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 الملخص
ا١توصل ، ويف ٥تتلف اجملاالت  يف اٟتياة العامة يف يف ا١توصل ٦تثلة بنقبائها، دورا مهما وبارز كان لنقابة العلويون 

السياسية والدينية واالجتماعية والثقافية، وذلك نظرًا للمكانة ا١تهمة والبارزة اليت كانوا حيتلوىا لدى دولتهم و٣تتمعهم 
اء ، ومنهم من شارك يف بنوناجملال الديٍت فكان منهم ادثآنذاك، فظهر منهم اٟتكام والوزراء والسفراء، وكان ٢تم دور يف 

وٕتديد ا١تنشآت وا١تآثر العمرانية والدينية ، ويف اجملال االجتماعي كان ٢تم دور يف تقدمي ا١تساعدة للمحتاجُت اليها من 
الناس ،كذلك كان ٢تم دور يف اجملال الثقايف اذ كان معظم النقباء العلويُت يف ا١توصل من االدباء والشعراء ومنهم من ٘تيز 

 يف ٣تال ا٠تط.
 الحسيني. .نو العلوي .دور .نقيب  .نقابة الموصل . مفتاحية: الكلمات ال

Abstract 

The Alawite nugaba in Mosul is represented by its nagibs had an 

important and outstanding role in the public  life in Mosul in variety of 

fields related to political, religious, social and cultural aspects, due to the 

importance and outstanding status they had in their country and society at 

that time. Some of them were governors, ministers and ambassadors. They 

had a role in the religious aspect; some of them were hadith tellers. Some 

of them participated in building and rehabilitatind  som religious facilities 

and buildings. On the social level, they had a role in helping the needy. The 

same thing applies on the cultural level, due to the fact that most Alawites 

nagibs in Mosul were men of letters, poets and some of them were 

distinguished calligraphers. 

Key words: Syndicates. Syndics. role. Alawis and Al-Hisainee. 
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 المقدمة
تعد نقابة العلويُت أحدى النقابات اليت ظهرت منذ أواخر القرن الثالث للهجرة/التاسع للميالد. وكان يطلق  

ابة االشراف أو الطالبيُت، وكان النقباء العلويُت مكلفُت بالقيام بالعديد من ا١تهام والواجبات ٕتاه نقابتهم عليها أيضًا نق
وا١تنتمُت اليها من العلويُت، ومنها نقابة العلويُت يف ا١توصل، اليت ظهرت فيها العديد من الشخصيات ٦تن كان ٢تم مكانة 

ردنا من خالل ىذا البحث التعرف على ىذِه النقابة ، ماىي؟ ومن ىم ابرز مهمة وبارزة يف اجملتمع اإلسالمي ، وقد أ
 النقباء العلويُت الذين كانوا موجودين يف ا١توصل يف تلك اٟتقبة التارخيية؟ وىل كان ٢تم دور يف اٟتياة العامة يف ا١توصل؟.

ل من أبرزىا دراسة بعنوان) نقابة ومن اٞتدير بالذكر،  أن ىناك دراسات تارخيية ٖتدثت عن نقابة العلويُت، ولع 
م(. )السامرائي، ٜأوائل ق-هٖاالشراف يف ا١تشرق االسالمي حىت هناية فًتة حكم االسرة اٞتالئرية منتصف ق

(.اإل أن تلك الدراسة ، ٖتدثت عن تاريخ العلويُت بشكل عام يف ا١تشرق االسالمي، وأورد بعض االمثلة عن ٜٜٜٔ
( فقد أشار بشكل موجز جدًا اىل نقابة العلويُت يف ا١توصل ٚٗٔ،صٕ٘ٔٓ.أما )قداوي،النقباء العلويُت يف ا١توصل

-ٙ٘ٙاليت ٛتلت عنوان)ا١توصل واٞتزيرة الفراتية يف عهد دولة ا١تغول االيلخانية من خالل دراستِو وذلك 
ماجستَت م علما بأن ىذِه الدراسة ، صدرت على شكل كتاب، والذي كان يف االصل رسالة ٖٖ٘ٔ-ٕٛ٘ٔه/ٖ٘ٚ
م.اما)رشاد، ٜ٘ٛٔوذلك سنة  م(ٖٖٖ٘ٔ-ٕٛ٘ٔه/ٖٙٚ-ٙ٘ٙيف ا١توصل واٞتزيرة )ا١تغول بعنوان

( فتحدث ايضًا بشكل موجز عن نقابة العلويُت يف ا١توصل يف فًتة ا١تغول االيلخانيُت، وكانت ٖٕٔ،صٕ،جٕٜٜٔ
اهنا كانت نقاًل عنُو. لذلك ارتأينا  (ومن ا١ترجحٓ٘ٔ، صٜ٘ٛٔمعلوماتُو مطابقة ٘تامًا لتلك اليت وردت لدى قداوي)

ٗتصيص دراسة مستقلة عن )نقابة العلويُت يف ا١توصل ودورىا يف اٟتياة العامة من القرن السادس اىل الثامن ا٢تجريُت/الثاين 
١توصل يف نقابة العلويُت يف ا اعشر والرابع عشر ا١تيالديُت(. ومن اٞتدير بالذكر، أن ىناك العديد من النقباء الذين تولو 

الفًتة موضوع الدراسة ، اال أننا ذكرنا يف البحث النقباء العلويُت ٦تن كان ٢تم دور بارز يف ا١توصل  فضال عن واجباهتم 
 االساسية اليت كان عليهم القيام هبا.

 ابن(، وكتاب قالئد اٞتمان يف فرائد شعراء ىذا الزمان،)٥تطوطةوتعد ٥تطوطة ْتر األنساب )ركن الدين،  
الفوطي، د.ت( من أىم ا١تصادر التارخيية اليت  ابن(، وكتاب تلخيص ٣تمع اآلداب يف معجم االلقاب)ٕ٘ٓٓشعار،ال

ولعل من ابرز الصعوبات اليت واجهت الباحث، اٟتصول على زودتنا ٔتعلومات عن العلويُت با١توصل ويف ٥تتلف اجملاالت. 
ن النقباء العلويُت يف ا١توصل ، وأثناء البحث عن ىذِه ٥تطوطة )ْتر األنساب( اليت ضمت معلومات مهمة جدًا ع

ا١تخطوطة تبُّت أن األستاذ ٤تمد توفيق الفخري حيتفظ بنسخة منها . والذي تفضل مشكورًا باستضافيت يف منزلِو وألكثر 
تماد عليها يف شارة، اىل أن ٥تطوطة )ْتر األنساب( اليت ًب األعوالبد من اإلمن مرة لغرض البحث يف ىذِه ا١تخطوطة ، 

البحث قددية جداً، وخالية من ارقام الصفحات ، كما أهنا ال ٖتوي على اي تاريخ أوسنة يدل على وقت خطها أو 
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كلة كوهنا قددية جداً. لذلك سَتد ذكر ا١تخطوط يف البحث دون آتأليفها، فضاًل عن أن أطراف صفحات ا١تخطوط مت
 (. ٥تطوطة بداية الفقرة)ركن الدين، ذكر التاريخ أو رقم الورقة وكما أوردناُه يف

أوال: نقابة العلويُت تعريفها ، ونبذة تارخيية . وقد ًب تقسيم البحث اىل عدد من الفقرات الرئيسة، وىي: ا١تقدمة
دورىم يف اجملال  -ٔا١توصل ودورىم يف اٟتياة العامة. واليت قسمت بدورىا اىل:يف عنها. ثانياً: نقباء العلويُت 

ومن ٍب ا٠تا٘تة، ، يف اجملال الثقايف دورىم-ٗدورىم يف اجملال االجتماعي. -ٖدورىم يف اجملال الديٍت. -ٕالسياسي.
وا١تالحق. وأخَتًا أتقدم ّتزيل الشكر والتقدير لألستاذ ٤تمد توفيق نعمان الفخري، أمُت نسب السادة األعرجية يف 

 ائق مهمة عن النقباء العلويُت يف ا١توصل.ا١توصل، الذي زودين ٔتخطوطة )ْتر االنساب(، فضالً عن وث
 أوال: نقابة العلويين ، تعريفها ، ونبذة تاريخية عنها. 

النقيب: النقيب يف اللغة األمُت والكفيل، ويقال: نقب الرجلُ  على القوم يُ َنقُب نقابة ، والنقيب ىو الرئيس 
(، وا١تراد بِو الضمُت ٕٔثٍت عشر نقيبًا﴾)ا١تائدة:( قال تعاىل﴿ وبَعثنا منهم اٜٙٚ، صٔ،جٖٜٜٔمنظور، ابناالكرب.) 

 ابنواألمُت وأستعمل للداللة على زعيم االسرة الطاىرة ،والنقابة: من التنقيب وىو البحث والتعرف.)
(أما كلمة شريف، واٞتمع أشراف ، فتدل ٜٗٔ، صٗالفوطي، د.ت، ج ابن؛ٓٚٚ،ٜٙٚص ص،ٔ،جٖٜٜٔمنظور،

اَٟتسُب باآلباء، والشرف واجملد ال يكونان اال باآلباء، ويقال: رجل شريف ورجل ماجد  والشرف:. على االرتفاع والعلو 
لُو آباء متقدمون يف الشرف، والشريف يعد لقبًا من االلقاب االسالمية، ويطلق على األشخاص العباسيُت والعلويُت 

، ٜ٘ٚٔ؛ اٞتمعة،ٕٛٙ، ص ٕٛٓ،ص ٕٙٙ، ص ٔ، مجٜٜٙٔ؛ ارندنك، ،ٜٙٔ، صٜ، جٜٜٗٔمنظور،  ابنمعاً.)
 (.ٖٓ٘ص

ونقابة العلويُت أصطالحاً: ىي وظيفة شريفة، ومرتبة نفيسة، موضوعها التحدث على ولد علي بن أيب   
شراف يف الفحص عن أنساهبم والتحدث يف أقارهبم باألوىم ا١تراد  () طالب)كرم ا وجهو( من فاطمة بنت رسول ا

الوقت نفسو ، وكان يعرب عنها يف زمن ا٠تلفاء ا١تتقدمُت بنقابة الطالبيُت. ويف  واألخذ على يد ا١تعتدي منهم و٨تو ذلك
الذي أصبحت فيِو كلمة)شريف( لقبًا للعلويُت والطالبيُت أصبحت كلمة سيد، لقبًا ٢تم بصفة خاصة وكثَتًا ما يسمى 

؛ ٖٛ، صٗ،جٜٚٛٔلقشندي، أشخاص من العلويُت بأسم )السيد( ويوجد أيضًا اللقب ا١تركب، السيد الشريف.) الق
( اىل أن النقابة موضوعة على صيانة  ذوي األنساب ٕٔٔ،صٕٙٓٓ(، وأشار ا١تاوردي)ٕٓٚ،صٔ، مجٜٜٙٔارندنك،

 يف النسب وال يساويهم يف الشرف. افؤىمالشريفة عن والية من ال يُك
القرن الثالث ا٢تجري وبداية منذ أواخر ا بدأت ضح ٘تامًا ومن ا١ترجح، أهناغَت و وبداية ظهور نقابة العلويُت ،

القرن الرابع، وكان يطلق عليها نقابة األشراف، وا٨تصر ىذا اللقب بالعلويُت والعباسيُت الذين ىم أىم فروع بٍت ىاشم 
( واللقب ىو الزعيم ألحد األسرتُت العلوية أو العباسية، والنقابة ىي ٚٗٔ،صٕ٘ٔٓقداوي،، ٖٕٔ،صٖٜٚٔ)فهد،

ونائب النقيب، ومساعدِه كاٟتاجب)ىي وظيفة قددية، وىو من يبلغ األخبار من الرعية اىل االمام  ديوان ٔتا فيِو النقيب،
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ويأخذ ٢تم األذن منُو، وٝتي اٟتاجب بذلك النُو حيجب ا٠تليفة أو ا١تلك عمن يدخل اليِو بغَت اذن(. 
، ٔ،جٕٜٛٔ،؛ الديوه جيٜٕٗ، صٕ،جٜٜ٘ٔ(والكاتب. ينظر:)األصفهاين، ٕٕٗ، ص٘،جٜٚٛٔالقلقشندي)

(. ومن الشخصيات اليت تولت منصب حاجب نقيب العلويُت يف ا١توصل، اٟتاجب علي بن ايب ٖ٘ٛص
( اىل أن ٕٔٔ، صٕٙٓٓوقد أشار ا١تاوردي)(. ٖٕ٘،صٕ،جٜٜ٘ٔم( العماد األصفهاين)٘٘ٔٔى /ٓ٘٘اٞتود)ت

ليِو تدبَت االمور كالوزير وأمَت االقليم، النقابة ال تصح اال من أحدى ثالث جهات، إما من ا٠تليفة، أو ٦تن فوض ا٠تليفة ا
وإما من نقيب عام الوالية استخلف نقيبا خاص الوالية، والنقابة على نوعُت خاصة وعامة، فأما ا٠تاصة فيقتصر بنظرِه 
على ٣ترد النقابة من غَت ٕتاوز ٢تا اىل حكم واقامة حد. وواجبات نقيب عام الوالية أخطر وأوسع من واجب النقيب 

يقوم على أساس أن يكون عا١تًا من علماء  (ان عقد واليتو وصحة نقابتؤٕٔص،ٕٙٓٓالوالية اذ يرى ا١تاوردي) خاص
األجتهاد وليصح حكمُو وينفذ قضاؤُه ، وكان يقوم بواجب النقابة العامة ، نقيب النقباء الذي يكون مقرُه يف بغداد 

 تعيُت نقباء ا١تدن الذين يتولون واجب النقابة ا٠تاصة.واٟتواضر الكربى يف الفًتات الالحقة وىو الذي يقوم ب
وكانت تولية النقيب تتم يف مراسيم خاصة، وْتضور قاضي القضاة، وحاجب الباب، واتسب، وغَتىم. ٍب    

يكسى ٓتلعة النقابة، وىي قميص أسود أطلس بطراز ذىب عريض سعة كمِو ثالثة أشبار وأربع أصابع وعمامة كحلية، أو 
غَتىم كما أن العمامة  منمن الشرع وامنا استحدثت لتمييز االشراف  اً يس مأخوذء، و٦تا يذكر أن لبس العمامة لخضرا

ا٠تضراء أو السوداء مل تصبح اللباس العام الذي يلبسُو ٚتيع االشراف، وكذلك الطيلسان، وسيفًا ٤تلى بذىب، ويقدم لُو 
؛ ٖٕٚ، صٔ، مجٜٜٙٔ؛ ارندنك،ٔ، ىامش رقم ٙٙ٘ص ،ٗالفوطي، د.ت،ج ابنحصان عريب أشقر بركاب ذىب)

( ىو من الزينات اليت تبتكر ٕٚٗ،صٜٓٛٔ.و٦تا يذكر ان الطراز الذىيب كما أشار )العبيدي،(ٖٕٛ، ص ٖٜٚٔفهد، 
عادة لعمل شكل ٦تيز عن باقي اٞتبات األخرى، أما عرض األكمام فكان يستعمل ألشياء كثَتة ، وقامت مقام اٞتيوب 

نقودىم، كما وضعوا فيها مناديلهم، وكان القاضي يضع فيها الكراسة اليت يقرأ فيها خطبة اٞتمعة، والكاتب  فحفظوا فيها
حيفظ فيها الرقعة ، كما أستعملت ٟتفظ أشياء أخرى ، وكانت العمامة من ٚتلة ا١تالبس اليت تلبس يف ا١تناسبات 

 (.ٕٗٗ،ٕٔٔ،ص ص، ٜٓٛٔبيدي، ا١تختلفة. وكان لبس العمامة دليل على ا٢تيبة والوقار.)الع
١تتويل النقابة يبُت حقوقُو وواجباتُو ،إذ كان من واجب متويل النقيب ا٠تاص بالوالية ان يراعي  وكان يكتب عهد

النسب، وأن يكون على علم جيد باألنساب ، ولديِو سجل يدون فيِو ّمن يولد وّمن ديوت، وأن يبحث دعاوى االنتساب 
ن يراعي اآلداب العامة واألخالق، واٟتقوق بينهم وبُت سائر الناس، فضاًل عن الواجب اىل علّي، وكان عليِو أ

االجتماعي، والواجب االقتصادي. ويراقب سلوك األشراف  ويأخذىم من اآلداب ٔتا يضاىي شرف أنساهبم، وحيثهم 
عن حقوقهم ، وأن حيفظ  على واجباهتم وحيول دون كل ما ينتقص  من حشمتهم وكان عليِو اىل جانب ذلك ان يدافع

النساء منهم من الزواج بغَت األكفاء. وأن يسهر على حسن ادارة أوقاف األشراف، فضاًل عن واجبات 
(.ومن ٓٙ، صٜٜٜٔ، السامرائي،ٕٕٚ، صٔ، مجٜٜٙٔ؛ ارندنك،ٕٕٔ، ٕٔٔ،ص صٕٙٓٓأخرى.)ا١تاوردي،

عن تولية ا٠تليفة ٕٙٓٔه/ٖٓٙث سنة ( يف حوادٖٜٔ،صٜ،جٖٜٗٔلساعي، ابنذلك على سبيل ا١تثال: ما ذكرُه )
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٤تمد بن ا١تختار الكويف نقابة  بنم(، فخر الدين أبو اٟتسن ٤تمد ٕٕ٘ٔ-ٜٚٔٔه/ٕٕٙ-٘ٚ٘الناصر لدين ا)
 ابن(.وأورد ٕٕٓٔه/ٚٔٙالطالبيُت ببغداد ، بعد أن خلع عليِو يف دار الوزير ناصر الدين بن مهدي العلوي)ت

)) بسم ا الرٛتن الرحيم ىذا ما :الذي كان قد أطلع عليِو وجاء يف مقدمتوِ  ( نص العهد ٖٜٔ،صٜ،جٖٜٗٔالساعي)
عهد عبد ا  وخليفتُو االمام ا١تفًتض الطاعة على سائر األنام الناصر لدين ا أمَت ا١تؤمنُت اىل ٤تمد بن ٤تمد بن 

ًا من الديانة بأمنت سبب وأوثق ا١تختار حُت وجدُه مرضي األخالق، سوي الطرائق، ٤تمود السجايا والشيم متمسك
 معتصم... فقلدُه نقابة العًتة الكردية العلوية، واالسرة الطالبية ٔتدينة السالم، وسائر بالد االسالم شرقاً وغرباً، وبعداً وقرباً،

ة ا٠تليفة مقدرا فيو االضطالع باألعباء ، والقيام ْتسن االستخدام واالستكفاء...((. و٦تا جاء يف العهد ايضًا ىو وصي
١تتويل النقابة، بتقوى ا ومراقبتِو يف السر والعالنية ، وأمرُه أن يتأمل أحوال من فوض أمرُه من أىل بيتِو اليِو، وأن ينز٢تم 
مناز٢تم ويكرم من يستحق االكرام منهم واالحًتام ، وان يعاملهم برفق ال يشينُو ضعف، وان يقيل عثراهتم، وان وجد 

أو رمى ّتريرة فال يعجل  اً اجهُو بالزجر واالخافة والوعيد حىت يرجع عنُو ، وأن اقًتف احدىم جرماحدىم أرتكب خطأ و 
ن كان ٦تا أوجب ا تعاىل فيِو حداً من اٟتدود اقامُو من غَت تعد، كذلك إعليِو با١تؤاخذة ، حىت يتم التأكد من جرمِو، ف

تهم وفق ما جاء بِو القران الكرمي والسنة النبوية ورعايتهم ٔتا ينسيهم تطرق العهد اىل مصاحل اليتامى، واالعتناء هبم ومعامل
ذلة اليتيم وفقد األباء، وان ينفق عليهم با١تعروف من دون تبذير أو تضييق، وأمرُه بالنظر يف أمر األيامى وتزوجيهن من 

وأن صادف من يدعي من ذلك ما ال  األكفاء، وامرُه ايضاً بصون ىذا النسب الكرمي، والبيت العظيم من تنحل االدعياء،
؛ وينظر: ٜ٘ٔ،ٜٗٔصص  ،ٜ،جٖٜٗٔالساعي، ابنيقوم الربىان على صحتِو ،وجبت معاقبتُو وردعُو وزجرُه.)

 (. ٓٚٔ، صٜٔٚٔالقزاز،
( نسخة من التقليد الذي أنشأُه ألحد النقباء ٜٖ٘، صٖٔٓ، صٜٜ٘ٔكذلك أورد ضياء الدين بن األثَت)

صفحات ونصف، و٦تا يذكر أن العهود غالباً ما كانت تكتب من قبل كاتب ديوان  ستدود، األشراف با١توصل وكان ْت
(. ٛٔٔ،صٜٜٜٔ.)السامرائي،خيتار كاتبها من قبل النقيب نفسواإلنشاء بإيعاز من قبل الوزير، كما كانت بعض االعهود 

الساعي و٦تا جاء فيها:  ابناء بِو ، ويتضمن ىذا التقليد أيضًا واجبات النقيب واليت ال ٗتتلف يف مضامينها عما ج
))...وكما أمرناك بالنظر يف َصون أقدارىا، فكذلك نأمرك بالنظر يف حفظ مادة درمهها ودينارىا. وقد َعلمت أن ٢تا أوقافاً 
وقفها قوم فحظوا بأجرىا واٝتها ، وستحظى أنَت بالعدل يف قسمها، فأجر على كل منها رزقُو ، وأعط كل ذي حق 

 وأجعل النسيب نسيباً والغريب غريباً، حىت ٗتلص الساللة من طراقها ، وتبقى الشجرة قائمة على أعراقها...((.حقُو...
االنتشار لعبت ظروفًا سياسية  ىذانتشر األشراف يف مناطق واسعة من العامل االسالمي شرقًا وغرباً، و اوقد  

( ومل تكن نقابة العلويُت أو ٖٔ،صٜٜٜٔاألنتشار.)السامرائي، عديدة يف تكوينِو اإل أنُو ال يوجد ٖتديد زمٍت دقيق ٢تذا
، ص ٓٔ،جٛ، مجٕ٘ٓٓالشعار،  ابنالطالبيُت مقصورة على بغداد، بل كانت يف العديد من ا١تدن مثل: البصرة)

الفوطي،  ابن( وواسط)ٓٓٔ، صٗالفوطي، د.ت، مج ابن( والكوفة)ٜٛ، صٖٔ،جٜٛٛٔكثَت، ابن؛ ٖٚ-ٖٙص
 ابنَتىا من ا١تدن. كما كانت للعلويُت نقابات يف البالد االسالمية مثل مصر)( وغٕٗ٘،صٗد.ت، مج
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 ابن؛ ٗٗٔ، صٗد.ت، مج الفوطي، ابنوحلب)(،ٕٓٗ،صٖٜٚٔ؛ فهد،ٖٕٙ،صٔٔ،جٜٛٛٔكثَت،
( وغَتىا من ا١تدن،(. و٦تا يذكر، أن ٔٚٗ، صٗالفوطي، د.ت، مج ابن(، ودمشق) ٕٔٔ، صٖٔ،جٜٛٛٔكثَت،

يُت كانت من الوظائف ا١تهمة والرئيسة، وىي ٔتثابة وزارة من وزارات عصرنا نقابة العباسيُت والعلو 
(.وقد فقدت نقابة العباسيُت أمهيتها يف العهد االيلخاين، يف حُت اكتسبت نقابة ٖٚ، صٜٛٙٔاٟتايل.)خصباك،

، ٕٜٜٔنة ٤تًتمة.) رشاد،ومكا اً واسع اً العلويُت أمهية كبَتة واىتمام وأحًتام اٟتكام ا١تغول، وكان لبعض النقباء نفوذ
 (.ٖٕٔ،صٕج

 ثانياً: نقباء العلويين في الموصل ودورهم في الحياة العامة:
نتقل من الكوفة اىل ا١توصل سنة ااٟتسُت ضياء الدين ، الذي  يعود أصل النقباء العلويُت يف ا١توصل اىل زيد أيب 

عبد ا بن األمَت النقيب ٤تمد أبو علي بن األمَت  م، بعد وفاة أبيِو سيد الكوفة، النقيب الرئيس اٛتد أبوٜٜٛه/ٜٖٛ
الوفاء  مام علي بن أيب طالب، وكانت نقابة العلويُت معقودة لبيت أيبالكبَت ٤تمد األشًت، والذي ينتهي بنسبِو اىل اإل

من  كات كونوالرب  امدي، نسبة اىل أحفاد ٤تمد بن اٟتنفية بن علي بن أيب طالب، ٍب ٖتولت النقابة للسيد ٤تمد ايب
ساللة علي وزوجتُو فاطمة الزىراء بنت الرسول.)مضبطة نسب قددية نسختها لدى ٤تمد توفيق نعمان الفخري، واألصل 
يف مكتبة نوري فيض ا النقيب وتعود باألصل اىل زوجتِو زاىدة بنت عبد الغٍت النقيب أخر نقيب أشراف يف العهد 

 (. ٕوا١تلحق) ،(ٔق )(.ا١تلحٗٔ،صٖٔ،صٖٕٔٓا١تلكي؛ العبيدي،
(. أما ا١تهام ٥تطوطةوكانت صالحيات نقيب ا١توصل ٘تتد اىل ديار بكر ونصيبُت وحصن كيفا.)ركن الدين،    

والواجبات اليت كان ُمكلف هبا متويل نقابة العلويُت يف ا١توصل  فكانت ال ٗتتلف عن تلك اليت كان يكلف هبا بقية 
عديد منهم ، دور ونشاط واضح يف العديد من ٣تاالت اٟتياة سواء يف اجملاالت النقباء يف ا١تدن االخرى ، وكان لل
فضاًل عن نشاطهم الثقايف واالديب. وذلك  ،نشاء ا١تؤسسات وا١تآثر العمرانية والدينية إالسياسية أو االجتماعية أو الدينية و 

 النحو االٌب:نظراً للمؤىالت والصفات اليت كان يتمتع هبا معظمهم. وديكن تقسيمها على 
 دورهم في المجال السياسي: -1

بارز ومهم يف اجملال السياسي ، وتنوعت ادوارىم يف ىذا اجملال، فكان منهم  كان للعلويون يف ا١توصل دور 
اٟتكام والوالة الذين تولو حكم ا١توصل يف الفًتة موضوع الدراسة، ومن ذلك على سبيل ا١تثال: عالء الدين علي بن مشس 

-ٚ٘ٔبطوطة)د.ت،ص ابنم ( وقد ذكرُه ٕٖٙٔى /ٕٚٚا١تلقب ْتيدر، والذي كان أمَتًا للموصل سنة )الدين ٤تمد 
م( وأشاد بِو، وأشار اىل موكبِو ومكانتِو لدى أىل ا١تدينة ٕٖٙٔه/ٕٚٚ(عند زيارتِو اىل ا١توصل يف سنة)ٛ٘ٔ

الدين علّي بن مشس الدين ٤تمد  فقال:))...وكان أمَتىا ]ا١توصل[ حُت قدومي عليها السيد الشريف الفاضل عالء
ا١تلقب ْتيدر، وىو من الكرماء الفضالء، أنزلٍت بدارِه، وأجرى علّي األنفاق مدة مقامي عندُه، ولُو الصدقات واإليثار 

[ يعظمُو، وفوض اليِو أمر ىذِه ا١تدينة وما يليها ٖٖ٘ٔ-ٖٙٔٔه/ٖٙٚ-ٙٔٚا١تعروف، وكان السلطان أبوسعيد]ت
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من ٦تاليكِو وأجنادِه ووجوه أىل ا١تدينة وكرباؤىا يأتون للسالم عليِو غدوًا وعشياً، ولُو شجاعة  ويركب يف موكب عظيم
 ابن( أشار اىل أن أسم حاكم ا١توصل ورَد خطأ يف رحلة ٓ٘، صٚٗ، صٜٜٚٔومهابة..((.و٦تا يذكر أن اٞتومرد )

دعو ْتيدرة]وليس حيدر[ بن األمَت ملك ا١توصل علّي، أما األب فهو ٤تمد ا١ت بنبطوطة، اذ ذكر أن ما رواُه ىو أسم اال
م( فقد كان نقيبًا يف ٖٓٗٔه/ٔٗٚ تحسن بن الشريف النقيب عبد ا اٟتسيٍت. أما كمال الدين أبو الفتوح حيدر )

ا١توصل، ٍب توىل حكم مدينة ا١توصل وأعما٢تا، وكان كما ذكر ركن الدين )د.ت(:))...سار السَتة اٟتميدة، وكان عايل 
 (.٥تطوطةمة كبَت القدر سيد ال طالب يف عصرِه ((، وأستمر كمال الدين يف حكم ا١توصل ٜتسة سنُت.)ركن الدين، ا٢ت

م( ٕٔٓٔى /ٜٛ٘ومن نقباء ا١توصل من توىل منصب الوزارة ومن ذلك مثالً، شرف الدين ٤تمد أبو منصور )ت
ي، مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكي صاحب الذي كان نقيب العلويُت يف ا١توصل وتوىل الوزارة للملك االتابك

م وكان ذا حظوة ومنزلة رفيعة لدى ا٠تليفة الناصر لدين ٖٛٔٔى /ٜٚ٘م( سنة ٖٜٔٔ-ٓٛٔٔه/ٜٛ٘-ٙٚ٘ا١توصل) 
( ومن ا١تهام السياسية اليت كلفت هبا بعض الشخصيات من ٖٜٔ، صٜٕٔٓ؛ الديوه جي،٥تطوطة ا)ركن الدين، 

صب السفَت، ومن ذلك على سبيل ا١تثال، السفارة الذي كلف هبا احد النقباء العلويُت، والذي  العلويُت يف ا١توصل، من
كان ينتمي ألسرة عرفت ٔتكانتها وشرفها وفضلها وعلمها وأدهبا، وكان قد أرسل بتكليف من ا٠تالفة العباسية وذلك يف 

جملاورة للموصل، اال وىو األمَت مشس م(، اىل ملوك الدول آٙٔٔ-ٖ٘ٔٔه/٘٘٘-ٖٓ٘زمن ا٠تليفة ا١تقتفي با)
الدين ناصح اإلسالم أبو عبد ا ٤تمد بن ٤تمد بن عبيد ا اٟتسيٍت النقيب الذي طلبُو ا٠تليفة، من ا١تلك سيف الدين 

م(وىذا يدل على جاللة قدر النقيب وعظم مكانتِو، فأرسلُو اىل بالد الشام وٖتديداً ٓٛٔٔ-ٜٙٔٔ/ٙٚ٘-٘ٙ٘غازي) 
ة دمشق، واىل سائر الوالة ٟتثهم على نصرة ا١تسلمُت و٣تاىدة ا١تشركُت، وذلك للخوف من تواصل االمدادات اىل مدين

 ابنم، وذكر ٛٗٔٔى /ٖٗ٘(وكان ذلك سنة ٖٔٓ،صٜٛٓٔالقالنسي، ابناىل الفرنج، واالجتماع عليهم.)
لشريف ا١تذكور من بيت كبَت يف ( صفات االمَت مشس الدين أبو عبد ا فقال:))...وىذا أٖٓ، صٜٛٓٔالقالنسي)

 عم ابنالشرف والفضل واالدب وأخوُه ضياء الدين نقيب االشراف يف ا١توصل ، مشهور بالعلم واالدب والفهم وكذا 
نقيب خراسان ، وأقام بدمشق ما أقام وظهر من حسن تأتيِو يف مقاصدِه وسدادِه  عم ابنالشريف نقيب العلويُت ببغداد و 

ِه ما أحرز بِو ٚتيل الذكر ووافر الشكر وعاد منكفئًا اىل بغداد ّتواب ما وصل فيِو..((. اما يف العصر يف مصادرِه وموارد
م(، كمال الدين موسى ٖٖٓٔ-ٜٕٗٔى  /ٖٓٚ-ٖٜٙا١تغويل فقد أرسل اٟتاكم ا١تغويل آنذاك غازان خان بن اروغان)

وعاد موقرا مشكوراً، وكان كمال الدين موسى م( اىل مصر الذي أصلح ما بُت الدولتُت ٖ٘ٔٔى /٘ٔٚأبو ا١تعايل )ت
السيما عند غازان خان. )ركن الدين، و عند ا١تلوك والسالطُت  ٦تيزةيشغل منصب قاضي قضاة ا١توصل، وحيتل مكانة 

 (. ٥تطوطة
 يف ا١توصل عالقات مع ا٠تلفاء العباسيُت، كما كان ٢تم عالقات مع حكام ا١توصل، سواء ُتكذلك كان للعلوي

مدحهم للخلفاء واٟتكام واالشادة هبم  ، او ل شغلهم ١تناصب ادارية رفيعة معينة ، أو من خالل ٣تالستهم للحكاممن خال
كما سنبُّت ذلك الحقًا يف حديثنا عن دور العلويُت يف اجملال الثقايف وٖتديداً يف ٣تال االدب والشعر. ومن ذلك مثاًل : 
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سُت بن علي بن ايب طالب، الشريف ابو القاسم بن ايب جعفر العلوي الفضل بن حيِت بن عبد ا بن جعفر...بن اٟت
م( الذي نشأ با١توصل، ٍب انتقل اىل بغداد، وتوىل حجابة الباب النويب ٕٕٚٔى  /ٕ٘ٙاٟتسيٍت االسحاقي)ت

العتبة اليت  الشريف)ويعرف بالباب الرابع، كما يسمى بالنويب نسبة اىل اٟتاجب سعيد النويب الذي كان جيلس عندُه، وفيِو 
( يف ايام ا٠تليفة ٖٖٖ، صٗ،جٜٚٛٔ؛ القلقشندي،ٚٚٗ،صٖٕ،جٖٜٜٔكانت تقبلها ا١تلوك والرسل(.)الذىيب،

،ص ٘،جٗ، مجٕ٘ٓٓالشعار، ابن.) (مٕٔٔٔى /ٛٓٙ)وعزل سنة (م ٕٚٓٔه/ٗٓٙ)الناصر لدين ا سنة
( قد التقى ٖٖٙ، ص٘،جٗ، مجٕ٘ٓٓالشعار) ابن(، وكان ٕٕٛ،صٜ،جٖٜٗٔالساعي، ابن؛ٖٖٙ،ٖٖ٘ص

 بالفضل بن حيِت العلوي وقال عنُو:)) وأجتمعُت بِو مراراً...وكان شيخاً حسناً عندُه بشر وسكون...((.
          

والشخصية االخرى، ٤تمد بن علي بن زيد بن ٤تمد بن ٤تمد بن زيد بن أٛتد بن ٤تمد بن ٤تمد بن عبيد  
م( ٕٗٔٔى /ٔٔٙا١توصلّي، كان من ابناء النقباء األشراف با١توصل)تا...أبو الربكات بن أيب اٟتسن العلوي اٟتسيٍت 

م( ٕٓٔٔ-ٖٜٔٔى /ٚٓٙ-ٜٛ٘وكان جليس االتابك نور الدين ارسالن شاه بن عز الدين مسعود، صاحب ا١توصل)
،ص ٙ،ج٘، مجٕ٘ٓٓالشعار)قالئد اٞتمان، ابنذكر  ْتسب ماوكان األخَت يطلق على ابو الربكات ا١تنائري، وذلك 

))...وذلك أن]نور الدين ارسالن شاه[ كان يسألو عما حيصل  يف يدِه  من ذىب فيقول ابو الربكات :(ٖٕٚ، ٖٕٙص
صارت منارة ، ٍب يسألُو مرة أخرى ، فيقول صارت منارتان، صارت ثالثة منائر، يكٌت بذلك عن ا١تائة دينار، وكان يداعبُو  

 يف مدح نور الدين ارسالن شاه جاء فيِو: الربكات شعر هبذا القول وينبسط معُو((. وكان أليب
 غَُت ذِكرك يْل ْٓتاطرِ   مواَلي مل خَيْطر َفديَتكَ 
 نسيتٍت فال      عبُد َذاك        ر  ان ُكنَت يا َخَت األنامِ 
 واٟت    ُر لإلحسان َشاكر.  أول       يتٍت من      ك الن    دى

ء ،ومن ذلك على سبيل ا١تثال، نقيب السادة العلويُت با١توصل، ومن نقباء العلويُت من كان حيضر ٣تالس الوزرا 
م( الذي كان حاضرًا يف ٣تلس الوزير ٚٗٔٔى  /ٕٗ٘ضياء الدين زيد بن ٤تمد بن ٤تمد بن عبيد ا اٟتسيٍت)حيًا سنة 

م( وْتضور شخصيات أخرى، وكانوا ٖٙٔٔ-ٕٚٔٔه/ٜ٘٘-ٕٔ٘اٞتواد ٚتال الدين ٤تمد بن علي بن أيب منصور)
 (. ٕٓ٘-ٜٕٗ،ص صٜٜ٘ٔتحاورون ويسمعون الشعر.) األصفهاين،ي

وفيما يتعلق باٞتانب السياسي أيضاً، فقد كان لنقابة العلويُت يف ا١توصل ولنقيبها، دور يف إنقاذ ا١تدينة وأىلها 
-ٖٓٚٔه/ٛٓٛ-ٕٚٚتوجو السلطان ا١تغويل تيمورلنك ) (مٖٜٖٔى  /ٜٙٚ)من ىجمات الغزاة الطامعُت، ففي سنة

م( اىل ا١توصل وأحاطها بعساكرِه الكثيفة وعزم على دخو٢تا عنوة ، توجو اليِو نقيب األشراف عبيد ا نصَت الدين ٘ٓٗٔ
م(، فتشفع ىذا النقيب اٞتليل ألىل ا١توصل عند تيمورلنك ٜٜٖٔى /ٕٓٛأيب اامد بن النقيب ٤تيي الدين اٟتسيٍت )ت

لسُو معُو على فراشِو، وقبل شفاعتُو وترك ا١توصل آمنة تكرديًا وتقديرًا لنقيب وقام األخَت امام عبيد ا نصَت الدين، وأج
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اصة ، وقد أنعم عليِو أنعامًا كثَتة، ومنحُو ٓتاألشراف وتعظيمًا لسمو مكانتِو، ومقام بيتِو عند ا١تسلمُت كافة والعرب 
  )ركن الدين ،د.ت(.ام النيب جرجيس.األموال من أجل عمارة مشهد نيب ا يونس)عليِو السالم( وكذلك تعمَت مق

 دورهم في المجال الديني: -7
٦تا الشك فيِو أن معظم النقباء العلويُت يف ا١توصل ، كانوا من الشخصيات اليت عرفت بتدينها، وفضلها،  

، وٝتاعو، باٟتديث الشريف ومكارم أخالقها، وكان ٢تم اىتمام يف العديد من اجملاالت الدينية، ويف مقدمتها االىتمام
، اذ ان اٟتديث الشريف يعد من أجّل العلوم نفعاً، كما أنُو يعرب عن أصالة األمة اإلسالمية ، وىو من أىم العلوم وروايتو

(.ومن النقباء العلويُت الذين أىتموا بسماع ٛٗ،صٜٕٓٓالشرعية ا١توصلة اىل رضوان ا سبحانُو وتعاىل)القضاة، 
ِت، الشريف أبو القاسم بن أيب جعفر العلوي اٟتسيٍت ،الذي ٝتع ْتلب وا١توصل من العديد اٟتديث وروايتِو، الفضل بن حي

، ٗ، مجٕ٘ٓٓالشعار، ابن)م(. ٛٛٔٔه/ٗٛ٘من الشيوخ، ومنهم ٤تيي الدين أبا حامد ٤تمد بن الشهرزوري)ت
بن علي بن ا١تعمر (. أما ٣تد الشرف أبو اٟتسن علي بن النقيب أيب طالب عبد ا بن أٛتد  ٖٖٙ، ٖٖ٘،ص ص٘ج

( أنوُ ٜٙٗ، صٗالفوطي)د.ت، مج ابنم(، فقد روى اٟتديث أيضاً، وقد ذكر ٜٛٔٔى /ٜ٘٘اٟتسيٍت النقيب الطاىر)ت
كان:))معرق يف النقابة والرياسة والتقدم...كان أديباً، فاضاًل، شاعراً، كاتبا، وجيهًا مقدماً، متواضعاً، لطيف االخالق، 

م( ألكثر من مرة، وروى ٜٜٔٔه/ٜٙ٘(، ٝتع اٟتديث من الشيخ أيب الفرج بن كليب)تحسن الطريقة، ٚتيل السَتة(
الفوطي، د.ت ،  ابن؛ ٖٖٔ،صٔ،جٜٗٛٔعنُو ٧تم الدين عبد السالم بن يوسف الدمشقي. )ا١تنذري،

(. وكمال الدين أبو الفتح حيدر بن ٤تمد بن زيد بن ٤تمد اٟتسيٍت العلوي الزاىد)ت ٜٙٗ،صٗمج
( ٔ٘ٔ، صٗالفوطي )د.ت، مج ابنذي كان سيدًا كبَت القدر علّي الذكر، ويل النقابة، كما ذكر م(الٖٕٙٔى /ٖٗٙ

م(  ٕٗٛٔه/ٖٛٙبلدجي)ت ابنوٝتع عليِو الشيخ، ٣تد الدين  غرر الدرر في صفات سيد البشر(،وصنف كتاب )
سناد والروايات يقة عالية يف اإل( لإلمام علي بن ايب طالب، قال عنُو ركن الدين)د.ت(: ))...لُو طر نهج البالغةكتاب )

ولقد كان متضلعاً بالعلوم... جار على هنج سلفِو الطاىر يف نشر العلوم وافادتِو، وكان من أكابر أوالد أبيِو، و١تا تويف والدُه 
 أقبل على الرواية...تقصدُه ا١تلوك وأشراف البلد يتربكون بِو ويقتبسون من علمِو وأدبِو((. 

الشخص   يف ا١توصل من شغل وظيفة أمَت اٟتاج )وىوُتالديٍت ، فمن النقباء العلويوفيما خيص اٞتانب 
عن تسيَت اٟتجيج، وإقامة اٟتج وجيب أن يكون ذا رأي وشجاعة وىيبة وىداية ، وعليِو ٚتع الناس يف مسَتىم  ا١تسؤول

ويتجنب أجدهبا وأوعرىا ، وأن يوفر ونزو٢تم حىت اليتفرقوا، وان يرفق هبم يف السَت ، وأن يسلك أوضح الطرق وأخصبها 
و٦تن تقلدىا ( ٖٚٔ،ص٢ٕٓٓٙتم ا١تياه وأن حيرسهم اذا نزلوا وحيوطهم اذا رحلوا فضاًل عن واجبات أخرى.)ا١تاوردي، 

يف ا١توصل ، ٣تد الدين أبو منصور ٤تمد بن ضياء الدين زيد بن كمال الشرف ٤تمد العبيديل العلوي ا١توصلي 
 (ٗٔ٘-ٖٔ٘،ص ص ٗالفوطي، د.ت، مج ابنم()ٕٕٙٔه/ٔٙٙالنقيب)ت
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كذلك شارك العلويون يف ا١توصل يف بناء وٕتديد ا١تنشآت وا١تآثر العمرانية الدينية، مثل ا١تزارات وااريب، ومن  
من األسرة العلوية، وذلك  اً ذلك على سبيل ا١تثال، مزار بنجة علي أو كف علي و٤ترابِو الذي أنشأُه وأشرف عليِو أفراد

( النص الكتايب الذي كان موجودًا على اراب ، ومّن امر ٜٙ٘، صٜ٘ٚٔم(. وقد اورد اٞتمعة)ٕٚٛٔى  /ٙٛٙ)سنة 
بعملِو ، ومّن عمل على إنشائِو فقال:))...امر بعملِو العبد الفقَت اىل رٛتة ربِو وشفاعة جدِه اٝتاعيل بن علي بن ٤تمد بن 

 اٟتسيٍت بتويل ولدِه السيد عز الدين ابو اٟتسن علي يف والية ا١توىل زيد بن علي بن ٤تمد بن اٛتد بن زيد بن عبد ا
النقيب الطاىر نصَت الدين ٤تمد بن ٤تمد بن ا١ترتضى بن عبد ا١تطلب بن ا١ترتضى بن ٤تمد بن زيد بن عبد ا اٟتسيٍت 

ودالالت بعض  ( معاينٜٜ٘، ٜٛ٘،ص صٜ٘ٚٔعفا ا عنهم سنة ستماية وست وٙتانُت((. كما ذكر اٞتمعة )
الكلمات الواردة يف الشريط الكتايب اليت تدل على نسبتها للعلويُت. فأشار اىل أن كلمة اٟتسيٍت، الواردة يف هناية أسم كل 

هنا ترتبط بأشخاص ينتسبون اىل اٟتسُت بن إمن الشخص ا١تنشئ، والشخص اٟتاكم ، تدل على نسبتها اىل العلويُت، إذ 
مة السيد، فأطلق كلقب عام على األجالء من الرجال وأصطلح على أطالقِو على أبناء علي االمام علي )رض(. اما كل

ٔتعٌت رئيس الطائفة أو زعيمها وكان يف فجاءت بن أيب طالب، أما لفظة النقيب فقد أستخدمت بدالالت ٥تتلفة ، 
لبيُت أو العلويُت. وفيما يتعلق سم الطائفة اليت يتزعمها مثل نقيب األشراف أو الطااالغالب يضاف اىل لفظة نقيب 

( أنو يعد من أىم ااريب االيلخانية نظراً لكونِو حيمل تارخياً ٜٓ٘،صٜ٘ٚٔٔتحراب مزار بنجة علي، فقد ذكر)اٞتمعة،
 م( كما أنُو افاد يف ٖتديد التاريخ التقرييب لكثَت من ا١تخلفات االثرية ا١تشاهبة اليت ال ٖتملٕٚٛٔى  /ٙٛٙمدوناً ىو سنة )

 تارخياً معيناً.
اما النقيب أٛتد أبو العباس ٤تيي الدين حيدرة بن ٤تمد شرف الدين بن ٤تمد بن عبيد ا اٟتسيٍت، فقد ًب يف 

، وا١تزار قريب من اٞتامع الكبَت، (مٖٖٓٔه/ٖٔٚ) اٟتنفية وذلك سنة ابنعهدِه ٕتديد الشباك ا٠تاص ْتضرة مزار 
، ويبدو (مٜٖٕٔه/ ٖٚٙ )ظامية يف ا١توصل، واليت حافظت على بنايتها حىت سنةوكانت البناية من قبل ىي ا١تدرسة الن

مام علي األصغر بن ٤تمد بن اٟتنفية بن ٗتذ بدر الدين لؤلؤ منها مشهداً لإلاستمرت يف نشاطها اىل ذلك التاريخ اذ اأهنا 
أجرا اال ا١تودة يف القرىب﴾ )الشورى/اية علي بن أيب طالب. ويف دائر الشباك كتبت االية الكردية: ﴿قل ال أسألكم عليِو 

(. ٖٖمنا يريد ا ليذىب عنكم الرجس أىل البيت ويطهركم تطهَتا﴾)االحزاب/إ(، وايضًا اآلية الكردية:﴿ٖٕ
(. ٖٕٔ، صٕ،جٕٜٜٔ؛ رشاد،ٕ٘ٓ، صٜٔٚٔالرويشدي،؛ ٙٓٔ(، صٗ، وىامش رقم )ٙٓٔ، صٜٙ٘ٔ)سيويف،

م( والذي يقع خارج سور ا١توصل من ٕٔٛى /ٜٚٔ، مرقد الشيخ الصاحل عناز)تومن ا١تزارات اليت جددىا العلويون ايضاً 
٣تاور ١تقابر ا١توصل، وقد جددُه ٤تمد بن أيب طالب بن علي العلوي  ،جهة القبلة وعليِو قبة يزار

(. وفيما يتعلق ٖٔٔ،ٕٔٔ(،ص صٕ، وىامش رقم )ٕٔٔ، صٖٕٔٓ.)ا٠تطيب العمري، (مٕٛٓٔى  /٘ٓٙ)سنة
باٞتانب الديٍت أيضاً، فقد قرَر  غازان خان إنشاء)دار السيادة( يف كل مدينة كبَتة، مثل بغداد وأصفهان وا١توصل، وجعل 

أن يعهد هبذِه ا١تؤسسات ا٠تَتية اىل من وقفُو يصل اىل الفقراء واتاجُت من العلويُت وتنفق يف وظائفهم، وكان البد 
شراف عليها وعلى أوقافها ألهنا أصاًل ، أسست ٢تم وألتباعهم رعاية من غازان للعلويُت وحبًا ٢تم.) النقباء العلويُت لإل
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(.و٦تن توىل دار السيادة ، النقيب شرف الدين أبو عبد ا ٖٕٔ، صٕ،جٕٜٜٔ؛ رشاد،  ٥تطوطةركن الدين، 
م(الذي كان صاحب ا١تنزلة الرفيعة واٞتاه العظيم عند ا١تلوك والسالطُت خصوصًا عند السلطان ٕٖٗٔى /٤ٕٚ٘تمد)ت

غازان خان الذي أوقف أحدى القرى يف ا١توصل على سادات ا١توصل، وجعل شرف الدين، الناظر عليها وشرط النظارة 
صور ٣تد الدين بن ضياء الدين أبو عبد ا زيد بن (. و٦تن توالىا ايضاً النقيب ٤تمد أبو من٥تطوطةيف عقبِو.)ركن الدين، 

م( الذي توىل ٕٖٙٔى /ٗٙٚ(،و٤تيي الدين أبو العباس أٛتد بن النقيب عز الدين أبراىيم)ت٥تطوطة٤تمد)ركن الدين، 
 (.٥تطوطةحكم دار السيادة با١توصل، وسار السَتة اٟتميدة.) ركن الدين، 

 دورهم في المجال االجتماعي : -ٖ
ميزة  دور يف اجملال االجتماعي ونظرًا ١تا كانوا حيوزونُو من تقدير الناس، وللمكانة ا١تُتقباء ا١توصل العلويكان لن 

ون اليهم يف أوقات اٟتاجة واوقات االزمات، وذلك ؤو اليت كان حيتلها نقباء ا١توصل لدى أبناء مدينتهم ، فقد كانوا يلج
لمحتاجُت اليها، ومن ذلك على سبيل ا١تثال: ما ذكرتُو العديد من ا١تصادر من خالل ا١تساعدة اليت كان يقدمها أفرادىا ل

، ٚٔ،جٕٓٓٓ؛ الصفدي،ٓٔٔ، صٔٗ،جٖٜٜٔ؛ الذىيب،ٚ٘، ص ٖ،ج ٜٓٓٔخلكان ، ابنالتارخيية )
( عن نقيب السادة  ٖٙٛ،صٔ،جٕٜٛٔ؛الديوه جي،٘ٙ،صٔ،جٜٗٚٔ؛أبوغدة،ٜٕ،صٗ،جٜٜٚٔ؛اليافعي،ٜٖص

عبد ا زيد بن ٤تمد بن ٤تمد بن عبيد ا اٟتسيٍت، الذي كان لُو دور   وريف ضياء الدين أب، وىو الشالعلويُت  با١توصل
الدىان ا١توصلي اٟتمصي الفقيو  ابنكبَت يف تقدمي ا١تساعدة للشاعر ا١تعروف، عبد ا بن أسعد ا١تعروف ب

على قصد ا١تلك الصاحل طالئع بن  م(، الذي كان من أىل ا١توصل، و١تا ضاقت بِو اٟتال عزم٘ٛٔٔى  /ٔٛ٘الشافعي)ت
عبد  و، فكتب اىل نقيب العلويُت ، أبوعيالوِ  ، اال أنُو عجز عن اصطحاب زوجتوم(ٓٙٔٔه/ٙ٘٘رزيك وزير مصر)ت

 ا ضياء الدين زيد  بن ٤تمد اٟتسيٍت ، نقيب العلويُت با١توصل ىذِه االبيات:
 تقييد إمس     اك       يبَات    ت تؤم  ُل بال   وذاَت شجو أسأل البُت عربهتا
 َبكت فأقرَح قلب   ي جفنها ال    باك      ي    ٞتت فلما رأتٍت ألصيُخ ل         ها

 والبَُت قد ٚتَع ا١تش      كو والشاك   ي  مددجة قالت وقد رأت األٚتالُ 
 الكِ عبي      د ا م         و  ابنقل     ت ل      ها و    من يل اذا غبَت يف ذا الِ 

 فقد سألُت نور الثريا ياجود مغناِك.   ال ٕتزعي با٨تباِس الغيِث عنكِ 
 الدىان ا١توصلي اىل مصر.  ابنفتكفل الشريف بن عبيد ا بزوجتِو، وتوفَت كل ما ٖتتاج اليِو مدة غيبتِو عنها ، وتوجو 

ضياء الدين زيد بن ٤تمد  م( كان معاصراً للنقيبٕٓٓٔه/ٜٚ٘ومن اٞتدير بالذكر، أن العماد األصفهاين)ت 
، وقد أشاد (مٚٗٔٔى  /ٕٗ٘)اٟتسيٍت، والتقى بِو يف حضرة الوزير اٞتواد ٚتال الدين األصفهاين يف ا١توصل وذلك سنة

(،بالنقيب ضياء الدين و٦تا قالُو عنُو: ))نقيب السادة العلويُت با١توصل، ٕٓ٘-ٜٕٗ،ص صٜٜ٘ٔالعماد األصفهاين)
ن األفَاضل واأَلماثل...والعلماء اُٟتكماء، والُكرماء الُعظماء،...ا١تنتسب اىل السلِف الكرمي، وولدُه اآلن نقيبها، ىو م
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من والشريف الصميم... ا١تنتمي من الدوحِة النبوية ا١تمتدة األفياء ا١تورقِة األَفنان، النامية الفروع الّسامية اأَلغصان، ا١تًتّويِة 
ا ثابت وفرعها يف السماء،...اأُلسرة العلوية ا٢تامشية الذين أوجب ا ٢تم ا١تودَة الكوثر اأَلعلى... اىل شجرة طيّبة أصله

عاد، وىم أَطوار الوقار، وأَعالم الفخار، وكواكب الظّلماء، وسفائِن 
َ
على العباد، وجعلهم وسائل اىل رٛتتِو يوم ا١ت

 يف حسبِو ، عدمي النظَت يف أدبِو...((. النجاة...ولُو مع فضل الشرف شرف الفضل، شريف ا٢تمة لنسبِو، كبَت القدر
وكانت دار نقيب العلويُت با١توصل أحياناً، ا١تالذ اآلمن الذي كان يلجأ اليِو الناس، حىت من الطوائف األخرى  

مثل النصارى، لالحتماء هبا طلبًا لألمان يف أوقات األزمات، وذلك يف فًتة االحتالل ا١تغويل للموصل واألوضاع غَت 
رة اليت كانت تعيشها ا١تدينة ، عندما كانت تتعرض ٢تجمات من أطراف خارجية، ومن اللصوص، وإن باءت ا١تستق

٤تاولتهم بالفشل، إال أن ذلك يدل على ا١تكانة ا١تتميزة واالحًتام الكبَت الذي كان حيتلُو النقباء يف نفوس الناس من 
ا١توصل عندما ىجم عدد كبَت من لصوص األكراد  ا١تسلمُت وغَتىم. ومن ذلك على سبيل ا١تثال: ما تعرضت لوُ 

نضم اليهم ثالٙتائة فارس من ٦تاليك مصر على مدينة ا١توصل، واكتسحوا القرى يف طريقهم ، اوالًتكمان والعرب ، و 
نضم ا، وعجز أىل ا١تدينة عن مقاومتهم. وعرب ىؤالء اللصوص ومن (مٕٙٛٔى /٘ٛٙ )وانقّضوا على ا١تدينة وذلك سنة

هنر دجلة وتوجهوا اىل دير مار ميت، وأقاموا ىناك بضعة أيام ، وتوجو النصارى اىل دار نقيب العلويُت لإلحتماء هبا  اليهم،
(:))...أما نصارى حي بيعة التكريتيُت فقد ذىبوا بنسائهم، وأوالدىم ٕٖ٘، صٜٙٛٔالعربي ) ابنوعن ذلك قال 

حًتامًا للنقيب وتعذر على سائر إين أن اللصوص لن يتعرضوا ٢تا عم النيب معتقد ابنوأموا٢تم اىل دار نقيب العلويُت 
نزووا يف بيوهتم خائفُت مذعورين يبكون وينوحون ويندبون سوء حظهم، لكن األمر اا١تسيحيُت ا٢ترب اىل تلك الدار ف

ها ]دار جرى عكس ما تومهوا فإن اللصوص جعلوا يسألون عن ا١تسيحيُت...فأستجمعوا قواىم ]اللصوص[ وساروا الي
نقيب العلويُت[ وأقاموا السالمل وتسلقوا واحتلوا الدار وانتهبوا وسبوا كل من فيها . وأصيب رجل نصراين بسهم قضى على 

 حياتِو وجعل اللصوص ينكلون بالنصارى وا١تسلمُت معاً ...((. 
 دورهم في المجال الثقافي: -4

من األدباء والشعراء، ومن خالل ما ذكرتُو ا١تصادر التارخيية ٘تيز العلويون يف اجملال الثقايف، فكان منهم العديد  
عن تراجم العلويُت ا٠تاصة با١توصل تبُّت أن معظمهم كانوا من األدباء أو الشعراء، واحياناً كانت تقتصر الًتٚتة فقط على 

ىم ، منها ما كان يف مدح ذكر األسم والنسب، ومن ٍب الشعر الذي قالُو النقيب. وقد تنوعت األغراض الشعرية يف أشعار 
الذي ، م(، وحاكم ا١توصل بدر الدين لؤلؤٕٕٗٔ-ٕٕ٘ٔه/ٓٗٙ-ٕٕٙا٠تلفاء واٟتكام، مثل ا٠تليفة ا١تستنصر با)

عٍت باٟتركة األدبية، وكان من أىم مظاىرىا إىتمامُو بالشعراء والعناية هبم وبشؤوهنم و٤تاولة تقريب أقدرىم اىل بالطِو 
(. ومن الشعر أيضاً ما كان يف مدح األمراء ، والوزراء، ٕٕٗ-ٖٕٕ،ص صٜٔٚٔنظر:) الرويشدي،وأجزل ٢تم العطاء. ي

ومنها ما كان يف وصف هنر، ويف الشوق، فضالً عن أغراض أخرى. ومن ذلك مثاًل: القاسم بن أٛتد بن زيد، أبو اٟتسُت 
أبناء النقباء األشراف، وحفظ القران م( الذي كان من ٖٜٔٔه/ٜٓ٘بن أيب جعفر العلوي اٟتسيٍت ا١توصلي )ولد سنة
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، ٗ، مجٕ٘ٓٓالشعار، ابنالكرمي، كان لُو شعر يف مدح ا٠تليفة ا١تستنصر با ويف مدح حاكم ا١توصل بدر الدين لؤلؤ)
 ( .ومن شعرِه يف مدح ا٠تليفة ا١تستنصر با:ٖٛٙ، ص٘ج

   ْعدن التم   ْجيد َواَٟتس      َ           بِ َوَى  اُىنا مَ    ُحّطو الّرحال فَ َهذاَ  ُمْنته   ى الطّلَ   بِ 
 ْت إالّ َواْعَقب ت اإلفض ال ع  ْن َكَثبِ  أرُض َغَدْت َكْعبَة الُقّصاِد َما ُقصَد       

  يس               َواُه َك    اًل واَل ف    ْي َغي         رِِه أَرب            َٝتَْت َٓتَِت إَماِم لَْيَس ل    يْ  َوَزرُ 
 ملَْ خَيْ           َش َح     ادثََة األي    اِم والنُ           َوِب.  بإماِم الَعْصِر معتصماً َوَمْن يُكْن 

 (.ٕٖٚ، ٖٔٚ، ص٘، جٗ، مجٕ٘ٓٓالشعار، ابنولُو شعر يف الشيب، ويف وصف هنر، ويف الكرم. للمزيد ينظر: )
 ابناصرًا لبدر الدين لؤلؤ(، وكان كما ذكر)وكمال الدين حيدرة بن عبيد ا اٟتسيٍت ا١توصلي)مع

( شيخ أىلِو ومقدمهم سنًا وزىدًا وفضاًل وورعاً، أستمالُو بدر الدين لؤلؤ اليِو ، ٙٚ-٘ٚ،ص صٔ،جٜٜٚٔالطقطقي،
وأجزل لُو بالعطاء حىت مدحُو ، وأصبح من شعرائِو .ومن شعرِه ما ذكرُه ، عندما وردت موافقة ا٠تليفة العباسي الناصر 

ين ا على أن يصبح بدر الدين لؤلؤ مدبرًا ألبناء ا١تلوك االتابكيُت ووصل التقليد بذلك ، وأقيم إحتفال كبَت حضرُه لد
 الرسل والوفود من البالد األخرى فقال:

 وًب ل   ُو يَ     وم الَتف      اخ     ر ِعي     دهُ   َىنيئ    اً ّتّد س     َاعدتك س      عودهُ  
 كما َوفدْت ِعند ا٢ت   ناِء وف     ودُه         بال أى      ّل بش        َتهِ بإق       وبش    رى 

 نَديد ، وكال، أن ُيصاَب نديدهُ  لبدر الدينِ ذي الَفخِر والُعالوأّّن 
ذي ويبدو أن ىذا الشاعر كان يشَت اىل اٞتهود اليت بذ٢تا بدر الدين لؤلؤ لالستيالء على السلطة واىل النجاح ال

(.و٦تا يذكر أن بدر ٖٚٛ،صٕٜٛٔ؛ الديوه جي،ٕٕٚ-ٕٕٙ،ص صٜٔٚٔحققُو يف سياستِو فيما بعد)الرويشدي،
ذا مّر على ا١تقربة اليت دفن فيها االخَت، واليت كانت تقع ظاىر ا١توصل إالدين لؤلؤ،  بعد وفاة كمال الدين  حيدرة، كان 
سكر ويدخل اليِو يزورُه ، ويدعو لنفسِو عند ضرحيِو. وىذا يدل على أن جنوبية قبلية، ال ينسى زيارة ضرحيِو، فكان يًتك الع

؛ الرويشدي، ٙٚ-٘ٚ،ص صٔ،جٜٜٚٔالطقطقي، ابنىذا الشاعر، قد ترك تأثَتًا واضحًا يف نفس بدر الدين لؤلؤ)
 (.ٖٚٛ، صٕٜٛٔ؛ الديوه جي،ٕٕٚ-ٕٕٙ،ص ص ٜٔٚٔ

أبو طاىر ٤تمد بن كمال الدين أيب الفتوح حيدر بن ومن الشعراء واألدباء العلويُت يف ا١توصل، ٤تيي الدين  
م( كان من بيت معروف بالعلم والفضل واألدب، وكذلك  من ٖٕٗٔى  /٤ٙٗٔتمد بن زيد اٟتسيٍت ا١توصلي النقيب)ت

( ومن شعرِه ، ما كتبُو اىل بدر الدين لؤلؤ، وكان األخَت ٜٔ، ص٘الفوطي، د.ت، مج ابنبيت معروف بالنقابة والتقدم .)
د أبعدُه عن البالط ، ومن اتمل أنُو كان من معارضيِو يف سياستِو ٕتاه األتابكيُت اليت كانت تتسم بالعنف والشدة ق

 (.ٕٕٚ، صٜٔٚٔ،)الرويشدي، 
 ت    َ هيجُو الذكرى اىل َخي     ِر َذاك      رِ   َٖتيَة َمهجوِر اىل خَِت َى            اجرِ  

 بِو َماثالً أو يف َضمَتي َوخاطري قَليب َوج  َ       دتوُ على أَن     ُو لو َش     َق 
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 بأنعام  ِو الفي        ّ   اِض ع           زَّة ق              ادرِ   يوَكيَف أَرى الُسلواَن َعمن أَعزن  
 ومْن مدَحيت ما َج   ربتُو َخواط     ري  لُو مْن ثَنائي ما َأسَتطيُب َٝتاعوُ 

العلويُت ايضاً، ٤تمد بن حيدر بن ٤تمد...أبو طاىر بن أيب الفتوح اٟتسيٍت و٦تن قال الشعر من 
م(الذي توىل نقابة العلويُت با١توصل ثالث مرات يف زمن الدولة االتابكية، ومرة واحدة ٖٕٗٔى  /ٔٗٙالعلويّ ا١توصلّي)ت

سيفًا أىدي اىل ا٠تليفة (. وكان لُو شعر وصف فيِو ٔٔ، صٚ، جٙ، مجٕ٘ٓٓالشعار، ابنيف زمن بدر الدين لؤلؤ)
 ( قال فيِو:٘ٔ-ٔٔ،ص صٚ، جٙ، مجٕ٘ٓٓالشعار،  ابنا١تستنصر با، )

 ي  َ         ْوم   اً ف              أن ن        ي اَل أُف           ل    ت الَقَواضُب يف ا٢تَيجاءأَنا إْن فُ ل  
      وُح يف فُ  لِك        ِو ُمس     ْتق        ل  َون    ُ  مْن لًظى إْن تَأمْلتَ  بَ ْي      َن َح      د يّ 

 إَم             اِم لَ        َُو   الث         ري   ا ٤َتَ      ل   َوَفَخ    ارِْي بأن ن  ي ُع    ْدُت يْف َك   ف  
 َوِْتَ            ق  لَب     أس          ِو َم      ْن ي       ذل    وِ َمل          ُك َذل           ت الب َ        رَاي  َ    ا لَ    َدي          ْ 
  م     ْن َعق ْ   د ُملِك   ِو ال حُيَ           ل      اُىَو ُرْوُح الز َم      اِن ُمْستَ ْنص      ُر ب     

الشعار ٜتس  ابنتِو بعيد الفطر، وقد ذكر وكانت لُو أشعار يف مدح بدر الدين لؤلؤ، ويف هتنئتِو بشهر رجب ، ويف هتنئ 
ما أبو القاسم ا١ترتضى بن ٤تمد بن زيد بن أ(: ٗٔ، صٚ، جٙ، مجٕ٘ٓٓالشعار،  ابنصفحات منها، للمزيد ينظر:)

، ٜ،جٖٜٗٔالساعي، ابنم(، كان أديبًا فاضاًل، كما ذكر)ٕٗٓٔى  /٤ٙٓٔتمد...ا١توصلي نقيب الطالبيُت با١توصل)ت
( ولُو شعر يف مدح وزير ا١توصل جالل الدين ٙٛٙ،صٔ،جٕٜٛٔديوه جي، (؛ وينظر: )الٙٙٔص

 م(:ٛٚٔٔه/ٗٚ٘األصفهاين)ت
 من      اقبُو ُم     حربة َتس         َت  جالُل الدي    ن م َ  والن    ا ال     وزي       ر

 وَٖتميو إذا َعز  الَنصَت  َومّن َكف   اُه ُٖتي    ي ك     َل َم    يتِ 
 َويتبعُو البشاشَة والسرور  عطي الكثَت بال سؤالِ ومّن يُ 

م( األديب نقيب ا١توصل، كان ٖٔى  /ٚأما عز الدين أبو اٟتسن علّي بن أيب الفتح ٤تمد...العلوي ا١توصلي)ق
، ٕٗٓٓاٞتليب،؛  ٖ٘ٛ،صٔ،جٕٜٛٔالديوجي،)؛ وينظر:ٕٙ٘،صٗالفوطي،د.ت،مج ابنيقول الشعر أيضًا )

 ( ومن شعرِه:ٔٛٗ،صٔمج
 يف ُكل ما أرَض وُيسخُط مالكي  في على ُعمري الذي َضيعتوُ ٢تَ 

 َوُدعي      ُت َمغل       واًل بوج    و َح           الكِ  ويلي إذا َعَنت ال     وُجوه ل       َرب    ها           
 وُل َى     ال     كِ يا َعب    َد س      وِء أن     َت أ َوَرِقيُب أعمال    ي يُنادي َش     ام    تاً    

 اإل اَٞتحيم وس       وء صحبة م    الك. منزل    ل   ْم يَبَق مْن ب    عد ال    غوايةِ 
أما نقيب السادة العلويُت با١توصل، ضياء الدين أيب عبد ا زيد بن ٤تمد اٟتسيٍت، الذي أشاد بِو العماد 

قطر ماء الظرف من نظمِو ونثرِه، ويبسم ثغر اللطف يف وجو ( وبشعرِه ، وأدبِو فقال: ))...يٕٓ٘،صٜٜ٘ٔاألصفهاين)
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شعرِه... شعرُه جيد، وكالمُو متُت أيّد، ٤ُتكم الّرصف ، ٦تدح الوصف..((.ومن شعرِه ما أوردُه العماد 
 ( يف مدح الوزير ٚتال الدين األصفهاين:ٕٓ٘،صٜٜ٘ٔاألصفهاين)

 ل      ف ُك      ل م    َُقّومِ وأعَيت بزِْيغ ا٠تُ   أبا جعفِر إن األموَر أذا التوتْ 
 َوأغنيَت فيها عن ُحس     ام و٢تَذمِ    تدارْكتها بالرْأي تَرأُب َصدَع    ها
 فالنت ومل ُيصَحب ّتيش َعرمَرمِ   وكم ذي يراِع راِض شامَس فتنة
  مدى الدىر ما َزيِنْت ٝتاُه بأ٧تمِ   قُدم البتناِء اجملد واٞتوِد والت قى

االدباء العلويُت، الذين اشادت هبم ا١تصادر التارخيية، وذكرت جانبا من أشعارىم: عز الدين أبو ومن الشعراء و 
٤تمد علي بن فخر الدين عبد ا بن عز الدين علي بن ضياء الدين أيب عبد ا زيد اٟتسيٍت ا١توصلي النقيب، الذي كان 

، ٗالفوطي، د.ت، مج ابن بعض األكابر.)للمزيد ينظر: من سادات النقباء با١توصل وأعما٢تا وكان لُو شعر كتبُو اىل
(. و٣تَت الدين أبو ا١تعايل أٛتد بن ٤تمد بن ٤تمد بن أيب القاسم ا١ترتضى ٖ٘ٛ،ص ٔ،جٕٜٛٔ؛ الديوه جي،ٕٗ٘ص

(أنو كان مفوىاً أديباُ ومن ساللة السادة النجباء، وذوي اٞتاللة من ٕٙ٘، صٗالفوطي )د.ت، مج ابناٟتسيٍت وقد ذكر 
النقباء. و٣تد الدين أبو جعفر أٛتد بن زيد بن عبيد ا اٟتسٍت ا١توصلي النقيب، كان ايضًا من بيت النقابة والتقدم 

(أنُو كان لُو يف االدب القدم الراسخ وكان جيتمع باألفاضل من ٖٖٛ،صٗالفوطي، )د.ت،مج ابنبا١توصل ونواحيها، قال 
ا بن أٛتد ...أبو العباس بن أيب ٤تمد العلوي اٟتسٍت)حيا سنة االدباء وكان ٦تدحا كردياً. وأٛتد بن عبد 

، حدث ٢تم حدث وىاجروا اىل ا١توصل وسكنوا يف احدى القرى ()م(، أصلُو من مدينة الرسول ٤تمدٖٕٙٔه/ٖٗٙ
قول ي اً ( شابًا صاٟتًا متديناً، متفقهٕٓٔ،صٔ،جٔ، مجٕ٘ٓٓالشعار) ابناليت ولد هبا أبو العباس، وكان كما ذكر 

الشعار من شعرِه ىناك. أما عبد ا بن أٛتد بن علي...أبو  ابن. وٝتع (م ٖٕٙٔى  / ٖٗٙ)الشعر، سافر اىل حلب سنة
 ابنالشعار(، الذي ولد يف نواحي ا١توصل، وكان يقول الشعر ايضًا وقد أورد  بن٤تمد العلوي اٟتسٍّت)معاصر ال

الشعرية. وعماد الدين أبو ٤تمد أٝتاعيل بن علي بن ٤تمد بن ( العديد من أبياتِو ٕٓٓ،صٖ، جٕ، مجٕ٘ٓٓالشعار)
زيد العلوي ا١توصلي ،كان من النقباء السادة األشراف، وكان من أصحاب ا٢تمم العلية وأرباب النفوس األبية. كما ذكر 

بن مودود  (وأورد أبيات من شعرِه. وكمال الدين أبو العز ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمودٜٔٙ، صٗالفوطي، د.ت، مج ابن)
اٟتسٍّت العلوي ، كان من أكابر السادات األشراف حافظاً للقرآن الكرمي، ويل نقابة العلويُت با١توصل وأعما٢تا .وقد ذكر، 

(بيتُت من شعرِه. و٦تن توىل نقابة العلويُت با١توصل ، وكان يقول الشعر ايضاً، ٣تد ٕٔ٘، صٗالفوطي، د.ت، مج ابن)
(. وكمال الدين أبو ٗٚٗ، صٗالفوطي، د.ت، مج ابنمد بن زيد العلوي ا١توصلي النقيب.)الدين أبو ا١تظفر علّي بن ٤ت

الفوطي، )د.ت،  ابنم( ،الذي ذكر ٖٕٙٔى /ٖٗٙالفتح حيدر بن ٤تمد بن زيد بن ٤تمد اٟتسيٍت العلوي)
 (.نظم الدرر الناصعة في شعراء المائة السابعة( أن لُو أشعاراً مذكورة يف كتابِو) ٔ٘ٔ،صٗمج
يف ا١توصل يف اجملال الثقايف على قول االدب والشعر، وإمنا برز منهم ا٠تطاطون ايضاً، ومن  ُتومل يقتصر دور العلوي    

ا٠تطاطُت الذين برزوا من أسرة النقباء العلويُت با١توصل، يف القرن الثامن ا٢تجري، والذي كما ذكر أحد الباحثُت 
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يعد شخصية فذة يف تاريخ ا٠تط العريب مل يعرفنا هبا التاريخ أال  ( أنوُ ٕٖٕ-ٖٕٓ،ص صٖ،جٕٜٜٔادثُت)ذنون،
م الذي كان خطاطًا موصليًا بارعاً، ومن أثارِه ٖٓٔٔى  /ٓٔٚوىو، علي بن ٤تمد بن زيد العلوي اٟتسيٍت)كان حيًا سنة

 ٖٓالشريف مكتوب يف  اليت وصلت أثنا عشر جزءاً من الربعة الشريفة، وٙتان عشرة منها مفقودة. )والربعة: ىو ا١تصحف
( وقد كتبها ا٠تطاط علي بن ٤تمد، ٚٚٔ، صٕٛٔٓ؛ الديوه جي،  ٕٛٗ، صٔ، مجٕٗٓٓجزء منفصل(.)اٞتليب، 

(، بأمر السلطان ا١تغويل االيلخاين، ٖٓٔٔ-ٖٙٓٔى /ٓٔٚ-ٙٓٚٔتاء الذىب ا٠تالص وٓتط الثلث القدمي بُت سنيت)
وىو ديثل نسخة فخمة أنتجت وفقاً للتقاليد الفنية  (ٖلحق)ا١تم(.ٖٙٔٔ-ٖٖٓٔه/ٙٔٚ-ٖٓٚاوٞتايتو ٤تمد خدابندة)

١تدينة ا١توصل، واليت ٘تيزت على الدوام بطابع فٍت يعكس موقعها كهمزة وصل بُت العراق والشام وقد أستغرق االنتهاء من  
ٔتا إمعانًا يف أضفاء طابع كتابتِو وزخرفتِو وتذىيبِو ٨تو ٜتس سنوات، ويبدو أن استخدام اٟتسيٍت اللون الذىيب يف كتابتِو ر 

من الفخامة على النسخة اليت كانت مودعة يف مدفن أوٞتايتو، وقد خرج علي بن ٤تمد اٟتسيٍت عن ٖتفظ مدرسة بغداد 
فيما يتعلق بالزخرفة ، فنراه أكثر تعلقًا بتقاليد  زخارف ا١تعادن ا١توصلية ا١تزدٛتة بالزخارف واأللوان، كما يبدو منت زخرفة 

( اليت أعتمد فيها على رسوم جامات مفصصة مًتابطة حشدىا بزخارف نباتية دقيقة يغلب عليها اللون ٕٔٞتزء)بداية ا
وموجود يف مكتبة .(ٕ، صٖٕٔٓاالخضر الفاتح مع ١تسات من اللونُت البٍت واألٛتر الفاتح.) مصاحف العراق، 

(. ومن اٞتدير بالذكر ٕٛٗ، صٔ، مجٕٗٓٓ،السليمانية بأسطنبول صفحتان من أحدى ىذِه الرباع ٓتط الثلث)اٞتليب
( أشار اىل أن زخرفتها تعد من روائع الزخرفة االسالمية. وأشار جيمس ٖٕٓ،صٖ،جٕٜٜٔأن ا٠تطاط يوسف ذنون)

games ،( أن ىذِه الربعة تعد من األعمال العظيمة يف نطاق العامل االسالمي على ٖٕٓ، صٖ،جٕٜٜٔ)يف ذنون
))...وىو ال يدري ]دافيد جيمس[ ان :( عن أمهية ىذِه الربعةٖٕٔ-ٖٕٓ، صٖ،جٕٜٜٔ،األطالق. و٦تا قالُو )ذنون

يف ربعة اٟتسيٍت يف اٞتزء الذي رأيتُو يف مكتبة السليمانية يف أسطنبول صفحتُت ٓتط الثلث وليس اقق تعدان أسلوباً 
بعد عشرات السنُت إن مل نقل مئات  جديدًا فيِو شّكل أساس ا١تدرسة اٟتديثة يف خط الثلث ومل يكتب ٔتستواىا إال

وىذِه الرباع،  (ٚ()ٙ()٘()ٗا١تلحق )السنُت...وىذِه الظاىرة ٖتتاج اىل مزيد من اإليضاح يف غَت ىذا ا١توضع ألمهيتها((.
موزعة على مكتبات ومتاحف ،أسطنبول، وكابل، وايران ولندن، ودبلن. ووصل من أثار اٟتسيٍت ا١توصلي أيضًا مصحفاً 

م، ورٔتا كانت لُو أعمااًل أخرى يف ىذِه الفًتة مل يعثر عليها.)ذنون، ٖٚٓٔى /ٚٓٚٓتط النسخ كتبُو سنة شريفًا 
 .(ٕٛٗ ،صٔ، مجٕٗٓٓ؛ اٞتليب، ٕٖٕ، صٖ،جٕٜٜٔ

فضال عن ذلك، كان من نقباء العلويُت من شغل مناصب ادارية فضال عن تأليف العديد من ا١تصنفات 
م( ومن مصنفاتِو ، ٖٖٚٔى  /٘ٚٚال ذلك قاضي ا١توصل كمال الدين أٛتد أبو العباس )توالكتب الدينية والثقافية ، ومث

، وىو كتاب كما (الدر الثمين في مناقب الملوك والسالطين والفقهاء) ،()األثر المقتفى في مناقب المصطفى)
ومنهاج الوصول في )، (المفهام في علم الكاإل) ذكر ركن الدين)د.ت( عظيم اٟتجم، من أولِو اىل أخرِه سجع، وكتاب

مام (.أما الشخصية األخرى فهو اإل٥تطوطة.)ركن الدين، (وقواعد الضبط في قواعد الخط)،(معرفة معراج الوصول
لُو مكانة متميزة، فضاًل عن توليِو منصب اداري وىو،  ت( الذي كان مٖٛٛٔى / ٜٔٚشرف الدين أبو الفضائل)ت
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( وبُّت مكانتُو فقال:)) االمام العالمة السعيد ا١تعمر والد ٥تطوطةركن الدين) قاضي قضاة ا١توصل وأربل، وقد أشاد بوِ 
النجبا ومالذ الغربا وقطب األولياء كان عا١تًا حليمًا وقورًا مهيبًا ٚتياًل حسن السمت وافر الصمت أنتهت اليِو رياسة 

 أرباب الطيالسة والعمامي...((.
 الخاتمة

، وظيفة شريفة موضوعها التحدث على ولد علي بن أيب ُتاالشراف العلويتبُت من خالل البحث أن نقابة -ٔ
 .طالب)كرم ا وجهو(

كان متويل ديوان ىذِه النقابة رجل من كبار البيت العلوي يف العراق، وكانت توليتُو تتم مثل بقية متويل الدواوين  -ٕ
 األخرى أو الواليات بعهد خيرج عن ا٠تليفة. 

رز يف اٟتياة العامة يف وبا مهم دورا١توصل ٦تثلة بنقبائها ومّن ينتمي اليهم من العلويُت،  كان لنقابة العلويون يف -ٖ
ومنها اجملاالت السياسية، والدينية واالجتماعية والثقافية. وذلك نظرًا للمكانة  ويف ٥تتلف اجملاالت،. ا١توصل

 ا١تهمة والبارزة اليت كانوا حيتلوىا لدى دولتهم و٣تتمعهم آنذاك.
السفراء، ومن نقباء ومنهم  ،ارةالوز منهم منّ  توىل منصب ي اجملال السياسي ظهر من النقباء، اٟتكام، و فف  -ٗ

، ومنهم مّن توىل حجابة باب النويب، فضاًل عن  مّن كان لو دور يف صد ىجوم تيمورلنك عن ا١توصلُتالعلوي
  حضورىم ٣تالس الوزراء.

تهم يف بناء وٕتديد لديٍت، من خالل روايتهم للحديث، ومشارك دور يف اجملال اُتكذلك كان لنقباء العلوي -٘
 ت وا١تآثر العمرانية والدينية مثل ا١تزارات وااريب، ومنهم مّن شغل وظيفة دينية مثل أمَت اٟتاج.آا١تنش

 .اما يف اجملال االجتماعي فقد كان ٢تم دور وذلك من خالل تقدمي ا١تساعدة للمحتاجُت اليها من الناس  -ٙ
ىتمام بالشعر ونظمِو، ااجملال الثقايف، كان معظم النقباء العلويون يف ا١توصل من األدباء والشعراء، و٢تم  ويف  -ٚ

 ددت االغراض الشعرية يف أشعارىم.وكانوا ٦تن يقولون الشعر. وقد تع
د شخصية ا٠تطاطُت ايضاً مثل ا٠تطاط علي بن ٤تمد بن زيد العلوي ، والذي كان يع النقباء العلويُت وبرز من  -ٛ

،كما أن أسلوبُو يف ا٠تط يعّد أسلوباً جديداً شكّل أساس ا١تدرسة فذة يف تاريخ ا٠تط العريب مل يعرفنا هبا التاريخ 
كما ذكر احد اٟتديثة يف خط الثلث ومل يكتب ٔتستواىا اال بعد عشرات السنُت ان مل يكن مئات السنُت  

 .الباحثُت ادثُت 
 .الدينية والثقافية ن من أصحاب ا١تؤلفات كا  النقباء العلويُت من ومن -ٜ
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 نأ، و  واخَتاً ديكن القول، أنُو ومن ا١ترجح انُو كان لنقابة العلويون يف ا١توصل دوراً مهماً واكرب ٦تا أوردناُه يف البحث 
بُت  ما ٝتحت بِو ا١تصادر التارخيية اليت سبْتما ذكرناُه ال يعدو أن يكون أمثلة ومناذج لدورىم آنذاك، وذلك 

 ايدينا.
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 توثيق ا١تصادر وا١تراجع وا١تواقع االلكًتونية:
 القران الكرمي

، )قدم لُو ٔ(. ا١تثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، طٜٜ٘ٔم(.)ٜٖٕٔه/ٖٚٙاألثَت، ضياء الدين)ت ابن -ٔ
 وحققُو وعلق عليِو أٛتد اٟتويف، وبدوي طبانة(، القاىرة: مكتبة هنضة مصر ومطبعتها.

دائرة  خورشيد، ابراىيم زكي؛ الشنتناوي، اٛتد؛ يونس، عبد اٟتميد.، ترٚتة، مادة شريف.(، ٜٜٙٔارندنك،) -ٕ
 . القاىرة: قصر العيٍت دار الشعبالمعارف االسالمية

(. خريدة القصر وجريدة العصر،)ٖتقيق ٜٜ٘ٔم(.)ٕٓٓٔه/ٜٚ٘األصفهاين، عماد الدين ٤تمد بن ٤تمد)ت -ٖ
 بعة ا٢تامشية.شكري فيصل(. دمشق: ا١تط

يوسف  بطوطة، ٤تمد بن عبد ا بن ٤تمد بن أبراىيم بن عبد الرٛتن ابن ابن -ٗ
بطوطة،  م(.)د.ت(.ٖتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار ا١تعروف برحلة ابنٖٚٚٔه/ٜٚٚاللواٌب)ت

 بَتوت: دار الكتاب اللبناين. القاىرة: دار الكتاب ا١تصري.
 (. موسوعة اعالم ا١توصل، ا١توصل. وحدة اٟتدباء للطباعة.ٕٗٓٓ):اٞتليب ، بسام أدريس -٘
 غَت دكتوراه أطروحة وااليلخاين، االتابكي العهدين خالل ا١توصل يف الرخامية األثار(. ٜ٘ٚٔ:)قاسم أٛتد اٞتمعة، -ٙ

 .القاىرة جامعة منشورة،
 االنسانية، للعلوم القادسية ٣تلة ،(السالم عليوِ )علي االمام كف مزار مدخل(. ٕٔٔٓ)قاسم: أٛتد اٞتمعة، -ٚ

 .ٗٔٔ ص(: ٖ،عٖٔمج)
الموصل بطوطة اىل ا١توصل بُت اٟتقيقة والتأليف، ْتث منشور ضمن ْتوث ندوة  (.رحلة ابنٜٜٚٔاٞتومرد، جزيل) -ٛ

 .ٜٜٚٔ، مركز دراسات ا١توصل، في مدونات الرحالة العرب واالجانب
، بغداد: ٔ، طٖٖ٘ٔ-ٕٛ٘ٔه/ٖٙٚ-ٙ٘ٙانيُت(.العراق يف عهد ا١تغول االيلخٜٙٛٔخصباك، جعفر حسُت:) -ٜ

 مطبعة العاين.
(.وفيات ٜٓٓٔم(.)ٕٕٛٔه/ٔٛٙخلكان، مشس الدين أٛتد بن ٤تمد بن ابراىيم بن ايب بكر)ت ابن -ٓٔ

 األعيان وانباء أبناء الزمان،)ٖتقيق احسان عباس(، بَتوت: دار صادر.
 العلمي العراقي.(.تاريخ ا١توصل، بغداد: مطبوعات اجملمع ٕٜٛٔالديوه جي، سعيد:) -ٔٔ
 (.أعالم الصناع ا١تواصلة،)تقدمي أيب سعيد الديوه جي(، ا١توصل: الوسام للطباعة.ٕٛٔٓالديوه جي، سعيد:) -ٕٔ
م(،)تقدمي أيب ٕٔٙٔ-ٕٚٔٔه/ٓٙٙ-ٕٔ٘(.ا١توصل يف العهد االتابكي)ٜٕٔٓالديوه جي، سعيد:) -ٖٔ

 سعيد الديوه جي(، بَتوت: الدار العربية للموسوعات.
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موسوعة  ا٠تط العريب يف ا١توصل منذ ٘تصَتىا حىت بداية القرن العاشر ا٢تجري..(ٕٜٜٔذنون، يوسف)  -ٗٔ
 ، ا١توصل: دار الكتب للطباعة والنشر.ٔ، طالموصل الحضارية

(. ٖٜٜٔم(.)ٖٚٗٔه/ٛٗٚ)ت الذىيب، مشس الدين ابو عبد ا ٤تمد بن أٛتد بن عثمان بن قادياز  -٘ٔ
 )ٖتقيق عمر عبد السالم تدمري(، بَتوت: دار الكتاب العريب. تاريخ االسالم ووفيات ا١تشاىَت واالعالم،

-ٕٕٙٔ/هٖٙٚ-ٓٙٙ) االيلخانية ا١تغويل السيطرة عهد يف ا١توصل(. ٕٜٜٔ) ا١تنعم عبد رشاد، -ٙٔ
 . والنشر للطباعة الكتب دار: ا١توصل ،ٔط ، الحضارية الموصل موسوعة ،(مٖٖ٘ٔ

طوط حيرز عليِو السيد ٤تمد توفيق نعمان م(. ْتر األنساب، ٥تٕٔٗٔى /٘ٔٛكن الدين، اٟتسن)تر  -ٚٔ
 الفخري .

-ٜٕٓٔه/ٓٙٙ-ٙٓٙ(.امارة ا١توصل يف عهد بدر الدين لؤلؤٜٔٚٔالرويشدي، سوادي عبد ٤تمد) -ٛٔ
 ، بغداد: مطبعة االرشاد.ٔم، طٕٔٙٔ

(. اٞتامع ا١تختصر يف ٖٜٗٔم(. )ٕ٘ٚٔه/ٗٚٙالساعي، ايب طالب علي بن أ٧تب تاج الدين)ت ابن -ٜٔ
 خ وعيون السَت،)عٍت بنشرِه وتعليق حواشيِو مصطفى جواد(، بغداد: ا١تطبعة الكاثوليكية. عنوان التواري

(. نقابة األشراف يف ا١تشرق اإلسالمي حىت هناية فًتة حكم األسرة ٜٜٜٔالسامرائي، قاسم حسن عباس) -ٕٓ
 ردنيةه، أطروحة دكتوراه. كلية الدراسات العليا يف اٞتامعة االٜأوائل ق -هٖاٞتالئرية منتصف ق

(.٣تموعة الكتابات اررة يف ابنية مدينة ا١توصل،)عٍت بتعليقها وشرحها سعيد الديوه ٜٙ٘ٔسيويف، نقوال.) -ٕٔ
 جي(.بغداد: مطبعة شفيق. خزانة الدكتور سيار اٞتميل. 

(. قالئد اٞتمان يف ٕ٘ٓٓم(.)ٕٙ٘ٔه/ٗ٘ٙالشعار، كمال الدين أبو الربكات ا١تبارك بن ايب بكر )ت ابن -ٕٕ
، بَتوت: ٔعراء ىذا الزمان ا١تشهور بعقود اٞتمان يف شعراء ىذا الزمان،)ٖتقيق كامل سلمان اٞتبوري(، طفرائد ش

 دار الكتب العلمية.
(.الوايف بالوفيات،)ٖتقيق أٛتد ٕٓٓٓم(.)ٕٖٙٔه/ٗٙٚالصفدي، صالح الدين خليل بن ايبك )ت -ٖٕ

 األرناؤوط وتركي مصطفى(، بَتوت: دار احياء الًتاث العريب.
(. الفخري يف اآلداب السلطانية، ٜٜٚٔم (.)ٜٖٓٔه/ٜٓٚالطقطقي، ٤تمد بن علي بن طباطبا)ت ابن -ٕٗ

 ،)ٖتقيق عبد القادر ٤تمد مايو( بَتوت: دار القلم.ٔط
(. تاريخ الزمان، ٜٙٛٔم(.)ٕٙٛٔه/٘ٛٙالعربي، غريغوريوس أيب الفرج بن أىرون ا١تلطي )ت ابن -ٕ٘

 جان موريس فييو( بَتوت: دار ا١تشرق.،)نقلو اىل العربية اسحق أرملة، قدم لُو ٕط



ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىرلموظىمحكمظى،ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلومىاالندانوظمجلظىدوروظى

ISSN. 1815-8854ى

  0202 آب(ى،ى55مجلظىدراداتىموصلوظى،ىالطددى)
(143) 

(. ا١تالبس العربية االسالمية يف العصر العباسي من ا١تصادر التارخيية ٜٓٛٔالعبيدي، صالح حسُت.) -ٕٙ
 واألثرية ،بغداد: دار اٟترية للطباعة.

(.على مسرح الدىر ماذا رأيت.)حققها وعلق عليها وأعتٌت ٖٕٔٓ(.)ٖٜٙٔالعبيدي، ٤تمد حبيب)ت -ٕٚ
األثَت  كرم عبد الوىاب ٤تمد أمُت وراجعها بأصلها الشيخ عمر اكرم عبد الوىاب(،ا١توصل: دار ابنبإخراجها أ

 للطباعة والنشر.
(. منية األدباء يف تاريخ ا١توصل اٟتدباء، ٖٕٔٓم(.)ٕٓٛٔى /ٖٕ٘ٔالعمري، ياسُت بن خَت ا)ت -ٕٛ

 ،)ٖتقيق سعيد الديوه جي(، بَتوت: الدار العربية للموسوعات.ٔط
،حلب: ٕ(. صفحات من صرب العلماء على شدائد العلم والتحصيل، طٜٗٚٔغدة، عبد الفتاح.)أبو  -ٜٕ

 مكتب ا١تطبوعات االسالمية.
م، ٕٛ٘ٔ-ٚ٘ٔٔه/ٙ٘ٙ-ٕ٘٘(. تاريخ العراق يف العصر العباسي األخَتٖٜٚٔفهد، بدري ٤تمد) -ٖٓ

 بغداد: مطبعة اإلرشاد.
م(.)د.ت(. تلخيص معجم اآلداب ٖٕٖٔه/ٖٕٚالفوطي، كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق أٛتد) ابن -ٖٔ

 ،) ٖتقيق مصطفى كاظم( طهران: مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي.ٔيف معجم االلقاب، ط
-ٕٛ٘ٔ/ٖ٘ٚ-ٙ٘ٙ(.ا١توصل واٞتزيرة الفراتية يف عهد ا١تغول االيلخانيةٕ٘ٔٓقداوي، عالء الدين ٤تمود) -ٕٖ

 والتوزيع. ،عمان: دار غيداء للنشر ٖٖ٘ٔ
،النجف: ٙ٘ٙ-ٕٔ٘(. اٟتياة السياسية يف العراق يف العصر العباسي األخَتٜٔٚٔالقزاز، ٤تمد صاحل داؤد) -ٖٖ

 مطبعة القضاء.
(.ا١تراحل التارخيية لعلم مصطلح اٟتديث وأشهر ما صنف فيِو . دورية كان ٜٕٓٓالقضاة، علي مصطفى) -ٖٗ

 www.ivsl.orgة العلمية العراقية على ا١توقع االلكًتوين:، والبحث نقاًل عن ا١تكتبة االفًتاضيٗالتارخيية.ع
(. ذيل تاريخ دمشق، بَتوت: ٜٛٓٔم(.)ٓٙٔٔه/٘٘٘القالنسي)ت  القالنسي، أبو يعلي ٛتزة ابن ابن -ٖ٘

 مطبعة األباء اليسوعيُت.
،)ٖتقيق ٔ(. صبح األعشى يف صناعة األنشا، طٜٚٛٔم(.)ٛٔٗٔه/ٕٔٛالقلقشندي، اٛتد بن علي.)ت -ٖٙ

 يل(، دمشق: دار الفكر.يوسف الطو 
(. البداية والنهاية، ٜٛٛٔم(.)ٕٖٚٔه/ٗٚٚكثَت، أبو الفدا اٝتاعيل بن عمر بن كثَت الدمشقي)ت ابن -ٖٚ

 )ٖتقيق علي شَتي(. بَتوت: دار احياء الًتاث العريب. ،ٔط
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(. التكملة لوفيات النقلة، ٜٗٛٔم(.)ٕٛ٘ٔه/ٙ٘ٙا١تنذري ، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي.)ت -ٖٛ
 ،)ٖتقيق بشار عواد معروف(، بَتوت: مؤسسة الرسالة.ٖط

(. االحكام ٕٙٓٓم(.)ٛ٘ٓٔه/ٓ٘ٗا١تاوردي، ايب اٟتسن علي بن ٤تمد بن حبيب البغدادي )ت -ٜٖ
 ،)ضبطُو وصححُو اٛتد عبد السالم (، بَتوت: دار الكتب العلمية.ٖالسلطانية والواليات الدينية، ط

، ٖ(. لسان العرب، طٜٜٗٔم(.)ٖٔٔٔه/ٔٔٚبن مكرم )تمنظور، ايب الفضل ٚتال الدين ٤تمد  ابن -ٓٗ
 بَتوت: دار صادر.

(. ٜٜٚٔم(.)ٖٙٙٔه/ٛٙٚ)ت اليافعي، أبو ٤تمد عفيف الدين عبد ا بن أسعد بن علي بن سليمان -ٔٗ
،)وضع حواشيِو خليل منصور(. بَتوت: دار ٔمرآة اٞتنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان، ط

 صادر.

 ١تراجع االلكًتونية:ا
 .WW(. نسخ فنية مزخرفة بتأنق ومذىبة بفخامة منشور على ا١توقع االلكًتوين:ٖٕٔٓمصاحف العراق،)-ٔ
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