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تعد مدينة الموصل من المدن العربية االسالمية المهمة التي تميزت عن غيرهـا مـن               

ـ . المدن بسمات حضارية تركت بصماتها على طابع الحياة االجتماعيـة فيهـا            د أن الفـتح    بي

كان محطة مشرقة في تاريخ المدينة وشخصيتها، إذ        ) م٦٣٧/ هـ١٦(االسالمي للموصل سنة    
دخلها الدين االسالمي مع القبائل العربية المهاجرة اليها من الجزيرة العربية، فاكتسبت المدينة             

ا ومثلهـا التـي     ثوباً حضارياً ناصعاً قوامه الثقافة االسالمية الجديدة بقيمها ومبادئها واخالقه         

واصبحت الموصل سياسياً تابعة للخلفاء الراشدين ثم االمـويين والعباسـيين           . انصهرت معها 

  . الذين عينوا والة وأمراء من قبلهم عليها

حيث حكمت الموصـل    ) العاشر للميالد / الرابع للهجرة (واستمر هذا الوضع الى القرن      

 العباسية والقوى االخـرى فـي المنطقـة       عدة قوى سياسية، وارتبطت هذه القوى مع الخالفة       
بعالقات غير مستقرة، وحددتها مصالح كل دولة وقوتها، كما سادت عالقات متنوعة بين افراد              

  .)١(االسرة الواحدة التي حكمت الموصل

نسبة الى مؤسس هـذه     ) م٩٩١-٩٠٥/هـ٣٨١-٢٩٣(وأول هذه القوى الحمدانيون     
بن حمدان الذي كان من اعوان الخليفـة العباسـي          االسرة حمدان ابن حمدون وابنه الحسين ا      

المعتضد باهللا ثم الخليفة المكتفي باهللا، واستمر الحـسين يواصـل جهـوده لخدمـة الخالفـة                 

العباسية، وبرهن على قوة شخصيته، فكافأه الخليفة المكتفي بأن عين اخاه ابا الهيجـاء عبـد            

فدخلها في المحرم من    . )٢()م٩٠٥/ـه٢٩٢(اهللا بن حمدان على الموصل واعمالها اواخر عام         
، وكان ذلك بداية حكم الحمدانيين هناك وقد استمر ابو الهيجـاء يحكـم   )م٩٠٦/هـ٢٩٣(سنة  

 فأقر الخليفة المقتدر على حكم الموصل الحسن بن ابي          )٣()م٩٢٩/هـ٣١٧(الموصل حتى سنة    

ما انتهـى االمـر     عند) م٩٦٤/هـ٣٥٣(، واستمر بالحكم حتى سنة      )٤()ناصر الدولة (الهيجاء  
باقصائه عن والية الموصل من قبل البويهيين، وحل محله ولده ابو تغلب فضل اهللا، الذي تفجر                

الصراع في عهده بين افراد االسرة الحمدانية، مما اتاح للبويهيين فرصة التدخل في شـؤونهم              

البويهي مـن   ولم تلبث االمور ان سارت لصالح البويهيين عندما تمكن عضد الدولة            . الداخلية

                                                   

 .مدرس، قسم الدراسات االدبية والتوثيق، مركز دراسات الموصل، جامعة الموصل *
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دخول الموصل، وارغم ابا تغلب على الرحيل نحو بالد الروم، ثم اتجه بعد ذلك الـى دمـشق،                  

وبوفاته انتهى حكم الحمدانيين في الموصـل  ). م٩٧٩/هـ٣٦٩(وهناك لقي مصرعه فيها سنة     
 الـى سـنة     )٦(واصـبحت الموصـل تخـضع لحكـم البـويهيين         . )٥(واقليم الجزيرة الفراتية  

عندما تمكن ابو الدرداء محمد بن المسيب امير بني عقيل من السيطرة على             ) م٩٩٠/هـ٣٨٠(

، )م٩٩٣/هـ٣٨٢(الموصل، واعترف به البويهيين والياً عليها، لكنهم ما لبثوا ان عزلوه سنة             

عندما تمكن المقلد ابـن المـسيب       ) م٩٩٦/هـ٣٨٦(وصاروا يتولون حكم الموصل حتى سنة       
ب المذكور من استعادة الموصل من البـويهيين وتأسيـسه          العقيلي، وهو اخو محمد بن المسي     

ـ ٤٨٩(الدولة العقيلية فيها، والتي استمرت بالحكم حتى سنة          ، وخـالل هـذه     )٧()م١٠٩٥/هـ

  .)٨(الفترة حكم الموصل العديد من امراء بني عقيل

ومما الشك فيه أن االحوال السياسية لمدينة الموصل في القرن الرابـع الهجـري قـد              

ل أو باخر على الحياة االجتماعية فيها التي لها مظاهرها الخاصة بها، والتـي مـن                أثرت بشك 

خاللها نستطيع ان نتعرف على تطور المجتمع الموصلي من عدمه في تلك الفترة، وعلى ضوء               
تختص الفقرة االولى بالحديث عـن عناصـر المجتمـع فـي     . ذلك قُسم البحث الى عدة فقرات 

 سكنت الموصل منذ الفتح االسالمي لها كبني تغلـب وأيـاد والنمـر        الموصل وهم القبائل التي   

أما الفقـرة الثانيـة فعنوانهـا       . وغيرها من القبائل، اضافة الى طبائع اهل المدينة بشكل عام         

  .  مظـاهر االحتفـاالت فـي االعيـاد والمناسـبات الدينيـة            -١العادات والتقاليد التي تشمل     
قرة الثالثة عن الطبيعة الجغرافية لمدينة الموصل وتأثيرها        والف. المهرجانات واعياد الربيع  -٢

على الحياة االجتماعية في الموصل، وما يتعلق فيها من وصف للمناخ، والحـدائق واالزهـار               

وأما الفقرة الرابعة فهي تتحدث عن التطور االجتمـاعي فـي           . والثمار والجداول الى غير ذلك    
افة وما يتعلق بها، وكذلك تطور بناء الدور والقصور،         مدينة الموصل مثالً صحة المجتمع كالنظ     

  .وأما الفقرة الخامسة واالخيرة فهي خاتمة البحث. ووسائل الترف واللهو والمهن

 

يشكل العرب الغالبية العظمى من سكان الموصل، وكان بنو تغلب واياد والنمر من اولى           
ان حركة التحرير العربي االسالمي القليم الجزيرة الفراتية، ثـم توافـدت          القبائل التي دخلتها إب   

 وقبائل  )٩(عليها قبائل الخزرج واالزد وتميم وهمدان وبنو قيس وربيعة والشهوان وبنو شيبان           

، هـذا فـضالً عـن       )١٢( وطي )١١( ومضر )١٠(عربية اخرى كبنو سليمة وبنو الرواد وبنو حمام       

 سكنوا المنطقة الواقعة شرق وشمال شرق الموصل، كمـا سـكن        عناصر اخرى كاالكراد الذين   
بعضهم سنجار والجزيرة الفراتية، ثم التركمان الذين وفدوا اليها بعد دخول البـويهيين بغـداد               

والديلم الذين وجدوا في الموصل منذ هجمـات البـويهيين علـى            . )١٣()م٩٤٥/هـ٣٣٤(سنة  

شوكتهم في المنطقة في عصر الدولـة العقيليـة         المدينة في عصر الدولة الحمدانية، ثم قويت        

كما سكنت جماعة من الفرس في الموصل في        . حتى انهم استولوا على هذه المدينة عدة مرات       



 

 

)٣(
 

  حنان عبد الخالق علي السبعاوي.د. م

الفترة الموضوعة البحث ولعلهم كانوا بقايا بعض الساسانيين الذين كانوا في العراق قبل حركة            

  .)١٤(التحرير العربية لهذا االقليم

تمع الموصلي فهي االسالم كما هو معروف، غير انه وجدت في المدينـة       أما ديانة المج  

بعض العناصر التي تدين بديانات اخرى كالنصارى واليهود والصائبة واليزيدية وغيرها، وقـد             
مارس المجتمع فيها نشاطه االجتماعي والديني على نحو اعتيادي وفي اطار الفهم االسـالمي              

  .)١٥(لحرية االديان

 عن سمات اهل الموصل على ضوء العناصر السابقة الذكر نجـد ان اهلهـا   ولو تحدثنا 
، ولكنه لم يذكر ما هي هذه الخـصوصية، بيـد ان     )١٦(لهم خصوصية ذكرها ابن سعيد المغربي     

قـوم أهـل مـروءة      : "من المؤكد قصده شيئاً مما ذكره ابن حوقل قبله مـن أن الموصـليين             

وهو يتحدث عن رحابـة وجـوههم ولـين كلمـتهم،           ، ومما ذكره ابن جبير بعده،       )١٧("ظاهرة

وأهل هذه البلدة على طريقة حسنة يستعملون       : "واكرامهم للغرباء وصدقهم في التعامل ما نصه      
أعمال البر فال تلقى منهم إال ذا وجه طلق وكلمة لينـة ولهـم كرامـة للغربـاء فـي جميـع                   

جه واالبتسامة والكالم الطيب في     وهذا يدل على تميز اهل الموصل ببشاشة الو       . )١٨("معامالتهم

. )١٩(مقابلة اهالي المدن والبلدان وحبهم لكرم الغرباء في جميع المعامالت وعلى كافة االصعدة            
فضالً عن ان ابن جبير شاهد من اعمال البر حتى قبل وصوله للموصل عندما كان في القافلـة                  

ي سقي الماء للـسبيل، وتهيئـة       العراقية المتوجهة من مكة المكرمة الى الموصل والمتمثلة ف        

وحتى بعد خروج ابـن جبيـر       . )٢٠(الزاد والطعام، والكسوة في طريق مكة للمحتاجين والفقراء       

واهل هـذه   "من الموصل فانه اكد على حب اهل المدينة للغرباء واالحتفاء بهم واكرامهم بقوله              
ل من حب الغرباء واكـرام      البالد من الموصل لديار بكر وديار ربيعة الى الشام على هذا السبي           

  .)٢١("الفقراء

وأهلهـا أهـل الخيـر      "وايد القزويني حديث ابن جبير المتقدم عن اهل الموصل بقوله           
وهذا يؤكد على أن اهل الموصل كـانوا  . )٢٢("والمروءة والطباع اللطيفة في المعاشرة والظرافة     

وطبـاعهم ومعاشـرتهم    من العناصر المتفاعلة مع المجتمع في حبهم للخير وحسن اخالقهـم            

  .)٢٣(للناس

ونجد من خالل زيارة ياقوت الحموي للمدينة وتلمسه الخالق أهلها، وأن المفارق لهـا              

البد أن يشده الحنين اليها والى كرم أهلها، اذ ذكر نقالً عن السري الرفاء الـشاعر الموصـلي         

  يتشوق اليها 
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  سقى ربي الموصل الفيحـاء مـن بلـد        

  نـوح علـى   أأنـدب العـيش فيهـا أم ا   
ــا   ــن يفارقه ــا م ــن اليه   أرض يح

  

  جــود مــن المــزن يحكــي جــود أهلهــا  

ــا  ــي لياليهـ ــزي فـ ــا أم أعـ   أيامهـ
ــدانيها  ــن ي ــا م ــيش فيه ــد الع   )٢٤(ويحم

  

ومن الخصائص االخرى التي امتاز بها سكان الموصل أنهم حسني الوجوه، وهذا مـا              
  .)٢٥("أحسن وجوهاً"قاله المقدسي عندما وصف سكان الموصل بأنهم 

وفضالً عن ذلك فهناك ادباء من الموصل من وصف طبائع واخالق بعض القبائل التـي            
الذي ) م٩٧٢/هـ٣٦٢(سكنت الموصل، وخير مثال على ذلك الشاعر السري الرفاه الموصلي           

أرخ في ديوانه لقبائل الموصل العربية والتي شكلت نسبة كبيرة من مجتمع الموصل في القرن               

تاريخ الموصل ومجتمعها وأحوالها من خالل وصفه لقبائلها العربيـة          الرابع للهجرة، فقد دون     

. )٢٦(منها قبيلة االزد التي يمدح اعالمها وشخصياتها ويصف تاريخها المجيـد فـي الموصـل              
  : فعندما يمدح سالمة بن فهد االزدي يصفه بأنه مفخرة في قبيلته فيقول

ــحى ــأثرة فأضـــ   زاد االزد مـــ
  

  )٢٧(لهــا فــي كــل مكرمــة نــصيب      
  

  :ثم يحاول أن يستعرض مكارم االزد ويصور جودهم بأنه يفوق الندى فقال

ــدى ــِسب النـ ــم إذا حـ   واالزد إنهـ
  

ــاِملهم بغيـــر حـــساب     )٢٨(فاضـــت أنـ
  

  وفي بيت آخر يبين فيه سماحة وكرم بني فهد وهم من قبيلة االزد فيقول عنهم

  شــرفاً بنــي فهــد بــن احمــد إنكــم
  

  )٢٩(اوفـــى الملـــوك ســـماحة وتكرمـــاً  
  

وهناك قبيلة اخرى تحدث عنها السري الرفاه في ديوانه هم بنو تغلب الـذي يـصفهم                

  :بالشجاعة والكرم واالباء فقال عنهم

ــة  ــيداً غطارف ــب ص ــن تغل ــد م   يع

  قوم إذا جردوا البيض الرقـاق حـووا        
  

ــا     ــر مغلوب ــي الفخ ــاليهم ف ــحى مغ   أض

ــا  ــيض الرعابيب ــصواهِِلِِ والب ــرد ال ٣٠(ج(  
  

 واصفاً شجاعتهم وكرمهم مفتخـراً      – وهم من قبيلة تغلب      –ني على بني حمدان     كما يث 
بأنسابهم وأمجادهم، مما يعطي لمجتمع الموصل اهميـة اضـافية لكـونهم حكمـوا الموصـل       

  :وسكنوها فقال عنهم

ــم  ــداً أنه ــدان مج ــي حم ــسب بن   ح

ــوغى  ــد ال ــِلبت أس ــا س ــد إذا م   أس
  

   بــس ــسماح والحـ ــوِد الـ ــاء محمـ   ابنـ

  )٣١(سها عانــت نفيــساِت الــسلَبِ  انفُــ
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حرص أهل الموصل على االهتمام باالعياد والمناسـبات الدينيـة وكـانوا يـستعدون              

طر واالضحى المباركين   وكان لعيدي الف  . لالحتفال بها، واظهار معالم الزينة والفرح قبل حلولها       

مكانة كبيرة في نفوسهم، فقد اعتادوا استقبال هذه المناسبة باقامة االحتفاالت، والخروج الـى              
  .)٣٢(ظاهر المدينة، وممارسة العاب مختلفة كالفروسية الى غير ذلك من النشاطات االجتماعية

مكانـة عظيمـة    ) صلى اهللا عليه وسلم   (وكان لمولد الرسول العربي محمد بن عبد اهللا         
واهتماماً خاصاً لدى اهل الموصل، حيث يستعد الناس لالحتفال بهذا اليـوم الخالـد اسـتعداداً                

مسبقاً، فيزينون دورهم واسواقهم وشوارعهم، فاذا جاء يوم المولد شخصت جمـاهيرهم الـى              

 المساجد حيث تقام االحتفاالت الدينية، فيتلو الفقهاء آيـات مـن القـرآن الكـريم، ويـستمع                

، وتلقى القـصائد بهـذه   )صلى اهللا عليه وسلم(الحاضرون الى تواشيح دينية في مدح الرسول        
  .)٣٣(المناسبة العطرة التي تقدم خاللها االطعمة المختلفة

عليه (ومن المناسبات الدينية التي اعتاد عليها أهل الموصل زيارة مشهد النبي يونس             
الي الجمع واالعيـاد لزيـارة الـضريح، حيـث          ، فكانوا يخرجون الى تل نينوى في لي       )السالم

ينشدون التراتيل والموشحات الدينية، وقد ذكر الرحالة ابن جبيـر أن اهـل الموصـل كـانوا                 

يقضون الليل في الرباط المجاور لمشهد النبي يونس ثم يعودون الى الموصل بعد أن ينهوا من                

  .)٣٤(صالة الجمعة

ت الدينية حرصهم على اسـتقبال الحجـاج        ومن مظاهر اهتمام اهل الموصل بالمناسبا     

العائدين من الديار المقدسة، فكانوا يخرجون جماعات وقد زينوا خيـولهم بـالحرير والوشـي         

  .)٣٥(والقالئد الذهبية مرتدين فاخر الثياب يستقبلون الحجاج بكل مظاهر الحفاوة والتكريم

 

: ذوبة مائها، وهذا ما اكده يـاقوت الحمـوي لقولـه   عرفت الموصل بجودة مناخها وع 

هواؤها صحيح وماؤها عذب، وكثيراً ما وجدت العلماء يذكرون في كتبهم ان الغريب إذا اقـام               "

  .)٣٦("في بلد الموصل سنة تبين في بدنه فضل وقوة

وفصل الربيع في الموصل اجمل فصول السنة ففيه تكسو وديان المدينة وسهولها حلة             

قـول واالعـشاب،   نبثق منها االزهار الملونة، وتنساب مياه دجلة في وديانها بين الح   خضراء ت 
فيخرج اهل الموصل بعد صالة العصر من كل يوم الى ظاهر المدينة حيث يقيمون المهرجانـات       
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وكانت جماعات منهم يضربون خيامهم خارج      . وااللعاب المختلفة من فروسية ومصارعة وقفز     

  .)٣٧(المدينة في هذا الفصل يرتادونها لقضاء الليل والتمتع بالمناظر الخالبة والنسيم العليل

وكان من عادة اهل الموصل ايضاً الخروج الى االديرة للنزهة والترويح عـن الـنفس،    

لوقوع هذه االديرة في مواضع مشرفة على الحقول والبساتين، وكان معظم المتـرددين عليهـا    
من الشعراء واالدباء الذين يقضون اوقاتهم بالمساجالت االدبية، وقد تضمن الشعر الموصـلي             

  .)٣٨(لقصائد في وصف الديارات والمجالس والرهبانالكثير من ا

 

من المعروف أن المناخ يلعب دوراً مهماً في تحديد طبيعة المدينة وجمالها وانعكـاس               
 تتمتع بمناخ جيد السيما في      ذلك على افراد المجتمع وصحته، والموصل واحدة من المدن التي         

فصل الربيع مما جعلها مركز استقطاب للناس من مختلف الجنسيات والثقافات، السيما العلماء             

وقـد  . )٣٩(منهم، فغدت واحة تجمع كبار العلماء واالدباء فضالً عن التجار واصحاب الـصنائع            

لهـا ان يظهـر طبيعـة    ابدع السري الرفاه عندما نظم العديد من القصائد التي حاول مـن خال            
الموصل وجماليتها واثر المناخ في ذلك، وقد تنوع ذلك الوصف، فمنه ما كـان وصـفاً عامـاً              

  : للموصل وجمالها، ووصف جود اهلها وكرمهم كقوله

  سقى ربا الموصل الزهـراء مـن بلـد        
  

  )٤٠(جود مـن الغيـث يحكـي جـود اهليهـا            
  

  : ضاحكة بسبب لطافة جوها فقالووصف فيها كثرة االمطار وانها دائمة االبتسامة

ــاحكة   ــاس ض ــة االنف ــاء طيب   ميث
  

ــا      ــن نواحيه ــاً م ــز عجب ــاد تهت   )٤١(تك
  

وكان معجباً بنسيمها الذي الينفك عنها فضالً عن اعجابه بمياههـا الدائمـة الجريـان            

  :بقوله

  إذا ركــد الهــواء علَــت نــسيماً   

  وطيبـــة النـــسيم عـــدت علينـــا
  

ــا     ــت مياهـ ــام طفـ ــد الغمـ   وان فُقـ

ــباها  ــا صــ ــا وعادتنــ   )٤٢(جنائبهــ
  

وكان عندما يدعو صديقاً له الى مجلس االدب والشعر يمنيه بالدار التـي فيهـا ذلـك                 

  :المجلس، وهي داره الغّناء ذات الحدائق الجميلة فيقول

  لنا روضة فـي الـدار ِضـيغَ ِلزهرهـا         
  

ــنُوف     ــدى وش ــي الن ــن حل ــد م   )٤٣(قالئ
  

 اشكالها والوانها التي تسهم بشكل او باخر بجمـال  ثم يصف السري الرفاه االزهار بكل 

الموصل واضفاء السرور والبهجة على اهلها، فمثالً نراه يتغنى بوصف االقحـوان والنـرجس            
  :من خالل وصفه للربيع فقال
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  والذَ نــسيم الجــو مــن طــول ســيره

ــشرفاً ــوان مـ ــر ورد االقحـ   فباشـ
  

  حـــسيراً بـــاطراف الغـــصون مطلحـــاً  

ــاقال  ــادق ورد البـ ــاًوصـ   )٤٤(ء مجنحـ
  

ويصف السري الرفاه من جانب آخر المياه ومصادرها التي هي االخرى تلعب دوراً في              

طبيعة الموصل الجمالية، وتسهم في اذكاء العقول والنفوس، مما حدا به ان يكثر مـن وصـف    

، ويؤيد ذلك تلـك  )٤٥(البرك والجداول، والشك ان هذا االحساس هو نفسه احساس اهل الموصل       
  :ائد الكثيرة التي نظمت لهذا الغرض ومنها البيت التاليالقص

ــها   ــب ارض ــت بالكواك ــرك تحل   ب
  

ــماء     ــو س ــه االرض وه ــك وج   )٤٦(فارت
  

وعند حديثه عن الحدائق والبساتين والرياض يحاول ان يصف سـواقي المـاء التـي               

  :تتخلل تلك االماكن مشبهاً إياها بسالسل الفضة فقال

  كـــأن ســـواقيه سالِســـُل فـــضٍة
  

ــب     ــصبا والجنائ ــين ال ــردت ب   )٤٧(إذا اط
  

 

تمثلت مظاهر التطور االجتماعي بالموصل في القرن الرابع للهجرة في عـدة مجـاالت        

منها الحمامات التي تمثل انعكاس مهم لتطور المجتمع من ناحية النظافة والصحة، ولذلك فـان           
، فجاء في الحديث    )٤٨(فة بكل اشكالها، سواء كانت نظافة الفرد أو المدينة        االسالم اكد على النظا   

ومن مظاهر النظافة فـي     . )٤٩("نظيف يحب النظافة   إن اهللا طيب يحب الطيب،    : "النبوي الشريف 

االسالم تشريع الوضوء قبل الصالة، كذلك التاكيد على نظافة االسواق، والمحال، وكان ذلك من              

وعلى ضوء ماسبق فقد عدة الحمامات من صنع الحكماء الهميتهـا فـي             . )٥٠(واجب المحتسب 
  :صحة االنسان ونشاطه الجسماني كما في قول الشاعر

ــورى  ــاء الـ ــه حكمـ ــتٌ بنتـ   بيـ
  

ــسوب     ــِة منـ ــى الِحكمـ ــو الـ   )٥١(فهـ

  

ثم يستمر الشاعر بوصف الحمام في الموصل، وما تتميز به من بناء جيد واصفاً قبتها               

  : يصف ماءها البارد والحار وهواؤها المعتدل فقالوما فيها من بلور ثم

ــدور بهــا    ــٍة كــسماٍء والب   ذو قُب

ــه   ــواء ب ــاء واله ــرد وم ــر وب ح  
  

     ــسرج ــو تن ــالي الج ــي اع ــا ف   جاماته

   ــوج ــابها ِع ــا ش ــسمةٌ م ــدٌل ِق   )٥٢(مع
  

ومن مظاهر التطور االجتماعي االخرى في المدينة قصور الموصل التي كانت عـامرة             
. ميز ببنائها الفخم وعلوها الشاهق الذي جعلها مشرفة على بقية االماكن في المدينة            آنذاك، وتت 

وهذا يدل على وجود عدد من االغنياء والمرفهين في الموصل السيما الطبقـة الحاكمـة فـي                 

المدينة وهم االمراء الحمدانيين والعقيليين فضالً عن تطور الفنون المعمارية، ومـن االمثلـة              
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لشاعر السري الرفاه متشوقاً الى رؤية تلك القصور والمكان الذي ترعرع فيـه             على ذلك قول ا   

  : منذ صباه، وهو مقيم لحلب

ــاء مــشوق    ــل صــبوتنا دع   أمح

ــصابةٍ  ــين ع ــر ب ــرقن العم ــل اط   ه
  ام هــل ارى القــصر المنيــف معممــاً

  

ــوق     ــوى المرمـ ــك الهـ ــاح منـ   يرتـ

  ســـلكوا الـــى اللـــذات كـــل طريـــق
ــق   ــالرداء رقيـ ــيم كـ ــرداء غـ   )٥٣(بـ

  

من المظاهر االخرى ايضاً وجود وسائل الترف التي ال توجد إال في مجتمـع مـستقر                و

يبحث عن النادر من السلع والجميل من االواني والحاجيات، فمثالً الشاعر السري الرفاه يتغنى              
بجمال االقمشة والستائر المنقوشة بالتماثيل، وهو معجب بها ويشبه تلك النقوش بصور الربيع             

  : فيقول)٥٤(الملونة

ــع   ــأنهن ربيــ ــتور كــ   وســ
  صـــنعت فوقهـــا التماثيـــل أيـــٍد

ــا   ــركن منه ح ــاح ــا الري ــاذا م   ف
  

  شـــرقُ النـــور ِمـــن حيـــاً رقـــراِق  
ــالق   ــنعة الخـ ــن صـ ــاجزات عـ   عـ

ــتباق   )٥٥(خُليـــت أن خيلهـــا فـــي اسـ
  

ومن وسائل الترف والترفيه ايضاً وجود البرك والفوارات التي يتعجب من شدة اندفاع             
  :عه فيقولالماء فيها وارتفا

ــا   ــوزاء فواراته ــى الج ــت ال   رفع
  

ــوزاء      ــصوبها الج ــصاب ب ــداً ف م٥٦(ع(  
  

وشمل التطور االجتماعي في الموصل النشاط المهني الذي مارسه أهلها، وهذه المهـن     

عكست حيوية ونشاط المجتمع الموصلي حيث اخذت تلك المهن مسالك شتى منها علمية ومنها              

ومهنة وحرفة قبول في المجتمع، النها تسهم في تطـوره   وكان لكل تخصص    . تخصصية ماهرة 
وازدهاره، فمثالً العلماء واالدباء بمختلف اختصاصاتهم كان لهم فضلهم ومكانتهم في المجتمع            

وكذلك مهنة الطب التي ال تزدهر في أي مجتمع وتصبح سوقها رائجة، إال اذا كـان                . الموصلي

ا أن المجتمع المتطور يكون اكثـر حاجـة للعنايـة     كم. ذلك المجتمع متطوراً ذو عقلية متفتحة     

  .)٥٧(بالصحة ومداراتها من المجتمع المتخلف

  

/ الرابـع للهجـرة   (يتضح لنا مما سبق ان الحياة االجتماعية في الموصل في القـرن             

لها ميزات وسمات خاصة بها ربما تختلف عن المدن االخـرى فمـثالً تنـوع               ) العاشر للميالد 

ومجتمع الموصل فـي هـذه الفتـرة      . كانها وطبيعة مناخها جعلها مركز جذب للقادمين اليها       س
كبناء القصور الفخمة والتنـوع فـي       . مجتمع متطور لوجود العديد من وسائل الترف والترفيه       

  .الماكوالت والملبس والمشرب الى غير ذلك
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العاشر والحـادي  / قرنين الرابع والخامس الهجريين  احمد، عبد الجبار، الحياة الفكرية في الموصل في ال         )١(
 .٧٩، ص)م١٩٩٢:جامعة الموصل(عشر الميالديين، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية االداب، 

ابن خلكان، ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر، وفيات االعيان وانباء ابنـاء الزمـان،             )٢(
؛ السامر، فيصل، الدولـة الحمدانيـة فـي         ١/١٧٥،  )١٩٧٧:بيروت(احسان عباس، دار الفكر     : تحقيق

 . وما بعدها١/٣٨) ١٩٧٠: بغداد(، مكتبة االيمان، ١، ط)هـ٣٩٢-٢٩٣(الموصل وحلب 

ابن االثير، عز الدين ابو الحسن علي بن عبد الكريم بن عبد الواحد، الكامل في التـاريخ، دار بيـروت                     )٣(
 .٢٠٢-٨/٢٠٠، )١٩٦٦: بيروت(للطباعة 

 .٨/٢١٤نفسه،  )٤(

، )١٩١٥:مصر(امدروز، مطبعة شركة التمدن     : مسكويه، ابو علي احمد بن محمد، تجارب االمم، تحقيق         )٥(
٥/٣٩٥. 

 .٧/١١٧ابن خلكان، وفيات االعيان،  )٦(

 .١٢٢-١٢١، ٧/٩٨؛ ابن االثير، الكامل في التاريخ، ٦/٤٠١مسكويه، تجارب االمم،  )٧(

 .ني عقيلالمعاضيدي، خاشع، دولة ب: لمزيد من التفاصيل ينظر )٨(

 .٥١؛ الصائغ، تاريخ الموصل، ص٤/٣٦الطبري، تاريخ الرسل،  )٩(

 ٢/٩٠،  )١٩٦٧:القـاهرة (علي حبيبة،   : االزدي، ابو زكريا يزيد بن محمد، تاريخ الموصل، تحقيق         )١٠(
 .وما بعدها

، )١٩٧٩:بيروت(ابن حوقل، ابو القاسم النصيبي الموصلي، صورة االرض، منشورات مكتبة الحياة،  )١١(
 .١٩٥ص

عبـد الـسالم   : زم االندلسي، ابو محمد علي بن احمد بن سعيد، جمهرة انساب العرب، تحقيق        ابن ح  )١٢(
 .٤٠٠، ص)١٩٧٧:مصر(، ٤هارون، ط
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-٢٩٣(؛ الجميلي، رشيد عبد اهللا، الموصل في عهد االدارة الحمدانية   ٤/٣٦الطبري، تاريخ الرسل،     )١٣(
ــب للطب١، موســوعة الموصــل الحــضارية، ط)م٩٩١-٩٠٥/هـــ٣٨١ ــشر، ، دار الكت اعــة والن

 .٢/٩٨، )١٩٩٢:الموصل(

: بغـداد (الدوري، عبد العزيز، تاريخ العراق االقتصادي في القرن الرابع الهجري، مطبعة المعارف،              )١٤(
 .٢٠-١٨، ص )١٩٤٨

، موسـوعة   )م١٠٩٥-٩٩٠/هـ٤٨٩-٣٨٠الموصل في عهد االدارة العقيلية      (المعاضيدي، خاشع،    )١٥(
 .٢/١١٦الموصل الحضارية 

، المكتـب التجـاري   ١اسـماعيل العربـي، ط  :  موسى، كتاب الجغرافية، تحقيق ابو الحسن علي بن    )١٦(
 .١٥٧، ص)١٩٧٠:بيروت(للطباعة والنشر، 

 .١٩٥صورة االرض، ص )١٧(

ابو الحسين محمد بـن احمـد االندلـسي، رحلـة ابـن جبيـر، دار بيـروت للطباعـة والنـشر،             )١٨(
 .٢١٢، ص)١٩٦٤:بيروت(

 -التاسـع /  السابع الهجري  -القرن الثالث (البلدانية  الدباغ، محمد نزار حميد، الموصل في المصادر         )١٩(
 .٥٣، ص)م٢٠١٠:جامعة الموصل(، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، )الثالث عشر الميالدي

 .١٨٦-١٨٢رحلة ابن جبير، ص )٢٠(

 .٢٤٥نفسه، ص )٢١(

لنـشر،  القزويني، زكريا بن محمد بن محمود، آثار البالد وأخبار العباد، دار بيـروت للطباعـة وا                 )٢٢(
 .٤٦٢، ص)١٩٦٠:بيروت(

 .٥٣الدباغ، الموصل في المصادر البلدانية، ص )٢٣(

حبيـب حـسين    : ابو الحسن بن احمد بن السري الموصلي، ديوان السري الرفاه، تحقيق ودراسـة             )٢٤(
؛ ابو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومـي،    ٧٥٧-٢/٧٥٦،  )١٩٨١:بغداد(الحسيني، دار الرشيد للنشر،     

؛ الدباغ، الموصل فـي المـصادر   ٥/٢٢٤،  )١٩٥٥:بيروت( بيروت للطباعة والنشر،     معجم البلدان، دار  
 .٥٤البلدانية، ص
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محمد بن احمد بن ابي بكر المعروف بالبشاري، أحسن التقاسيم في معرفة االقاليم، مطبعـة بريـل،             )٢٥(
 .١٤٦، ص)١٩٠٦:ليدن(

اشر للميالد من خـالل شـعر   الع/ مجتمع الموصل في القرن الرابع للهجرة"حامد، عبد الجبار حامد،    )٢٦(
 .٥٠/٢١٣، ع)م٢٠٠٨:جامعة الموصل(، مجلة اداب الرافدين، كلية االداب، "السري الرفاه

 .١/٣٥٤ديوان السري الرفاه،  )٢٧(

 .١/٤١٥نفسه،  )٢٨(

 .٢/٦٤١نفسه،  )٢٩(

 .٢/٢٨٦نفسه،  )٣٠(

 .١/٣٤٢ديوان السري الرفاه،  )٣١(

 .٧٩الديوه جي، سعيد، الموصل في العهد االتابكي، ص )٣٢(

 .٨٠نفسه، ص )٣٣(

 .١٨٩لرحلة، صا )٣٤(

 .٨١الديوه جي، الموصل في العهد االتابكي، ص )٣٥(

 .٥/٢٢٣معجم البلدان،  )٣٦(

 .٢/١٤٦، موسوعة الموصل، )الموصل في عهد االدارة الحمدانية(الجميلي،  )٣٧(

 .٢/١٤٦نفسه،  )٣٨(

 .٥٠/٢٠٦، مجلة كلية االداب، ع....)مجتمع الموصل(حامد،  )٣٩(

 .٢/٧٥٦ديوان السري الرفاه،  )٤٠(

 .٢/٧٥٧نفسه،  )٤١(

 .٧٦٦، ٢/٧٦٤نفسه،  )٤٢(

 .٢/٤١٤نفسه،  )٤٣(



 

 

)١٢(

  )العاشر الميالدي/ الرابع الهجري(الحياة االجتماعية في الموصل في القرن 

 

 .٢/٣٧نفسه،  )٤٤(

 .٥٠/٢١٠، مجلة كلية االداب، ع....)مجتمع الموصل(حامد،  )٤٥(

 .١/٢٦٥ديوان السري الرفاه،  )٤٦(

 .١/٣٢٥نفسه،  )٤٧(

 .٥٠/٢١٦، مجلة كلية االداب، ع....)مجتمع الموصل(حامد،  )٤٨(

، )ت.د: بيـروت (احمد محمد شاكر و آخرون، دار احياء التـراث العربـي،      : سنن الترمذي، تحقيق   )٤٩(
 .٢٧٩٩، كتاب االدب، حديث رقم ٥/١١١

البـاز العرينـي، لجنـة التـأليف والنـشر،      : الشيزري، نهاية الرتبة في طلـب الحـسبة، نـشره      )٥٠(
 .١٣، ص)١٩٤٦:القاهرة(

 .١/٣٣٠السري الرفاه، ديوانه،  )٥١(

 .٢/٣٠نفسه،  )٥٢(

 .٢/٤٧٣نفسه،  )٥٣(

 .٢٢١-٥٠/٢٢٠، مجلة كلية االداب، ع....)مجتمع الموصل(حامد،  )٥٤(

 .١/٢٦٥ان السري الرفاه، ديو )٥٥(

 ١/٢٦٥نفسه،  )٥٦(

 .٢٢١-٥٠/٢٢٠، مجلة كلية االداب، ع....)مجتمع الموصل(حامد،  )٥٧(

  


