقبلية أكبـر مـن                وتنم
  . فجاءت لفقرة اهتمام باإلناث أكثر من الذكور%) ٦،٧(أما نسبة . اإلناث

  يوضح األسس التي تعتمدها األسرة في توجيه طموحات أبنائها مهنياً) ٤(        جدول 
  م.ت  %  *ك  توجيه الطموحات المهنية ألبنائهااألسس التي تعتمدها األسرة في 

  ١  %٨٤،٧  ١٢٧  مستوى األبناء الدراسي
  ٢  %٦٧،٣  ١٠١  ميولهم ورغباتهم

  ٣  %٥٠،٧  ٧٦  مكانة األسرة اجتماعيا
  ٤  %٣٩،٣  ٥٩  الحالة االقتصادية لألسرة

  ٥  %٢٢  ٣٣  معرفة األسرة لمتطلبات الحياة المهنية
فقـرة   حـصلت سس المعتمدة في توجيه طموحات أبنائهم       وعند سؤال المبحوثين حول أهم األ       
فاألسرة بوصفها الباعث األساس فـي بلـورة        % ) ٨٤،٧( على نسبة    )مستوى األبناء الدراسي  (

وتنمية طموحات األبناء فهي تعتمد على المستوى الدراسي ألبنائها، فمن المعلوم هناك مستويات             
مستوى مرتفع وبالمقابل هناك المستويات المنخفـضة      علمية مختلفة لألبناء داخل األسرة فمنها ذا        

وهذا مما يدفع األسرة إلى تحديد الطموح وفقا لتلك المستويات ويتم توجيههم نحو الفـرع الـذي                
يالئم إمكانياتهم وقدراتهم الذكائية مما ينعكس إيجاباً في دعم شخصية الفرد ذاته وجعلهـا أكثـر                

 على عملية البنـاء     هالمهني مستقبالً مما يكون له ارتدادات     قدرة على اإلبداع والعطاء في المجال       
  . والتحول والتنمية

فمن المعلوم إن لكـل شـخص       %) ٦٧،٣( فقد حصلت على نسبة      )الميول والرغبات (أما فقرة   
قدرات واستعدادات متعددة تمكنهم من النجاح والتفوق والشعور باالستمتاع بالمهنة وبخاصة التي             

                                         
  أكثر من إجابةالن هناك% ١٠٠ال يمكن الحصول على مجموع  *
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يولهم ورغباتهم التي تمكنهم من تحقيق وبلوغ أهـدافهم فـي العديـد مـن               تتفق وتتناسب مع م   
المجاالت وبخاصة في العمل فوجود الشخص في المكان المناسب يشعره بقيمـة عملـه الـذي                 
يناسب توافقه المهني الذي يميل إليه وبالتالي ينعكس إيجاباً في نجاحه المستمر السيما أن سـوق                

تاج إلى كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على التفوق والنجاح وتحقيق طموحها في المجـال              العمل يح 
المهني الذي يتطلعون إليه دائماً، فهذه الكوادر تشكل مصدراً رئيساً في العملية التنمويـة والـذي         

  . بالمحصلة يعود بالفائدة على رقي المجتمع وتقدمه
فكما هو معلوم أن األسـرة تـسعى        %)  ٥٠،٧( على نسبة     المكانة االجتماعية  حصلتفي حين   

دائما إلى الرقي االجتماعي فهي تطمح دائماً أن يصل أبنائهم إلى المستويات العاليـة ذات قيمـة                
وهيبة اجتماعية في الحياة العملية التي تضمن لهم العيش الرغيد لذا توجههم نحو المهـن التـي                 

الـخ    ..... المجتمع منها مثال الطبيب، المهندس     تحظى بالتقدير واالحترام والسمعة الجيدة من قبل      
في حين أنها تبتعد عن المهن التي تخدش األسرة وال تالقي االحترام من قبل المجتمـع ويعـزى     
ذلك إلى النظرة الدونية من قبل المجتمع إزاء بعض المهن منها مثال مهنة التمـريض، الحـالق                 

  .الخ.....
فالوضع االقتصادي لألسرة يمكـن أن      %) ٣٩،٣( ى نسبة    فقد حصلت عل   أما الحالة االقتصادية  

يلعب دوراً بارزاً في التأثير إما ايجابياً أو سلبياً على تحديد طموحات األبناء فهناك مـن األسـر              
ذوات أوضاع اقتصادية مرتفعة تسهم بشكل كبير في تحقيق الطموحات الن لديها القـدرة علـى               

ساسية ألبنائهم منها مثال دخولهم فـي جامعـات أهليـة أو            تلبية كافة المتطلبات واالحتياجات األ    
الخ، هذا مما يسهم في االرتقاء بطموحاتهم المهنية وذلك لقدرتهم الماديـة  .....السفر إلى الخارج    

على اإليفاء بكافة متطلباتهم، في حين هناك أوضاع اقتصادية متدنية تقف حائالً أمـام تطلعـات                
  . لباً في إحباط وارتداد تحقيق طموحات وتطلعات األبناء المستقبليةأبنائها المهنية مما ينعكس س

فالمهنة تعد  %)  ٢٢( فقد حصلت على نسبة      )معرفة األسرة لمتطلبات الحياة العملية    ( أما فقرة   
من المرتكزات األساسية المهمة في حياة الفرد لكونها تلبي كافة احتياجاته وتشبع رغبات األفراد              

سرة في تحديد طموح أبنائها يأتي من منطلق خبرات متعمقـة مـن تجـارب               المتنوعة فدور األ  
النجاح والفشل والخبرات المتراكمة لديهم حول أهمية المهنة ومدى فائدتها للفرد ودخـولهم فـي              
ميادين العمل كلها كانت أساسيات يتم على ضوئها إعطاء تصور واضح يكون له إسـهامه فـي                 

  . فقا لتلك الخبراتتحديد طموح أبنائهم المهنية و
 تفضيل األسرة لتوجيه أبنائها نحو العمل الحكومي أو الحريبين  )٥(           جدول 

 %    ك  أساليب % ك توجيه األبناء لنوع العمل

 %٥٦،٧ ٨٥ توفير البيئة المناسبة لهم %٦٩،٣ ١٠٤ العمل الحكومي 
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أشجع أبنائي على التفوق والحصول    
 يةعلى المعدالت العال

٦٩،٢ ٧٢% 

 %٦٦،٣ ٦٩ إدخالهم في دورات ودروس تقوية   
إدخالهم في مدارس أهلية لتحسين    

 مستواهم العلمي

١٢،٧ ١٩% 

 % ك أساليب % ك 

 %٨٧ ٤٠ توفير اإلمكانيات المادية لهم %٣٠،٧ ٤٦ العمل الحر
عدم االهتمام في الحصول على    

 معدالت عالية

٧٦،١ ٣٥% 

لصغر على ممارسة تعليمهم منذ ا   
 مهنة محددة

٥٨،٧ ٢٧% 

ه أبنائهم للقطاع   يتوجحول  غلب المبحوثين عند سؤالهم     أن  أتبين من نتائج الجدول أعاله      
 القطاع الحر فجاءت أغلبية إجابات المبحوثين عن القطاع الحكومي وربمـا يعلـل              والحكومي أ 

اصـة وان هنـاك وظـائف ذات        السبب في التفضيل الحكومي لديهم في نطاق المنفعة المادية خ         
 عـن الـضمانات     دخول مرتفعة يمكن أن تسهم في سد احتياجات ومتطلبـات الحيـاة فـضالً             

واالستقرار المادي الذي يتمخض عن الوظائف الحكومية، إلى جانب القيمة المادية للعمـل ومـا               
سـر  يدره من أرباح وما يعكسه من مكانة اجتماعية واقتصادية كان لـه أثـره فـي توجيـه األ         

جل تحقيق ذلك العديد من األساليب المتنوعـة        ألطموحات أبنائهم بهذا االتجاه، وتتبع األسرة من        
والتي تسهم  في تنمية طموحات أبنائهم من خالل قدرتها على توفير مناخ اسري مفعم بالراحـة                 

ـ        أواالستقرار إلى جانب توفير غرفة خاصة لهم من          ل جل متابعة دراستهم وهذا من أهـم العوام
 على نموهم النفسي واالجتماعي ومدى       مما ينعكس ايجابياً   االيجابية والمؤثرة في نجاحهم دراسياً    

  وبالتالي على طموحاتهم المستقبلية بشكلها الصائب فهذا الجانب المعنوي للبيئـة، فـضالً      ،تكيفهم
مية الطموحات  عن ذلك فهناك البيئة المادية لألسرة والتي يمكن أن يكون لها دورها البارز في تن              

المهنية وهذا يرتبط بالمستوى المعيشي الجيد لألسرة من خالل قدرتها علـى تـوفير الوسـائل                
 توفير الحاسوب واالنترنيت التي تعينهم فـي اسـتقاء المعلومـات وتوسـيع              التعليمية منها مثالً  

 عـن   فضالً اً، جيد اً علمي االطالع على مختلف المعارف والتي يمكن أن تضمن ألبنائها تحصيالً         
ذلك هناك من األسر ذات المقدرة المادية التي تستطيع من توجيه أبنائها إلى المـدارس األهليـة                 

 على تلك المدارس التي مـن خاللهـا         والذي يمكنهم من تلبية طموحات األسر التي تعول كثيراً        
المعلومـات   أفضل ألبنائها لما توفره من إمكانيات وتزودهم بالمعـارف و          اًي تعليم تضمن مستقبالً 

 عن إدخالهم دورات ودروس تقويـة والتـشجيع         تمكنهم من تحقيق طموحاتهم المستقبلية، فضالً     
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المستمر والمتابعة من قبل األهالي ألبنائهم من اجل الحصول على معدالت عالية تـؤهلهم مـن                
 الًتحقيق طموحاتهم المستقبلية، فالحالة االقتصادية وظروف المعيشة والوعي األسري يشكل عام          

  . ول أعاله يوضح ذلكالجد و  في تحديد طموحات وتطلعات األبناء مستقبالًاًايجابي
وهذا التوجه من   %) ٣٠،٧(في حين هناك من المبحوثين أشاروا إلى العمل الحر وبنسبة           

قبل األسر للعمل الحر يعود إلى نظرتها في إمكانيته بتحقيق الحاجات االجتماعية والمادية للفـرد              
ان هناك بعضاً من المهن التي ازدهرت في وقت معين حسب حاجة الـسوق إليهـا                خصوصاً و 

فنجد توجه األسر إليها لتحقيها أرباحاً مادية كبيرة ربما تضاهي المهن الحكوميـة ومنهـا علـى         
والمقاوالت وعليه تتبع األسرة العديد من األساليب من أجل ترغيـب أبنائهـا              سبيل المثال البناء  
 ومنها التنشئة األسرية، فكما هو معلوم إن التنشئة األسرية لها أثرها البالغ فـي               نحو العمل الحر  

النجاح الدراسي أو فشله فهناك من األسر ال تبالي بأهمية التعليم وتحصيل أبنائهم الدراسي فـال                
تكترث كثيراً في تقديم الرعاية واالهتمام والتشجيع المستمر ألبنائهم وتـوفير كـل المـستلزمات     

متطلبات األساسية التي تمكنهم في الحصول على معدالت تؤهلهم لتحقيق تطلعاتهم المهنية هذا             وال
مما يبعد األبناء عن التفكير والمثابرة بشكل جدي بدراستهم ونتيجة لذلك فإن طموحات األبناء ال               

دخول إلى  تنمو بشكلها السوي وبهذا األسلوب تنتهج األسرة مساراً تدفع أبنائها في ترغيبهم في ال             
  . سوق العمل الحر خاصة للعوائل التي تمتهن األعمال الحرة

فضالً عن ذلك فان من العوامل المساعدة في نجاح أو فشل الدخول إلى ميـدان سـوق                 
العمل الحر يتوقف على المقدرة المادية لألسرة ، فتقديم الدعم المالي من قبل األسرة لألبناء مـن             

ختلفة وتأجير محل تعد واحدة من العوامل األساسية فـي زيـادة   حيث شراء اآلالت والمعدات الم  
اإلنتاج وتحقيق اكتفاء الفرد وسد احتياجاته  المادية التي تعينهم على متطلبات الحياة  وذلك مـن                 

  . اجل إقامة مشاريع استثمارية صغيرة
م وهناك أساليب أخرى لألسرة منها زج أبنائها إلى سوق العمل سواء أكانت صـناعية أ              

خدمية أم تجارية وذلك من أجل االستفادة من خبرات العاملين في ميدان العمل الحر وهذا بالطبع                
يمثل مكسباً لألبناء في الخوض مستقبالً في السوق بدون قلق أو خوف نتيجة الخبـرة المكتـسبة             

راً في سوق   التي تنمي لهم قدراتهم الفكرية واإلبداعية واليدوية والتي هي بالطبع وليدة العمل مبك            
  . العمل الحر وهذا يتماشى مع القول المأثور التعلم في الصغر كالنقش على الحجر

  يوضح المرتكزات التي توجه األسرة طموحات أبنائها المهنية) ٦(جدول 
  %  ك  توجيه األسرة لطموحات أبنائها المهنية

  %٤٦،٧  ٧٠  التفكير الحالي لوضع المهنة
  %٢٥،٣  ٣٨  نةالتفكير بالمستقبل لوضع المه
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  %٢٨  ٤٢  مرتبط بتراث العائلة وعاداتها
  %١٠٠  ١٥٠  المجموع

       من المعلوم إن مسألة التخطيط والتفكير بوضع المهنة يعد من األمور المهمة فـي حيـاة                
الفرد لبلوغ األهداف وتحقيق التطلعات والطموحات التي يسعى الفرد جاهداً إلى تحقيقها كون أن              

هنها األبناء مستقبالً تشكل لهم مورداً مالياً ثابتاً لكسب أرزاقهم فضالً عـن تلبيـة               المهنة التي يمت  
كافة متطلباتهم واحتياجاتهم المتعددة مما ينعكس ايجابيا على حيـاتهم األسـرية وعلـى تنميـة                
مجتمعهم المحلي، فمسارات األسرة في تحديد طموحات أبنائها ليس منتظماً بل يخضع ويتماشـى        

يد من المعطيات، منها مثالً المهن التي لها قيمة اقتصادية واجتماعية فـي الحيـاة ممـا     وفقا للعد 
يكفل لهم الحياة الكريمة أو وفقاً لظروف البلد وسياسته المتبعة في مسألة التعيينات المركزية التي               
حتمت األسرة في توجيه طموحات أبنائهم حول الوظائف الحكومية ومنها االختـصاصات التـي              

على سبيل المثال لـضمان     ) كلية التربية ( أو اإلنسانية   )  كالمجموعة الطبية (ها تعيين مركزي    لدي
وبنـسبة  ) التفكير الحالي لوضع المهنـة    (مستقبلهم المهني،  لذا جاءت اغلب اإلجابات عن فقرة          

التفكير بالمستقبل  ( جاءت إجاباتهم عن    %) ٢٥،٣(، في حين هناك من العينة وبنسبة        %) ٤٦،٧(
وهذا التفكير جاء بحكم ما يشهده العـالم مـن التطـورات العلميـة المتـسارعة               ) وضع المهنة ل

واالنفجار المعرفي أثر بشكل واضح في التنسيق والتخطيط لألسرة فـي توجيههـا لطموحـات               
أبنائهم المهنية وفقا الحتياجات سوق العمل أي  التفكير إلى المستقبل البعيد الذي تؤل إليه بعـضا            

هن فمثال التوجه العالمي الحالي نحو التوسع في مجال استخدام المعلوماتية هذا مما يـدفع               من الم 
األسرة إلى توجيه أبنائهم وفقا لتلك التطورات لالستفادة من االختصاصات التي يحصلون عليهـا              
والتي تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم المهنية بشكل أفضل والدخول فـي سـوق العمـل المحليـة                  

 بفاعلية كونهم مصدر الطاقة والتجديد واإلنتاج في ظل ما يشهده العالم مـن تطـورات            والعالمية
ملية التنموية  تكنولوجية ويعد التخطيط المستقبلي للمهنة إحدى المفاهيم األساسية التي تحرص الع          

فاألسـرة تعـد    %) ٢٨(حصلت على نـسبة     ) االرتباط بتراث العائلة وعاداتها   (أما فقرة   . عليها
الذي يكتسب الفرد منه سلوكياته وتوجهاته المهنية فيأتي إسهام األسرة في التـأثير علـى               الوعاء  

طموحات وتوجهات أبنائهم المهنية منذ الصغر في محاولة منهم لجعل المهن التي يمتهنها أبـائهم         
وأمهاتهم نسخ مكررة منهم والذي يعرف بالتوارث المهني فنجد مثالً إذا كان األب أو األم طبيب                
فرغبتهم أن يمتهن أبنائهم نفس المهن حفاظاً على تراث العائلة المهني وعليـه فـان طموحـات              
األبناء تتحدد وفقاً لذلك المعيار والذي في بعض األحيان قد ال يتماشى مع ميول وتطلعات األبناء                

حياتهم مما يجعل األبناء في تخبط وحيرة وعدم الرغبة والمثابرة في العمل مما ينعكس سلباً على                
  .العملية مستقبالً
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  يبين السلبيات التي تحد من الطموحات المهنية ألبنائها ) ٧(جدول               
  م.ت  %  ك  السلبيات التي تحد من طموحات األبناء مهنياً

  ١  %٦٦  ٩٩  سياسة الدولة نحو مركزية التعيين
  ٢  %٥٦  ٨٤  تأثير األصدقاء على الفرد

  ٣  %٤٥،٣  ٦٨  لخاصقلة الدعم المقدم للقطاع ا
  ٤  %٢٩،٣  ٤٤  الوضع االقتصادي لألسرة
  ٥  %١٤  ٢١  كثرة األبناء داخل األسرة

  ٦  %١١،٣  ١٧  المشكالت األسرية
م المهنيـة فقـد     وعند سؤال المبحوثين عن السلبيات التي تقف عائقا أمام تنمية طموحاته          

 مركزية التعيين، من المعلوم     من العينة أشاروا إلى فقرة سياسة الدولة نحو       ) %٦٦(تبين أن نسبة    
أن هناك ثوابت معينة لدى الدولة فيما يخص التعيينات المركزية هناك اختصاصات معينة تتولى              
الدولة مسألة تعيينهم والتي هي على األغلب الختصاصات المجموعة الطبية والتربيـة فتعيـنهم              

الدرجات الوظيفية لكل   مركزيا، في حين تترك باقي االختصاصات األخرى بحسب الشواغر من           
سنة وهذا مما يحبط الطموح لدى الشباب بقلة الرغبة في اإلبداع والتفوق ألن لديه قناعة بعـدم                  
استفادته من شهادته في التعيين، وهذا يعد عامل سلبياً أمام التنمية في االستفادة من تلك الطاقـات   

ير مدروسة من واقع المجتمع وفـق       والموارد البشرية في تقدم المجتمع وتطوره بفعل قرارات غ        
مصالح وتطلعات األفراد الذين لديهم الحق في الحصول على التعيين فعدم وجود مبدأ التكافؤ في               
منح فرص العمل لدى الجميع أدى هذا إلى لجوء الشباب إلمتهان مهن غير مالئمة لهم وال تالئم                 

بسطات والتي هي على األغلب مـن  طموحاتهم المهنية وهذا ما نالحظه في األسواق من وجود ال 
الخريجين من أجل لقمة العيش وبذلك يكون خسارة اقتصادية للمجتمع في االسـتفادة مـن تلـك              

  . الطاقات في خدمة المجتمع وتطوره
على الرغم من أن لكل فـرد هـدف         %) ٥٦(على نسبة   ) تأثير األصدقاء (حصلت فقرة   

بعض األحيان يتأثر بالمحيطين به من األصدقاء فإمـا  معين يطمح إلى تحقيقه مستقبالً إال انه في      
تكون الجماعة التي ينتمي إليها الشاب تزيد من تطلعاته وطموحاته المهنية أو على العكس مـن                 
ذلك تخفض من تلك الطموحات، فالفرد بطبيعته لديه خاصية التقليد لآلخرين وبخاصة المقـربين              

التي تربطهم فنجد بعضهم يلجأ إلـى اختـصاص ال          لديه من أصدقائه بحكم العالقات والصداقة       
يساير رغباته وتطلعاته فقط ألن زميله اختار هذا االختصاص، وهذا مما يؤثر مستقبال في تـدني   

  .  مستوى أدائه ويبعده عن تحقيق هدفه وطموحه المستقبلي بشكل صحيح
ـ %) ٤٥،٣(على نسبة ) قلة الدعم المقدم للقطاع الخاص    (حصلت فقرة    رغم مـن  على ال

أهمية القطاع الخاص في العملية التنموية كونه يشكل محورا أساسيا في استدامة النمو وهذا مـا                
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أثبتته الدول الغربية في تقدمها وتطورها من خالل إتباعها سياسة التوازن ما بـين القطـاعين ،                 
يحـصل  فالقطاع الخاص ال يقل أهمية عن الحكومي حتى من حيث االمتيازات والضمانات التي              

عليها الفرد في القطاع الحكومي، على الرغم من أننا من الدول التي منحهـا اهللا نعمـة الـنفط                   
وغيرها من الموارد، فنجد معاناة العديد من األفراد الذين لديهم أحالمهـم وتطلعـاتهم المهنيـة                

ـ             ع وهـذا   المستقبلية التي يرغبون في تحقيقها، فمعظهم يعانون من البطالة المستشرية في المجتم
ناتج لوجود خلل في السياسية المتبعة من قبل الدولة في أدائها وقلة دعمها للقطاع الخـاص مـن      
حيث عدم تخصيصها أراضي يمكن من خاللها إقامة مشاريع ربحية جيدة تطور اقتـصاد البلـد                
 إلى جانب عدم منحهم قروض بدون فائدة تمكن الفرد من إقامة مشاريع استثمارية إنتاجية تـسهم           
في التخفيف من حدة البطالة التي تعمل على توفير فرص عمل ايجابية تمكنهم من تنمية ميـولهم            
وطموحاتهم المهنية، فمعظم القروض المقدمة مرهونة بفائدة أي تضع نسبة من اإلرباح والتعامل             
 بالفائدة محرم في ديننا اإلسالمي، وقد أدى هذا إلى عزوف العديد من الناس إلى أخذها، فـضالً                
عن ضعف التنسيق ما بين القطاعين من حيث قلة االهتمام في تقديم الدعم للقطاع الخـاص فـي     
تسويق منتجاته والتي يمكن أن تسهم بدورها في زيادة إنتاج المجتمع واالقتصاد وعدم االعتمـاد               

  .   على جانب واحد فقط
تـصادية  ، فالوضـع أو الحالـة االق      %)٢٩،٣( وحصلت الوضع االقتصادي على نسبة      

لألسرة يمكن أن تلعب دورها البارز إما في بلورة وتنمية الطموح المهني أو على العكـس مـن                  
ذلك يمكن أن يكون لها تأثيراتها السلبية في توجيه حياة وطموحات أبنائها المستقبلية، وهذا يعتمد               

خفضة لألسـرة   على مقدار الراتب الشهري أو الدخول الشهرية لألسرة ، فالحالة االقتصادية المن           
ال تستطيع أن تضمن ألبنائها  توفير كافة االحتياجات والضروريات الالزمة من امتالك أجهـزة               

أو شراء كتب أو إدخالهم دروس تقوية لتنمية الطموح، هذا مما يؤثر سـلباً              ) كالحاسوب( تعليمية
ا ينعكس على   في نفسية األبناء وشعورهم بالعوز والحرمان والعجز السيكولوجي واالجتماعي مم         

  . كبت طموحاتهم في التخطيط لمستقبلهم المهني
فمن المعلوم أن طموح  األبنـاء المهنـي يتـأثر    %) ١٤(حصلت فقرة عدد األبناء على    

بشكل كبير بعدد األبناء داخل األسرة  فالفرد الذي يولد في أسرة عدد أبنائها قليل يتـيح لألسـرة       
 وإعطاءهم حق التوجيه الـصحيح      ،ام بتحصيلهم الدراسي  فرصة  لتقديم العناية والرعاية واالهتم     

والقدرة على تلبية كافة متطلباتهم واحتياجاتهم المادية وحتى االجتماعية وتوفير سبل ذلك هذا مما              
يكون له مردوداته االيجابية في إعطاء األبناء فرصة لتنمية وتعزيز طموحاتهم المهنيـة بـشكل               

ير من األبناء داخل األسرة يكون له تأثيره السلبي فـي عـدم             كبير، وبالمقابل فإن وجود عدد كب     



  دراسة ميدانية  إسهام األسرة الموصلية في تنمية الطموحات المهنية ألبنائها

   
  

 )١٣٨( 

 

قدرة األسرة  في تلبية كافة االحتياجات ألبنائها مما ينعكس سلباً في قلة القـدرة والرغبـة لـدى     
  . األبناء في التفوق والنجاح وبالتالي يؤثر سلباً على تطلعاتهم المهنية 

فطموح األبناء المهني  يتحـدد      %) ١١،٣(أما المشكالت األسرية فقد حصلت على نسبة        
بشكل كبير بالظروف األسرية المحيطة التي يتعرض لها األبناء، فعدم االستقرار األسري بـسبب     
اضطراب العالقات بين الزوجين أو الطالق أو السفر أو الموت كلها حاالت لوضـع اجتمـاعي                

انخفاض في مـستوى الطمـوح       وبالتالي   ،مضطرب يؤثر بالمحصلة في قلة الدافعية لدى األبناء       
  .لديهم الفتقارهم إلى الجو األسري الذي يعزز لديهم التوجهات الصحيحة لطموحاتهم

  يوضح مدى قناعة األبناء بتوجيهات األسرة لطموحاتهم المهنية) ٨(جدول             
  %  ك  قناعة األبناء بتوجيهات األسرة لطموحاتهم المهنية

  %٤٤،٦  ٦٧  اقتناع جزئي
  %٤٢،٧  ٦٤  اع تاماقتن

  %١٢،٧  ١٩  غير مقتنع
  %١٠٠  ١٥٠  المجموع

وعند سؤال المبحوثين حول مدى اقتناع األبناء بتوجهات األسرة فجاءت اغلب اإلجابات            
وهذا يدل على تقارب ما بين ميـول األبنـاء ودور           ) اقتناع تام   )( اقتناع جزئي (متقاربة لفقرتي   

لك على اعتبار أن األسرة هي األكثر دراية وتـصوراً          األسرة في بلورة وتوجيه ذلك الطموح، ذ      
لطموحات أبنائها من خالل تفحصها للجوانب المختلفة من شخصياتهم ومعرفة مـدى قـدراتهم               
وميولهم وإمكانياتهم والذي من خالله تم تحديد طموحات أبنائها المهنية بشكل واقعـي ألن ذلـك           

 على اإلبداع والتفوق في المهن التي تتفـق مـع           سينعكس ايجابيا على الفرد والمجتمع في القدرة      
ميولهم وتتناسب مع قدراتهم وقناعاتهم،  فالقناعة والرغبة في ممارسة المهنة يعد مصدر النجاح              

في حـين   . في المستقبل واتجاه الدافعية لدى األبناء لالنجاز نحو العمل واالستمتاع واالندماج فيه           
فعدم القناعة بتوجهات األسرة سيكون لهـا       % ) ١٢،٧  (على نسبة   ) غير مقتنع   ( جاءت نسبة   

  .  ردود أفعال سلبية لدى األبناء في مستوى أدائهم للعمل
 

   -:لقد أسفر البحث إلى عدة نتائج
 تبين من نتائج البحث أن إسهام األسرة الموصلية كان إسهاماً فاعالً في توجيـه طموحـات                 -١

  . أبنائها مهنياً
 تتفرد األسرة في توجيه طموحات أبنائها مهنياً بل تشاركها في ذلك العديد من المتغيـرات           ال -٢

  . األخرى منها التطورات التكنولوجية
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 اهتمام األسرة بشكل متواٍز لكال الجنسين من حيث االهتمام وإتاحة الفرصة لهم في تحقيـق                -٣
  . ياجات الضرورية لهمطموحاتهم المهنية من خالل توفير كافة المستلزمات واالحت

 أهم األسس التي اعتمدتها األسرة في بلورة وتوجيه طموح أبنائها مهنيا كان حسب المستوى               -٤
الدراسي ثم تالها الميول والرغبات، ومكانة األسرة اجتماعياً، والحالـة االقتـصادية لألسـرة،              

  . ومعرفة األسرة لمتطلبات الحياة العملية
يل المبحوثين في توجيه أبنائهم نحـو القطـاع الحكـومي وذلـك           أظهرت نتائج البحث تفض    -٥

  . للضمانات واالستقرار المادي الناتج عن الوظائف الحكومية
 تبين أن أهم المرتكزات األساسية  التي تحرص األسرة عليها في توجيه طموحـات أبنائهـا                 -٦

صادياً واجتماعياً فضالً عن    يتماشى وفقا ويخضع وفقاً للعديد من المعطيات منها مكانة المهنة اقت          
  . سياسة البلد المتبعة في مسألة التعيينات المركزية

 تبين أن من أهم السلبيات التي تقف عائقا أمام تحقيق وتنمية الطموحات كانت لسياسة الدولة                -٧
نحو مركزية التعيين ثم تلتها الفقرات األخرى وهي تأثير األصدقاء علـى الفـرد، قلـة الـدعم                  

للقطاع الخاص، الوضع االقتصادي لألسرة، كثرة األبناء داخل األسـرة، المـشكالت            الحكومي  
  . األسرية

  .  هناك اقتناع لدى األبناء بتوجيهات األسرة حيال تحديد طموحاتهم المهنية-٧
 

 لخطط  نشر التوعية عن طريق وسائل اإلعالم بإبراز حاجات المجتمع الفعلية من المهن وفقا             -١
  . فراد نحو االتجاه إليهاالتنمية وتشجيع وتحفيز األ

من خـالل    في تقديم التسهيالت المادية والمعنوية لدعم القطاع الخاص          ضرورة قيام الدولة     -٢
  . إقامة المشاريع االستثمارية لالستفادة من الطاقات الشابة في رفد اقتصاد البلد وتطوره

لسياسة المتبعة بالتعيين المركزي وعـدم اقتـصارها علـى           ضرورة تعديل آلية الدولة في ا      -٣
  . اختصاص دون غيره

 تفعيل دور منظمات المجتمع المدني بشكل اكبر من خالل إقامتها لورش عمل دورية للطلبـة   -٤
واألسرة وذلك من أجل تعليم األسرة آلية التعامل بشكل أفضل لرفع وتنمية الطموحـات المهنيـة       

  . حيحألبنائها بمسارها الص
 إجراء دراسات عن أنواع الطموحات األخرى ومنها السياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة             -٥

  . وربطها بمتغيرات أخرى
 

أسماء الخبراء   
  . شفيق إبراهيم صالح، أستاذ، قسم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة الموصل.  د-
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  . ة اآلداب، جامعة الموصلحارث حازم أيوب، أستاذ، قسم االجتماع، كلي.  د-
  . حسن جاسم راشد، أستاذ مساعد، قسم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة الموصل.  د-
  . جمعة جاسم خلف، أستاذ مساعد، قسم اإلعالم، كلية اآلداب، جامعة الموصل.  د-
  .  نادية صباح، أستاذ مساعد، قسم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة الموصل-
  .  محمد، أستاذ مساعد، قسم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة الموصل باسمة فارس -
العالقة بين مستوى الطموح والتوافق النفسي لدى طالب المرحلة الثانوية فـي            "  صالح حسن احمد،   )١(

، ٢٠٠١،  ١، المجلة العراقية للعلوم التربوية والنفسية وعلم االجتماع، مجلد األول، عدد            "منطقة العين 
  . ٣٠ص

، مجلـة العلـوم     "التنشئة االجتماعية ودورها في تنمية مستوى الطموح عند اإلنسان        " فرحات احمد،    )٢(
  .٣٢٨، ص١٧اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الوادي، الجزائر، عدد 

  إحسان محمد الحسن، البناء االجتماعي والطبقية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيـروت، لبنـان،                 )٣(
  . ٨١ص

مفهومات أساسية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسـكندرية،       / كامل محمد، التنمية االجتماعية    سميرة   )٤(
  . ١٤، ص١٩٨٤

، ١٩٧٩ محمد عاطف غيث ، قاموس علم االجتماع، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة،          )٥(
  . ١٨٣ص

جامعي مـن وجهـة      أسماء الطيب وخيرة زروقي، دور األسرة في توجيه األبناء نحو التخصص ال            )٦(
 ورقلة، رسالة ماجستير غيـر منـشورة   -دراسة ميدانية بجامعة قاصدي مرباح  / نظر طلبة الجامعة  

  . ٧، ص٢٠١٣ ورقلة، الجزائر، -قسم العلوم االجتماعية، جامعة قاصدي مرباح
  . ٣٣٠ فرحات احمد، مصدر سابق، ص)٧(
د مـن المتغيـرات المعاصـرة، رسـالة     هيثم سعيد عبداهللا، التركيب االجتماعي للمهن في ضوء عد      )٨(

  . ٥٨، ص٢٠١٣ماجستير غير منشورة في علم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة الموصل، 
  . ٧أسماء الطيب وخيرة زروقي، مصدر سابق، ص)٩(
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  تاريخ استالم البحث

١٩/٤/٢٠١٨  
  تاريخ قبول النشر

٢٧/٥/٢٠١٨  
 

 الحياة يتمحور موضوع البحث حول التفاعل االجتماعي بوصفه من أهم ما يميز
أنه عندما يحصل فعل ورد فعل اجتماعي يحدث تفاعل اجتماعي الذي له أهمية  االجتماعية، إذ

للفرد والمجتمع ومن مظاهر هذا التفاعل هو التعاون، التكيف، التنافس، الصراع، فالموقف 
به االجتماعي والظروف االجتماعية تحدد الشكل الذي يتخذه التفاعل االجتماعي، ولعّل ما مرت 

 أدت لنزوح األسر إلى أماكن مختلفة، ٢٠١٧مدينة الموصل من ظروف واألحداث في عام 
فمن األسر من نزح من الجانب األيمن من المدينة إلى الجانب األيسر مما أدى إلى خلق 
مواقف اجتماعية أدت إلى تكوين نمط جديد من التفاعالت االجتماعي بأشكال مغايره، 

ة واقع التفاعل االجتماعي لألسر النازحة بين الجانبين األيمن ويستهدف البحث إلى دراس
  .واأليسر وتحديد ما هو الشكل السائد من التفاعل

أسرة واستخدم الباحث ) ٥٠(واعتمد البحث المسح االجتماعي إذ شمل عنة من 
أسلوب العينة القصدية إذ وزعت استمارات استبيانيه لهذا الغرض واستعين بالنسبة المئوية 
والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لوصف المعلومات وتحليلها، و توصل البحث إلى نتائج 

  :أهمها
أن األسر النازحة عانت من سوء المعاملة التي نشأت نتيجة لقلة اإلمكانيات المادية  -١

  .وضيق المنزل
  .أن األسر النازحة كونوا عالقات صداقه جديدة -٢
  . في تقوية العالقات االجتماعيةاظهر البحث أن العيش المشترك يساهم -٣

 
 
 

                                         
  جامعة الموصل، كلية اآلداب،قسم االجتماعرس مساعد، مد . 
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The Social interaction of deported families between the right and the 
left banks Field Study in Mosul City 

Asst. Lect. Dalya Tarik Abdulfatah 

Abstract 
        This focal point of this topic is about the social interaction 
regarded as one of the most important matters characterized by the 
social life. Hence, if a social action and reaction happens, indefinitely a 
social interaction will occur including an impact on an individual and a 
society. Among the aspects of such an interaction are cooperation, 
adaptation, competition and struggle. The social stance and the social 
conditions determine the shape that will be taken by the social 
interaction. The conditions and events in 2017 passed by Mosul City 
resulted in deporting families into various zones. Some of these families 
deported from the right bank of Mosul City to the left one. 
Consequently, this case led to create social stances which later led to 
constitute a new pattern of social interaction with various shapes. This 
research aims at uncovering the reality of social interaction of 
deported families between the right and left banks of Mosul City and 
determining the prominent aspect of interaction .To achieve this aim, 
the research dependson sociolgical scan included (50) samples of 
families. The researcher used sample method by using quistionnar 
method which isdistrbuted to subject of families, precentage, arthmet 
mean, standard mean, standard deviation were used to the 
inpovmation and analysisit. fheoretical frames, in addition to 
 1-the field study The research has concluded the following results 
They have been the social relationships suffering from the bad 
treatment arising due to shortage of incomes and uncomfortable 
houses. 
2- They have made new friendly relationships. 
3- The research proves that living commonly participates in enhancing 
the social relationships . 

Introduction 
 الموضوع في ةيعد التفاعل االجتماعي من ابرز اهتمامات علم االجتماع وذلك ألهمي

 اإلنسان أهم ما يميز ولعلات  والجماعاألفرادها تنشأ نتيجة التفاعل بين أن إذالحياة االجتماعية 
 آخر هو حدوث تفاعل تقوم على أساسه عالقات مختلفة وله أشكال بعضها انسإنعند اتصاله ب

ية والبيئية واالجتماعية ان غير مرغوب فيه ويتأثر التفاعل بالعوامل المكامرغوب به وبعضه
 تحديد شكل وطبيعة  للظروف واألحداث اثر فيأن النزوح، وبذلك فأو الحروب أووباألزمات 
ا موجات من النزوح باتجاهات مختلفة هالموصل من أحداث وظروف نتج عنمدينة التفاعل في 

 من المدينة وهذا ترتب عليه تغيرات األيسر الجانب إلى األيمن الجانبمنها النزوح من 
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 إذجديدة، ضاع الوديمغرافية واجتماعية وثقافية منها كيفيه التفاعل االجتماعي والتكيف مع األ
 أوظهرت أشكال جديدة من التفاعل االجتماعي، وبالتالي تغيير في أشكال العالقات السائدة 

ي الذي تضمن اإلطار  النظرالجانبل والمعتاد عليها من قبل، وقد تضمن البحث قسمين األ
  .يان الميدالجانبل او فتنالثاني، أما القسم النظري للبحث
 

 
 Problem Research  

 إذ النزوح بشكل واضح، ة الموصل برزت ظاهرةفي ظل األحداث التي مرت بها مدين
 النزوح يترتب عليه أن منازلهم بسبب ما تتعرض له من مخاطر فاألسره عندما تترك أن

ثر ذلك سلباً على طبيعة حياتهم أتالي اخضرار كثيرة وظهور مشكالت اجتماعية وثقافية بال
 تؤثر في حياتهم وكيفيه التفاعل االجتماعي رةاالجتماعية والثقافية مما شكل لديهم صعوبات كثي

ثر هذا التفاعل على سلوكياتهم وتغير نمط التفاعل بسبب التغير الذي حدث وأثره المباشر على أو
 عدة من  البحث فية للمدينة، لذا تكمن مشكلأليسرايمن وين األالجانبالتفاعل االجتماعي بين اسر 

التساؤالت منها ما دافع التفاعل االجتماعي بين أسر الجانبين األيمن واأليسر للمدينة وما هي 
 النازحة بين األسر التعرف على واقع التفاعل االجتماعي بين طبيعة وأشكال التفاعل بين األسر

  .األيسر واأليمن الجانب
 Importance of Research  

تتجلى أهمية البحث من كونها الدراسة األولى حول موضوع التفاعل االجتماعي لألسر 
 علم االجتماع وهو التفاعل االجتماعي من موضوعات موضوع حيوي من أهم النازحة فهو

 النتائج أني فان الصعيد الميد وأشكاله، وعلىههميتأ التفاعل وةخالل شرح وتوضيح ماهي
  . يستفاد منها المجتمع ومؤسساته المختلفةأنوالتوصيات التي سيسفر عنها البحث يمكن 

 Research Goals  
  : تحقيق جملة أهداف منهاإلىيسعى البحث 

  .راأليس واأليمنين الجانب الكشف عن واقع التفاعل االجتماعي لألسر النازحة بين -١
  . تحديد الشكل السائد من التفاعل االجتماعي-٢

 Concepts of the Research  
 عن كل ةوهو كناي) فعل(تفاعل من الفعل "لغة : social interaction التفاعل االجتماعي -١

م واالجتماعي من جمع الشيء عن تفرقه يجمعه جمعاً والجمع اس )١( غير متعدأومتعد 
  ".)٢(ةلجماع
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مجمل العمليات االجتماعية عندما نحللها  (إلىالتفاعل االجتماعي اصطالحا فيشير أما 
ه التأثير المتبادل بين أن التنبيهات المتبادلة واالستجابات بين األشخاص والجماعات أي ةيوامن ز

ة اجتماعية ظاهر(ه أن، ويعرف أيضاً ب)٣() االتصالة والجماعات من خالل عملياألفرادسلوك 
 جماعتين فأكثر، ويتم هذا التفاعل عن طريق االتصال أويحدث فيها تأثير متبادل بين فردين 

أي حدث يؤثر في أحد األطراف تأثيراً ملموساً (، وبذلك فهو )٤() معنوياًأوويكون االتصال مادياً 
صر الداخلة في  تكون العناأن الحالة الفعلية للطرف اآلخر ويمكن أوعلى األفعال الظاهرة، 

كد ؤوفي تعريف آخر ي ،)٥() من الكائنات البشريةة جماعات منظمأوالتفاعل أما أفراداً من البشر 
 اجتماعية، يحدث عندما يصبح ة لألشخاص في موقف عالقالتنبيه واالستجابة المتبادلتين أنعلى 
  .)٦( غير مباشرأو أكثر في اتصال مباشر أو أنشخص

يترتب عليه   مجموعةأوه االتصاالت بين أفراد أن بعي إجرائياًويعرف التفاعل االجتما
  .أي تأثير متبادل بأشكال مختلفة فعل ورد فعل

: Social Relationships بين  الروابط المتبادلةتعرف على أنها
، )٧(أجزاء وجماعات المجتمع والتي تنشأ عن اتصال بعضهم ببعض وتفاعل بعضهم مع بعض

دة من حوتعرف أيضاً على أنها نموذج للتفاعل بين شخصين أو أكثر ويمثل هذا النموذج أبسط و
يولوجي، كما أنه ينطوي على االتصال الهادف والمعرفة السابقة بسلوك سوحدات التحليل الس

  .)٨(الشخص اآلخر
 Family) :من مجتمع ها هيكل اجتماعي يتميز بطابع ثقافي مميز يختلف أنتعرف ب

ة على طبع وتلقين الفرد منذ نعومة أظافره األسرآلخر، يعمل هذا النظام الثقافي السائد في 
 والعادات والتقليد وبقيه النظم األفرادالسلوك االجتماعي المقبول ويتعلم داخلها طبيعة التفاعل مع 

ئمية مرتبطة ها جماعة داأنعلى (، وفي تعريف آخر تعرف لألسرة )٩()السائدة في المجتمع
ة عالقات أخرى ولكنها األسرجاب األطفال ورعايتهم وقد تكون في نإبعالقات جنسية بصورة 

  .)١٠()ا وتشكل وحدة متميزةمتقوم على معيشة الزوجين هما وأطفاله
 منظمه تتكون من الزوج والزوجة واألبناء وقد ة اجتماعيةهي جماع(جرائياً إة األسرو
  ).بناء المتزوجين وزوجاتهم ، وتربطهم عالقات دائميةخرين كاألآ اًفرادأتتضمن 

 The interaction إلىتقل أن أوآخر مكان  إلى لغة من الفعل نزح، عن ينزح، نزح 
 اضطراراً من أجل أو ، والنازح اصطالحاً هو كل فرد ترك محل إقامته إكراهاً)١١(آخرمكان 

جرائياً إ، ويعرف النازح )١٢(روب وبحثاً عن األمن الحأوتجنباً ألحداث العنف مكان الهرب من 
طر والتهديد بسبب الخو الطبيعية سكنه والذي يمارس فيه حياتهمكان ه الشخص الذي ترك بأن

  .ناآخر بحثا عن األممكان  إلى له، الذي يتعرض
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١-  
 أساسية ة آخر هو حدوث تفاعل فهو سمناسنإب  عند اتصالهاإلنسانا يميز  أهم مأن
ه أن إذ، ة بدون وجود هذا التفاعل اجتماعية ال توجد حياإذ للحياة االجتماعية ة مهمةويشكل ميز

عندما يعيش الفرد في المجتمع ويحتك باآلخرين ويتعامل معهم اجتماعيا كأشخاص يتحدد 
خرين ويتأثر بهم فهو يأخذ بنظر االعتبار كأفراد لهم اتجاهاتهم سلوكهم بسلوكه فيؤثر باآل

 ديع  ، فالة حركيةوتوقعاتهم وقابلياتهم وعندئذ يتأثر سلوكه باآلخرين ويؤثر فيهم فالتفاعل عميل
 عندما كل لون من الوات االحتكاك بين البشر ذا طابع اجتماعي ولكن يتخذ الطابع االجتماعي

 فالتفاعل يحدث عند توافر موقف اجتماعي ،)١٣( تبعا لسلوك اآلخر معنى يتوجهتكون سلوك
مكان  في ة الماديأطراف التفاعل ووسائطه وعناصرهويتكون الموقف االجتماعي عادة من 

عتمد التفاعل على تحليل السلوك الذي يصدر عن الفرد في الموقف يو ،)١٤( معينينناوزم
 ةستجابا إلىتحول آخر أي أن المثير يشخص  لمثير صدر عن ةه استجابأناالجتماعي على 
 ة الفكرأن حيث ،)١٥(ة متالحقةب ردود األفعال بطريقأو مثير، وتتنإلى ةوتتحول االستجاب

 من أ ينشهي وأهميتاإلنسان معظم السلوك أنكيد أ التي تسيطر على علم االجتماع هي تةياألساس
يشعر باالعتزاز   والبغض كماةر بالمحب كائن اجتماعي يشعاإلنسان ف،خالل التفاعل االجتماعي

 اإلنسانفكلما تفاعل   التفاعل مع اآلخرين،ةبمركزه وهذه كلها خبرات يكتسبها نتيجأو بذاته 
جتماعي  التفاعل االأن وبذلك ف،)١٦(ه تفاعل معهأن ذلك يعني أن فة مشتركةخر عالقوتبادل مع اآل

 األفرادتمخض عنها كل صور االرتباط بين والتي ي ،ة لتكوين العالقات االجتماعياألساسهو 
 التي يبدر من ة التفاعل هو العمليأن حيث ةبين الفرد والجماعأو بين الجماعات أو والجماعات 

يعيشون   الاألفراد أن حيث الذي يحدد شكل التفاعل ،)١٧(ل تجاه اآلخرينعرد الفأوخاللها الفعل 
 ،)١٨(العملمكان أو ة األسررين سواء على صعيد  ارتباط دائم مع اآلخةمنعزلين فالبشر في حال

 ةالمتبادل تتشكل الحيا ثيرأ هذا الت وعن طريقثير متبادل،أ هذا االرتباط ينتج عنه تأنوبما 
 وفي حياتنا اليومية ،)١٩(ي والمشاعر بين أفراد المجتمعأن يتم تبادل األفكار والمعإذ ،االجتماعية

 ومن خالل التفاعل االجتماعي يسهمون في ة مختلففعاالًأون يتبين لنا كيف يبتدع البشر ويبتكر
لتي يقوم عليها  تتكون التفاعالت اناسنفمن السلوك اليومي المشترك لأل ،)٢٠(همع تشكيل واقةإعاد

  .)٢١(النظام االجتماعي
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 على ابتكار ةعل والجماعات المتفااألفراد ةيكتسب التفاعل أهميته من خالل مساعد

 ة بناء اجتماعي يقوم بتوجيه وقيادعادة فيمكانه خذ التفاعل أ ي إذالتي يدركونها، ةوتطوير الحقيق
 التفاعل أن يكاد يجمع علماء االجتماع إذ األفراد والجماعات مع بعضهم البعضتفاعالت 

التفاعل من قيم ينجم عن هذا   وما،)٢٢(ة في الحياة االجتماعياألساس الحجر داالجتماعي يع
ساق ن لأليث تدرك أن يكون وراء كل تنظيم التفاعل حأهميةوعادات واتجاهات، وتظهر 

 ةماط السلوك المتنوعأن بواسطته ة وبذلك يتعلم الفرد والجماع،)٢٣( من ذات المجتمعةالسلوكي
تحقيق  التفاعل ييسر أنواالتجاهات التي تنظم العالقات بين أفراد وجماعات المجتمع وبهذا ف

 بين أفراد ةياألساس االتصال ة التفاعل االجتماعي وسيلعدوي  وطرق إشباعها،ةأهداف الجماع
فالتفاعل   في المجتمع الواحد والمجتمعات األخرى،األفرادالمجتمع فعن طريقه يتم التفاهم بين 

 رد الفعل ىإلخرين  عطائه يؤدي باآلأوداء الفرد في الموقف االجتماعي أيتميز باألداء الفعال ف
 من قبل اآلخرين سواء بالرضى ة التفاعل عن طريق التوقع واالستجابأخر وبالتالي ينشآوأداء 

ه يساعد على تحديد أن للتفاعل االجتماعي هو ةياألساس ةفالسم ،)٢٤( اإليجابأولسلب اعدمه بأو 
شخاص كما  لأل عن ذلك فالتفاعل االجتماعي يحدد السلوك فضالً،)٢٥(شخاصالفعل ورد الفعل لأل

 يتعلم الفرد  إذسلوك،ال وعليه فيمكن التنبؤ بةيساعد عل تمييز االستجابات في المواقف االجتماعي
 واالتجاهات التي تنظم العالقات بين أفراد وجماعات المجتمع ةماط السلوك المتنوعأن ةوالجماع

يجعل   وهذا ما،)٢٦(رف عليهاالواحد في إطار القيم السائدة والثقافة والتقاليد االجتماعية المتعا
يجعلهم يرتبطون في عالقات معينه وتتبلور النظم   مماةالتفاعل االجتماعي شرط لتكوين الجماع

  كثير من علماء االجتماع يجعلون التفاعلأني ولذا فاإلنسان يتشكل المجتمع ةساق االجتماعينواأل
 التفاعل أنسبق يتبين  ل ما السسيولوجيه، ومن خالةي للدراساألساس المحور االجتماعي

 تنجح في أداء مهامها أن ة مؤسسأوي هيئه يمكن أل ه الناالجتماعي من أهم ضرورات الحياة أل
  .بدون التفاعل االجتماعي

 
هي  ة االجتماعية تسمى بالعمليات فالعملية متعددشكاالًأ واًيتخذ التفاعل االجتماعي صور

 من خالل ،)٢٧( التي تشكل الحياة االجتماعيةة والمتكررةالعالقات والحوادث النمطي أفعال ولةجم
  .الصراع التنافس، التكيف، ن،أوشكاله التعأالتفاعل االجتماعي ب

١- cooperation  
فراد في أداء عمل معين ويتعلم ثير المتبادل لألأ تعكس التة اجتماعيةن ظاهراوالتع يمثل

، إذ ال )٢٨(ك االجتماعي الالزم لعمليه التكيفماط السلوأنن الكثير من اولتعالفرد عن طريق ا
 في العمل من اجل السعي وراء ا يشتركوأن دون أون او على غير تعا يجتمعوأنيستطيع الناس 
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 والتي تعتمد على ةيان الوجدةيسمى بالمشارك  وجود ما يتضمنناوالتعف ،)٢٩(ةالمصالح المشترك
خر  أصال من تواجد شخص مع اآلأن ينشاواآلخرين والتعمكان يضع نفسه  نالشخص أل قدرة

حينئذ تتسع ذات الفرد لتشمل اآلخرين  وينظر نحو نفس أهداف اآلخرين بعين الرضا،
ه يستجيب مع بعض  أن من عمليات التفاعل االجتماعي إالةه عمليأنن مع او والتع،)٣٠(بداخلها

ية فالنفس تنطوي على طائفة من الغرائز الغيرية التي اإلنسان ة في الطبيعة الكامنةالدوافع الفطري
جعل الفرد يجتمع مع اآلخرين   مما،)٣١(انب انطوائها على الغرائز الذاتيةتتجه نحو اآلخرين بج

أكثر من جماعه لتؤدي أو ن يعبر عن عمل جماعي يتفق على القيام به أكثر من فرد اوفالتع
 ةكون مباشرمختلفة قد تن بطرق او ويحدث التع،)٣٢(طراف المتعاونةة كسباً معيناً لكل األناوالمع

  .)٣٣(رةوغير مباش
  Accommodationالتكيف -٢

 وتقوم األفراد توفيق بين ةفهي عميل ،هميةب كبير من األان اجتماعيه على جةوهي عملي
 مصالحه في سبيل الصالحأو  كل يضحي بجزء من حريته ةعلى التساهل والتحمل والتضحي

 حتى ة على التضحياألفرادالعام والهدف المشترك والتكيف يستلزم وقتا طويال يتدرب فيه 
 القضاء على الفتن إلى فالتكيف يؤدي ،)٣٤(راؤهم وأفكارهمآى انمزجتهم وتتدأتتقارب 

 وعن ،)٣٥(األفراديتفق مع غيره من ل عن طريق تغيير سلوك الفرد ةوالمشاحنات في الجماع
 ة االجتماعية بالبيئاإلنسان ينطبع إذ ةهميب كبير من األانر يكون التكيف على جطريق هذا التغيي

ه أنجتماعي نجد وعند تحليل التكيف اال  مع عناصرها، منسجماًالتي يعيش فيها ويصبح عنصراً
 ةدماجها يكون المحصلانيتكون من عنصرين هما الفرد والوسط االجتماعي التي باتحادهما و

 بين السلوك ة مستمرة عن ذلك فهو عمليه ديناميكيفضالً، )٣٦(تكيف االجتماعي حدوث الةالنهائي
، )٣٧( والتعديل حتى يحدث توازن بينهما بالتغييرة محكومة واالجتماعية الطبيعيةالبشري والبيئ

 يطور ة فيحاول أن االجتماعيةدماج الفرد وارتباطه بالبيئانيساعد على إذ سجام ن االإلىيودي 
  .ل منها بما يجعلها مالئمة لهبيئته ويعد

  competitionالتنافس -٣
 يقوم بين طرفين يعمل كل منهما لتحقيق هدف الذيشكل من أشكال التفاعل االجتماعي 

 مادام في الحدود اإلنسانيةيات ان للقوى واإلمكة منشطة فالتنافس عملي،)٣٨(يسعى إليه اآلخر
لتنافس وظيفته االجتماعية يجب يؤدي اولكي  قلب صراعا،أنا خرج عن حدوده إذما أ ة،المعقول

 أوكثر أ أو انن يتطلع شخصاو كما في التعة وفي المنافس،)٣٩( يكون بين قوتين متعادلتينأن
 يحقق الهدف أنل او كال من الطرفين يحة الهدف ولكن في المنافسإلى الوصول إلىجماعات 

 الخديعة والغش انلوأه المنافسون كل  صراع يستبيح فيإلى وقد ينقلب التنافس ،)٤٠(خرقبل اآل
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بين أو  بين الزمالء أوة األسر وقد يحدث التنافس داخل نطاق ،)٤١(يةاإلنسانوالتنكر للمبادئ 
يقتصر على مجتمع   التنافس الأنوالبد من القول  ،)٤٢( بين مؤسستينأو وكافه الجماعات ةالجير
  .)٤٣(ات النسيج االجتماعي بذاتها بل نجد التنافس في جميع شبكةطبقأو بذاته 

 Conflictالصراع -٤
 يتحرك الفرد من ة معينة قيمأو جماعات نحو تحقيق هدف أوفراد أ بين ةعمليه تفاعلي

ويتكون عندما يتحقق جزء من مكاسب  ،ةطراف غير متكافئأ بين ة معينفعاالًأخاللها ليؤدي 
 والنصر ةقوى إيقاع الهزيمل الطرف األاو يحانحيغلب األأخر، وفي ومنافع على حساب اآل

  .)٤٤(يتصارع معه من خالل عمليه التفاعل االجتماعي خر الذيعلى الطرف اآل
 تعوق إرضاء ةجسميأو  ية اجتماعأو ة مادة كعقبةتكون خارجي وللصراع مصادر قد

 ىإل التي تهدف ة فبذلك يكون الصراع من العالقات الهدام،)٤٥(فرد لدوافعه التي يريد أن يشبعهاال
 بين الجماعات داخل المجتمع أو األفرادوقد يكون الصراع بين   تدميره،أو على الخصم ءالقضا

فالبناء االجتماعي يتميز بالصراع بين األشخاص  ،)٤٦( وللصراع أسباب كثيرة ومتنوعةالواحد،
تة اووعن المكاسب المتف ضاع المختلفة للجماعاتووالجماعات ذلك الصراع الذي ينجم عن األ
 عادة وليس دائما بمشاعر فالصراع يكون مصحوباً والمتمايزة التي يحصل عليها من وراء ذلك،

 ة الصراع سمجعلواغلب الدارسين المعاصرين أ أنوالبد من القول   قويه نحو الخصم،ةكراهي
ه في أنشكال التفاعل االجتماعي يتضح ألوبعد عرضنا  )٤٧( من سمات التنظيم االجتماعيةأساسي

ني مع جماعه وقد يتفاعل بشكل اواتنا يوجد التفاعل بجميع أشكاله فالشخص يتفاعل بشكل تعحي
   .أشخاص آخرينأو أخرى  صراعي مع جماعه
 
 
 

 
يلية الذي يهدف إلى جمع الحقائق والبيانات عن يعد البحث من البحوث الوصفية والتحل

   .ظاهرة أو موقف معين مع محاولة تفسير هذه الحقائق وهذا ما توخي البحث القيام به
 وهو آلية Field survey methodاالجتماعي  البحث على منهج المسح اعتمد

مباشرة وتفسر  الدائرة في التنظيم وهذا المنهج يستخدم ألخذ معلومات كالتتشخيصية للمش
  .)٤٨( المستخرجة عن طريق وسائل التحليل اإلحصائيأوالمعلومات الناتجة 

 
 ة ومالئمةلفص الذي يعد أداة مانت االستبيانات والمعلومات فكانأما أدوات جمع البي

قد تم و ،)٤٩( معينهةمشكلأو  بحاله معينه ةات مرتبطانبيأو معلومات أو للحصول على حقائق 
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 باإلضافة إلى قبل توزيعه على عينة البحث *الخبراءعرض االستبيان على مجموعة من 
استخدام المالحظة والمقابلة والتي تعد طريقة مناسبة للحصول على المعلومات الدقيقة والدوافع 

  .)٥٠(عند األفراد وسلوك الناس
 

  .الموصلمدينة : يان المجال المك
  .٢٠/٣/٢٠١٨ ة ولغاي١٢/٢/٢٠١٨من : يانال الزمالمج

  .األيسر الجانب إلى األيمن الجانب من ة النازحاألسر: المجال البشري
 

 إلى األيمن الجانب من ة النازحاألسر من ةسرأ ٥٠ من ة مكونة قصديةاعتمد البحث عين
  . الموصلة لمديناأليسر الجانب
 

  النسبة المئوية . ١
   الوسط الحسابي .٢
  حراف المعياري ناال-٣

 
تتمحور فرضية البحث في أن التفاعل االجتماعي بين األسر النازحة من الجانب األيمن   

   .ل جديدة من العالقات االجتماعيةإلى الجانب األيسر من مدينة الموصل تنتج عنه أشكا
 

 
 

   توزيع المبحوثين حسب أعمارهميوضح )١(الجدول    
 % ك الفئات العمرية

٣٢ ١٦ ٣٠_٢١% 
٣٨ ١٩ ٤٠-٣١% 
٣٠ ١٥ ٥٠-٤١% 

 %١٠٠ ٥٠ المجموع
 ةسن )٤٠-٣١( ح أعمارهم بيناو تترةمن العين%) ٣٨ (أنيتضح ) ١(ات الجدول انمن خالل بي

%) ٣٠( بينما ،)٣٠-٢١ (ح بيناو أعمارهم تترةمن العين%) ٣٢ (أنو وهي أعلى نسبه،
 )٣٥،٣  ( يبلغةعمار العين الوسط الحسابي ألأن علماً ،)٥٠-٤١( ح أعمارهم بيناوتتر

   ).٧،٩٥١( حراف معياريانب
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  ةفراد العين ألاالجتماعية ة الخلفييوضح )٢(الجدول
 % ك الخلفية االجتماعية

 %٦٤ ٣٢ حضرية
 %٣٦ ١٨ ريفية

 %١٠٠ ٥٠ المجموع
بينما  ، من خلفيات حضرية%)٦٤ (ة وبنسبةمن العين )٣٢(أن يتضح من الجدول أعاله 

ب سي الن، وهذا االختالف فةمن خلفيات ريفي %)٣٦ (ةفقط من عينه البحث وبنسب) ١٨(يوضح 
ة إذ  الموصل هم من أصول حضرية من مديناأليمن الجانب اغلب الذين يسكنون أن إلىيرجع 

  .أنهم أبناء الموصل األصليين
  ة للعيناألسرةعدد أفراد يوضح  )٣( الجدول

 % ك ةاألسرفئات عدد أفراد 
٨٨ ٤٤ ٥-٢% 
١٢ ٦ ٩-٦% 

 %١٠٠ ٥٠ المجموع
 وأن أفراد،) ٥-٢( تتكون من األسرمن  %)٨٨(أن ات الجدول أعاله انيتضح من بي

  .فرادأ) ٩-٦( من المبحوثين تتكون من )%١٢(
  عرض وتحليل البيانات األساسية للبحث: ثانياً

  :من أجل تحقيق أهداف البحث تم تحليل البيانات األساسية للبحث بما يلي  
  يسراأل إلى األيمن الجانب من ة النازحاألسر استقبل يوضح طبيعة) ٤(الجدول

 التسلسل المرئي % ك طبيعة االستقبال
 ٢ %٣٤ ١٧ لىو األةأقارب من الدرج
 ١ %٥٠ ٢٥ الثانية ةأقارب من الدرج
 ٣ %١٦ ٨ أصدقاء ومعارف

  %١٠٠ ٥٠ المجموع
 من قبل أقاربهم من ا استقبلوة المبحوثاألسرمن  %)٥٠ (أنيتضح من الجدول أعاله 

سع من أقارب أو الثانية ة أقارب الدرجأنمكن تفسير ذلك ب وية، وهي أعلى نسبالثانية ةالدرج
 من ا استقبلوةمن العين %)٣٤(و ،الثانية ةلى فمن الممكن إيجاد أقارب من الدرجو األةالدرج

 ة، قليلة من أصدقاءهم ومعارفهم وهي نسبافقط استقبلو%) ١٦ (أنو لى،و األةأقاربهم من الدرج
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 ة القرابيةفضل األقارب بحكم العالقت المعارف بل أوقاء  األصدإلى ترغب بالذهاب  الاألسرف
  . نوعاً ماالتي تربطهم فمجتمع الموصل مجتمع محافظ

  يبين مدى الترحيب الذي حضيت به األسر النازحة بعد النزوح)٥(الجدول 
 % ك االجابة
 %٧٢ ٣٦ نعم
 %٢٨ ١٤ ال

 %١٠٠ ٥٠ المجموع
 ، التي استقبلتهماألسر الترحيب من قبل اوتلق %)٧٢ (أن الجدول أعاله تشير بيانات

 ففي الغالب عندما تمر ةقليل ةوهي نسب بعد النزوح،  لم يرحب بهمةفقط من العين %)٢٨(بينما 
  .في المجتمعوالتضامن زر آ يظهر التة واستثنائية بظروف عصيبةالمدين

  ة النازحاألسر الترحيب بمدى استمراريبين )٦(الجدول 
 % ك اإلجابة
 %٦٢ ٢٢ نعم
 %٣٨ ١٤ ال

 %١٠٠ ٣٦ المجموع
من الذين حظو بالترحيب استمر الترحيب %) ٦٢ (أنيتضح لنا من خالل الجدول أعاله 

الذين حظو بالترحيب لم يستمر الترحيب بهم، ويمكن تفسير االختالف  من %)٣٨(بهم، بينما 
عتبار أنهم خذ بعين اال النازحة واألاألسري منها انروف الصعبة التي تعظبمراعاة ال بالنسب

 .مجبرين على هذا الوضع
  )٧(الجدول

  ة من أسر الجانب األيسر من سوء المعاملاأليمن الجانب من ة النازحاألسر يوضح مدى معاناة
 % ك اإلجابة
 %٦٢ ٣١ نعم
 %٣٨ ١٩ ال

 %١٠٠ ٥٠ المجموع
  

نسبة و المعاملة، من سوء اوان عة المبحوثاألسرمن %) ٦٢(أنتشير نتائج الجدول أعاله 
إذ أن للظروف النفسية واالجتماعية والمادية . ة من سوء المعاملاوان لم يعةمن العين%) ٣٨(

  .االستثنائية أثر كبير في ذلك
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) ١٥٤( 

 

  ة من قبل الجانب األيسريوضح أسباب سوء المعامل) ٨(الجدول
 % ك األسباب

 %٢٩ ٩ طول المدة
 %٣٥ ١١ يات الماديةان االمكةقل

 %٣٥ ١١ ضيق المنزل
 %١٠٠ ٣١ المجموع

 ة جاء هذا الجدول يوضح أسباب سوء المعاملإذيرتبط هذا الجدول بالجدول الذي سبقه 
، ةوا من سوء المعاملانمن الذين ع%) ٣٥(نسبة ب ةيات الماديان االمكة جاء قلإذ ،لألسر النازحة

وا من انمن الذين ع %)٢٩( ، بينماأيضاً %)٣٥(نسبة  بة لسوء المعاملاًوجاء ضيق المنزل سبب
يات المادية ان لقلة االمكأنويمكن تفسير ذلك ب ،ة السبب هو طول المدأن يرون ةسوء المعامل
 لضيق المنزل اثر مباشر  وكان لكثره األعباء المادية وأيضاً المعاملة نظراًء لسوسببا أساسياً
االجتماعية ة وبالتالي،  النفسي سلبي على الناحيةثرأكال السببين لهما و ة االجتماعيةعلى العالق

 سوء المعاملة ن إذ أ.السلبي والعالقات االجتماعية عيجتمااالينتج عنها من أشكال التفاعل  وما
  .قد يكون بالتصرفات التي من شأنها أن تعطي شعور بأن األسر النازحة غير مرغوب فيها

   مع الوضع الجديد للتكيف حياتهاةإلى تغيير طريق األسرة رارطيوضح أض)٩(الجدول 
 % ك اإلجابة
 %٧٦ ٣٨ نعم
 %٢٤ ١٢ ال

 %١٠٠ ٥٠ المجموع
 ة تغيير طريقإلى اطروضمن عينه البحث ا %)٧٦(نسبة  أنمن الجدول أعاله يتضح 

 وتغيير ةالظروف المحيط  على التكيف معة له القدراإلنسانحياتهم للتكيف مع الوضع الجديد، ف
 لم األسرفقط من  %)٢٤(، وةخرين ويتكيف مع الظروف المختلفالسلوك ليتماشى وينسجم مع اآل

  . حياتهم للتكيف مع الوضع الجديدةطريق يغيروا
  األيسر الجانب واسر ة النازحاألسر مشاكل بين وقوعيوضح ) ١٠(الجدول 
 % ك اإلجابة
 %٨٤ ٤٢ نعم
 %١٦ ٨ ال

 %١٠٠ ٥٠ المجموع
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 الجانب وقعت مشاكل بينهم وبين اسر ةمن العين %)٨٤ (أننالحظ من الجدول أعاله 
 لم ةفقط من العين %)١٦(بينما   تخلق مشاكل،أن البد وة الظروف الصعبأن ويفسر ذلك باأليسر

ويمكن أن نستنتج من ذلك أن المشاكل ظهرت بأشكال مختلفة قد تكون مشاكل . تقع مشاكل بينهم
  .اقتصادية واجتماعية أيضاً نتيجة العيش المشترك

  يوضح مدى انعزال األسر اجتماعياً بعد النزوح )١١(الجدول 
 % ك اإلجابة
 %٣٢ ١٦ نعم
 %٦٨ ٣٤ ال

 %١٠٠ ٥٠ المجموع
 اإلنـسان ف  اجتماعيا بعد النزوح،   الم ينعزلو %) ٦٨ (أنات الجدول أعاله    انتضح من بي  ي

  النـزوح  بعد اجتماعياًاعزلوان األسرمن %) ٣٢(أن و  بطبعه،اًروف يبقى اجتماعي ظفي أقصى ال  
  . وشكل التفاعل االجتماعي بشكل سلبيةاثر على طبيع مما

  األسر جديدة بعد نزوح ة عالقات صداقمدى تكوينوضح ي) ١٢(الجدول 
 % ك اإلجابة
 %٧٦ ٣٨ نعم
 %٢٤ ١٢ ال

 %١٠٠ ٥٠ المجموع
 ةفقط من العين%) ٢٤(و  بعد النزوح،ة جديدة صداقةعالق  كونواةمن العين%) ٧٦ (أن

 التعرف على أشخاص جدد بعد نزوحهم إلىويرجع ذلك  ،ةنوا عالقة صداقه جديدلم يكو
  .ة الصداقة حدوث تفاعل اجتماعي يتخذ صفإلىكيد أواالحتكاك بهم مما يودي بالت

  يوضح طبيعة إسهام العيش المشترك في تقوية العالقات االجتماعية )١٣(جدول
 % ك اإلجابة
 %٥٦ ٢٨ نعم
 %٤٤ ٢٢ ال

 %١٠٠ ٥٠ المجموع
 ة العيش المشترك أسهم في تقويأن يرون ةمن العين %)٥٦ (أنيتبين من الجدول أعاله 

 .ة العيش المشترك لم يقوي عالقاتهم االجتماعيأن باجابوأ%) ٤٤( بينما ،ةعالقاتهم االجتماعي
ونستنتج من ذلك أن العيش المشترك يجعل األشخاص يشتركون بجميع تفاصيل الحياة مما 

  .أقرب ومما يؤدي إلى تقوية التفاعل االجتماعي وبالتالي العالقات االجتماعيةيجعلهم 
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) ١٥٦( 

 

 
  . بالترحيبا حظوة النازحاألسرمن  %٧٢ أن إلىتوصل البحث  -١
ة من قبل الساكنين في الجانب ت من سوء المعاملان عة النازحاألسرمن % ٦٢ أن -٢

  . وضيق المنزلةيات الماديان االمكة لقلةت نتيجأ التي نشاأليسر
ة ضاع الجديدو مع األ اجتماعياًا تكيفوة النازحاألسر اغلب أن إلىتشير نتائج البحث  -٣

  .سائد من التفاعل االجتماعيوهو شكل 
 األيسر مشاكل الجانب وبين اسر قد وقعت بينهم األسرمن % ٨٤ أن إلىتوصل البحث  -٤

ما يؤكد فرضية البحث وهذا . وهو شكل من أشكال التفاعل السبيه اال وهو الصراع
القائلة بأن التفاعل االجتماعي بين أسر الجانبين األيمن واأليسر خلق أشكال جديدة من 

  .العالقات االجتماعية
  .ة اجتماعياً بعد نزوحها لم تكن منعزلة النازحاألسرمن % ٦٨ أنضح البحث أو -٥
  .ة العيش المشترك يساهم في تقويه العالقات االجتماعيأنهر البحث أظ -٦

 
  .فراد المجتمعد بين أانزر والتسآكيد على دور التأتفعيل برامج التعايش والت -١
 . حول مجتمع الموصلة دعم مراكز البحوث والدراسات االجتماعيةعلى الجهات الرسمي -٢
أفراد المجتمع  ها تنويرأنتفعيل دور الباحثين االجتماعيين في تقديم المعلومات التي من ش -٣

 .قات األزماتأو في وبخاصة والتكيف ناو التعةهميأب
توجيه وسائل اإلعالم المختلفة على ترسيخ قواعد السلوك على أساس الحوار، وإشاعة  -٤

  .العالقات االيجابية في المجتمع الموصلي
 

 .٥٢٨، ص١٩٩٤ابن منظور، لسان العرب، المجلد الحادي عشر، دار صادر، بيروت،  )١(

 .٥٣، ص١٩٩٤ب، المجلد الثامن، دار صادر، بيروت، ، لسان العر______ )٢(

سمير سعيد حجازي، معجم مصطلحات العلوم اإلنسانية ونظرية الثقافة، مكتبة ابن سينا للنشر  )٣(
 .٨٣، ص٢٠٠٦والتوزيع، القاهرة، 

، ١٩٧٥إبراهيم مدكور، معجم العلوم االجتماعية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  )٤(
 .١٦٧ص

، ١٩٩٩محمد الحسن، موسوعة علم االجتماع، الدار العربية للموسوعات، بيروت، إحسان  )٥(
  .١٨١ص

، مطبعة النهضة الجديد، القاهره، ١كمال الدسوقي، دينامية الجماعة في االجتماع وعلم النفس، ج )٦(
  .٣٢٩، ص١٩٦٩

 .٩٠١، ص١٩٨١، جامعة الكويت، ١شاكر مصطفى سليم، قاموس األنثروبولوجيا، ط )٧(
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، ١٩٧٩غيث، قاموس علم االجتماع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، محمد عاطف  )٨(
 .٤٣٧ص

، ١٩٩٢ناتاليا يفريموفا، معجم العلوم االجتماعية، ترجمه، توفيق سلوم، دار التقدم ، بيروت،  )٩(
 .٣٩٥ص

، ١٩٨٢أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان للنشر، بيروت،  )١٠(
 .١٥٢ص

 .١١٠، ص١٩٩٤ن منظور، لسان العرب، المجلد الحادي عشر، دار صادر، لبنان، اب )١١(

غزوان ناظم محمد جواد، التكيف الثقافي للنازحين العراقيين في تركيا دراسة ميدانية في مدينة  )١٢(
، ٢٠١٦أنطاليا، رسالة ماجستير غير منشورة، اآلداب، قسم علم االجتماع، جامعة الموصل، 

 .١٥ص

د الحميد العاني وآخرون، المدخل إلى علم االجتماع، وزارة التعليم العالي عبد اللطيف عب )١٣(
 .٩١والبحث العلمي، جامعة بغداد، ص

، عمان ١توفيق مرعي واحمد بلقيس، الميسر في علم االجتماع النفسي، دار الفرقان، ط )١٤(
 .٥٠، ص١٩٨٤األردن، 

 .٢٠٩، ص١٩٨٠فؤاد البهي السيد، علم النفس االجتماعي، دار الفكر العربي،  )١٥(

 .١٥١، ص١٩٩٢معن خليل عمر وآخرون، المدخل إلى علم االجتماع، دار الشروق، األردن،  )١٦(

أنتوني غيدنز،علم االجتماع مع مدخالت عربية، ترجمة فايز الصايغ، المنظمة العربية  )١٧(
 .١٥٧، ص٢٠٠٥للترجمة، مؤسسة ترجمان، 

ي وآخرون، المجلس األعلى جوردون مارشال، موسوعة علم االجتماع، ترجمه محمد الجوهر )١٨(
 .٣٩٢، ص٢٠٠٧للثقافة المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 

، ١٩٨٢عبد الباسط محمد حسن، علم االجتماع الكتاب األول، مكتبه الغريب، القاهرة،  )١٩(
 .١٨٣ص

، ٣٢إبراهيم احمد أبو عرقوب، دور االتصال اإلنساني في حياتنا، مجلة آداب المستنصرية، ع )٢٠(
 .٢١١، ص١٩٩٨جامعه المستنصرية، كلية اآلداب، 

(21) M. Haralambos, sociology themes and perspectives, university tutorial 
press, U.k, 1984, P.15. 

 .٧٨الهاي عبد الحسين، مقدمة في علم االجتماع، مطبعة الخير، بغداد، ص )٢٢(
 أنثروبولوجيه في ذكرى عبد المنعم إبراهيم، التعاون والتغالب في المجتمع العراقي دراسة )٢٣(

مدينة بغداد حي الجزائر أنموذجاً، رسالة ماجستير غير منشورة، كليه اآلداب، قسم علم االجتماع، 
 .١٠، ص٢٠٠٦

 .٣٤، ص١٩٩٩عبد اهللا الرشدان، علم اجتماع التربية، دار الشروق، األردن،  )٢٤(
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(25) Richard T. Schaefer, Sociology, MCG- raw- Hill Higher education sixth 
edition, USA, 2004 ,p. 104.، 

 .٤٩توفيق مرعي واحمد بلقيس، مصدر سابق، ص )٢٦(
، ١٩٩٩إحسان محمد الحسن، موسوعة علم االجتماع، الدار العربية للموسوعات، بيروت،  )٢٧(

 .٤٥٦ص
 .٩١توفيق مرعي وأحمد بلقيس، مصدر سابق، ص )٢٨(
، ١٩٩٠لموصل، معن خليل عمر، انشطار المصطلح االجتماعي، مطابع التعليم العالي، ا )٢٩(

 .١٤١ص
حسين عبد الحميد رشوان، علم االجتماع النفسي، موسسة الشباب الجامعية، االسكندريه،  )٣٠(

 .٢١٢، ص٢٠١٠
 .٩٢، ص١٩٨٢أحمد رأفت، مبادئ علم االجتماع، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة،  )٣١(
بع، محمد نبيل جامع، المفتتح في علم االجتماع، دار المطبوعات اإلسكندرية، بدون سنه ط )٣٢(

١٤٩. 
، ١٩٧٤، ترجمة أحمد عيسى، مكتبة النهضة، القاهرة، ١روبرت مكايفر، المجتمع، ج )٣٣(

 .١٣٠ص
- ٢٥٦، ص١٩٦٥حسن شحاتة سعفان، أسس علم االجتماع، مكتبه النهضة العربية، القاهرة،  )٣٤(

٢٥٧. 
، ١٩٩٠، بغداد، ١ الثقافة واإلعالم، طةمفاهيم في الفلسفة واالجتماع، وزار أحمد خورشيد، )٣٥(

 .٩٧ص
 .٥٧ن ناظم محمد جواد، مصدر سابق، صاغزو )٣٦(
، ١٩٧٩دار الشرق، السعودية،  الصحة النفسية والعالج النفسي، حامد عبد السالم زهران، )٣٧(

 .١٤٧ص
، ٢٠٠٥عبد اهللا زاهي الرشدان، التربية والتنشئة االجتماعية، دار وائل للنشر، األردن،  )٣٨(

 .٢٣٢ص
أصول اإلرشاد النفسي، مكتبه النهضة محمد مصطفى زيدان، السلوك االجتماعي للفرد و )٣٩(

 .٩٢ص ،١٩٦٥المصرية، 
 .١٦٥معن خليل عمر وآخرون، المدخل إلى علم االجتماع، مصدر سابق، ص )٤٠(
مصطفى الخشاب، علم االجتماع ومدارسه الكتاب الثاني، مكتبة األنكلو مصريه، مصر،  )٤١(

 .٢٠٩، ص١٩٧٥
، ١٩٨٣ظمة للنشر، الكويت، إبراهيم عيسى عثمأن، األصول في علم االجتماع، شركه كا )٤٢(

 .٧٢_٧١ص
 .١٠٩، ص٢٠٠٩غريب عبد السميع، علم االجتماع، موسسة الشباب الجامعية، االسكندرية،  )٤٣(
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 .٢٨١نعيم حبيب جعنيني، مصدر سابق، ص )٤٤(
، ١٩٨٨عباس محمد عوض، في علم النفس االجتماعي، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،  )٤٥(

 .٢٧٩ص
، ١٩٦٨هيد في علم االجتماع، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، عبد المجيد عبد الرحيم، تم )٤٦(

 .١٦٧ص
 .٤١، ص٢٠٠٧محمد الجوهري، المدخل إلى علم االجتماع، مصر، )٤٧(
 .٢٣٧، ص٢٠٠٥معن خليل عمر، علم االجتماع التطبيقي، دار الشروق، األردن،  )٤٨(
ماعية، دار الحامد وائل عبد الرحمن التل وآخرون، البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجت )٤٩(

 .٦٦، ص٢٠٠٨للنشر، األردن، 
) (جامعة الموصل/ كلية اآلداب/ قسم علم االجتماع/ أستاذ مساعد/ حاتم يونس محمود.  

  .جامعة الموصل/ كلية اآلداب/ قسم علم االجتماع/ محمد محمود أحمد، أستاذ مساعد  
  .معة الموصلجا/ كلية اآلداب/ قسم علم االجتماع/ إيناس محمد عزيز، مدرس  
  .جامعة الموصل/ كلية اآلداب/ قسم علم االجتماع/ إيمان حمادي رجب، مدرس  
 .جامعة الموصل/ كلية اآلداب/ قسم علم االجتماع/ هند عبد اهللا أحمد، مدرس  

 .٢٥٦، ص ١٩٧١معن خليل العمر، مناهج البحث االجتماعي، دار الثقافة، بيروت، لبنان،  )٥٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  )دراسة ميدانية في مدينة الموصل (التفاعل االجتماعي لألسر النازحة بين الجانبين األيمن واأليسر
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Conditions of the Publication 
1-The magazine is concerned with publishing the academic 

scientific researches which focus on Mosuli affairs in its 

different aspects. 

2-The research must be done in according to the Conditions 

of academic scientific research. Revenue sources, references 

and document in the margins, with attention to language and 

print. 

3-The research must be unpublished or present to 

publication in another magazine and the editing staff 

unobligated to back the researchs to its Owners in case they 

are unaccepted for publication. 

4-The printed pages of the research shouldn't be more than 

(20) in three copies loaded on disc (CD). 

5-The research is presented to experts who determine its 

appropriateness to be published or not. 

6-The magazine is issued periodically. The researcher has the 

right to obtain a copy of the published research. 

7- Title research, font size 18, font size body 14, concluding 

comments 13. The number of lines per page should not 

exceed 27 lines. 

8- In the first page of the research, Abstract of the research 

in Arabic & a summary in English with the title of the 

research in English & the name of the researcher in English. 

9-The dimensions of the page left 3cm from the right & left. 

The upper side 3cm for the bottom of page 4cm. 

 

 



 II

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ISSN 1815-8854 
No. (49) 

Year (14) 
2018 A.D/ 1439 A.H 

 
Letters addressed 

to Editor- in- Chief 
 
 

Address 
Mosul Studies Centre 
University of Mosul 

P.O. Box 11348 
Tel. 812246 

 
 

E-Mail : mosul.studies@gmail.com 
 

The Published Researches express the 
researchers' opinion and don't necessarily 

reflect the opinion of the Magazine 
 

Researches Arranged In Methodical Way 
 

Printed by 
Computer Unit In Mosul Studies Centre 

 
The deposit number  

In the House of Books and Documents in 
Baghdad is (727)  

In 2001 



 I

  
  Mosuli Studies Magazine 

Seasonal and academic Magazine Issued by 
Mosul Studies Centre 

 
Concerned with 

Mosuli academic researches 
 in humanities 

 
Editing-in-Chief 

Prof . Dr. Thanoon. Y. Al.Taee 
 

Editing Manager 
 Prof. Dr. Husain D. Hamood / Department of Ancient 

Civilizations /Archeology College. 
 Assist. Prof. Batoul. H. al-bustani / Department of Arabic 

Language / College of Education 
 Asist. Prof. Dr. Muhamad S.Rashid al-hafidh/ Department of 

Arabic Language / College of  Basic Education 
 Asist. Prof. Dr. Maysoon. Alabayachi / Department of 

Historical And Social Studies/ Mosul Studies Center. 
 Asist Prof. Dr. Oruba J. Mahmud/ Department of Historical 

And Social Studies/ Mosul Studies Center. 
 Asist Prof. Dr. Ali A. al Obaidee/Editing Secretary/ Mosul 

Studies Center.  
Consultative Board 

 Prof.Dr.Emad Al-Deen-Khaleel/experienced Prof./History 
Department/College of Arts. 

 Prof. Dr. Ahmed K. Aljumaa/experienced Prof./History 
Department/College of Arts. 

 Prof.Dr.Hashem Y. Al Malah/experienced Prof./History 
Department/College of Arts. 

 Prof.Dr. Nada F. Zaydan al-Abayachi, Department of 
psychology, College of Humanities. 

 Prof.Dr. Taha Khudeir Ubaid , Department of History , 
College of Education for Humanities, University of Mosul.  

 Prof.Dr. Khashman H. Ali, Department of psychology, 
College of Basic Education. 

 Prof.Dr. Nahla S. Ahmad, Department of History, College of 
Humanities. 


