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          شغلت الدويالت اإلسالمية المستقلة عن الخالفة العباسية حيزا مهما فـي           
الدراسات  التاريخية،السيما وان بعض تلك الدويالت كانت البـديل العلـي للخالفـة        

لى الجانـب الروحـي   العباسية بعد ان تراجع دورها السياسي في األقاليم واقتصر ع    
بعد دخول العنصر الديلمي البويهي ومن بعده التركي الـسلجوقي، وكتـاب الدولـة              

 فيـصل   عـرض فيهـا   الحمدانية في الموصل وحلب،هو أحدى تلك الدراسات التي         
 أنموذجا للدويالت اإلسالمية التي كانت تحـت        بوصفهاالسامر تاريخ مدينة الموصل     
  .مناهض له أحياناالحكم العباسي الغير مباشر وال

،تلقى علومه فيها ثم انتقل إلـى       ١٩٢٢ مدينة البصرة سنة     تولدفيصل السامر        
 تلمذ على يد اساتذة كبار مثل مصطفى جواد وعبـد اهللا          تبغداد وأكمل مراحل تعليمه،   

فياض وعبد العزيز الدوري وطه باقر وغيرهم، ثم التحق بجامعة فؤاد األول والتي             
الدولـة  (معة القاهرة وأنجز أطروحـة الـدكتوراه الموسـومة        تحول اسمها إلى جا   

 ،األول بمطبعة األيمـان     نالتي طبعها فيما بعد بجزئيي    ) الحمدانية في الموصل وحلب   
، ثم مارس العمل األكـاديمي      ١٩٧٣،والثاني بمطبعة جامعة بغداد سنة      ١٩٧٠سنة  

اسـات العليـا    وأنجز العديد من األبحاث واشرف على عدد غير قليل من طلبة الدر           
بجامعة بغداد، كذلك مارس العمل السياسي وعين وزيـرا لألعـالم فـي منتـصف               
السبعينات من القرن الماضي، ثم ترك العمل السياسي واكتفى بالنشاط األكـاديمي،            

، وكتـاب أزمـة     )١٩٨٣:بغداد(كتاب ابن األثير،    :الذي نتج عنه عدة مؤلفات منها       
،وكتاب ثورة الزنج صدر منه     ) ١٩٨٤:بغداد(غير،افاق إنسانية في عالم مت    : التاريخ

،وكتاب الفكر العربي   ) ٢٠٠٠:دمشق( ، والثانية في  )١٩٧١:بيروت(طبعتان االولى   
  ).١٩٧٢:بغداد(في مواجهة الفكر الغربي،

        أما في مجال التحقيق فكان تحقيقه باالشتراك مع نبيلة عبـد المـنعم داؤد              
، البن شاكر ألكتبي من أهـم نـشاطه فـي           )واريخعيون الت (ألربعة أجزاء من كتاب   

التراث، فضال عن ما سبق فان له العديد من المقاالت العلمية التـي نـشرت فـي                 
الحضارة العربية اإلسالمية،توفي السامر     المجالت العراقية والعربية تناولت مفردات    
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 بعد ان تعرض لمرض عضال عانى منه كثيرا، في حين مثـل             ١٩٨٢في بغداد سنة    
  .السامر أحدى مدارس البحث التاريخي في العراق واثر فكره على طالبه فيما بعد

الكتاب أصله أطروحة دكتوراه لفيصل السامر التي نوقشت بجامعة القـاهرة             
أنني أردت يومـذاك    "،اما الهدف من اختيار هذا الموضوع فذكر السامر       ١٩٥٣سنة  

، وان يكون ضمن نطاق تاريخ      ان اختار موضوعا لم يكتب فيه مرجع جامع بالعربية        
كونـه لـم    العراق اإلسالمي، فاقترح علي أساتذتي ان اختار موضوع الحمـدانيين           

ه أشهر أمراء الحمدانيين  في نظر الشرقيين        وصف اغلبها حياة سيف الدولة ب     يتناول
-والغربيين على اإلطالق، في حين ان تاريخ الحمدانيين في الموصـل والجزيـرة            

ل كبير اهتمام من المؤرخين، لعلي اسـتطيع ان أسـاهم فـي              لم ين  -بصورة اخص 
، واهم المصادر التي اعتمد عليهـا كتـاب         "أحياء ناحية من تاريخ العراق اإلسالمي     

للطبري الذي اعتمد عليه كثيرا عند حديثه عـن التـاريخ           ) تاريخ الرسل والملوك  (
البـن  ) ألههـم تجارب األمم وتعاقب    (السياسي للحمدانيين وحضارتهم،وكذلك كتاب     

مسكويه كان من أعظم المصادر الن هذا المؤرخ عمل خازنا للدولة البويهية وكـان              
  شاهد عيان عن تاريخ الحمدانيين في الموصل خاصة في عهد ناصر الدولة

 عن تاريخ أحدى الدويالت المستقلة التي ظهرت أبان ضـعف           ب       يتحدث الكتا 
 وهي الدولة الحمدانية التي حكمت حوالي مائة       السلطة المركزية للخالفة العباسية،أال   

حتى سقوطها في حلـب سـنة       ) م٩٠٥/هـ٢٩٣(عام منذ قيامها في الموصل سنة       
، شهد عصر هذه الدولة ازدياد ظهور العناصر األجنبيـة مـن            )م١٠٠١/هـ٣٩٢(

الفرس والترك والديلم فضال عن الهجمات البيزنطية، وتراجع نفوذ العنصر العربـي            
ة والجيش والسياسة، فكان تاريخها مليئا بالحروب الداخليـة والخارجيـة           في اإلدار 

التي استنزفت كل جهود أمرائهم وأموالهم،بالمقابل  استطاعت الدولة  الحمدانية في            
الموصل وحلب ان تمثل احد مراكز االستقطاب العلمي والفكري في تلك الحقبة مـن              

يهم للدولة البيزنطية السيما في عهـد       تاريخ الدولة العربية اإلسالمية، كما ان تصد      
سيف الدولة الحمداني الذي استطاع ان يسطر على بعض أراضيهم بدليل ذكر اسمه             
في أدبيات البيزنطيين في ذلك العصر، من هنا تبين أهمية الدولـة الحمدانيـة فـي                

  .الموصل وحلب

) صـل الدولة الحمدانية فـي المو    ( يقع الكتاب في جزئيين جاء األول بعنوان        
،وقسم الى ثالثة أبواب شملت عدة فصول ضم البـاب األول روح العـصر ونـسب                
الحمدانيين وبدايات تكوينهم  وتصديهم للقرامطة والطولونيين وغيرهم من العناصر          
التي تحاول النيل من الخالفة العباسية،وتناول الباب الثاني الحمدانيون في الموصل           
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يرة ،والـسكان،والموارد االقتـصادية للدولـة       اذ تحدث فيه عن جغرافية إقليم الجز      
الحمدانية، ثم ابرز شخصيات الدولة الحمدانية وهو سيف الدولة الحمداني، وبحـث            
الباب الثالث في حضارة الحمدانيين في الموصل والجزيرة  حيث ذكر فيـه الـنظم               

م اإلدارية والمالية للدولة الحمدانية التي كانت نظمها صورة مصغرة مطابقـة لـنظ            
الخالفة العباسية،واستمرت معترفة بسيادتها االسمية، وتحدث أيضا عـن تجـارتهم           
وطرق الموصالت التي تصل أراضيهم  مع بغداد من جهة ، وبالد الروم وارمينيـة               
من جهة اخرى من اجل حماية التجارة وازدهارها،فضال عن نشاطهم في الصناعة،            

تماعية للدولة الحمدانية وشملت العمـارة       كما تناول هذا الباب الحياة الثقافية واالج      
مثل بناءالمساجد،كما تحدث عن اديرة الموصل ،ثم طبقات المجتمع  والحياة الثقافية             
لمدينة الموصل وما أنجبته هذه المدينة من علماء  في عهد الحمدانيين أبرزهم أبو              

  .صفحة) ٣٧٨(السري الرفاء  وابن جني النحوي وبلغ عدد صفحاته

، ) الدولة الحمدانيـة فـي حلـب      (لجزء الثاني من الكتاب فكان بعنوان       اما ا   
وقسم إلى ثالثة أبواب ايضا، شملت عدة فصول،تناول الباب األول التاريخ السياسي            

 تحدث عن جغرافية إقليم الشام،ثم ذكر شخصية سـيف          إذللدولة الحمدانية في حلب     
ة في حلب وما واجهته من مشاكل       الدولة الحمداني واهم عوامل قيام الدولة الحمداني      

داخلية وخارجية أهمها الصراع مع االخشديين ودوره  في قيام هذه الدولـة ،كمـا               
تحدث عن الحدود العربية البيزنطية ، ثم تناول سيرة خلفاء سيف الدولة الحمـداني              
ودورهم السياسي،اما الباب الثاني فذكر فيه الحياة االقتصادية للدولة الحمدانية فـي            

لب من زراعة وتجارة وصناعة،وجاء في الباب الثالث الحيـاة الثقافيـة للدولـة              ح
صـفحة،اي بلغـت    ) ٣٢٩(الحمدانية في حلب وبلغ عدد صفحات الجـزء الثـاني           

  .صفحة) ٧٠٧(صفحات الكتاب بمجمله 

  :يمكن القول ان أهمية الكتاب تتمثل في ما يلي  

ـ ال الشام، وان كل    لشم يان مدينة الموصل هي العمق االستراتيج     :أوال ا المـدينتين   ت
 على جانب كبير من األهمية من حيث النظام         ين سياسي ين كيان االموصل وحلب شكلت  

  .السياسي والعسكري واالقتصادي

ان هذه الدولة كانت صمام األمان للخالفة العباسية مـن جهـة الـشمال ،وان               :ثانيا
 البيـزنطيين، وان    الحمدانيين وقع عليهم عاتق الدفاع والتصدي لهجمـات الـروم         

الجيش الحمداني كان البديل الفعال عن جيش الخالفة العباسية الذي لم يتسم بالطابع             
  .العربي كما اتسم الجيش الحمداني
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اظهر الكتاب بشكل غير مباشر ان الميول العقائدية للحمدانيين لم تتقاطع مـع             :ثالثا
ها، كما تقاطعـت ميـول      الميول العباسية من الجانب العملي على الرغم من اختالف        

الدولة العبيدية في مصر مع الدولة العباسية، وبالتالي فان عروبة الحمدانيون كانت            
تتسامى على الخوض في نزاعات داخلية قد تضعف الجبهة اإلسالمية التي هي فـي              

  .نزاع مستمر مع الدولة البيزنطية

 الموصل وحلب كانـت     من خالل استقراء الكتاب نالحظ ان الحياة األدبية في        : رابعا
على درجة عالية من الرقي وان البالط الحمداني كـان محـل اسـتقطاب األدبـاء                
والشعراء، في حين ان معاني الفروسية لم تكن بعيدة عن سلوك أمراء بنو حمـدان               
وحتى عن نسائهم،فهاهي جميلة ابرز نساء األسرة الحمدانية أبت ان تموت أال حرة             

  .زيمة الدولة الحمدانية بعد ان تعرضت لألسر بعد ه
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طبعت ونشرت دراسات كثيرة وأطاريح جامعية في مختلف الجوانب السياسية                
لتاريخ الحروب الصليبية، ومن هذه االطـاريح       واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية    

ـ ٥٨٨-٤٩٠(ابن االثير مؤرخا للحروب الـصليبية       "االطروحة الموسومة بـ     / هـ
والتي تقدمت بها ميسون ذنون عبد الرزاق       " دراسة في مصادره  ) م١١٩٢-١٠٩٦

العبايجي إلى مجلس كلية التربية في جامعة الموصل لنيل شـهادة الـدكتورة فـي               
سالمي باشراف االستاذ الدكتور جزيل عبد الجبار الجـومرد فـي سـنة             التاريخ اإل 
  . م٢٠٠٣

صفحة، وتضم بـين طياتهـا مقدمـة للباحثـة         ) ٢٢٥(وتقع األطروحة في            
وقـد  . وأربعة فصول فضال عن الخاتمة وقائمة المصادر والمراجع وأخيرا المالحق         

 اختيارهـا للموضـوع     حاولت الباحثة في مقدمة االطروحة اعطاء لمحة عن سبب        
وأهميته، فذكرت أنه ما زالت دراسة تاريخ الحروب الصليبية تستأثر باهتمام العديد            
من الباحثين والمختصين، على الرغم من الكم المتوافر من الدراسات الحديثة عنها            
في الجانبين الغربي االوربي أو الشرقي العربي اإلسالمي أو كليهما، والسـيما فـي              

بية التي كان لها دور فاعل في تلـك الحـروب مثـل فرنـسا والمانيـا            الدول االور 
وانكلترا، والتي أدت دورا كبيرا في التهيئة والمشاركة بـالحمالت الـصليبية ضـد              

  . أراضي العالم اإلسالمي، السيما في الجزيرة الفراتية وعدد من مدن بالد الشام

 دراسـة المـصادر العربيـة       وبالرغم من هذه الدراسات إالّ ان هناك نقصا في             
اإلسالمية التي تناولت أحداث هذه الحمالت ونقدها وتحليلها في محاولة تكوين رؤية            
عربية إسالمية تجاه هذا الغزو، على الرغم من وجود بعض الدراسات التي سـعت              
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لوضع خطوط رئيسة لدراسة المصادر العربية ومؤلفيها، ومن ثـم المنـاهج التـي              
رخون في اعمالهم، ومنها الدراسات التي قـام بهـا المستـشرق            اتبعها هؤالء المؤ  

هاملتون جب حيث تناولت دراسة بعض المصادر العربية اإلسالمية وأهميتهـا فـي             
  . تاريخ الحروب الصليبية

ومن هنا تتأتى أهمية موضوع األطروحة، من خالل دراسة سيرة ابن األثيـر                   
 مهم من جوانب معالجته والمتعلقة      ومؤلفاته، ثم رصد جانب   ) م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(

مـن  ) الكامل في التـاريخ   (في طبيعة تعامله مع النصوص المتوافرة لديه في كتابه          
ذيـل تـاريخ    (خالل مقارنتها بعدد من المصادر االساسية ويأتي في مقدمتها كتاب           

الذي أرخ ألول حملتين صليبيتين على      ) م١١٦٠/هـ٥٥٥ت(البن القالنسي   ) دمشق
للعمـاد  ) البرق الـشامي  (و  ) الفتح القسي في الفتح القدسي    (، ثم كتابي    بالد الشام 

بوصفهما المصدرين الرئيسين اللذين أرخا للحملة      ) م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت(االصفهاني  
، فضال عن عدد من المـصادر       )م١١٩٢-١١٨٩/هـ٥٨٨-٥٨٥(الصليبية الثالثة   

اسة علـى محاولـة     ولم تقتصر الدر  . األخرى مثال الروايات الشفوية وشهادة عيانه     
التعرف على المصادر التي نقل منها ابن األثير، بل دراسة المنهج الذي اتبعه فـي               

  . تعامله مع تلك المصادر

وكذلك تحدثت الباحثة في المقدمة عن فصول األطروحة وما تـضمنته هـذه                   
ـ           . الفصول ت كما أشارت الباحثة إلى أهم المصادر والمراجع التي أفادت البحث، فكان

كتب التراجم والسير بالدرجة االساسية، والتي زودت البحث بمعلومات وافية جـدا            
) تـاريخ اربـل   (عن سيرة ابن األثير والسيما العلمية ويأتي في مقـدمتها كتـاب             

البـن المـستوفي    ) نباهـة البلـد الخامـل بمـن ورده مـن االماثـل            (والمسمى  
البـن خلكـان    ) اء الزمان وفيات االعيان وأنباء أبن   (ثم كتاب   ) م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت(
وهناك عدد من التواريخ التي أفادت البحـث فـي الفـصل            ). م١٢٨٢/هـ٦٨١ت(

الخاصة بدراسة منهج ابن األثير فضال عن مصادر أجنبية ورسائل واطاريخ جامعية            
  . أفادت البحث

عصر ابن األثير وحياته، اذ اشار الى سيرته واالسرة التي          : تناول الفصل األول       
-٥٢١(يها، ودور والده في الموصل أيام حكم الدولة االتابكية في الموصـل             نشأ ف 
وتضمن . ، إذ كان يشغل منصبا وظيفيا مهما لدى الدولة        )م١٢٣٩-١١٢٧/هـ٦٣٧

الفصل أيضا دراسة ثقافة ابن األثير العلمية من حيث أهم الشيوخ الذين درس على              
لى كل من بغداد وحلب ودمشق      أيديهم في الموصل وخارجها، أثر زياراته المتعددة إ       

وكذلك أشهر التالميذ الذين درسوا على يد ابن األثير وكان بعـضهم            . وبيت المقدس 
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ـ ٦٦٠ت(من المؤرخين الذين برزوا فيما بعد مثل ابن العديم           ، وابـن   )م١٢٦١/هـ
  ). م١٢٨٢/هـ٦٨١ت(خلكان 

اريخ دمـشق   ابن القالنسي وكتابه ذيل ت    : أما الفصل الثاني فسلط الضوء على           
مصدرا البن األثير عن تاريخ الحروب الصليبية المبكرة، وقد تضمن تمهيدا وجيـزا             
جرى فيه تناول أهم مصادر الحروب الصليبية السابقة والمعاصرة البن األثير التـي             

الفـتح  (البن القالنـسي و     ) الذيل(ألفها المؤرخون العرب المسلمون، وكان أهمها       
البن العديم وغيرهـا مـن     ) زبدة الحلب في تاريخ حلب    (وللعماد االصفهاني   ) القسي

وتناول الفصل أيضا دراسة أهم المصادر المكتوبة التي اعتمد عليها ابـن            . المصادر
البن القالنسي بوصفه مصدرا أوليـا عـن تـاريخ          ) الذيل(األثير فكان أولها كتاب     

األثير في تعاملـه    ومن ثم دراسة المنهج الذي اتبعه ابن        . الحروب الصليبية المبكرة  
مع الروايات التي نقلها عن ابن القالنسي، ومناقشة الصيغ التـي أورد فيهـا ابـن                

من حيث بنائها، ثم مضمون الرواية نفسها،       ) الكامل في التاريخ  (األثير رواياته في    
  . بضمنها التعديالت التي أجراها على تلك الروايات

االصفهاني ومؤلفاته التاريخية مصدرا    العماد  : وجاء الفصل الثالث تحت عنوان         
الفـتح  (البن األثير، وقد تناول هذا الفصل دراسة مؤلفات العماد االصـفهاني فـي              

بوصفها مصادر أساسية عن تـاريخ الحملـة الـصليبية          ) البرق الشامي (و) القسي
الثالثة، وما جرى قبلها من أحداث، والسيما الفترة الخاصة بجهاد السلطان صـالح             

وتناول الفصل أيضا المنهج الذي اتبعه ابن األثير مع         . االيوبي ضد الصليبيين  الدين  
النصوص التي نقلها من العماد االصفهاني من حيث التعديالت التي أجراهـا علـى              
العناوين، والتواريخ، ثم االضافات التي لم يأت العماد االصـفهاني علـى ذكرهـا،              

واضافات مهمة أخرى تمثل وجهة نظـر       والمتعلقة في التعريف باالماكن الجغرافية      
  . ابن األثير الخاصة به

مصادر أخرى عن تاريخ الحـروب الـصليبية،        : فيما كان عنوان الفصل الرابع         
البـاهر فـي الدولـة      (وقد جرى في هذا الفصل دراسة مصادر أخرى، مثل كتـاب            

ة بدور حكام   البن األثير الذي استخدمه بشكل واسع في المعلومات الخاص        ) االتابكية
وهناك أيـضا الروايـات     . الدولة االتابكية في الموصل وموقفها من الغزو الصليبي       

الشفوية وشهادة عيانه والتي كانت محدودة جدا، وحتى الروايات التي جاء بها من             
خالل حضوره احدى الحمالت التي قام بها صالح الدين فقد كانت قليلة جدا بالمقارنة      

صفهاني الذي شهد معظم الفتوحات التي قام بها صالح الـدين           مع مرويات العماد اال   
  ). م١١٩٣-١١٧٤/هـ٥٨٩-٥٧٠(بحكم مالزمته له منذ السنوات 



 

)٨( 

paõa‹Ó@òîÜ–ìß@M‡ÈÛa@†I@RH@O@†b»ðÞëüa@@QTSR@ç@O@æbîã@RPQQ@â@ @

وفي خاتمة األطروحة توصلت الباحثة إلى جملة نتائج منها ان مـصادر ابـن                   
ـ ٥٨٨-٤٩٠(األثير عن الحروب الـصليبية للمـدة         كانـت  ) م١١٩٢-١٠٩٦/هـ

مصادر المدونة ثم تأتي الروايات الشفوية وشهادة عيانه التي كان          بالدرجة األولى ال  
استخدامه لها محدود جدا بالقياس لروايات العماد االصفهاني الذي كان شاهد عيان            

البـرق  (ثـم جـزء مـن       ) الفتح القسي (على معظم االحداث التي دونها في كتابه        
  ). الشامي
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قدم الدراسة الباحث عبد الرزاق صالح محمود لنيل شهادة الماجستير في قسم                  
صـفحة، حـاول   ) ١٠١(  وتقع الرسالة في٢٠٠٥كلية اآلداب لسنة     /علم االجتماع 

موصل واتجـاه   الباحث من خالل الدراسة إن يبين أهمية الطب الشعبي في مدينة ال           
الناس إليه وكذلك مدى شيوع هذه الظاهرة منطلقا من عدة أسئلة حاول إن يثيرهـا               
وهي؟ ما مدى إيمان الناس بالطب الشعبي؟ وما هي نسب النجاح التي توصل إليها              
الطب الشعبي في ميدان الممارسة العالجية الشعبية؟ وماهو موقع الطـب الـشعبي             

هي ايجابيات وسلبيات الطب الشعبي التـي تجعـل         بالقياس إلى الطب الرسمي؟ وما    
الناس يتجهون إليه أو يعزفون عنه؟ وتساؤالت أخرى حاول الباحث إن يثيرها فـي              
هذا المجال منها ما يتعلق بالناس الداخلين في التفاعل ضمن محيط الطب الـشعبي،              

نقـاط  ومثل هذا النوع من التساؤالت يمكن إن تعين الباحث أثناء دراسته بوصـفها     
بداية ينطلق من خاللها الباحث في بناء دراسته وصياغتها على المنطلق الـصحيح             
والمطلوب، لقد تجلت أهمية الدراسة من خالل التاريخ الطويل لتجربة الطب الشعبي            
والتي بدأت منذ فجر البشرية مقارنة مع الممارسة الطبية الحديثة ومن جانب أخـر              

 أو بأخر هذا مما يعطيه قدسية في نظر الكثيـرين           ارتباط الطب الشعبي بالدين بشكل    
من أبناء المجتمع فضال عن قدرة الطب الشعبي على التعامل مـع قـضايا غيبيـة                
وروحانية مثل الحسد وتأثير العين الشريرة والسحر والجن والتلـبس ومثـل هـذا              

  . النوع من القضايا هي بالتأكيد ال يتطرق إليها الطب الحديث

الهدف الذي وضعه الباحث في هذه الدراسة فكان من خـالل عـدة             أما عن          
تساؤالت تسعى الدراسة إلى تحقيقها فكانت األسئلة هي الكشف عن مـدى شـيوع              

ينة الموصل وكذلك الكشف عن ممارسي ورواد الطـب         ظاهرة الطب الشعبي في مد    
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الشعبي إلى جانب ذلك محاولة الكشف عن المؤثرات ذات العالقة بالظاهرة بـشقيها             
  . االيجابي والسلبي

احتوت الدراسة على جانبين األول يختص بالجانب النظري للدراسـة حيـث                  
ي للدراسة النظرية والذي    تضمن ثالث فصول، فقد تناول الفصل األول اإلطار المنهج        

تضمن تحديد مشكلة الدراسة وبيان أهميتها وأهدافها وكـذلك أهـم المـصطلحات             
والمفاهيم العلمية التي تناولتها الدراسة حيث ابتدأ الباحث بعـرض مفهـوم الطـب           
الشعبي بشكل عام وتقسيماته والتي تتضمن الطب الشعبي الدوائي والطب الـشعبي            

  . الروحي أو الغيبيالجراحي والطب الشعبي

أما الفصل الثاني فقد تضمن عرض مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية                  
دون التطرق ألي دراسة عراقية وهذا ربما يعود إلى أمرين أحـدهما  يتمثـل إلـى                

الباحث نفسه في عدم تمكنه من الحصول على دراسة عراقية، واألمر األخر ربمـا               
دراسات العراقية  في المجال الطبي الشعبي مـن المنظـور           يعود إلى عدم وجود ال    

االجتماعي، أما الفصل الثالث فقد احتوى مبحثين تناول المبحث األول نشأة الطـب             
الشعبي وتطوره عرض فيه المراحل التطورية للطب الشعبي والتي شملت مرحلـة            

خيـرا مرحلـة    والمرحلة السحرية والمرحلة الدينية وأ    ) الصدفة والتجربة ( الموافقة
التخصص، فضال عن ذلك فقد تناول الباحث ضمن المبحث نفسه البؤر الحـضارية             
للطب الشعبي والتي شملت الطب الشعبي في كل من بالد الرافـدين ووادي النيـل               

  . والهند والصين واليونان

أما المبحث الثاني من الفصل الثالث فقد خصصه الباحث للتطرق إلى أنـواع                    
عبي ومنها الطب الشعبي الدوائي والذي يعتمد على األعـشاب والعقـايير            الطب الش 

الطبية في معالجة الحاالت المرضية، وكذلك الطب الشعبي الجراحي والذي يتـضمن            
طرائق مختلفة منها الكي والحجامة والعالج االبري، إلى جانب ذلك هنـاك طريقـة              

حجبة والتمائم مثال، كما تطرق     الطب الشعبي الديني والذي يتضمن استخدام كتابة األ       
الباحث في المبحث أيضا إلى ذكر اإلشكال والممارسات الـشعبية العالجيـة التـي              
تضمنت نوعين هي الممارسة الشعبية العالجيـة المنزليـة والممارسـة الـشعبية             

  . العالجية االحترافية

 تنـاول   أما فيما يخص الجانب الميداني للدراسة فقد وقع في ثالثة فـصول                   
الفصل األول اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية والتي شملت وصفا لمنهج الدراسـة            
وأدواتها والوسائل اإلحصائية المستخدمة في الدراسة إلى جانب ذلـك فقـد اخـذ              
الباحث في دراسته نوعين من العينة، العينة األولى شملت المستفيدين من العـالج             
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أما العينـة الثانيـة فقـد خصـصها الباحـث           مبحوث،  ) ٣٠٠(الشعبي والتي بلغت  
معالجاً، وقد رأينا إن مثل هـذه       ) ٣٠(للمعالجين في الطب الشعبي والذي بلغ عددهم      

الدراسات قد تطلبت فعال تحديد نوعين من العينات للوقوف على أراء طرفي الظاهرة             
المدروسة ومدى انتشارها وتحديد أوجه التفاعل وأوجه الـرفض والقبـول تجـاه             

  .  ظاهرة موضوع الدراسة في مدينة الموصلال

وأخيرا توصل الباحث إلى جملة من النتائج الخاصة بدراسته الميدانية عرضت                
في الفصل الخامس حيث أشارت النتائج إلى شيوع ظاهرة الطب الشعبي في مدينـة              

بالطـب الـشعبي    ) كمرضى أو كمعالجين  (الموصل وذلك من خالل إيمان المبحوثين       
 عن اعتمادهم عليه وقد تتدخل أسباب أخرى في لجوء المبحوثين إلى العـالج              فضال

الشعبي منها الدينية واالقتصادية واالجتماعية أو غيرها من األسباب التـي تـشكل             
أما فيما  .دافعا قويا إلى توجه المبحوث في مجتمع مدينة الموصل إلى الطب الشعبي           

جدنا إن عينـة المرضـى يتميـزون        يتعلق بالخصائص الشخصية واالجتماعية ، فو     
بخصائص شخصية واجتماعية تجعلهم يلجأون إلى الطب الشعبي منها مثال العمـر            
والمستوى التعليمي والخلفية االجتماعية، وكذلك هناك دوافع اجتماعية منها الحالة          
الزوجية وتحسن الوضع المادي والتمسك بطريقة تفكير تقليدية، أمـا عـن عينـة              

هم أيضا يميزهم مستواهم التعليمي وحالتهم الزوجية للعمل في مجـال           المعالجين فأن 
الطب الشعبي فضال عن المدة الزمنية بتراكم الخبرة والمعرفة إلى جانـب الحفـاظ              
على تقاليد اآلباء واألجداد، أما فيما يتعلق بالعوامل ذات العالقة بالظاهرة بـشقيها             

تي لها عالقة بالظـاهرة ايجابيـا كـان         االيجابي والسلبي فوجدنا إن أول العوامل ال      
العامـل  (، وجاء في المرتبة الثالثة      )العامل االقتصادي (، ويأتي ثانيا    )العامل الديني (

، أما فيما يتعلق بالعوامل ذات العالقة بالظاهرة سلبا، فقد تبين أن الجهل             )االجتماعي
ات الـشعبية   وعدم المعرفة وكذلك الخوف من عدم صالحيتها فضال عن ندرة العالج          

كلها عوامل تلعب دورا في تفكير الناس في مجتمع مدينة الموصل فتدفعهم إلى عدم               
  .   استخدام طرائق الطب الشعبي
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            إن الفرد داخل الجماعة له ميزان         وقيمة، والجماعة في المجتمـع لهـا كيـان
ووظيفة، والمجتمع هو الذي ينظم حياة األفراد والمجتمعات بهيئاتـه ومؤسـساته             
وأطره العامة والخاصة، والثقافة جزء ال يتجزأ من حياة المجتمعات وميولها فهـي             

ـ              ك التي توجه تلك الحياة وتشمل كل المقومات المادية والمعنوية، وثقافة أمتنـا تمل
القدرة على االستيعاب والتطوير والمواجهة فالحديث عنها تتنوع اتجاهاته وتختلف          
أنماطه، ألن الثقافة تشير إلى قدرتها على اإلبداع واألصـالة، ومـن الموضـوعات           

التي تشير إلى ديناميات    ) الثقافات الفرعية (األساسية والمهمة المرتبطة بالثقافة هي      
اة اإلنسان ضمن جماعته ومجتمعـه، وموضـوع        وتنويعات وصراعات تدخل في حي    

الثقافات الفرعية من المواضيع الذي تعنى به الدراسات االنثروبولوجيـة إذ تـرتبط             
مواضيعها بما يدور في حياة الجماعات وما له عالقة بثقافاتهم وطرائـق عيـشهم              

هـذا  وعاداتهم وتقاليدهم وما إلى ذلك، والدراسات األثنوغرافية جزء ال يتجزأ مـن            
االتجاه العلمي إذ تعنى بالمواضيع التي تصف الجماعات وأطرها وثقافاتها وبالتالي           
تكشف عن نقاط التشابه واالختالف من جهة وعـن عناصـر التثـاقف والتـداخل               

  .المترتبة على القرب المكاني للثقافات من جهٍة أخرى

ـ               ة التقـاء   ومحافظة نينوى التي اكتسبت أهميتها من جوانب عدة أصبحت نقط
الثقافات والجماعات اإلثنية ومع أن الطابع العربي اإلسالمي هو الغالب عليها إال أن             

األكراد (المرونة والتسامح واإليجابية منحتها القدرة على استيعاب الثقافات األخرى          
جنباً إلى جنب بال فواصل أو      ) والتركمان والشبك واإليزيدية والمسيحيين والكاكائية    

حصل نوع من التثاقف بخصوصية فريدة من نوعها، وعموميـة تـدعو     حدود، وقد   
إلى العناية بها، إذ وِجدت عالقة اتصال بين التاريخ والمكان لتكون صورة الثقافات             
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الفرعية داخل المحيط الجغرافي للمحافظة، هذا األمر دفع بالباحث إلى ضرورة رسم            
  .في محافظة نينوى بدقة كبيرةخارطة جيو أثنوغرافية تصف الثقافات المتنوعة 

دراسة -التوزيع الجيو أثنوغرافي في محافظة نينوى     (كان هذا تقديماً لموضوع         
قـصي  (كليـة اآلداب    / ، التي تقدم بها الباحث في قسم علم االجتماع        )أنثروبولوجية

-هـ١٤٢٥(لنيل شهادة الماجستير في علم االجتماع سنة        ) رياض كنعان اآللوسي  
نظـري  (نت هذه الدراسة قد تضمنت أربعة فصول قُسمت إلى بـابين  ، وكا )م٢٠٠٥
، وكان الباب األول قد تضمن فصلين عنـي األول منهـا بـاألطر العامـة                )وميداني

تحديد مشكلة البحث وأهميته    (للدراسة وتمثل في أربعة مباحث تضمن المبحث األول         
لذي تمثَّل بأهمية محافظة    منطلقاً من أهم سبٍب الختيار موضوع دراسته وا       ) وأهدافه

نينوى ومكانتها التي تحمل في طياتها السمات والمميزات التـي تجعلهـا مالئمـة              
للدراسة وهي منطقة تتعدد فيها األقليات والثقافات الفرعية وتتباين وتتجاور فيهـا            
الطوائف الدينية المتنوعة وبهذا تكون منطقة التقاء ثقافي وقـد َأهلَهـا تاريخهـا              

 لذلك، وكان الهدف من الدراسة وصف الجماعات العرقيـة والثقافيـة فـي              العريق
محافظة نينوى وأعد خارطةً جيو أثنوغرافية لهذه الجماعات، وكَشَفَ عـن بعـض             

  .نقاط التماس الثقافي بين الثقافات في المنطقة

وأعطت الدراسة في مبحثها الثاني توضيحاً كما أشارت المصادر النظرية لبعض               
مفاهيم المتصلة بعنوانها الرئيس والمفاهيم المتفرعة من معنى هذا العنوان منهـا            ال

الثقافة، الثقافة الفرعية، الـساللة أو العـرق، الجماعـة، التوزيـع الجيـو              (مثالً  
، وقد أورد الباحث تعريفاً إجرائياً لكل من هذه المفاهيم والمـصطلحات،            )أثنوغرافي

فقد ) التوزيع الجيو أثنوغرافي (للقارئ إال مفهوم    وقد تكون هذه المصطلحات مألوفة      
  .يكون مبهم المعنى للبعض لذلك سنوضحه كما هو مبين في الدراسة

منحوت مـن كلمتـين     ) الجيو اثنوغرافي (مصطلح  إلى أن    فقد أشارت المصادر      

األرض حيث تحمل هذه الكلمة الفكرة الجغرافية والتـي         : التي تعني ) Geo(األولى  
 ،سة الوسط الجغرافي المتعلق بالخرائط والبيئة الجغرافية وكل ما يتعلق بها   تعني درا 

جـنس أو   : بمعنى) Ethnos(وهي لفظة مكونة من     ) Ethnography(والثانية  

: يكتب أو يرسم وقد ترجمـت إلـى العربيـة بعبـارة           : بمعنى) Graphy(شعب و 
اد بهـا الدراسـة      ويـر  اسـتعماالً والكلمة بلفظيها األجنبيين أكثر     ) وصف الشعوب (

عنى بجمع المعلومات وشرحها بطريقة وصفية      التي ت الوصفية للمجتمعات اإلنسانية و   
 تذَ غَ أنها بتحليلها واستخالص بعض الفروض والنظريات منها على         ىعنتأكثر مما   

فاالثنوغرافيـا  ،  في النصف األخير من القرن العشرين االنثربولوجيا بأبحاث نظرية        



 

)١٤( 

paõa‹Ó@òîÜ–ìß@M‡ÈÛa@†I@RH@O@†b»ðÞëüa@@QTSR@ç@O@æbîã@RPQQ@â@ @

ة ألسلوب الحياة ومجموعة التقاليد والقيم والعادات والفنـون          الدراسة الوصفي  يتعن
والمأثورات الشعبية لدى جماعة معينة أو مجتمع معين خالل فترة زمنيـة محـددة              

بولوجيا الوصـفية، وإذا أردنـا أن نحـدد         ووهذا ما دفع البعض إلى تسميتها االنثر      
 الوصـف   إنه(قول  موضوع االثنوغرافيا كما هو متعارف عليه في الوقت الحاضر ن         

وهكذا يعني المصطلح الذي نحتنـاه      ) الدقيق والمترابط لثقافات المجتمعات اإلنسانية    
وصف الجماعات اإلثنيـة والثقافـات      الذي استخدمناه ل  ) التوزيع الجغرافي الشعبي  (

  .ة ميدانية وصفيةعلى منطقة جغرافية معينة بطريقة أنثروبولوجيالفرعية 

لث موروثاً بحثياً علمياً من الدراسات الـسابقة ليقتـصر          وقد تضمن المبحث الثا       
دراسة موفق ويسي محمـود الموسـومة       (على دراستين عراقيتين ال غيرهما، هما       

دراسة منذر عبد المجيد البدري الموسومة   (و") الثقافات الفرعية في منطقة الموصل    "
قـاط تـشابه    ، وكانـت هنـاك ن     ")١٩٧٥جغرافية األقليات الدينية في العراق سنة       "

التوزيع الجيو أثنـوغرافي فـي محافظـة        (واختالف بين هاتين الدراستين ودراسة      
، إذ أنها تطرقت إلى نفس الموضوع وإن كانـت فـي            )دراسة أنثروبولوجية -نينوى

ظروف مختلفة واستخدمت األدوات المالئمة للدراسة مما قد يعكـس تـشابهاً فـي              
دوات باستخدام وسائل وأساليب إيـضاح      األسلوب وطريقة العمل مع اختالٍف في األ      

متنوعة إلعطاء صورة فكرية أوضح،وكذلك اختالف المجاالت المكانيـة والزمنيـة           
  .للبحث

واقتصر المبحث الرابع من الفصل األول على موضوع إطـار التثـاقف ممـثالً                  
بوصف الثقافـة أسـلوب الحيـاة فـي         " األبعاد والعالقة "بالثقافة والثقافة الفرعية    

لمجتمعات لما تتضمنه من مقومات مادية تتمثل بأسلوب المعيشة والمظاهر المادية           ا
المتعلقة بالمسكن والملبس وما إلى ذلك، ومقومات معنوية تتمثل بمجموعة العادات           
والتقاليد التي تسود المجتمع والتي توارثها أفراده عبر األجيال مثل القانون والعرف            

د عالقة بعضهم ببعض، والثقافة بطبيعتها ال تتجلى لنـا          والقواعد األخالقية التي تحد   
كظاهرة إال بعد إدراك تأثيراتها ومن أهمها التفاعل بين األفراد الـذي هـو أسـاس              
الحياة االجتماعية وما ينتجه من أدوار تختلف وتتنوع بـشدة تظهـر فـي سـلوك                

 هذا اإلطار   األفراد، فكل جماعة تضع اإلطار الفكري والسلوكي ألعضائها ومن خالل         
ينظَر إلى هؤالء األعضاء على أنهم أشخاص ينتمون إلى ثقافة أو جماعـة معينـة               

 .تنبع من ثقافة المجتمع العام ويتضمنها إطار هذا المجتمع) ثقافة فرعية(

وقد سعى الباحث في الفصل الثاني إلى إعطاء صورة توضيحية عـن الثقافـات                 
اربة تعريفية عن العوامل البيئية واالقتصادية      الفرعية في محافظة نينوى بإنشائه مق     



 

)١٥( 

paõa‹Ó@òîÜ–ìß@M‡ÈÛa@†I@RH@O@†b»ðÞëüa@@QTSR@ç@O@æbîã@RPQQ@â@ @

واالجتماعية والثقافية وما إلى ذلك من العوامل التي تتعلـق بـالموقع الجغرافـي               
للمحافظة وما آلت إليه ظروفها التي أسهمت بدورها في تشكيل الثقافات المتنوعـة             

تاريخيـة  والمختلفة الموزعة على بقعها الجغرافية المتقاربة، لتنعكس لنا صـورة           
تتصل بنمٍط جغرافي وعمراني نستنبط من خاللهـا الوجـه االجتمـاعي والثقـافي              
واالقتصادي ألقواٍم وأفراٍد كانوا هنا عاشوا وأسسوا داخـل مجتمعـاتهم الـصغيرة             
ثقافاتهم الفرعية الخاصة بهم لتنصهر في بوتقة الثقافة العامة للمجتمع ولكنها كانت            

ياً وفكرياً ومعرفياً ال يمكنهم تجاوزه، وهذه الثقافـات         قد خلقت ألفرادها طابعاً سلوك    
ـ     العـرب واألكـراد والتركمـان والـشبك واإليزيديـة          (كانت على األغلب تتمثل ب

  ).والمسيحيين والكاكائية

فقد كان كذلك في فصلين، كان الفصل األول منها         ) الميداني(أما بالنسبة للباب الثاني     
تضمن األطر المنهجية للدراسـة وتمثـل ذلـك         وهو الفصل الثالث من الدراسة قد       

بطريقة عمل الباحث الميدانية التي أوضح من خاللها بعض الصعوبات التي واجهته            
في عمله الميداني منها صعوبات النقل بين األقضية والنـواحي والحـصول علـى              
المعلومات الدقيقة بسبب الظرف األمني للبلـد، وقـد اسـتخدم الباحـث المـنهج               

لوجي كونه األكثر مالئمة لمجريات الدراسة وتفرعاتها الميدانيـة، وهـذه           االنثروبو
المجريات تطلبت من الباحث االعتماد على المخبرين وكـذلك الوثـائق والـسجالت             

المقابلـة والمالحظـة    (والخرائط إلى جانب الطرائق التقليدية المستخدمة ميـدانياً         
  ).بنوعيها البسيطة والمشاركة

رابع من الدراسة والثاني ميدانياً فقد تطرق إلى توزيـع الثقافـات            أما الفصل ال       
المتنوعة ألقضية محافظة نينوى، ويعد هذا الفصل خالصة العمل النهائي للدراسة إذ            

) ١٢(تم من خالله تحديد النتائج التي توصل إليها الباحث في دراسته مـن خـالل                
افظة نينوى، وكان قـد حـدد       خارطة، أوضحت األولى منها التقسيمات اإلدارية لمح      

ـ        خارطة األخرى توزيع   ) ١١(الثقافات في األقضية والنواحي المتعددة وأوضح في ال
الثقافات المختلفة بحسب تواجدها المكاني، ولكن ما يؤخذ على هذه الدراسة أنها قد             
تكون أغفلت أهم نقطة في الدراسة أال وهي أنها لم تُدِخل قضاء الموصل في هـذه                

ية بل تناولت األقضية التي تحيط بالموصل فقط بحسب ما تـشير الخـرائط              اإلحصائ
الواردة في الدراسة، ومن المعروف أن أكبر هذه األقضية هو قضاء الموصل بحسب             

إذ بينَت أن مجمل تعداد     ) الفترة الميدانية للدراسة  (-)٢٠٠٥(ما تشير إحصائية عام     
ظة نينوى تقريبـاً، إذ بلـغ تعـداد    سكان مدينة الموصل يصل إلى نصف تعداد محاف  

، وكان تعداد قضاء الموصل في      )٢٠٠٥(نسمة لعام   ) ٢٦٥٢١٦٧(محافظة نينوى   
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قـسم  / زاهـدة سـلمان   (نسمة بحسب ما أشارت دراسة      ) ١٢٦٢١١٢(تلك السنة   
  ).كلية التربية/ الجغرافية

م وكانت أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أن محافظة نينـوى تـض                 
العديد من الثقافات الفرعية التي تعايشت على أرضية الثقافة العربية اإلسالمية، وأن            
الثقافة العربية اإلسالمية غلبت في النسبة والمساحة المشغولة على رقعة المحافظة، 
وكذلك بينَت نتائج الدراسة أن حجم الثقافة الفرعية لم يكن مؤثراً تأثيراً سلبياً فـي               

الثقافات األخرى، وأن بعض الثقافات استمرت في العيش وعلى امتداد          عالقاتها مع   
فترة تاريخية طويلة وهي محاطة بثقافة فرعية أكبر أو بالثقافة األم ولم يـؤِد ذلـك                
إلى أضمحاللها، وأخيراً لم يكشف البحث عن أية صراعات لهـا عالقـة باالنتمـاء               

 كثيرة تـوحي إلـى التثـاقف        الثقافي أو العرقي بل على العكس كانت هناك صوراً        
والتداخل عبر جوانب عديدة بين هذه الثقافات، ومن الطبيعـي أن ال تكـون هنـاك                
صراعات إذا ما كانت الثقافة األكبر هي الثقافة العربية اإلسالمية التي تـدعو إلـى               

  .التسامح واأللفة والمحبة والتعاون وما إلى ذلك

حاتها فقد وجدنا أن نقطتين من مجمـوع        أما بالنسبة لتوصيات الدراسة ومقتر         
نقاط فقط يمكن أن تكون صورة حقيقية معِبرة عن التوصيات والمقترحات التي            ) ٥(

ضرورة البحث في العالقات االجتماعية     (تخص هذه الدراسة، وهاتين النقطتين هما       
واالقتصادية بين هذه الثقافات للوصول إلى صورة أكبر لصيغ التثاقف في المنطقة،            

التي أغفلها الباحث في دراسته الميدانيـة      " مدينة الموصل "وعمل دراسة خاصة عن     
 ).وذلك لِسعة تركيبة السكان واحتوائها على جميع الثقافات المذكورة في الدراسة

  

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @



 

)١٧( 

paõa‹Ó@òîÜ–ìß@M‡ÈÛa@†I@RH@O@†b»ðÞëüa@@QTSR@ç@O@æbîã@RPQQ@â@ @

@ @
@ @
pbíìna@ @
@ @
@ @
@ @™@ @

QN kÜyë@Ý–ì¾a@À@òîãa‡à¨a@òÛë‡Ûa@ @†@N‡î¼@‡îÈ@bèßNNNNNNNNNNNNNN@QMT@ @
RN @@ûß@qüa@åia@@@@@òîjîÜ—Ûa@lë‹zÜÛ@b‚ŠO@@@

IêaŠìn×†@òyë‹ aH@ @

†@NïÜÇ@ÕÛb©a@‡jÇ@æbäyNNNNNNN@UMX@ @

SN kİÛaÈ“Ûa@@@ÀÝ–ì¾aM@òaŠ†@
òîÇbànuaO@Inubß@òÛbŠH@ @

â@NðëbÈjÛa@ábu@õbäçNNNNNNNNN@YMQQ@

TN @@@@@@@@òÄÏb«@À@Àa‹Ëìäqa@ìî§a@ÉíŒìnÛa
ôìäîãMòîuìÛìië‹rãa@òaŠ†@I@O@òÛbŠ
nubßH@ @

â@NŒ‹Ûa@‡jÇ†ìà«@b–@ÖaNNNN@QRMQV@

@ @
@ @
@ @
@ @


