
pbíìna@ @
@ @
@ @

@ @™@ @
@Àì—Ûa@‡¼cQXYSMQYXQ@M@òî²Šbm@òaŠ† †@N†ìà«@Ýî»@òië‹ÇNNNNNNNNNNN R@ @

æë‹–bÈ¾a@Ý–ì¾a@ì bİ‚NNNñßë@ñ †@NÎbi‡Ûa@Šaã@‡à«NNNNNNNNNNNNNNV@ @

@ÁîìÛa@„íŠbnÛa@À@@æbí‹Ûa@‡äÇ@‹íì—nÛa@åÏ@

@@@@@@@@@òäÜÛ@ò‡Ô¾a@òîÜî−⁄a@paõa‹ÔÛa@pbãìÔíc
@a@òîÔİÛa@@òîãbí‹ÛI@@@@@@a‡í‡Ìi@Ýî−c@Âìİ¬
@Šì—¾aQRRPâ@HÑîÛdm@Z@@lb—ÔÛa@íìÛ@lþa

†ëNïãìİÛc@Ñìí@ 

cNâ@N†@Nãìí@òjînÓ@‡¼aNNNNNNNNQP@ @

@xaëÛa@å@‹‚dnÛ@òîÐäÛaë@òîÇbànuüa@ŠbqŁa
pbÐÃì¾a@ô‡Û@MÝ–ì¾a@òÈßbu@À@òîãa‡îß@òaŠ† 

â@N†ìà«@b–@ÖaŒ‹Ûa@‡jÇNNNNNNNQR@ @

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



 

)٢(
paõa‹Ó@òîÜ–ìß@M†‡ÈÛa@I@QRH@O@@Þëüa@ÉîiŠQTSS@ç@O@Âbj’@RPQR@â@ @

@Àì—Ûa@‡¼c@@@@@@@@QXYSMQYXQ@ @

òî²Šbm@òaŠ†@ @

†N†ìà«@Ýî»@òië‹Ç∗@@ @

  

زخرت مدينة الموصل بعدد كبير من المؤرخين، والعلماء، واألدباء،    

والمفكرين، والسياسيين الذين كان لهم دوراً فاعالً في بناء شخصيتها الحضرية 

التعريف بانجازاته، لكن القسم وقد نال عدد منهم العناية والتوثيق لسيرته، و. المتميزة 

األخر لم ينل مايستحقه من الدراسة لذلك أخذت جامعة الموصل على عاتقها  التعريف 

ولكن مما ينبغي اإلشارة . برموز الموصل بقصد تعريف الجيل الجديد بهم وبنشاطاتهم

إليه إن السياسيين اخذوا النصيب األوفر من الدراسة، في حين لم تنل الشخصيات 

فكرية والثقافية حقها من الدراسة، ومن هنا صار التوجيه من لدن لجنة الدراسات ال

العليا في قسم التاريخ بكلية التربية أن يكون المرحوم األستاذ أحمد علي الصوفي واحد 

من الرواد الذين يستحقون الدراسة السيما دوره الكبير في الحفاظ على تراث الموصل 

. صفه مربيا لمدة في تربية النشئ وإعداد جيل المستقبلوآثارها  فضال عن عمله بو

بهذه العبارات استهلت الباحثة لقاء فتحي عبد اهللا ألعبادي تقديم رسالتها الموسومة  

 دراسة تاريخية  المقدمة إلى قسم التاريخ كلية التربية ١٩٨١-١٨٩٣أحمد الصوفي 

 األستاذ الدكتور  صفحة وبإشراف٢٤٢ وعدد صفحاتها ٢٠٠٤جامعة الموصل سنة 

  .إبراهيم خليل العالف 

قسمت الرسالة إلى ثالثة فصول، تضمن الفصل األول دراسة تكوينه 

االجتماعي والفكري، ونشاطه اإلداري، إذ تناول والدته ونشأته وسجاياه الشخصية 

                                                 

 مركز دراسات الموصل/مدرس ∗



 

)٣(
paõa‹Ó@òîÜ–ìß@M†‡ÈÛa@I@QRH@O@@Þëüa@ÉîiŠQTSS@ç@O@Âbj’@RPQR@â@ @

كما خصص مبحثا عن تكوينه الفكري  وتوجهاته وأفكاره فضال عن نشاطه اإلداري  .

ه في سلك التعليم، أسهامه في تربية النشئ على حب الوطن وتنمية من خالل عمل

شعورهم الوطني والقومي وعمله في حقل اآلثار بوصفه مفتشا آلثار المنطقة الشمالية 

  .في الموصل وبغداد وجهوده في الحفاظ على العديد من المواقع األثرية  في الموصل

ري والتاريخي ومؤلفاته أما الفصل الثاني فقد جاء عرضا لمنهاجه أآلثا

  .محاولين  مناقشة أبرز ما جاء في مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة، فضال عن مقاالته

أما الفصل الثالث فقد تطرق لدراسة نشاطه السياسي والثقافي واالجتماعي 

ولفهم ذلك تطرقنا إلى ظروف تبلور الفكرة القومية في الموصل إذ تمثلت بظهور 

وتزايد أعداد الشباب المؤيدين لها ومن بينهم المرحوم احمد األحزاب والجمعيات، 

الصوفي الذي عبر عن ذلك من خالل انتمائه إلى عدد من الجمعيات والنوادي 

السياسية والثقافية، وموقفه من القضايا الوطنية والقومية، ولقد تناولنا نشاطاته الثقافية 

 الشخصيات العراقية والعربية والعلمية داخل القطر وخارجه، وعالقاته مع عدد من

والعالمية، وإسهاماته في تأسيس النوادي والجمعيات الثقافية كنادي المعلمين، وجمعية 

التراث العربي، ومشاركته في االحتفاالت والمهرجانات وإلقائه المحاضرات، ، ثم 

تناولت عالقاته االجتماعية مع أسرته وطالبه فضال عن حضوره المجالس والندوات 

  . لشخصية والثقافية وتابعت الدراسة حياة الصوفي في أواخر أيامه حتى وفاتها

ومن مزايا هذه الرسالة أنها ذكرت أحداثا مهمة لشخصية الصوفي إذ تناولت 

الدراسة تكوينه االجتماعي والفكري ونشاطه اإلداري، ومؤلفاته العلمية، ونشاطه 

  :السياسي والثقافي واالجتماعي من أبرزها

  . الصوفي ينتمي إلى أسرة موصلية كان لها حضور بارز في المجتمع الموصليأن-١

كان معلما ومربيا حريصا على أخالق طالبه ومستواهم العلمي ساعيا لبث الروح -٢

الوطنية والقومية بينهم لذلك أختاره ساطع الحصري  للعمل بوصفه مفتشا آلثار 
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بت جدارة ومقدرة في البحث والتقصي المنطقة الشمالية ومن خالل عمله في اآلثار أث

  .عن اآلثار والمباني العربية اإلسالمية في الموصل 

الصوفي إلى جمعية العهد والنادي األدبي، فضال عن دوره في أثارة الروح أنضم  -٣

الوطنية والقومية بين طالبه، لقد أسهم الصوفي في رفد الحياة الثقافية والفكرية لمدينة 

شجيعه ومشاركته في تأسيس النوادي والجمعيات الثقافية، الموصل من خالل ت

  .ومساهمته في المهرجانات والندوات وإلقائه المحاضرات 

اعتمدت الدراسة على العديد من الوثائق الغير منشورة  ومنها تلك المحفوظة 

في المديرية العامة لتربية محافظة نينوى واضبارة الصوفي المحفوظة في مديرية 

ي بغداد فضال عن االضبارة الفرعية التي فتحت له أثناء عمل في مفتشيه التقاعد ف

آثار المنطقة الشمالية والمحفوظة في مديرية اآلثار العامة الهيئة العامة لآلثار والتراث 

وأفادت الباحثة من مرسالت الصوفي مع عدد من الشخصيات والمؤسسات الثقافية في 

  .       فية وعالقاته االجتماعيةاستقصاء معلومات عن نشاطاته الثقا

كما استعانت الباحثة بالمقابالت الشخصية مع العديد من الشخصيات والسيما 

الموصلية والرسائل التي وصلت إلى الباحثة مع عدد منهم وكان في مقدمتهم أسرة 

الصوفي في حين كان للرسائل الجامعية مصدرا مهما في الدراسة وتأتي في مقدمتها 

-١٩٠٨والية الموصل دراسة في تطوراتها السياسية (ماجستير الموسومة رسالة ال

) ١٩٥٨-١٩٢٦الحياة الحزبية في الموصل(لمؤلفها إبراهيم خليل احمد و ) ١٩٢٢

خطط (لمؤلفها عبد الفتاح علي يحيى  كما تمت اإلفادة من رسالة الماجستير الموسومة 

يان محمد سعيد مصطفى والتي مدينة الموصل خالل العصور اإلسالمية لمؤلفتها ف

  ).خطط مدينة الموصل الجزء األول (أفادتنا  في تقيم  كتاب الصوفي 

أما المراجع األجنبية فهي قليلة ونادرة فيما يتعلق بالصوفي، لكنها مع هذا 

استعانت بعدد من المراجع التي أفادتنا باألحداث التي شهدها العراق وكان لها اثر في 

  :في وتوجهاته ومن هذه المصادر ماكتبه غسان عطيةتكوين شخصية الصو
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Atiyyah ،ghassan , Iraq ١٩٢١-١٩٠٨, A social Political  

study(Beirut،٩٧٣ ١) . 

ومهما يكن فإن ما كتبه الصوفي يعد المادة األساسية التي أفدنا منها في أنجاز 

تناولت سيرة هذه الرسالة فضال عن الدراسات والبحوث التي وأبرزها تلك التي 

الصوفي والسيما مقاالت الدكتور إبراهيم خليل احمد وبحثه الموسوم أحمد الصوفي 

والذي قدمه إلى مركز دراسات الموصل إذ عرف فيه بجهود ١٩٨١-١٨٩٣مؤرخا

أضواء على رواد اآلثار "الصوفي ومنهجه التاريخي، وبحث األستاذ يوسف ذنون 

  .شور في مجلة الجامعة والمن" ١٩٨١-١٨٩٣والتراث أحمد الصوفي

 حاصلة على ١٩٧٥لقاء فتحي عبد اهللا أحمد ألعبادي من مواليد : الباحثة   

 االولى على القسم وثانية على الكلية وثالثة على القطر ١٩٩٧شهادة البكالوريوس 

مدرس، المناصب :، اللقب العلمي ٢٠٠٤ونالت شهادة الماجستير في التاريخ الحديث 

 م وحاليا تدريسية في قسم ٢٠٠٩-٢٠٠٦ قسم التاريخ للفترة من التي تولتها مقررة

  .التاريخ وعضوة مجلس قسم
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†NÎbi‡Ûa@Šaã@‡à« 

   
خطاطو  (جامعة الموصل كتاب / صدر عن مركز دراسات الموصل 

تضمن   وق الحمدانيعبدالرزا للمهندس والفنان والخطاط ) الموصل المعاصرون

  .سيرة ومسيرة حياتية وفنية ألكثر من ستين خطاطا موصليا معاصرا  الكتاب

 ذنون   األستاذ الدكتورالمؤرخ ثم تقديم بقلم  وأحتوى الكتاب على إهداٍء   

ال نغالي حينما نقول (ومنه نقتطف هذه األسطر مدير مركز دراسات الموصل الطائي

شهر الحواضر العربية التي أنجبت الخطاطين بأن مدينة الموصل هي إحدى أ

وشهد ( الطائيوأضاف المؤرخ)  المبدعين الذين بزوا أقرانهم في أرجاء المعمورة

الخط العربي منذ ستينيات القرن العشرين نهضة فنية هائلة في جماليات الخط بأنواعه 

مساجد المعروفة وتشكيالته األخاذة وروعة الخطوط التي ازدانت بها واجهات ال

والجوامع والمحاريب والمنابر، على أن االهتمام بذيوع الخط العربي وصل إلى 

المدارس االبتدائية والثانوية ضمن مفردات مادة اللغة العربية وبكراسات للخط العربي 

وهذا ما أدى إلى صقل العديد من المواهب . المقررة من وزارة المعارف ثم التربية

ة واقترانها بالخط العربي مادة محببة لدى الناشئة والجيل الفنية وجعل اللغة العربي

وحسناً فعل المهندس عبد الرزاق الحمداني الذي كرس جهده لسنوات طوال . الجديد

في البحث والتتبع آلثار نخبة من رواد الخط العربي المعاصرين في مدينة الموصل، 

الفنية الطويلة وجمعهم وألعمالهم الفنية وحرص على تسجيل كل ما يتعلق بمسيرتهم 

في مؤلف هو بمثابة سفر للخطاطين في مدينة اإلبداع والمبدعين والفن والفنانين، 

فللحمداني كل التقدير على تلك الجهود المضنية التي بذلها وهو ليس غريباً عن 

وهو ما اعطى لهذه . جمهرة الخطاطين، فهو من مبدعي هذا اللون الفني الجميل
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عياً وعلمياً وفنياً في التناول والسرد والعرض متمنين له المزيد من الدراسة ثقالً نو

   ). خدمة لتاريخ العراق العظيم ومدينتنا الموصل الجميلة. العطاء الفني والعلمي

كما قدم له أستاذ التأريخ والحضارة اإلسالمية العالمة والمفكر االسالمي األستاذ 

يتموضع الخط العربي في قلب الثقافة ( ه وجاء في تقديمعماد الدين خليلالدكتور 

اإلسالمية ويقدم مشاركة فاعلة في حمايتهاوالتعبير عن خصوصيتها واغتنائها بالعطاء 

إنها وظيفة مركبة بما أن الخط الذي يحمل الحرف العربي يتمحض لمهمتين ...المبدع

مالية تستهدف توصيل الخطاب بين األطراف المتحاورة واألخرى ج) عملية(إحداها 

تمأل الفراغ بعروضها المدهشة والمتنوعة مابين الجلي ثلث والثلث والنسخ والتعليق 

مهرجان مثير لإلعجاب للحرف وهو يتمايد ويتلوى ، الخ...والديواني والرقعة والكوفي

إن ... ويعكس رؤية تجريدية تمثل واحدة من أكثر الفنون التشكيلية تألقا وصفاء

األصنام بشكل قاطع  وسد الطريق على أية ممارسة فنية تقود اإلسالم وقد حرم عبادة 

إلى حافات الصنمية هذا التحريم ما لبث أن تحول إلى طاقة فنية إبداعية فعالة 

الفن ( في ) مارسيه(  كما يقول -هذا المنع الذي احتفظ" متساوقة مع التصور الجديد

زم العبادة وأثر على تطور الفن  بكل قوته في تزيينات العمارة الدينية ولوا-)اإلسالمي
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نخبة طيبة من مبدعي الموصل حماة الحرف العربي (وأضاف قائال "اإلسالمي بأسره

ذلك مايجده ....والمتفننين فيما منحهم اهللا سبحانه من قدرة على التشكيل والتنويع

وميزة الكتاب وخصوصيته التي أرادها له المؤلف أن تراجمه .القارئ بين يديه

،  الموصل هذه لم تأخذ نسقا متشابها يكرر نفسه مع كل واحد من هؤالءلخطاطي

وأدار كاميرته على جوانب هنا هي غيرها ،وإنما هو غير وبدل في أسلوب العرض

هناك وبهذا منح مؤلَفه حيوية التركيب ومتعة القراءة في الوقت نفسه وطالما استدعى 

تهم الخصبة وعما صنعته أيديهم الخطاطين أنفسهم لكي يتحدثوا بأنفسهم عن تجرب

ولحسن الحظ  فان  (:وأختتم تقديمه قائال ) ويعرض نماذج من هذا الذي أبدعوه

المؤلف نفسه هو واحد من هؤالء الخطاطين المبدعين الذين يتحدث عنهم  ولقد أتاح 

وامتالكه ناصية األداة األدبية و التعبيرية أن يعرض ، الفضاء المعرفي الواسع للمؤلف

تابه هذا بأسلوب مؤثر جميل وبقدرة ملحوظة على التقاط الحلقات األكثر أهمية لبناء ك

عمله وذلك فضل اهللا وحده يؤتيه من 

  ). يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

وتبعت مقدمة المؤلف أرجوزة 

شعرية من ستة وستين بيتا من الشعر 

لمؤلف الكتاب في تراجم خطاطي 

 الموصل المعاصرين تبعتها سير

الخطاطين المفصلة وحسب تقادمهم 

الزمني مبتدئاً بالشيخ فائق الدبوني ومحمد 

) يرحمهما اهللا(صالح الشيخ علي الطائي 

وحازم   مرورا باألستاذ يوسف ذنون

وصوال لحسن قاسم حبش   عزو العالف

ثم سالم   و الشيخ الراحل علي الراوي

وان حربي ثم اياد عبدالهادي وعبدالباري محمد سلو وعمار عبدالغني ومر

وعلي   وزكريا عبدالقادر وعلي الفخري وخليل إسماعيل وأكرم ذنون  الحسيني
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ومحمد عبدالمطلب ومختتما بالخطاطين محمد سلطان الطائي ومؤمن مصدق   حسان

عبد العزيز وأعقبها ثالث مقاالت عن الخط والخطاطين في الموصل كان المؤلف 

مجالت دورية وجاء الكتاب في مجلد واحد من كتبها ونشرها في أوقات سابقة في 

                             .) صفحة٣٤٨(القطع المتوسط وبعدد صفحات بلغ 

 وقام الفنان وحمل غالف الصفحة الداخلية لعنوان الكتاب خط المؤلف لها 

التشكيلي حكم الكاتب بتصميم الغالفين الخارجي والداخلي للكتاب موضحا بنماذج 

  .خطاطا  الستين  الذين فاقت أعدادهم  ر للخطاطينخطية وصو

وحاصل على )  م١٩٥٧( ويذكر أن المؤلف من مواليد الموصل سنة 

وهو رئيس مهندسين ) م١٩٧٩(جامعة الموصل سنة /البكالوريوس بالهندسة الميكانيكية

م ومجاز من شيخ الخطاطين العثمانيين حامد اآلمدي سنة ٢٠٠٢أقدم منذ العام 

) الموصل(فرع نينوى / وترأس الهيئة اإلدارية لجمعية الخطاطين العراقيين )م١٩٧٨(

بدورتها الخامسة وله أربعة كتب تتحدث عن الخط والخطاطين والخطاطات في 

  :وهي) منها هذا الكتاب(الموصل 

يحتوي على تراجم وسير فاقت في  )أنموذجا  الموصل وجمهرة خطاطي النسخ. ١

من القرن الرابع الهجري ولحد   ين مبدعا خطاطا وخطاطةالمائة والعشر  أعدادها

ويحمل رقم (في دار بن األثير للطباعة والنشر بجامعة الموصل   وطبع الكتاب(  أالن

  ).٢٠١١لسنة ) ١٣١٩(اإليداع بدار الكتب والوثائق ببغداد 

يبحث في طبقات الخطاطين في الموصل منذ فتح  )جمهرة الخطاطين الموصليين.٢

  ).في مرحلة اإلعداد النهائية( ولحد اآلن )  هجرية١٦(ل سنة الموص

من   ترجم فيه ألكثر من عشرين )تراجم الخطاطات الموصليات المعاصرات.(٣

  ).ينتظر الطباعة حاليا(خطاطات الموصل في الوقت الحاضر

وللمؤلف العديد من البحوث الفنية والخطية والتراثية في الصحف والمجالت    

وحاليا عضو الهيئة االستشارية لمجلة الموصل   هو باحث علمي وتراثيالعراقية و

  .التراثية التي تصدر عن دار المازن للطباعة
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 صفحة من الحجم الكبير، وقد طبع ٤٢٣يشغل الكتاب مساحة ورقية قدرها 

  . م٢٠٠٨في دمشق عام 

يشتغل الكتاب على ما توفر من فن التصوير لأليقونات اإلنجيلية التي أنجزها 

طوا أديرة سهل نـينوى من بغديدا، وبارطلى، وباعشيقا، في العقود الرهبان اللذين قن

األولى من القرن الثالث الميالدي، ممن اعتمدوا في مصوراتهم على ما ورد في 

  . الكتاب المقدس من آيات وأحداث دينية أو تاريخية

ولعل هذه المصورات تحكي بلغة الظل والضوء، والخط واللون، ولغة الجسد 

  . والعواطف والوجدان، الحاجات الروحية لإلنسان في مختلف العصورواالنفعال،

ينطلق هذا الكتاب من منظور دراسة الفن السرياني من خالل األيقونات 

اإلنجيلية ومتابعتها بالتحليل والمقاربة، مع أيقونات أخرى عاشت في محيطها، 

تعمق في ميدان الفن وتلمست موروثات بيئتها، وتكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة ال

الشرقي القديم، فضالً عن أن حضارة السريان من الفنون التي عاشت في ظل 

إمبراطوريات عظمى تالحقت عبر التاريخ، وقد كان السريان من أهم األقوام الشرقية 

القديمة التي ورثت الفنون القديمة، ولعل هذا الفن أخذ مساره بمجيء المسيحية، فضالً 

ر الفنون األخرى في بالد الشرق القديمة التي سيطرت عليها عن أرثها لمظاه

  . اإلمبراطوريات الساسانية والبيزنطية، ثم العرب المسلمين
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، فضالً )الشكل(لقد حملت األعمال الفنية المقدمة العناصر المكونة للصورة أو 

عن كونها تنقل األحاسيس المتباينة، وهذا يؤدي إلى بالباحث إلى البحث عن صراع 

  :المتناقضات في العمل الفني، ويثير في نفسه تساؤالً

  لماذا رسم الفنان البدائي والوسيط حياة المسيح؟ 

ولعل هذا السؤال سيبقى معلقاً في طيات البحث العلمي التاريخي؛ ألن الفنان 

ئي أو الوسيط لم يجد سوى ورقة وقلم ليشكل منها صورة، لذا نجد أن هذا الفن قد البدا

  . كان دواء ليقف أمام التساؤل المطروح

لقد حرص الكتاب على جمع مادته واستقراء نصوصها وتحليلها، ثم توليفها 

  .وتنظيمها باالستعانة بمختلف المراجع واألفكار التي أفاد منها في الجوانب المختلفة

، وقد المضامين التاريخية والفنية: قسم الكتاب إلى بابين، تضمن األول منها

، والذي السريان والتاريخقسم هذا الباب إلى أربعة فصول، بحث الفصل األول في 

ركز فيه على مدينة الموصل في العهد األتابكي، وكذلك على المسيحيين في تلك 

أما الفصل . ة، والمخطوطات المصورةالعهود، فضالً عن اإلشارة إلى بعض األدير

، إذ تناول الشكل والمنظور، والرقش والتجريد، الفن والسماتالثاني فقد بحث في 

، الذي أخذ الصورة والرموزوبحث الفصل الثالث في . وعنصر السيادة في الصورة

على عاتقه قراءة بعض األيقونات السريانية من حيث داللتها وما تحيل إليه من 

 الرئيسة لتلك الحقبة بالنظر إلى العناصر الفنيةوكذلك حدد الفصل الرابع . رموز

  . الجوانب المعمارية والهندسية، والزخارف والخطوط المضفورة

، الذي قسَم إلى خمسة البناء الشكلي لأليقوناتأما الباب الثاني فقد ركز على 

 ثم قرأ الفصل الثاني ،أيقونات البشارة والميالدفصول، إذ قرأ في الفصل األول منه 

أيقونات دروب اآلالم ، أما الفصل الثالث فقد قرأ أيقونات المعجزات والشفاءات

، وركز الفصل أيقونات الظهور والتجلي، وقرأ الفصل الرابع والصلب والقيامة

  . أيقونات من الليتورجيا السريانيةالخامس على 
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يعد نظام الزواج من أهم األنظمة االجتماعية بوصفة الرابطة المشروعة بـين            

الجنسين، فعن طريقه تتحقق سالمة األوضاع االجتماعيـة وبقـاء النـوع والـسمو              

  .ق مع القيم اإلنسانيةبالعالقات بين الجنسين إلى مستوى المشروعية بشكٍل يتف

فالزواج هو الصورة الشرعية التـي تـضمن تحقيـق التواصـل الجنـسي                

واالجتماعي والثقافي بين الذكور واإلناث في المجتمع وعن طريقه تتكـون األسـرة             

وهي المؤسسة االجتماعية األساسية في المجتمعات اإلنسانية والتي ال يمكن أن تتحقق            

ة ومتينة بشكٍل يؤدي إلى صالح المجتمع واستمراره إال من       ويتم بناؤها على أسٍس ثابت    

  .خالل الزواج

لقد بدأت طائفة من المشكالت االجتماعية تظهـر نتيجـة تـأثير التغيـرات                

التكنولوجية الثقافية الجارية وكان من بين تلك المشكالت مشكلة تأخر سن الزواج وما             

اعي بصورة عامة، ومن هنا تأتي أهمية       يتركه من آثاٍر سلبيٍة في الفرد والنظام االجتم       

البحوث االجتماعية التي يمكن في ضوئها تشخيص المشكالت االجتماعيـة ووضـع            

السياسات للتعامل معها على نحٍو يخفف من آثارها ويقلص من نتائجها الـسلبية فـي               

  .الحياة االجتماعية

عية والنفـسية   اآلثار االجتما (ما سبق كان مقدمةً لرسالة الماجستير الموسومة          

تقـدمت بهـا    ) دراسة ميدانية في جامعة الموصل    / لتأخر سن الزواج لدى الموظفات    

/ كليـة اآلداب  / الطالبة نبال فوزي محمود لنيل شهادة الماجستير في جامعة الموصل         

قسم علم االجتماع، وكانت بإشراف األستاذ المساعد الدكتور صـباح أحمـد محمـد              
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صـفحة فـضالً عـن      ) ١٢٢(تكونت الرسالة مـن     ، و ٢٠٠٥النجار، في آذار عام     

  .الملخصين باللغة العربية واإلنكليزية

لقد تضمنت الرسالة خمسة فصول في بابين األول نظري والثاني ميداني، أما              

الباب النظري فقد كان في ثالثة فصول تضمن الفصل األول منهـا تحديـد مـشكلة                

  -: تمثلت بما يأتيالدراسة وأهميتها فضالً عن أهداف الدراسة التي

 التعرف على أهم اآلثار االجتماعية والنفسية لتأخر سـن زواج الموظفـات فـي               -١

  .جامعة الموصل

 بيان أثر عدد المتغيرات المرتبطة بالمبحوثات في استجاباتهن لآلثار االجتماعيـة            -٢

  .والنفسية لتأخر سن زواجهن

ي تأخرن عن سـن الـزواج        دراسة اتجاهات وحدات المجتمع نحو الفتيات اللوات       -٣

وقد أعطت الباحثة توضيحاً لمصطلح الفتيات إذ أنها قصدت منه في رسالتها هذه فئة              (

  ).الموظفات غير المتزوجات في جامعة الموصل

وكانت الدراسة قد واجهت بعض الصعوبات منهـا مـثالً، قلـة المـصادر              

 الموضـوع،   والمراجع التي تخص موضوع الدراسة وندرة الدراسات الـسابقة عـن          

وكذلك عانت الباحثة من عدم تعاون عدد من الفتيات معها ال سيما عند إجاباتهن عـن      

األسئلة المطروحة أثناء المقابلة لحساسية الموضوع، فضالً عـن صـعوبة صـياغة             

األسئلة االستبانية بخاصة ما يتعلق منها باستعمال المفاهيم والمصطلحات مثل العـادة            

كـن  " الموظفـات "ه ذلك، ناهيك عن أن الكثير من الفتيـات          السرية والجنس وما شاب   

ينكرن أمر تأخرهن عن الزواج ويدعين أنهن هن الرافضات للـزواج، وهنـا نـود               

اإلشارة إلى مسألتين مهمتين األولى علمية منهجية إذ أن الباحثـة لـم تُفـِرد مبحثـاً                 

 فقط في المبحث األول     لمصطلحات الدراسة ومفاهيمها بل أنها اكتفت بتعريف الزواج       

من الفصل الثاني وكانت لم تُِشر إلى التعريفات األخرى الموجـودة ضـمن عنـوان               

الدراسة، وكذلك لم تُحدد أي عمر أو سن سواء للفتيـات فـي المجتمـع بعامـة أو                  

للموظفات في الجامعة بخاصة نستطيع أن نحكم من خالله على الفتاة أو الموظفة بأنها              

 وأنها دخلت مرحلة العنوسة، أما المسألة الثانية فإنهـا شخـصية            تأخرت عن الزواج  
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تتعلق بالباحثة نفسها، فالباحثة كانت غير متزوجة بل وهي متأخرة في الزواج مع ذلك              

أقبلت بجرأة وشجاعة لتناول مثل هذا الموضوع وذكرت العديد من المسائل المتعلقـة             

ريٍف أو تزييٍف للحقائق ودون     بموضوع دراستها بتجرد وموضوعية وواقعية دون تح      

خجٍل أو إحراٍج في إظهار الصورة الحقيقية للفتاة بعد تأخر زواجهـا واآلثـار التـي                

  .يتركها هذا التأخر عليها

أما الفصل الثاني من الدراسة فقد كان في ثالثة مباحث تنـاول األول منهـا               

ـ     (تعريف الزواج ودوافعه     ان العـاطفي، الـضغط     الجنسية، الدينية، دافع التقاليد، األم

االقتصادي، الضغط االجتماعي، دافع األمومة، المحافظة على رابطـة النـسب بـين             

، فيما اختص المبحث الثاني بفوائد الزواج للفرد، في حـين  )البشر، وأخيراً دافع الحب 

  .كان المبحث الثالث قد تضمن فوائد الزواج للمجتمع

ذ اهتم األول منها في البحث عن       وكان الفصل الثالث أيضاً في ثالثة مباحث إ       

االجتماعيـة  (أسباب تأخر زواج الفتيات، إذ تحدثت الباحثة عن مجموعة من العوامل            

وأشارت إلى أن نتاج تفاعل هذه العوامـل وترابطهـا          ) والثقافية واالقتصادية والنفسية  

المؤثرة في تـأخير سـن      " األسباب"وتشابكها وتعقيدها هو الذي يرسم حدود موضوع        

لزواج لدى الفتيات، أما المبحث الثاني من الفصل الثالث فقـد تنـاول أهـم اآلثـار                 ا

الفتاة وأسرتها  (من جانب التأثير على     " الموظفات"االجتماعية لتأخر سن زواج الفتيات      

، في حين كان المبحث الثالث من الفصل قد تضمن أهـم اآلثـار النفـسية       )ومجتمعها

احثة في هذا المبحث عـن مـا أوجدتـه البحـوث            لتأخر زواج الفتيات، وتحدثت الب    

والدراسات والكتب النظرية من ما يمكن أن يصيب الفتيات من غير المتزوجات مـن              

األمراض العصابية  : أمراٍض واضطراباٍت وما شابه ذلك في حال تأخر زواجها ومنها         

، ")القلـق النفـسي   "، األمـراض النفسجـسمية      "الوسـاوس "القلق، الكآبة، القـسرية     (

واالضطرابات السلوكية المتمثلة باالنحراف الجنسي، واألمـراض العقليـة، وأخيـراً           

  .مشكالت اإلنجاب

وفيما يخص الباب الثاني من الدراسة فقد تضمن فصلين هما الرابع والخامس،              

اختص الفصل الرابع باإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية إذ اسـتخدمت الباحثـة            
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، أما بالنسبة لعينـة     "المسح بالعينة "المسح االجتماعي وتحديداً    المنهج المقارن ومنهج    

الدراسة فقد اختارت الباحثة عينتين اختيرتا بالطريقة القصدية وتمثـل حجـم العينـة              

ـ  وحدة من الموظفات مقسمة على شكل وحدات لتشمل الموظفات في          ) ١٢٥(األولى ب

ثانية فقد تحدد بعينة من المجتمع      كل الكليات والدوائر في جامعة الموصل، أما العينة ال        

وحدة اشتملت على أساتذة الجامعة واألطباء النفسانيين ورجال        ) ٥٠(العام وتكونت من    

الدين والمثقفين في االختصاصات المتنوعة وكانت أيضاً مقسمة على شـكل وحـدات            

لكي تكون أكثر شموالً، وهنا نسترعي انتباه القارئ للنص إلى مسألة مهمـة هـي أن                

لباحثة ذكرت السن أو العمر المتأخر للزواج وحددته اعتماداً على آراء عينة الحـوار      ا

ـ    سنة، ولكنها ذكرت ذلك في الفصل الرابع من الدراسة         ) ٢٩(والخبراء في المجتمع ب

بينما كان األجدر بها واألفضل أن تشير إلى مثل هذه النقطة في مقدمـة الدراسـة أو                 

هداف ليتسنى للقارئ فهم تحديد عمر العينة قبل الدخول         تحديد المشكلة أو حتى في األ     

إلى الجانب النظري للرسالة أي في بداية قراءته للرسالة وليس في منتصفها، وفيمـا              

يخص مجاالت الدراسة فقد انحصر المجال المكاني في جامعـة الموصـل وبعـض              

لمشار إليهما في   كلياتها ومراكزها العلمية، أما المجال البشري فقد ضم نوعي العينة ا          

 إلـى   ٢٠٠٤/ ٨/ ١األسطر القليلة السابقة في حين امتدت المدة الزمنية للدراسة من           

، وكانت أهم أدوات الدراسة هي االستبانة، والمقابلة للحصول علـى           ٢٠٠٤/ ١٠/ ١

نتائج أدق وأفضل، والمقياس الذي أعدته الباحثة لدراستها والذي يحتوي على فقـرات             

راسة والذي كان شامالً لكل جوانـب الموضـوع، وكانـت أهـم             تتعلق بموضوع الد  

اختبار مربع كاي إليجاد الفروق بين      (الوسائل اإلحصائية المستخدمة في الدراسة هي       

إليجاد الفـروق لمتغيـرات الدراسـة،       " T-test"إجابات عينة المجتمع، واختبار ت      

الستخالص أهم اآلثـار    ومعامل ارتباط سبيرمان الستخراج الثبات، والتحليل العاملي        

  ).االجتماعية والنفسية المؤثرة في تأخر زواج الفتيات

وتضمن الفصل الخامس على أربعة مباحث تضمن األول منها البيانات األولية             

 اآلثـار   -الخاصة بوحدات الدراسة، أما المبحث الثاني فقـد تـضمن فـي الفقـرة أ              

 أثـر   - الدراسة، وفي الفقـرة ب     االجتماعية والنفسية الناجمة عن تأخر زواج وحدات      
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متغيرات الدراسة في اآلثار االجتماعية والنفسية لوحدات الدراسة، وفي المبحث الثالث           

تتحدث الباحثة عن تأخر زواج الفتيات في نظر عينة المجتمع، فـي حـين اقتـصر                

  .المبحث الرابع على نتائج الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها

  -:صلت إليها الباحثة في دراستها هيوكانت أهم النتائج التي تو

 إن اآلثار االجتماعية والنفسية لتأخر الزواج بالنسبة للفتيات تحددت في خمسة            -:أوالً

عشر عامالً يمثل كل منها عامالً رئيساً ويرتبط بكل عامـل رئـيس مجموعـة مـن       

ـ    " الفرعية"اآلثار الثانوية   : العوامل الثانوية أي   سي للفتـاة   في الجانب االجتماعي والنف

المـشاعر الـسلبية للفتـاة      : (غير المتزوجة التي تقدمت في العمر، وتلك اآلثار هي        

، العامل النفسي األسري أو الضغط األسري،       "االستنفاذ االنفعالي "المتأخرة في الزواج    

الرغبة الجنسية، تجنب اآلخرين نتيجةً للتحسس الزائد، التـأزم النفـسي والتـسامي             

الصراع النفسي، القصدية فـي الـسلوك االجتمـاعي، الموقـف           بالغريزة الجنسية،   

االجتماعي والتعرض للتحرش، سوء التوافق االجتماعي، الحرمان من دور األمومة،          

السلوك التعويضي، الخوف من المستقبل، النـدم المـوقفي، اإلفـراط فـي الـسلوك               

، وهنا بحسب   )اقةاالجتماعي التعاوني لجذب انتباه اآلخرين نحوها، االفتقار إلى الصد        

إشارة الباحثة تحقق الهدف األول من الدراسة في بيان اآلثار االجتماعيـة والنفـسية              

  .لتأخر سن زواج الفتيات الموظفات في جامعة الموصل

 بعد إجراء االختبارات اإلحصائية على متغيرات الدراسة األربعة لبيان أثرهـا          -:ثانياً

ى فقرات األداة الخاصة باآلثار االجتماعيـة       في اختالف استجابات وحدات الدراسة عل     

والنفسية لتأخر سن زواجهن، اتضح لنا عدم وصول الفروق المعنوية بين فئات مقارنة             

إلى مستويات الثقة   " العمر والمؤهل الدراسي والشريحة االجتماعية    "المتغيرات الثالثة   

انت القيمـة التائيـة     وك) ٠,٦٤٥(اإلحصائية، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة للعمر        

أما القيمة التائية المحسوبة للشريحة االجتماعية      ) ٠,٥٩٩(المحسوبة للمؤهل الدراسي    

مع مالحظة الفرق ألثر سنوات الخدمة إذ كانت القيمـة التائيـة            ) ٠,٠٧٢(فقد كانت   

  .، وهنا تشير الباحثة إلى تحقيق الهدف الثاني من دراستها)٣,٤٦٦(المحسوبة 
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إجراء االختبارات اإلحصائية للبيانات المستمدة من عينة المجتمع تبين أن           بعد   -:ثالثاً

الفروق في اتجاهات وحدات المجتمع تجاه الفتيات اللواتي تأخرن عن سن الزواج لـم              

تحدث مـشاكل مـستقبلية     : (تصل إلى مستويات الثقة اإلحصائية في المجاالت اآلتية       

أخرة، إن الفتاة غير المتزوجة تكون عالقاتها      عائلية للفتيات اللواتي يتزوجن في سٍن مت      

باآلخرين سيئة مما تؤثر في طبيعة العالقات االجتماعية في المجتمـع، تـأخر زواج              

، مع مالحظة وجود فـروق فـي اتجاهـات          )الفتيات يؤثر في ضعف الوازع الديني     

ت وحدات المجتمع تجاه الفتيات اللواتي تأخرن عن سن الزواج فيما يتعلـق بالمجـاال             

إن الفتاة التي تتزوج في سٍن متأخرة تكون غير قادرة على تربيـة األطفـال               : (اآلتية

بشكٍل سليم، يرى الناس أن العازبات اللواتي ال يتزوجن يـشكلن مـصدر خطـورة               

، وكان الفرق لصالح غير الموافقين، بينما كان الفرق لـصالح           )أخالقية على المجتمع  

إن النظرة السلبية إلى الفتاة غيـر المتزوجـة         : (اآلتيةالموافقين فيما يتعلق بالمجاالت     

تسبب مشاكل اجتماعية ونفسية لها، يؤثر تأخر سن زواج الفتيـات فـي الخـصوبة               

  ).السكانية في المجتمع

اعتماداً على ذلك تشير الباحثة إلى أن نظرة المجتمع ال تتصف بالسلبية تجاه               

إن النظرة السلبية إلى الفتـاة غيـر        (اء  الفتيات اللواتي تأخرن عن سن الزواج باستثن      

المتزوجة تسبب مشاكل اجتماعية ونفسية لها، يؤثر تأخر سـن زواج الفتيـات فـي               

، وبهذا فهي تقف عند مناقشتها للهـدف الثالـث مـن            )الخصوبة السكانية في المجتمع   

  .الدراسة بحسب إشارتها لذلك

لباحثة بمجموعة من   وبعد الوقوف على آثار تأخر سن زواج الفتيات خرجت ا           

  -:التوصيات والمقترحات إذ أوصت الجهات المسؤولة بما يأتي

 مبادرة الفتيات إلى الزواج متى ما تيسر لهن أمره، وأن ال يتعلقوا بآمال وأحـالم                -١

وخياالت وأوهام وطموحات ومثاليات بما يَعبر عنه بتأمين المستقبل، كما تدعو إلـى             

  .بقدر اهللا سبحانه وتعالى والعمل باألسباب الشرعيةالصبر واالستعفاف والرضا 

 حث أولياء األمور على تقوى اهللا عز وجل فيما تحت أيـديهم مـن بنـات وأن                  -٢

يبادروا في تزويجهن متى ما تقدم األكفاء في دينهم وخُلُِقِهم، وأن ال يغالوا في مهـور                
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ة وخطب صالة الجمعة    بناتهم وفي تكاليف الزواج، وذلك عن طريق اإلرشادات الديني        

  .وفي المناسبات الدينية

 القبول بمبدأ تعدد الزوجات بوصفه نظاماً إسالمياً مشَرعاً من اهللا عز وجل لعالج              -٣

مشكلة تأخر سن الزواج لتالفي مشكلة التفاوت الديموغرافي ما بين الذكور واإلنـاث             

  .في المجتمع

بطالة وزيادة دخول الشباب ليتسنى      حث المسؤولين في الدولة على القضاء على ال        -٤

لهم الزواج، فضالً عن ذلك يمكن إعانة الشباب عن طريق تقديم تسهيالت بالحـصول           

  .على السلع المعمرة بأسعاٍر مناسبة أو باألقساط

 حث ميسوري الحال في المدينة على بناء عمارات سكنية ذات مواصفات قياسـية       -٥

  .جيرها للمتزوجين حديثاًكما هو الحال في كثيٍر من الدول وتأ

 فتح نادي أو مركز في الجامعة إللقاء محاضرات وندوات تثقيفية عـن الـزواج               -٦

  .وأهميته

  . إجراء دراسات مقارنة في محافظات أخرى في العراق-٧

 إجراء دراسة عن اآلثار االجتماعية والنفسية لتأخر سـن زواج الـشباب بغيـة               -٨

  .سلبية في المجتمع العراقيالوقوف على نتائج هذه الظاهرة ال
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