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لعشرين دوراً بارزاً   لقد كان للمدرسات في الموصل ابان الفترة من منتصف القرن ا          
في تأسيس العديد من المدارس المتوسطة للبنات في داخل وخارج مدينة الموصـل وقـد               
بذلن جهوداً كبيرة والقين متاعب جمة إدارياً وتعليمياً استطعن تجاوزها  بنجاح في إطار              

  .تعزيز المسيرة التربوية والتعليمية 
  

Abstract  
Intermediate school for girls in the second half of the twentieth 
century    ( A study of the collected symbol in established stage ) 
 Dr. Thanoon .y. Altaee 

 
The girls teachers in Mosul in the half twentieth century a high role in 
established many intermediate schools for girls in and out Mosul city . 
we grant a big effort and faced a big problems to executive and 
educational we can to cross successfully in the frame work to 
inherence educational .    

  

                                           
 مدير مركز دراسات املوصل / استاذ مساعد  *
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òß‡Ô¾a:  

      شهدت مدينة الموصل وأقضيتها تأسيس العديد من المدارس المتوسطة في النـصف         
الثاني من القرن العـشرين،وذلك تلبيـة لـضرورة نـشر التعلـيم فـي عمـوم لـواء                   

وقد كانت تلك الفترة تزخر بعدد وافر من المدرسات الـدؤوبات           .الموصل آنذاك )محافظة(
وفي هذه الدراسة نهدف إلى إضاءة       .في تدعيم مسيرة التعليم   الالئي بذلن جهوداً متواصلة     

جانباً من مرحلة تأسيس بعض المدارس المتوسطة للبنات وكيفية التغلب على المعوقـات             
والحؤول دونها من خالل تلك النخب وإدارات المدارس ومن رائدات التعليم في الموصل             

  .عليم في الموصل في العصر الحديث وتشكل جزءاً من دراسة تاريخ الت. أبان تلك الفترة
   وارتكزت دراستنا على الملفات األساسية ووثائقها المتعلقة بعدد من المدارس في داخل            
المدينة وخارجها،وهذه الفترة تعد زاخرة بالعطاء والمكابدات والمزيـد مـن المتابعـات             

لموصل كما سنرى في    اإلدارية والعلمية لتعزيز المسيرة التربوية والتعليمية في مدارس ا        
  .نماذج منها 

pbäjÜÛ@kÈ“Ûa@òİìnß@ @

وشغلت المدرسة بناية مؤلفة من دارين متجاورين مستأجرين في         ١٩٥٩  أسست سنة       
وباإلطالع على تقرير المفتش التربوي عبد القادر جميل الذي زار . منطقة شارع العمرية 
 رسـم صـورة عـن أوضـاع          يمكننا ١٩٦١ نيسان   ٨ آذار و    ٢٥المدرسة خالل الفترة    

منهـا  )١٤(غرفـة )٢٣(فهي تـضم    " المدرسة المختلفة خالل السنوات األولى لتأسيسها،       
صغيرة،وساحة المدرسة ضيقة ال تصلح لممارسة األلعاب الرياضية بشكل نظامي،ونظراً          
لضيق البناية والصفوف،فإن كل ثالث طالبات جلسن على مقعد دراسي،أما عـن الكتـب              

غلبها قد وصلت في الوقت المناسب وتـم توزيعهـا بعـدد كـاٍف علـى                المنهجية فإن أ  
الطالبات،كما زودت المدرسة بخرائط متنوعة عن العراق،وجهزت أيضاً ببعض المـواد           
واألجهزة الفيزيائية،وبقيت حاجة المدرسة إلى مختبر كامل للكيميـاء ، ولـم يكـن فـي                

هـا كانـت منظمـة،وفي      المدرسة غرفة مخصصة للمكتبة،وان سجالت المدرسـة جميع       
المدرسة بعض التجهيزات الرياضية،وعن أماكن شرب الماء،فهناك أنبوب معدني يتصل          
به مجموعة من الحنفيات وهو يكفي نسبياً للطالبات واحتياجهم من شرب الماء، أما عـن               
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أماكن المرافق الصحية فهي موزعة بين البنايتين،وهي تقل نسبياً عن حاجة الطالبات غير             
لجنة العلوم االجتماعيـة والعلـوم   :وفي المدرسة عدة لجان ال صفية منها     .امها جيدة أن نظ 

الطبيعية  وقد نفذت األخيرة عدة لوحات،وهناك لجنة إسعاف الفقير ولها أنشطة إنـسانية              
متعددة منها، إكساء عدة طالبات متعففات بالمالبس الشتوية،فضالً عـن لجنـة للحـانوت        

ة تسعة شعب للصف األول وخمسة شعب للـصف الثـاني           وأخرى للرياضة،وفي المدرس  
وكانت نسبة النجاح في الـسنة      % ٩٩وإن نسبة الدوام بلغت      ) ٤٥٧( ومجموع الطالبات 

، وقد أوصـى المفـتش      " ولم يكن فيها غير الصف األول فقط        %٦٢هي  ١٩٦٠الماضية  
لمقبلـة  التربوي في ختام تقريره بضرورة معالجة موضوع بناية المدرسة فـي الـسنة ا             

  .)١(ألغراض سد حاجة المدرسة للتوسع الطبيعي في صفوفها 
       ويستفاد من المعلومات التي أوردها المفتش التربوي في تقريره،على أن المدرسـة            
بالرغم من حداثتها غير أنها تمكنت من تهيئة األجواء المناسبة ضمن المتاح لها،إلنجـاح              

ل طبيعي،وغدت المدرسة منذ السنة األولى متكاملـة        سير العملية التربوية والتعليمية بشك    
من حيث الكادر التعليمي وتوزيع الكتب المنهجية على الطالبـات وتـوفير المـستلزمات              

  . والمقاعد الدراسية وبشكل منظم
قد تألف من المدرسـات المبـين       ١٩٦١-١٩٦٠     وكان مالك المدرسة للعام الدراسي      
  :في الحصص كما يأتيتفاصيل اختصاصهن ومجموع نصابهن 

ــوع   االختصاص         االسم            ت مجمـ

  الحصص

ــوع  مجمــ

ــرات  المحاض

  اإلضافية

  -  -  -  )المديرة(فاضلة محمد علي  .١

  -  ٥  الحساب والهندسة  )المعاونة(وهبية عزيز  .٢

  ٢  ٢٤  اللغة العربية  علية الحافظ  .٣

  ٨  ٣٠  اللغة العربية  فصيحة داؤد  .٤
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  ٨  ٣٠  اللغة العربية  باغلطيفه حمدي الد  .٥

  ٣  ٢٥  اللغة اإلنكليزية  خوله احمد النجم  .٦

  ٨  ٣٠  اللغة اإلنكليزية  صفية ياسين  .٧

  منسبه٢  ٢٤  اللغة اإلنكليزية  شكرية مجيد التمر  .٨

  -  ٢٢  الجبر والحساب  مرضية عزيز  .٩

  -  ٢١  الحساب والهندسة  لطيفة محمود الصفار .١٠

  -  ٢٢  ساب والهندسةالح  صبيحة زين العابدين .١١

  ٥  ٢٧  الكيمياء والعلوم  أميره جميل  .١٢

  ٣  ٢٥  األحياء والعلوم  شبحة عبد الوهاب .١٣

  -  ٢٢  الجغرافية والتربية الوطنية  منيبة الخطيب .١٤

  ١  ٢٣  التاريخ والتربية الوطنية  ثابتة محمد الجلبي .١٥

التـــاريخ والجغرافيـــة   عالية توفيق .١٦
  والتربية الوطنية

١  ٢٥  

  -  ١٦  التربية الفنية واالقتصاد  ملكية شاكر .١٧

  منسبه  ١٦  االقتصاد  ساجدة خليل .١٨

  -  ١٤  الرياضة  اليزة بطرس .١٩

  )٢(منسبة-  ١٤  التربية الدينية  حجاز شريف .٢٠

 ونلحظ مدى االنتظام وسرعة تكملة الهيكل التعليمي من المدرسات لتغطيـة جميـع                  
ضمن الصفين األول والثاني،وإن المدرسة لم تحتاج سوى ثالث         الدروس في المدرسة ، و    

اللغة اإلنكليزية والتربية الدينيـة واالقتـصاد       (مدرسات منسبات لسد الشواغر فيها ولمواد     
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،وال ريب بأن ذلك التكامل والسرعة في تشكيل الهيكل التعليمي تـأتي بفعـل              )والرياضة
عاون والتنسيق مع مديريـة المعـارف فـي         الجهود المبذولة من لدن إدارة المدرسة والت      

من مجموع الطالبات   %٦٢الموصل،والذي انعكس على نسبة النجاح للسنة األولى وكانت         
ويمكـن أن تكـون     .في الصف األول،وهي نسبة مقبولة للسنة األولى من تأسيس المدرسة         

  . النسبة أعلى وفق ما توفر من المالك التعليمي
،وفي إطار اهتمـام طبابـة الـصحة المدرسـية          ١٩٦١     وفي منتصف العام الدراسي   

فقد جرى تلقيح طالبـات     .بتحصين الطالبات ضد األمراض الفتاكة والخطرة على صحتهن       
طالبة ضد مرض التيفوئيد،واعتبر اليوم التـالي للتلقـيح يـوم           )٤٥٧(المدرسة وعددهن   
نوا على الدوام   ومما يذكر أن طلبة المدارس كا     . ) ٣(عطله  ١٩٦١شباط١٣الخميس الموافق   

  ! يحبذون التلقيح ألن اليوم الذي يليه يكون عطلة
ولتعويد الطـالب علـى ممارسـة       .ومن التقاليد التي اتبعت في مدارس الموصل      

االدخار واالستثمار فقد وجد الحانوت التعاوني الشتراك الطالب والطالبات في أسهمه بعد            
عدة أسهم،وفي نهاية الـسنة تـوزع       تحديد سعر السهم الواحد،ويحق للمشترك المساهمة ب      

وفي هذا الـسياق فقـد وافقـت        .األرباح على المشاركين وجزء منها على الطلبة الفقراء       
مديرية المعارف على فتح حانوت تعاوني في متوسطة الشعب اعتباراً من كـانون األول              

سبعة وأربعون  ) ٤٧ ،٠١٠(١٩٦٠وقد بلغت أرباح الحانوت مع االشتراكات لسنة        .١٩٦٠
ثالثة وعشرون دينار وخمسمائة وخمسة     ) ٢٣ ،٥٠٥(دينار وعشرة فلوس خصص منها      

فلوس للطالبات المتعففات وقررت لجنة الحانوت شراء أحذية لعدد من الطالبـات بـسعر              
ثالثة وعشرون دينار وأربعمائة وثالثون فلساً،وتم توزيعهـا        ) ٢٣ ،٤٣٠(إجمالي مقداره   

  )٤(.ات المدرسة المتعففاتعلى ثالثة وثالثون طالبة من طالب
تـشرين  ٢٨وبعد قيام المفتش التربوي عبد الوهاب الركابي بزيارة المدرسة في           

قام بتدوين بعض المالحظات في تقريره حول احتياجات المدرسة ورفعهـا           ١٩٦١الثاني  
  -:الى مديرية المعارف حيث أجابت على تلك االحتياجات بما يأتي 

  .ة باألثاث المطلوبة فور استالمها من المتعهد  سنعمل على تجهيز المدرس-١"
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  . سنجهز المدرسة بمنضدة للمواد الكيميائية بعد انتهاء معاملة استالم األثاث -٢
  . سنجهز المدرسة بما سيتوفر لدينا من كتب للمكتبة -٣
  . سجالت الكتب المدرسية غير متوفرة في المخزن -٤
لمكتبة في الغرفـة الفارغـة وتـشجيع         يرجى العمل بتوصيات المفتش حول وضع ا       -٥

علية مـصطفى   (الطالبات على االستعارة ومسك سجل لهذا الغرض من قبل المدرسة           
وإشراف المعاونة على تنظيم وتأشـير زرع بعـض االصـص والـسنادين             )الحافظ

  . باألزهارمن قبل الطالبات
 الوزارة لـم  ، كما أن"سنعمل على شراء الكتب فور ورود التخصيصات من الوزارة      -٦

توافق على تخصيص مبلغ للوازم تدبير المنزل،وطلبت من إدارة المدرسـة صـرف             
كما طالبت الـوزارة مفاتحـة      .قسم من مبلغ النشاط على قسم من لوازم تدبير المنزل         

        )٥(بالقيام بالترميمات الضرورية )السيد بكر خياط(صاحب البناية المستأجرة
ت وحضورهن إلى المدرسة بشكل منتظم ومبكر،فقد   ومن أجل تسهيل دوام الطالبا    

هيأت إدارة المدرسة باصاً لنقل الطالبات من سكنة المناطق البعيدة عن المدرسة ذهاباً             
بـالنظر فـي إبـداء      )المرور والنقليات (وإياباً، وطالبت مديرية شرطة لواء الموصل     

 أبـدت مديريـة     حيـث )٦(التسهيالت المرورية للباص أثناء سيره في شوارع المدينة         
الشرطة عدم ممانعتها من مرور الباص في شوارع المدينة خـالل أوقـات الـدوام               

  .)٧(الرسمي على أن يحمل لوحة بارزة تشير إلى خدماته للمدرسة
وفي إطار توسيع مهام المكتبة في المدرسة وتوفير مستلزمات القراءة والمطالعة                  

لطيفـة  (مـت رئيـسة لجنـة المبيعـات         فقـد قا  .فيها،بعد إيجاد قاعة متخصصة لها    
خمسة وعـشرون دينـار وثمانمائـة       ) ٢٥ ،٨٥٠(بشراء كراسي للمكتبة بمبلغ   )الدباغ

ويستفاد من ذلك بأن أرباح الحانوت التعاوني في  )٨(.وخمسون فلساً من أرباح الحانوت    
  . المدرسة كانت تسخر بأوجه مفيدة وخيرية وذات فائدة لطالبات المدرسة كما الحظنا 

 ،قـدمت إحـدى     ١٩٦٣-١٩٦٢وبعد إجراء االمتحانات النهائية للعام الدراسي              
طلباً إلى مديرية التربية والتعلـيم مـن        ١٩٦٣حزيران  ١٩طالبات الصف الثاني في     
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خالل إدارة المدرسة،ترجو فيـه إعـادة النظـر فـي دفاترهـا اإلمتحانيـة لمـواد                 
ن معـدلها مـثالً بمـادة الهندسـة         وذكرت بـأ  )الجبر،الهندسة،الكيمياء،علم األحياء (

وبعد النظر في الطلب من قبل إدارة المدرسـة         %٩وحصلت باالمتحان النهائي    %٧٠
  -:كانت درجات الطالبة كما يأتي

  ستة وعشرون ٢٦الجبر 
  تسع درجات ٩الهندسة 
  سبعة وثالثون٣٧الكيمياء 
  )٩(.ثالثه وثالثون٣٣األحياء 

ون فـي بطاقـة الدرجات،ويبـدو أن        أي أن جميع الدرجات مطابقة لما هو مـد        
التقصير يقع على الطالبة لعدم تمكنها من إحراز درجات تؤهلها للنجاح في امتحان نهاية              

  .السنة
،فقد تقرر  ١٩٦٣-١٩٦٢وبعد انتفاء الحاجة من الدفاتر االمتحانية للعام الدراسي         

ـ            ١٩٦٤في شباط    ة مـن   أي بعد مرور سنة،تأليف لجنة إتـالف الـدفاتر وتألفـت اللجن
أي أن عمليـة  )١٠(لطيفة حمدي الدباغ وخولة أحمد النجم ورافده خليل البـزاز       :المدرسات

  . إتالف الدفاتر تكون بشكل منظم وبأشراف لجنة رسمية وليس اعتباطياً
ففي مطلع العام   .حرصت إدارة المدرسة على سير الدوام وانتظامه بشكل طبيعي        

ديرية التربية،بوجود مدرستّين تتمتعـان     أخبرت إدارة المدرسة م   ١٩٦٥-١٩٦٤الدراسي  
بإجازة والدة،وستستمر إجازتهما طيلة شهر تشرين األول،فضالً عن اإلجازات المحتملـة           
للمدرسات األخريات،وهذا ما يعرقل السيطرة على الطالبات بصورة صـحيحة وضـمان            

 الواحد طيلة   سير التدريسات بشكل طبيعي،لذا فقد اقترحت إدارة المدرسة االكتفاء بالدوام         
وجـدير بالـذكر أن مـدارس       )١٢(.وكان جواب المديرية بالرفض   .)١١(شهر تشرين األول    

ولغايـة الـساعة   ٨الموصل كانت تداوم مرتين في اليوم ، األول يبدأ في تمـام الـساعة           
حتى الساعة الثالثة وأربعون دقيقة ،ويتـضمن       ٢دروس والثاني من الساعة     ٤ويتضمن  ١٢

ون الدروس المسائية دروس ليست أساسية مثل الحياتية أو الرسـم أو   درسين وغالباً ما تك   
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وغير ذلك ،كما تتم المسابقات الرياضة واألنشطة الالصـفية         )اإلنشاء(الرياضة أو التعبير    
  . فيه أيضاً

طالبت إدارة المدرسـة مديريـة التربيـة        ١٩٦٦-١٩٦٥وفي مطلع العام الدراسي     
ع مظالت فـي المـوقفين الخاصـين بموقـف          بمفاتحة مصلحة نقل الركاب،بأهمية وض    

الحافالت قرب المدرسة،وإبداء المساعدة للطالبات في التنقل بالحافالت الحكومية من وإلى           
  )١٣(.وقد قامت مديرية التربية بذلك فعالً.المدرسة

وفي سياق تنظيم العمل اإلداري في المدرسة وبيان األعمال الموكلـة لكـل مـن               
أمر إداري من إدارة    ١٩٦٧اتبين،فقد صدر في مطلع العام الدراسي       المديرة والمعاونة والك  

  -:المدرسة بتوزيع المهام اإلدارية على الهيئة اإلدارية وكما يأتي
  واجدة شهاب:الكاتبة            فاضلة محمد علي:المديرة

    ك جميع السجالت الخاصة بالحسابات مس-١         اإلشراف على سير التدريسات-١
  ) المدرسية والحانوتالكتب(

    مسك سجالت المحاضرات-٢          مالحظة الطالبات وضبطهن-٢
  إعداد جدول توزيع الدروس-٣           متابعة نظافة المدرسة -٣
  اإلشراف على الوثائق المدرسية-٤           توزيع الدروس على المدرسات-٤
  عمال أخرىكل ما يعهد لها من أ-٥    تقديم اإلحصائيات المطلوبة -٥
  نهى محمود:الكاتبة          اإلشراف على الدوام-٦
  إرسال جميع الكتب الصادرة إلى جهاتها-١           اإلشراف على النشاط المدرسي-٧
تسجيل الكتب الواردة في الملفات الخاصة      -٢  اإلشراف على السجالت المدرسية-٨
  بها
ات الرياضية وكل ما يتعلق     مسك حساب -٣            اإلشراف على مجالس األمهات-٩
   بمستندات الصرف على النشاط المدرسي المدرسية      اإلشراف على كافة األمور-١٠
  مساعدة الكاتبة األخرى بالوثائق المدرسية-٤                                              
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      نجاة حميد جرجيس:المعاونة
  هد إليها من أعمال أخرىكل ما يع-٥  تسجيل الطالبات في سجل القيد-١
  تسجيل الدرجات في سجل الكارت والقيد-٢
  مسك سجالت الدوام وضبط الغياب-٣
  إعداد جداول الدروس األسبوعية-٤
                                           )١٤(.مساعدة اإلدارة بكل ما يعهد إليها من أعمال-٥

تنسيق األعمال بين الهيئة اإلداريـة منعـاً               إن هذا التوزيع للمهام يدلل على أهمية        
الزدواجية األعمال وتداخلها التي من شأنها إرباك عمل اإلدارة،وعليه فإن توزيع المهـام             
والمسؤوليات سيؤدي قطعاً إلى تسهيل وانسيابية عمل إدارة المدرسة بالـشكل المطلـوب             

م عـن خبـرة متراكمـة       فضالً عن انه ين   .والذي يؤمن تحقيق المسيرة التربوية وتطورها     
  . باألعمال اإلدارية عموماً من قبل اإلدارة المدرسية

      كما قدمت إدارة المدرسة في السنة ذاتها كشفاً تفصيلياً إلى مديرية التربية بمجموع             
طالبة موزعين على صفوف المدرسة وشعبها وكما       )٥٩٠(طالبات المدرسة البالغ عددهن     

  )١٥(:يأتي
  المجموع     ب         ج      د       هـ        و                     أ   الصف
  ٢٦٢            ٣٦        ٣٩     ٤٥    ٤٩        ٥٢      ٤١          األول
  ١٩٤                                ٥٧    ٤٢        ٤٨      ٤٧         الثاني
  ١٣٤                                ٢٩    ٣٤        ٣٦      ٣٥         الثالث

      ويلحظ مدى إقبال الطالبات على تكملة دراستهن المتوسطة،من خالل عدد الـشعب            
الستة في المدرسة والعدد الكبير للطالبات،وبتوسع ملحوظ عن الـسنوات الـسابقة،بعد أن             

ـ               شعب كانت أربع شعب،فضالً عن السمعة العلمية الجيدة التي عرفت بهـا متوسـطة ال
  . وإداراتها المتعاقبة التي اتسمت بالكفاءة الجيدة والحرص والمتابعة للطالبات
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 زيـادة عدديـة     ١٩٦٩-١٩٦٨    كما أن مالك المدرسة قد شهد مطلع العام الدراسـي           
مدرسة،ولم يكـن   )٢٣(تتناسب مع التوسع في عدد شعب المدرسة،حيث بلغ عدد المالك           

خطوة جيدة تفصح عن حرص اإلدارة بتغطية مالكهـا         وهذه  )١٦(.هناك شاغراً في المالك   
من المدرسات وعدم اإلبقاء على الشواغر بما يضمن سير العملية التربويـة والتعليميـة              

  . بالشكل الحسن
ãìí@xb¨a@òİìnß@ @

فـي  ) متوسطة الحـاج يـونس الحقـاً      (      صدر بيان تأسيس متوسطة اليمامة للبنات       
ين للصف األول،فضالً عن انضمام طالبات الـصفين        ،وتكونت من شعبت  ١٩٦٤أيلول  ١٥

حيـث أضـحت اليقظـة إعداديـة        . الثاني والثالث المتوسط من ثانويـة اليقظـة إليهـا         
لحين ١٩٦٤تشرين الثاني   ٢وباشرت المتوسطة دوامها في بناية ثانوية اليقظة في         )١٧(.فقط

وقد تألف مـالك    . اليقظة إكمال الترميمات في البناية المستأجرة للقسم اإلعدادي من ثانوية        
  :مدرسة كما موضح في التفاصيل التالية)١٥(المدرسة التدريسي من 

مجموع الساعات            الدروس التي بعهدتها  اسم المدرسة  ت

  األسبوعية

  -  إدارة المدرسة  نجاة يونس شريف  ١

  ٢١  العلوم،الكيمياء،األحياء،والصحة  حنان عيسى  ٢

  ٢١  لحساب،الجبر والهندسةالعلوم،ا  ماري متي كصوص  ٣

  ٢٢  الجبر والهندسة  سورية سليمان الصقال  ٤

  ٢٢  اللغة اإلنكليزية  خالدة إسماعيل الكتبي   ٥

  ٢٢  التاريخ،الجغرافية،التربية الوطنية  سعدية عبد الواحد  ٦

  ٢٠  اللغة اإلنكليزية  باكزة صديق احمد  ٧
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  ٢٤  اللغة اإلنكليزية  وداد حبيب عبد الفتاح  ٨

  ٢٢  التاريخ،الجغرافية،التربية الوطنية  ة عبد الرحمنخول  ٩

١
٠  

  ٢٤  اللغة العربية  سورية كامل محمود

١
١  

  ١٨  االقتصاد المنزلي،التربية الدينية  رافدة عبد المجيد فليح 

١
٢  

  ١٢  التربية البدنية  مهدية محمد عبوش

١
٣  

  ١٦  التربية الفنية،التربية الدينية  ملكية شاكر

١
٤  

وهي محاضرة  ٤  الفيزياء  يمانأديبة سعيد سل
  من ثانوية اليقظة

١
٥  

وهي محاضرة  ٦  الفيزياء  اليزة أسوفي
ــطة  ــن متوس م

  )١٨(.الكفاح

وبذلك المالك تكون إدارة المدرسة قد أكملت مالكها التدريسي لجميع الـصفوف               
األولى والثانية والثالثة،حيث تألف الصف األول من شعبتين والثاني كـذلك،أما الـصف             

لث فكان ثالثة شعب،ولذلك نجد التفاوت بين عدد الحصص المخصصة لكل مدرسـة             الثا
 حصة أسبوعياً،ومن أجل ملئ الشواغر األساسية،فقد       ١٢،٢١،٢٢،٢٤والتي تراوحت بين    

 ساعات  ٤استعانت إدارة المدرسة بمحاضرتين لدرس الفيزياء للصف الثالث لألولى منها           
 التربية إلى ضرورة تالفي الشاغر في مادة الفيزياء   ساعات ، وقد نبهت مديرية     ٦والثانية  

والتقليل من االعتماد على المحاضرات من المدارس األخرى وذلك باإليعاز إلى المدرسة            
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وفي هذا السياق ومن    )١٩(.اليزة أسوفي بتدريس المادة بدالً من توزيع المادة على مدرستين         
ا تمتعت المدرسة سعدية عبـد الواحـد        أجل عدم إحداث شواغر في المواد العلمية،وعندم      

بإجازة طويلة توزعت حصصها االجتماعيات بين كل من مديرة المدرسة نجـاة يـونس              
حصص والمدرسة خولة عبد الرحمن مدرسة االجتماعيات       ١٠حصة من أصل نصابها     ١٦

ومما يـذكر أن أجـور المحاضـرات اإلضـافية          )٢٠(.ساعة٢٨وغدا مجموع حصصها    
  )٢١(:كانت كما يأتي١٩٦٤هر تشرين األول والثاني وكانون األول للمدرسات خالل ش

  االسم  ت  مبلغ المحاضرات

  فلس         دينار

  المالحظات

               --  نجاة يونس شريف  -١

٢٤  

محاضراتها لشهر تشرين الثاني    
   ١٩٦٤وكانون األول 

ل محاضراتها لشهر تشرين األو     ٥            ٢٠٠  حنان عيسى  -٢
  ١٩٦٤والثاني 

محاضراتها لشهر تشرين األول     ١٠           ٤٠٠  سورية كامل محمود  -٣
  ١٩٦٤والثاني 

محاضراتها لشهر تشرين األول     ١١              -  وداد حبيب عبد الفتاح  -٤
  ١٩٦٤والثاني 

محاضراتها لشهر تشرين الثاني     ١٤              -  خولة عبد الرحمن  -٥
  ١٩٦٤وكانون األول 

محاضراتها في متوسطة الكفاح      ٢              -  باكزة صديق احمد   -٦
  ١٩٦٤للبنات

 دينار وأدناها دينارين ٢٤   يوضح الجدول التباين بين مبالغ المحاضرات اإلضافية أعلها 
ومرد ذلك كما هو واضح في عدد الحصص األسبوعية للمدرسات،والتي تفوق النـصاب             
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دة تدريسية إلى أخرى،وإن الزيادة الملفتـة بمـادة االجتماعيـات           المقرر والتباين من ما   
  .للصفوف الثالثة في المدرسة

    وانطالقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية ،وإشاعة أعمال البر واإلحسان من موسري           
مدينة الموصل،ولتشجيع العلم والتعليم،قام أحد أثرياء مدينة الموصل ، وهوالحاج هاشـم            

ببنـاء مدرسـة    )وهو صاحب أحد معامل األقمشة في المدينة      (١٩٦٥ع سنة   يونس في مطل  
ذات اثني عشر صفاً للبنات في منطقة الدندان ورغب الحاج هاشم يونس وأخـوه محمـد                

على المدرسة تخليداً لـذكرى والـدهما،ونظراً لوجاهـة         )الحاج يونس (علي إطالق تسمية  
 لألقدام على بناء مـدارس أخـرى ،         الطلب،وألجل أن يكون ذلك دافعاً لآلخرين ومشجعاً      

بدورها طالبت مديرية التربية وزارة التربية بالموافقة على تسمية المدرسـة بمتوسـطة             
وقد وجهت مديرية التربية شـكرها      ) ٢٣(وكانت موافقة الوزارة باإليجاب     )٢٢(الحاج يونس   

جـد مـن    ن:" للحاج هاشم وأخوه على مبادرتهم الخيرة تلك ومما جاء في كتاب الـشكر            
الواجب علينا أن نشيد بذكر مبرتكم المشكورة بتشييد بنايـة فخمـة وتقـديمها لـوزارة                
التربية،التخاذها متوسطة تحمل اسم والدكم المرحوم الحـاج يـونس سـليمان وتخليـداً              
لذكراه،إن عملكم هذا عدا كونه يحمل طابع البر واالعتراف بالجميل للمرحوم والدكم هو             

قد وقيتم شح النفس تمهيداً لعالكم في الدنيا واآلخرة،ودليل سـاطع           دليل ناصع على أنكم     
على عمق الشعور بالمصلحة العامة والمشاركة العملية في تحقيقهـا ومـا أنـدر الـذين                
يشاركون عملياً في تحقيق المصالح العامة،ولذلك كله نشكركم ونبارك مبرتكم داعـين اهللا             

لت نسخة من كتاب الشكر إلى جريـدة فتـى          وأرس" تعالى أن يوفقكم لكل خير ومكرمةً       
العرب وجريدة الهدف،للنشر تثميناً لتلك المبادرة وتحفيزاً لغيرهم مـن الغيـارى علهـم              

  )٢٤(.يسارعوا في الخيرات والمبرات
البقـر  (     وبالنظر لقرب المدرسة من شواطئ نهر دجلة ومرور سواق قطيع الماشـية           

المدرسة شكوى إلى مديريـة التربيـة،أفادت فيهـا         بمحاذاتها فقد رفعت إدارة     )والجاموس
،علـى طالبـات    ١٩٦٦حدوث اعتداءات متكررة بالكالم في مطلع شهر تشرين الثـاني           

المدرسة من قبل سواق قطيع الماشية،أثناء مرورهم في الشارع العام المـسمى بـشارع              
ن السير فـي  النور،وطالبت إدارة المدرسة بإشعار السلطات المختصة بمراقبتهم ومنعهم م       
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شارع المدرسة والعمل على تغيير مسارهم إلى طريق المسلخ القديم،وذلك حفاظـاً علـى              
وقد سارعت مديريـة  ! سمعة وأرواح الطالبات وخوفاً من حدوث نتائج قد ال يحمد عقباها         

التربية برفع الطلب إلى مديرية شرطة البلدة التخاذ ما يلزم بالمحافظة على سير الطالبات              
كما طالبت إدارة المدرسـة مـن       )٢٥(. عليهن وعدم تعرضهن لألذى والمضايقات     والحفاظ

مديرية التربية الموافقة على تغيير وقت بداية الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صـباحاً              
وجعله الساعة الثامنة والربع وذلك لبعد المدرسة وعدم وجـود الوسـائط الكافيـة لنقـل                

  )٢٧(. مديرية التربية على الطلبوقد وافقت)٢٦(.الطالبات صباحاً
تقدمت رئاسة صحة لواء الموصل بكتاب شكر واعتزاز        ١٩٦٩تشرين األول   ١٦    وفي  

  من طالبات المدرسة الالئي تبرعن بدمائهن ألخوانهن من المرضى والجرحى ،              ١٥لـ  
وتم شكر إدارة المدرسة والهيئة التدريسية على حث الطالبات والتعاون مـع لجنـة مـن                

  )٢٨(.صرف الدم التي قامت بزيارة المدرسة للحصول على دم المتبرعاتم
   وفي إطار تنظيم األعمال اإلدارية بين المعاونتين في المدرسة،فقد تم تقسيم األعمـال             

  :بينهما على الوجة التالية
األعمال الموكلة للمعاونة صفية صالح                   األعمال الموكلة إلى المعاونـة                            

  هه يحيى الحمداني وجي

هي المعاونة المختـصة بـشؤون      .١      بالوكالة–معاونة المديرة .١
  الطالبات

  إعداد جداول الدوام الرسمي.٢    إعداد الجداول على إختالف أنواعها.٢
  إعداد استمارات الطبابة.٣        إعداد سجل القيد.٣
ـ  .٤    القيام بالتبليغات وإعداد الكتب الرسمية.٤ ات اإلشــراف علــى الغيابـ

  واإلنذارات للطالبات
تسجيل محضر اجتمـاع مجلـس      .٥      التهيئة لالجتماعات الدورية.٥

  األمهات
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  إعداد وثائق النقل.٦      إعداد اإلحصائيات المطلوبة.٦
      اإلشراف على الجمعيات الالصفية .٧

  وإعداد كلماتها ونشاطاتها
التي تلقى      (إعداد كلمة يوم الخميس.٨  

                                                ) في تحية العلم 
   نتائج (إعداد سجل الكارتات.٩

  )٢٩().الطالبات الشهرية
 وبذلك أضحت إدارة المدرسة في تسيير األمور اإلدارية والتعليمية أيسر بعد تقـسيم                 

 العام والمعاونتين اتـضحت     العمل بين المديرة والمعاونتين،فمديرة المدرسة لها اإلشراف      
  .أعمالهما اإلدارية بعيداً عن تداخل المهام 

    وانطالقاً من حرص إدارة المدرسة على سالمة الطالبات وسمعتهن وعدم تعرضـهن            
ألي إساءة أو مكروه،فقد طالبت مديرية التربية بالموافقة على جعل دوام المدرسة دوامـاً              

أي بـدل أن    (ون تغيير في الحصص وساعاتها المقررة     واحداً وذلك بتقليص فترة الغداء د     
يكون الدوام أربعة دروس ويذهبن الطالبات إلى البيوت لتناول الغذاء والعودة السـتكمال             

وذلك لعدة أسـباب    )الدرسين المتبقيين،أن تقلص فترة الغداء وتكون الدروس الستة مباشرة        
ين للبنـين جـوار مدرسـتنا       وجود مدرسة متوسطة أم الربيع    " كما ورد في الطلب وهي    

وحرصاً على سمعتنا والمشاكل التي قد تعترض الطالبات أثناء سيرهن في الطريق ذهاباً             
إضافة لذلك وقوع المدرسة في منطقة بعيدة عن البلدة يكلف الطالبات أجـور نقـل               .وإياباً

كثيرة،عالوة على ذلك خلو الطريق المؤدي لها من المخازن واألسـواق عـدا البيـوت               
لسكنية والشوارع الفرعية الخالية والبساتين التي تـصلح إليـواء المعترضـين ظهـراً              ا

وسيارات المجزرة يتفق خروجها مع انتهاء الدوام عصراً،علماً بأننا سـوف نعاهـدكم أن       
  )٣٠(.. " نحافظ على النشاط الالصفي والفعاليات والسباقات

عية وحقيقية،فالمدرسـة تقـع فـي            إن ما أوردته إدارة المدرسة من مبررات هي واق        
منطقة الدندان السكنية وبعيدة عن األنظار وعلى الطالبات أن يقطعوا شارعاً طولـه مـا               



  

)١٦( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–sÛbrÛa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–‹Ð–@@QTSP@ç@OÂbj’@@RPPYâ 

يزيد عن الكيلو متر ونصف سيراً على األقدام من نهاية الدواسة إلـى المدرسـة،كما أن                
الجنسين في خروج طالب متوسطة أم الربيعين كان متزامناً مع انتهاء دوام الطالبات وكال 

مرحلة المراهقة،ويمكن توقـع حـدوث معاكـسات وربمـا مـشاكل بـين الطالبـات                
  .والطالب،وعليه فإن اقتراح إدارة متوسطة الحاج يونس كان وجيهاً بمخالفة دوام الطالب

     وقد شهدت المدرسة تطوراً ملحوظاً على صعيد زيـادة عـدد الـشعب للـصفوف               
 المدرسة من قبل الطالبات على الرغم من موقعها البعيـد           الثالثة،بفعل ازدياد اإلقبال على   

وذلك لسمعتها الجيدة ورصانة الهيئة اإلدارية والتدريسية فيها كما هو معلوم،وعلية ففـي             
أما الصف الثالث   )٤(والثاني)٥(بلغ عدد شعب الصف األول      ١٩٧٢-١٩٧١العام الدراسي   

طالبة مـوزعين   )٤١٩(صفوف  شعب،في حين غدا مجموع الطالبات لعموم ال      )٣(فأصبح  
  )٣١(: على الصفوف والشعب كما يأتي

  الثالث  الثاني  األول

  العدد  الشعبة   العدد  الشعبة  العددالشعبة       

  ٣٥  الثالث أ  ٣٨  الثاني أ  ٣٦  األول أ

  ٣٥  الثالث ب  ٣٧  الثاني ب  ٣٥  األول ب

  ٣٥  الثالث جـ  ٣٧  الثاني جـ  ٣٤  األول جـ

      ٣٠  الثاني د  ٣٥  األول د

          ٣٢  األول هـ

  ١٠٥  ١٤٢  ١٧٢  المجموع

    ويالحظ مدى التناسق في شعب كل صف من حيث عدد الطالبات،مع اإلشارة إلى أن              
وكانت زيادة الطالبات مضطردة في .أكثر الشعب عدداً هي الصف األول ثم الثاني والثالث       

أي ) ٥٠٨( بلـغ  ١٩٧٣-١٩٧٢السنة الالحقة،حيث أن عدد الطالبات في العام الدراسـي          
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المديرة نجاة  :مدرسة وهن )٢٢(طالبة،فضالً عن زيادة عدد مالك المدرسة ليكون        ٨٩زيادة  
يونس شـريف والمعـاونتين صـفية صـالح الجـواري ووجيهـة يحيـى الحمـداني                 

فائزة بهجت فؤاد ومعزز مصطفى العزاوي ومنى هادي محمد علي وسورية           :والمدرسات
 عمر وسلمى سليمان يوسف وراجحة قاصد محمد وبتول         كامل محمود وملكية محمد السيد    

فاضل النوري وسلوى عبد العزيز محمد ونازك محمد خليل الدباغ وعالية توفيـق أمـين            
ومجيدة مال اهللا الصقال وفريال الياس كوركيس وروجينة يوسف جدوة وناثرة عبد الجواد             

رس ميـسر محمـد     صالح وفرقد عبد العزيز وصفاء جالل وحييل سجون اسكندر والمد         
  )٣٢(.الفيضي

pbäjÜÛ@•ìÔÛc@òİìnß@ @

في قضاء الشيخان،في بناية مـستأجرة بمبلـغ مقـداره         ١٩٦٠      أسست المدرسة سنة    
ديناراً سنوياً،وهي صغيرة تضم ثالثة غرف فقط، اثنان منهما للتدريس واألخـرى            )٢٥٠(

وذكر في تقريره بأن ١٩٦١نيسان ١لإلدارة،وقد زارها المفتش التربوي إبراهيم المفتي في 
المدرسة بحاجة إلى خزانين للماء وثالثة سبورات وثالثة مناضـد للمدرسـات وأربعـة              
كراسي وألواح لعناوين الصفوف وستون كرسي للطالبات،وإن المدرسـة تـضم صـفين             

وإن المدرسـة حديثـة     %١٠٠،وإن نسبة الـدوام     )٢٦(طالبة والصف الثاني    )٤٠(األول
ة الشواغر في اللغة اإلنكليزية واالجتماعيات والرياضيات وكانت        التأسيس وتعاني من كثر   

الدروس موزعة لغير االختصاص والمدرسة خالية من األثاث واللوازم،ومن المفيد ذكره           
بأن متوسطة القوش للبنات قد انفصلت عن ثانوية القوش للبنين حيـث كانـت الطالبـات            

حظات التي أوردها المفتش التربوي،بأن     يدرسن مشتركاً مع الطالب،ويستفاد من تلك المال      
البناية غير مالئمة لتكون مدرسة نظراً لقلة عـدد الغـرف الـصالحة لتكـون صـفوفاً                 
للتدريس،فضالً عن عدم توفر ساحة لأللعاب الرياضـية،وقلة تـوفر الخـدمات المهمـة              

ان البد  للطالبات كما أنها غير قابلة الستيعاب طالبات وصفوف أخرى في السنة التالية فك            
وعليه فإن مديرية التربية قد أولت اهتمامها بمالحظات المفتش )٣٣(.بالتفكير في بناية أخرى

التربوي،وقامت بدورها بتوجيه مديرية اإلدارة المحلية،بضرورة تجهيز المدرسـة بكافـة           
أنواع الخرائط التعليمية والنماذج المجسمة مع األدوات الهندسية،وتأمين تجهيز المدرسـة           
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مختبرات بشكل كامل مع أدواتها الالزمة والعمل على تنفيذ مقترحات وتوصيات المفتش بال
  )٣٤(.التربوي والقيام بالبحث عن بناية أفضل للمدرسة

    وكما أسلفنا فإن المالك التعليمي في المدرسة عانى من كثرة الشواغر،إذ تألف مالكها             
وقد .المديرة وهي حديثة التخرج   من ثالث مدرسات إحداهن     ١٩٦٢-١٩٦١للعام الدراسي   

  )٣٥(:تحملن عبئ تدريس جميع المواد الدراسة وكما مبين تفاصيلها في أدناه
 عنـــــوان

  ةالوظيف

  األول  الدروس  اسم المدرسة

٣٦  

ــاني  الث

٢٦  

 الثالث 

١٨  

ــوع  مجمـــ

  الحصص

ــدد   عــ

  المحاضرات

ــد يرة مـــ
  المدرسة

ساهرة شـيت   
محمـــــود 

  التوتنجي

العلـــوم 
ــاء  الكيمي
ــاء  األحي

  لصحةا

٣    
٣  
٢  

  
  
  
٢  

  
  
  
١٠  

  
  
٤  

ــة  العربي
التــدبير 
  المنزلي  

٦  
٢  

٦  
٢  
  

٦      
١٢  

محمــد سـهام    مدرسة
  قاسم

ــاريخ  الت
  اإلسالمي

  ٢٤  ٢      

ــد    مدرسة ــى عب من
  المجيد التحافي

  

  الهندسة
  الحساب
  الجبر 
  الفيزياء

التــدبير 
  المنزلي

ــة  التربي
  الرياضية

٢  
٣  
  
  
  
  
٢  

٢  
١  
٢  
  
  
  
٢  

٢  
  
٣  
٣  
٢  
  
١  

  
  
  
  
  
  
٢٥  

  

    ١٦  ٥  ٥  ٦    اللغة اإلنكليزية  شاغر
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 ويالحظ ذلك الجهد الكبير الذي بذل من قبل أولئك المدرسات والمديرة بخاصـة،                    
فبالرغم من أعباء اإلدارة والمتابعات واألمور التنظيمية واإلدارية المطلوبة فـي مرحلـة             

 جميع مستلزمات إنجـاح     تأسيس المدرسة،والتي بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتوفير        
العلوم (العملية التربوية والتعليمية غير أنها إي المديرة اضطلعت بتدريس أربعة مواد هي             

حـصة  )٢٠(وهـي مـواد ذات اختـصاص،وبمجموع        )والكيمياء واألحيـاء والـصحة    
اللغـة  ( أسبوعياً،وكذلك المدرسة سهام محمد قاسم التي كلفت بتدريس ثالث مواد وهـي             

ساعة،وزميلتها منـى عبـد      ) ٢٤( وبواقع  )تدبير المنزلي والتاريخ اإلسالمي   العربية وال 
الهندسـة والحـساب والجبـر والفيزيـاء والتـدبير المنزلـي            (المجيد كلفـت بمـواد      

حصة أسبوعياً ويعد ذلك تفانياً كبيراً من لدن تلـك المدرسـات            ) ٢٥(وبواقع  )والرياضة
غير أن هذا ال يمنع من      .ملية التعليمة والتربوية  المؤسسات للمدرسة في سبيل االرتقاء بالع     

االستنتاج بأن النقص الحاد في عدد المدرسات وكثرة الشواغر في المواد العلمية،وتحميل            
المدرسات المار ذكرهم ذلك العبئ الكبير في تدريس المواد العلمية وفـي اختـصاصات              

طالبات ويربكهن وبخاصة فـي     سيترك آثاره السلبية على مستوى فهم واستيعاب ال       .متعددة
  . الدروس األساسية،األمر الذي استعدى معالجة فورية وجادة لتدارك األمر

   ولمعالجة جزء من مشكلة النقص في الكادر التدريس،فقـد اسـتعانت إدارة المدرسـة              
 ساعات ٥بالمدرس أمين ججو من ثانوية القوش للبنين،لتدريس مادة اللغة اإلنكليزية بواقع 

ياً لطالب الصف الثاني،وكذلك تم تنسيب المدرس وعد اهللا محمد جاسـم لتـدريس              أسبوع
-١٩٦٢وفي العام الدراسي    )٣٦(مادة التاريخ لطالب الصف الثاني وبواقع ساعتين أسبوعياً       

،توسعت المدرسة في عدد صفوفها وازداد عدد طالباتها فأصبح صف األول يضم            ١٩٦٣
الثالث،وبقيت عدد الساعات الشاغرة في مادة      شعب وشعبة للصف الثاني وأخرى للصف       ٤

  )٣٧(ساعة٢٢اللغة اإلنكليزية 
وبالنظر للمعاناة الكبيرة التي واجهت المدرسة والنقص الحاد في الكادر التدريـسي                  

تشرين ١٥في  ٥٥٩٦٤وكثرة الشواغر في المواد العلمية،فقد صدر األمر الوزاري المرقم          
للبنات مع ثانوية القوش للبنين،أي بالعودة إلى ما كانت         بدمج متوسطة القوش    ١٩٦٣األول  

علية المدرسة سابقاً وإلى ذات المشكلة فأن فصل المدرسة وتأسيس المتوسطة،كانت بمثابة            
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الحل لفصل الطالبات عن الطالب في التعليم المزدوج،ولذلك ال نجد غرابة حينما تقـدمت              
لى مديرية التربية والتعليم في لـواء       طالبة بطلب إ  )١٣٠(مجموعة من الطالبات وعددهن     

نحـن  " الموصل،يطالبن بعودة المتوسطة وفصلها عن الثانوية،ومما جـاء فـي الطلـب             
طالبـة،تبلغنا أن   )١٣٠(الموقعات أدناه طالبات متوسطة القوش للبنات والذي يبلغ عـددنا           

ه غيـر خـاف     المديرية قررت إلغاء مدرستنا والحاق طالباتها في ثانوية القوش للبنين،أن         
عليكم ما في ذلك من المحاذير في الدراسة مع البنين،نرجو منكم النظر بعـين العطـف                

  )٣٨(...".األبوي إلعادة فتحها ومواصلة الدراسة فيها
    وبعد دراسة الطلب وبيان األسباب الموجبة والموضحة فيه، أيدت مديريـة التربيـة             

لى إعـادة فـتح متوسـطة القـوش         وكذلك اُستحصلت موافقة متصرفية لواء الموصل،ع     
للبنات،وبموجبه أعادت وزارة التربية النظر في قرارها،وتقرر إعادة فتح المتوسطة مـرة          

على إن تداوم بشكل مـزدوج      ١٩٦٥-١٩٦٤واعتباراً من بداية العام الدراسي      )٣٩(.أخرى  
لتنـسيق  مع مدرسة القوش االبتدائية للبنات بعد الظهر إلى أن يتم سد شواغر المتوسطة با             

كما أوعزت مديرية التربية إلـى إدارة مدرسـة         .مع المحاضرين من ثانوية القوش للبنين     
  )٤٠(القوش االبتدائية للبنات إبداء كل التسهيالت الممكنة لتسير أمور المتوسطة سيراً طبيعياً

وفي الحقيقة فإن مديرية التربية لم تكن مضطرة التخاذ قرار إلغاء المتوسطة وإعادة                  
دمجها مع ثانوية القوش،الن في ذلك تعقيد للمشكلة وليس إيجاد حل لها،إذ كان ينبغي على           
مديرية التربية التفكير بشكل جدي بإيجاد مدرسين أو محاضـرين أو حتـى االسـتعانة               
بالخرجين الجدد، وسد الشواغر من خاللهم واإلبقاء على المتوسطة دون اإلربـاك الـذي              

ن الثانوية ثم عودتها إليها وبعدها انتقالها إلى الدوام مع مدرسة           حصل بانتقال المتوسطة م   
القوش االبتدائية ، مع التحسب لكل االضطراب والقلق وعدم االسـتقرار فـي الوضـع               
التعليمي وانعكاسه على عموم الطالبات في المتوسطة وعلية فقد عـادت الـوزارة إلـى               

 احمد كما يقال( قرارها األول والعود . (  
شهد مالك المدرسة التدريسي تطوراً ملحوظاً،عن      ١٩٦٦-١٩٦٥ وفي العام الدراسي       

يضم ثالث مدرسات غدا سـبعة      ١٩٦١السنوات السابقة،فبعد أن كان مالك المدرسة سنة        
في التخصصات المختلفة،واغلبهن من حملة شهادة البكالوريوس،فضالً عن استعانة إدارة          
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لقوش االبتدائية لتدريس مادة التربية الدينية وتكملة       المدرسة بمحاضرة واحدة من مدرسة ا     
وقد سبقتها فـي تـدريس هـذه المـادة فـي الـسنة              )٤١(.ساعات أسبوعياً ٣نصابها بـ   

وييدو أن القصد في تدريس تلك المادة هـي الـدين           .السابقة،الراهبة حنه شمعون مقدسي   
المعلمة المذكورة لم تدخل    المسيحي،ألن غالبية سكان القوش يدينون بالديانة المسيحية وإن         
  )٤٢(.ضمن المالك المدرسي كما موضح تفاصيله في الشكل التالي

  األول  المادة

  

  الثاني

  

  الثالث

  

  المجموع

  

عنـــوان 

  الوظيفة

ــم  االسـ

  الكامل

عــــدد 

  الطالبات

٢٨  

  

٧٦  ٢٤  ٢٤  

عـــــدد 

  المحاضرات

  

االختصا

  ص

  

  الشهادة

بتول احمد    المديرة
  الحاج داؤد

ــة  اللغـ
  العربية

ــة    األدب  ٨  ١٨  ٦  ٦  ٦ ــة التربي كلي
  )بكالوريوس (

مدرســة 
ــطة  متوس
ــوش  القـ

  للبنات

ــرا  ديكـ
ــواهي  نـ
ــال  يارون
  باريكيان

ــة  اللغـ
  اإلنكليزية

اللغـــة   -  ١٦  ٥  ٥  ٦
االنكليز

  ي

معهد المدرسـين   
  )دبلوم ( العالي 

ســـعاد   =
ــاكر  شـ

  محمود

  التاريخ

  الجغرافية

٢  

٢  

٢  

٢  

٣  

٢  

  

١٦  

  

-  

  

  التاريخ

  

ــة  ــة التربي كلي
  )بكالوريوس (

ناهـــدة   =
شـــريف 

  العمري

  العلوم

  األحياء

  الكيمياء

  الصحة

  الفيزياء

٣  

  

  

  

٢  

٣  

  

  

  

٢   

٣  

  

١٣  

  

-  

  

علـــوم 
  الحياة

  

ــة   ــة التربي كلي
  )بكالوريوس(

ــة   = عاليـ
محمد علي  

  السراج

  الحساب

  الهندسة

  الجبر

٣   

٢  

١   

٢   

٢  

   

٣  

٢  

  

١٥  

  

-  

  

الرياض
  يات

  والفيزياء

  

معهد المدرسـين   
  )ومدبل(العالي 
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ــال   = فريـ
ــوري  جب

  السماك

االقتصاد 
  المنزلي

  الفنية

  الرياضة

٢   

١  

١  

١   

١  

١  

١     

٩  

  

-  

االقتصاد 
  المنزلي

ــة   ــة التربي كلي
  )بكالوريوس(

ــة  معلمـ
ــوش  القـ
  االبتدائية

ــمة  باسـ
  توفيق

ــة  التربي
  الدينية

تكملــة   -  ٣  ١  ١  ١
  نصاب

  

ئيـة،لم يحـل المـشكلة         ويبدو أن إعادة المتوسطة لالزدواج مع مدرسة القوش االبتدا        
كـانون  ٢٢ففـي   .والصعوبات التي كابدتها المتوسطة كادراً وطالبات في الدوام اليومي          

 أرسلت إدارة المتوسطة تقريراً مفصالً إلى مديرية التربيـة أجملـت فيـه              ١٩٦٩الثاني  
الصعوبات التي تكتف الدوام اليومي والمعاناة التي تواجه الطالبات مـن جـراء الـدوام               

نحن من جراء هذا االزدواج نالقي مصاعب ومـشاكل         : " وج،ومما جاء في التقرير   المزد
  :تحول دون القيام بالواجبات الملقاة على عواتقنا وندرج لكم أهم المشاكل التي نالقيها

إن نظام المدارس االبتدائية المزدوجة يختلف عن نظام المدارس المتوسطة المزدوجة           -١
  من حيث

حصة في المتوسطة،بينما عدد الحصص     )٣١(ية والبالغ عددها    عدد الحصص األسبوع  -أ
  . حصة)٢٨(في االبتدائية

 دقيقة صباحاً،بينما في المدارس     ٨ ،١٥بداية الدوام في المدارس االبتدائية في الساعة        -ب
  .صباحاً ٨المتوسطة،الساعة 

  . دقيقة٤٥دقيقة،بينما في المدارس المتوسطة ٤٠مدة الدرس في المدارس االبتدائية -جـ
  -:من حيث العموم ال تصلح بناية المدرسة الحالية لتكون مدرسة للبنات لألسباب اآلتية-٢
المرافق الصحية موجودة على السطح وهي مكشوفة من جميع جهاتها ومهمـا حاولنـا              -أ

  . إحاطتها بالجدار،ال ينفع ألنها واقعة في منطقة منخفضة بالنسبة لمحيطها الواقعة به
ة كبيرة عندما يكون دوامنا مسائياً،حيث أن الدوام المسائي في أكثر األيام            نالقي صعوب -ب

ينتهي حوالي الساعة السابعة مساء وتبقى الطالبات في حيرة من األمر،فإن معظم غـرف              
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المدرسة مظلمة ونكاد نحرم من الدرس األخير،فضالً عن خروج الطالبات وإيانا في هذا             
درسـة فـي العـراق تـداوم حتـى هـذا الوقـت        الوقت المتأخر وال نتصور هنـاك م   

المتأخر،وخاصة ونحن في منطقة نستطيع أن نقول أن أسباب األمن واالسـتقرار غيـر              
مستقرة فيها،وعليه ولألسباب المقدمة نرجو التفضل بفك ازدواجنا مـع هـذه المدرسـة              

قـد كـان    و.." وتأجير بناية مناسبة لنا،علماً بأن هناك بناية تصلح ألن تكون مدرسة لنـا            
سنعمل على إيجاد بناية صالحة لمدرستكم وفك االزدواج وتوجيه         " جواب مديرية التربية    

  )٤٣(" .محاسب التعليم الثانوي بالتفتيش عن بناية صالحة إليجار 
 يتضح أن األسباب التي قدمتها إدارة المدرسة حول معضلة الدوام والمعاناة التـي                   

درسة والطالبات كبيرة ، ومن شأنها التأثير سلباً على العملية          تعاني منها كالً من إدارة الم     
التدريسية والتربوية،فضالً عن المخاطر الجمة التي يمكن أن تتعرض لها الطالبات مساءاً            
عند خروجهن من المدرسة في الساعة السابعة وفي فصل الشتاء،فال يعقل أن يستمر دوام              

م أستاره ،إذ ال يمكن االطمئنان على الطالبـات         الطالبات حتى ذلك الوقت وقد أسدل الظال      
في سيرهن بالطرقات ذهاباً وإياباً إلى المدرسة،دون تعرضهن للمخاطر،وقد كـان أمـر             
إيجاد بناية مستقلة للمدرسة أمراً محتماً ألنهاء تلك المعاناة والحفاظ على مسيرة الطالبات             

ريسية وسير متطلبات التدريسات بشكلها     من الناحيتين التعليمية واألمنية وكذلك الهيئة التد      
  .الطبيعي 

 وقد جرت العادة لدى مديرية التربية بتدقيق الحسابات المدرسـية فـي المـدارس                    
المختلفة،للوقوف على حالة المقبوضات والصرفيات والمبيعات من الكتب والجرد والتدقيق      

والقيود الحسابية وما يتعلـق     لألثاث والموجودات المخزنية،واإلطالع على حالة السجالت       
بالمختبرات وأدواتها،سجل المحاضرات وسجل المحاسبة وكل ما لـه عالقـة بـاألمور             
الحسابية في المدرسة،وسنعرض نماذج من بعض الفقرات التي أوردها مالحظ المديريـة            
والقائم بمهام االختصاص بالتدقيق الثانوي احمد محمد الصفار بعد الزيارة التي قام بهـا              

،وعن تلك االنطباعات التي ثبتها في تقريره نقتطـف         ١٩٦٩كانون األول   ٢٩للمدرسة في   
  -:ما يلي
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كان السجل منتظم وقوبلت صحائف المقبوضـات منـه مـع           :سجل اليومية محاسبة    -١
الوصوالت العمومية فكانت مطابقة،كما قوبلت صحائف المدفوعات مـع مـذكرات إذن            

  القبض فكانت مطابقة 
كان السجل منتظم وقوبل مع قوائم اإلخراج بالكتب المستلمة من المخزن           :سجل الكتب -٢

  . بموجب قوائم اإلخراج فكانت محتوياتها مسجلة وإن المتبقي مطابق للمدور
والمباع  %٤٠بعد الجرد والتدقيق ومقابلة الموزع مجاناً ضمن النسبة         :حسابات الكتب -٣

  :تب وفيما يلي التفاصيل والمعاد كان المتبقي مطابق للمدور في سجل الك
   دينار        فلس

      قيمة الكتب المدورة بذمة المدرسة من السنة السابقة٦        ٥٨٠
    يضاف قيمة الكتب المستلمة من المخزن بموجب قوائم اإلخراج  ٩٤       ٤٧٥

                           المحفوظة لدينا
      ــــــــــــ

 ١٩٦٨-١٩٦٧سة لسنة  مجموع ما بذمة المدر   ١٠١ ٥٥

٣٥              ٩١٥  

  %٤٠ينزل قيمة الكتب الموزعة مجاناً على المعفوين بنسبة ــــــــــــ 
  بموجب قوائم التوزيع الموقعة                          

         الباقي٦٥              ١٤٠  
  

  مذكرات أذن وقبض        ينزل قيمة الكتب المباعة والمسلم ثمنها ب٧              ٨٦٠
     ــــــــــــ

  ١٩٦٩-١٩٦٨      قيمة الكتب المتبقية والمدورة بذمة المدرسة لسنة ٥٧               ٢٨٠

  استحدث هذا السجل وأدخلت فيه الواردات حسب األصول:سجل محاسبة الواردات-٤   
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ردة كان السجل منتظم ومسجل فيه الطوابـع البريديـة الـوا          :سجل محاسبة الطوابع  -٥
  والمصروفة وهي مطابقة 

استحدث هذا السجل وسجل فيـه أرقـام تسلـسل جلـود            :سجل محاسبة اإلستمارات  -٦
  الوصوالت العمومية

   .)٤٤(كان السجل منتظم ومدقق من قبل المخزن:سجل محاسبة األثاث-٧
فضالً عـن سـجالت المكتبـة،اللوازم المدرسـية ،المختبرات،المحاضـرات،العطالت           

وت التعاوني،كرة المنضدة،لعبة الريشة وغيرها،وقد أكد المفتش الرقـابي         المدرسية،الحان
والمالي في تقريره بأن تلك السجالت والقيود كانت مطابقة ومنتظمـة،مما يـدلل علـى               
الحرص الشديد الذي تبديه إدارة المدرسة والقائمة بأعمال المحاسبة،وانتظام العمـل فـي             

موجودات المختلفة،المتعلقة باألثاث والتجهيـزات     السجالت وفي تسجيل القيود والذمم وال     
  .وكذلك مصروفات األنشطة الرياضية والفنية والمكتبة

ò¸b©aZ@ @

      يتضح جلياً حجم الجهود المبذولة من قبل التدريسيات وإدارات المدارس المتوسطة           
التأسيس التي إطلعنا على نماذج منها وكم كانت معاناة إدارات المدارس كبيرة في مرحلة              

والسعي الحثيث لتذليل كل الصعوبات المتعلقة بتدارك النقص الحاد في العديد من الشواغر 
وتوفير االحتياجات األساسية إلدامة العملية التدريسية والتعليمية من توفير األبنية المالئمة           
لشغلها كمدارس ، فضالً عن التجهيز والتأثيث بـالمواد الالزمـة للطالبـات كالكراسـي               

الصفوف والمختبرات والوسائل التعليمية واإليضاحية وقد تحملن المدرسات العبئ الكبير          و
في تدريس العديد من الدروس وأحياناً غير اختصاصهن في سـبيل االرتقـاء بالمـسيرة               
التعليمية وقد وجدنا بأن المدرسات كابدن المشقات في المدارس الواقعـة فـي األقـضية               

 كبيرة وتعرضن ربما للمخاطر في التأخر بالدوام المسائي حتـى           والنواحي وبذلهن أتعاباً  
المساء وإلى الساعات األولى من الليل ، وقد انطوت تلك األعمال عن فهم عميق ألهميـة                
تأسيس تقاليد تعليمية راسخة من قبلهن ليكونوا قدوات لألجيال الالحقة في التفاني والعمل             

عليمية،هذا يفصح أيضاً عن حجم المـسؤولية التـي         والمثابرة خدمة للطالبات والمسيرة الت    
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ناءت بها إدارات المدارس والهيئات التدريسية عن طريق تعزيز وترصين التعليم وتخرج            
  .دفعات من النشئ الجديد متحصنين بأساليب العلم والمعرفة 

    كما وجدنا حرصاً مستمراً من مديرية المعارف ثم التربية في متابعة المـدارس فـي               
رحلة التأسيس وكذلك في المراحل األخرى عن طريق المزيد من الزيارات التي قام بها              م

المفتشون التربويون ، ورفع تقاريرهم عن االحتياجات والمتطلبـات وكـذلك التقويمـات             
الشخصية لمشاهداتهم الميدانية وسير التدريسات ، وال أبدو مواربـاً عنـد إبـداء آيـات                

درسات وجهودهن القيمة التي بذلت بحيث غدوا خيـر مـن           اإلعجاب بذلك الجيل من الم    
يقتدى بهن من األجيال الالحقة على طريق تكريس التقاليد التعليمية والتربوية في خدمـة              

  .                                                                       مهنتهن العلمية والتربوية
”ßaìç@szjÛa@Z@ @

،التقرير المدرسي للمفتش التربوي عبـد القـادر        )٦٧٤( الشعب للبنات تسلسل   ملفة متوسطة ) ١(
  ].الملفة محفوظة في أرشيف مركز دراسات الموصل[١٠/٤/١٩٦١في ٧٩جميل رقم 

  .٢٤/٢/١٩٦١في ٥٦٦كتاب متوسطة الشعب للبنات،رقم ) ٢(
   .١٩٦١/ ١٢/٤في ٥٥٧كتاب متوسطة الشعب للبنات،المرقم ) ٣(
  .٤/٤/١٩٦١في ٥٤٥الشعب للبنات،المرقم كتاب متوسطة ) ٤(
  .٤/١/١٩٦٢في ٦٧٤كتاب مديرية معارف لواء الموصل،المرقم ) ٥(
   .٢٦/١١/١٩٦٢في ٣٧٧٦٤كتاب مديرية معارف لواء الموصل،المرقم ) ٦(
   .٤/١٢/١٩٦٢في ٣٥٣٤٩كتاب مديرية شرطة لواء الموصل،المرقم) ٧(
   .٢٩/١١/١٩٦٢ في١٢٤٩كتاب متوسطة الشعب للبنات،المرقم ) ٨(
رفقة كتاب مديريـة معـارف لـواء الموصـل،المرقم          (...)أنظر الطلب المقدم من الطالبة      ) ٩(

  .١٩/٦/١٩٦٣في ٦٧٤/٤٣٢١٥
  .٢٢/٢/١٩٦٤في ٤٦٣كتاب متوسطة الشعب للبنات،المرقم ) ١٠(
  .٣/١٠/١٩٦٤في ٦٧٧كتاب متوسطة الشعب للبنات،المرقم ) ١١(
  .٧/١٠/١٩٦٤في ٦١٥٥٤الموصل،المرقمكتاب مديرية التربية للواء ) ١٢(
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   .١٣/١٠/١٩٦٥في ٢٩٨١٣كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم )١٣(
   .٢٣/١٠/١٩٦٧في ٦٩٨كتاب متوسطة الشعب للبنات،المرقم ) ١٤(
   .١/١٠/١٩٦٧أنظر إحصائية متوسطة الشعب للبنات في ) ١٥(
  .١٩٦٨أنظر جدول توزيع الدروس األسبوعي لعام ) ١٦(
وكتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم     ٧٦١ملفة متوسطة الحاج يونس للبنات،تسلسل      ) ١٧(

  ).الملفة محفوظة في أرشيف مركز دراسات الموصل(١٥/٩/١٩٦٤في ٢٧١٨٦
  .٨/١١/١٩٦٤في ٣٦كتاب متوسطة اليمامة للبنات،المرقم ) ١٨(
   .٢٩/١٠/١٩٦٤في ٣٣٩٦٠كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم ) ١٩(
  .٧/٤/١٩٦٥في ١١٦كتاب متوسطة اليمامة للبنات،المرقم ) ٢٠(
  .٧/٤/١٩٦٥في ١١٦أنظر ملحق كتاب متوسطة اليمامة للبنات،المرقم) ٢١(
  .١٢/٩/١٩٦٥في ٧٦١/٢٦٠٥٧كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم) ٢٢(
  .١١/١٠/١٩٦٥في ٧٦١/٩١٥٢٦كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم) ٢٣(
   .٢١/١٠/١٩٦٥في ٧٦١/٣١٣١٥كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم ) ٢٤(
   .٢٣/١١/١٩٦٦في ٤٠٩٧٤كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم ) ٢٥(
  .٩/١/١٩٦٨في ٧١٢كتاب متوسطة الحاج يونس للبنات،المرقم ) ٢٦(
   .١٩٦٨/ ١٤/١ في٧٦١/١٠٦٨كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم) ٢٧(
   .١٦/١٠/١٩٦٩في ١١٥٩٥كتاب رئاسة صحة لواء الموصل،المرقم ) ٢٨(
  .٤/١٢/١٩٧٠ في ٩٩كتاب متوسطة الحاج يونس للبنات،المرقم) ٢٩(
  .١٥/١١/١٩٧١ في ٣٣٧كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى،المرقم ) ٣٠(
   .١٩٧٢-١٩٧١أنظر إحصائية متوسطة الحاج يونس للبنات للعام الدراسي ) ٣١(
  .٢٦/١٠/١٩٧٢في ٣٢٦كتاب متوسطة الحاج يونس للبنات،المرقم ) ٣٢(
محفوظة فـي   [١/٤/١٩٦١ في   ٣٣٤ملفة متوسطة القوش للبنات،التقرير المدرسي المرقم       ) ٣٣(

  ].أرشيف مركز دراسات الموصل
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  .١٨/٤/١٩٦١س  في ٦٨٩المرقم )سري(كتاب وزارة التربية والتعليم ) ٣٤(
-١٩٦١ة القوش للبنات،جدول توزيع الدروس على المدرسات للعام الدراسي          أنظر متوسط ) ٣٥(

  .٢٣/٩/١٩٦١والصادر في ١٩٦٢
  .١١/٣/١٩٦١ في ٤٨كتاب متوسطة القوش للبنات،المرقم ) ٣٦(
  .٢٤/٩/١٩٦٢ في ٤٩كتاب متوسطة القوش للبنات،المرقم ) ٣٧(
،رفقة الطلب  ٢١/١٠/١٩٨٣  في ٧٢١/٧٠٧٤٨كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم      ) ٣٨(

  .المقدم من مجموع الطالبات 
  .٢٦/٨/١٩٦٤في ٧٢١/٢٥٣٢٢كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم ) ٣٩(
  .٧/١٠/١٩٦٤في ٧٢١/٣١٥٢٩كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم ) ٤٠(
-١٩٦٥سـي  أنظر جدول توزيع الدروس على مدرسات متوسطة القوش للبنات للعام الدرا       ) ٤١(

١٩٦٦.  
  . أنظر الجدول نفسه) ٤٢(
  .٣/٢/١٩٦٩ في ٧٢١/٥٦٥٣كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم ) ٤٣(
 فـي   ٧٢١/٢٠٧٦٦التفصيالت الموسعة في كتاب مديرية التربية لمحافظة نينـوى،المرقم          ) ٤٤(

٢/٦/١٩٧٠  .  
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                                           @@                    †Nï°bjÈÛa@æìãˆ@æìîß*  

  

˜ƒÜ¾a@ @

بحد ذاتـه    )م١٢٦١/هـ٦٦٠ت( البن العديم    بغية الطلب في تاريخ حلب          يعد كتاب   
 الحياة السياسية و الثقافية التي عاشتها مدينة حلب في مختلف عـصورها             انعكاسا لصورة 

القرن السابع  (وحتى  ) السابع للميالدي /القرن األول للهجرة  (اإلسالمية التي مرت بها منذ      
وهو عصر ابن العديم، وما يهمنا هنـا الجانـب الثقـافي،    ) الثالث عشر للميالدي  /للهجرة

علماء حلب فحسب، بل العلماء من مختلف أنحاء العالم والذي ساهم في رسم مالمحه ليس   
اإلسالمي بمشرقه ومغربه، والذين زاروا حلب إلغراض علمية على األغلب ، وكان من             

، وهم يمثلون جانبا مهمـا مـن هـذه          البغيةبينهم علماء الموصل الذين ورد ذكرهم في        
ـ ٦٦٠-٥٢١(الصالت التي كانت قائمة بين الموصل في العصر االتـابكي            -١١٢٧/هـ

في العصر األيـوبي، إذ لعـب ابـن    ) م١٢٥٩-١١٨٣/هـ٦٥٨-٥٧٩(وحلب  ) م١٢٦١
العديم الدور األساس في هذه الصلة، من خالل التقائه بكم هائل مـن علمـاء الموصـل                 
بمختلف اختصاصاتهم الفقهية، واألدبية ، والتاريخية، على وجه الخصوص، وكان اللقـاء            

ذا فان البحث محاولة لدراسـة طبيعـة هـذه الـصالت،            عادة ما يتم في مدينة حلب ، ل       
ودوافعها، مع بيان دور الملوك األيوبيين في كونهم عامل جذب لكثير من علماء الموصل، 

  .وتشجيعهم على البقاء في حلب من خالل إنشاء مدارس خاصة بهم للتدريس فيها

                                           
 مركز دراسات املوصل  /  مدرس  *
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Abstract: 
Bughyat  al- talab fi  ta’rikh Halab by Ibn al- 'Adim 

as an example of Cultural relationships 
among scientists of Mosul and Aleppo 

during Ayyubid period(579-658 A.H - 1183-1259 A.D) 

 

Dr. Maysoon Thanoon al-'Abyachi 
Lecture /Mosul Studies center 
This research is not a review of the of Cultural relationships  between 
Mosul and Aleppo. These relationships had their attributes such as 
geographical position of the two cities, and the political stability 
.Unlikely , if the city situation deteriorated, scholars would immigrate. 
by Ibn al 'Adims (660 A.H–1261A.D) Al Bughya reflects side of these 
relationships.The recounts of the book oblige the researcher to go 
directly to the book content itself , for the research scope is 
determined by  al- Bughya .The research is concerned with one of the 
sides of relation which is represented by the scientific journeys among  
scholars of the cities in the Atdbegs of Mosul (521-660 A.H /1127–
1261 A.D) and Ayyubids (579-658 A.H /1182–1260 A.D) in Aleppo 
Ibn al- 'Adim played an elementary role in this relation through his 
meeting a great number of Mosul scholars of theology (fikah), 
literature, and history in particular. The meeting would be held in 
Aleppo and Mosul when Ibn al- 'Adim visited it  for formal purposes 
or scientific. The research is an attempt at studying the nature of these 
relations between the two cities and their attributes. It also shows the 
role of  the Ayyubid  kings for their  being a factor of attracting the 
scholars of their Age. and for their encouraging these scholars stay in 
Aleppo through establishing private schools for them to teach in them. 
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òß‡Ô¾a:  

     ان هذه الدراسة محاولة لبيان دور مجموعة من تراجم االعالم الموصليين الذين ورد             
للمؤرخ الحلبي ابن العديم في تكوين الصالت العلمية بين مـدينتي        البغية  ذكرهم في كتاب    

) م١٢٦١-١١٢٧/هـــ٦٦٠-٥٢١(الموصــل وحلــب فــي العــصرين االتــابكي    
حيث يعد هذا الكتاب بحد ذاتـه انعكاسـا         ) م١٢٦٠-١١٨٢/هـ٦٥٨-هـ٥٧٩(وااليوبي

لصورة الحياة السياسية و الثقافية التي عاشتها مدينة حلب في مختلف عصورها اإلسالمية             
الـسابع  (وحتـى القـرن     )  السابع المـيالدي  /األول الهجري (التي مرت بها منذ  القرن     

وهو عصر ابن العديم، وما يهمنا هنا الناحية العلمية، حيث          )  للميالد الثالث عشر /الهجري
ساهم في رسم هذه الصورة ليس علماء مدينة حلب فحسب، بل العلماء من مختلف العالم               
اإلسالمي في مشرقه ومغربه ممن زار حلب السباب عدة، وباالخص تلك المنـاطق ذات              

وقد وقع اختيارنـا    . ل المثال ال الحصر   القرب الجغرافي من المدينة، كالموصل على سبي      
على العصر االيوبي ذلك ان مدن بالد الشام ومن ضمنها حلب التـي شـهدت تحـوالت                 
سياسية واجتماعية كبيرة رافقها ذلك التطور العلمي ايضا، وذلك من اجل بنـاء صـرح               

ي بالد  علمي قد يضاهي مدينة بغداد نفسها، او انها كرد فعل كبير على الوجود الصليبي ف              
الشام، والذي كانت تعيشه تلك المدن لفترات طويلة جدا، فالملوك االيوبيين كان لهم الدور              
االساس في توحيد تلك المدن، وبفعل االستقرار السياسي الذي شهدته المنطقة بين الحـين              
واالخر ساعد على تقدم مدينتي دمشق ثم حلب تقدما علميا، مما اتاح الفرصة امام مدينـة                

ي تكوين ثقافة محلية خاصة بها وهي جزء ال يتجزأ من الثقافة االسالمية مرتكـزة    حلب ف 
على استيعاب علومها من فئات علمية متنوعة محلية داخلية او خارجيـة مـن البلـدان                
المجاورة، واعادة صياغتها وتأقلمها مع ظروف التطور السياسي التي شهدتها مدن بـالد             

  . الشام
هو تسليط مزيد من الضوء لدراسـة طبيعـة هـذه الـصالت،                    لذا فهدف البحث    

ودوافعها، مع بيان دور الملوك األيوبيين في كونهم عامل جذب لكثير من علماء الموصل، 
و نطاق البحث محدد بالمعلومات التي قدمها       . وتشجيعهم على البقاء في حلب بطرق عدة      

 الرجوع الى مصادر تاريخية  عن كل شخصية موصلية، اخذين بنظر االعتبارالبغيةكتاب 
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اخرى من اجل توضيح الصورة، ال سيما وان أجزاء الكتاب لم تصلنا كاملة، فهناك العديد               
من الشخصيات الموصلية التي ذكرها ابن العديم وهم باالصل شيوخه، ولكـن لـم نجـد                

ـ ٦١١ت(ترجمة لهم، ربما في االجزاء المتبقية من هذا الكتاب، كالهروي            ، )م١٢١٤/هـ
ـ ٦٣٢ت(وابن شـداد    ) م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(لمؤرخين ابن االثير  وا ، وكـان   )م١٢٣٤/هـ

  .هؤالء مصدر معلوماته عن موضوعات مختلفة متعلقة بتاريخ الموصل وحلب
üëaZMáí‡ÈÛa@åia@ñbîyë@‹—Ç@åÇ@ñuìß@ñ‹Äã@Z@ @

١@N‹—ÈÛa:  
       البد من القول ان الحركـة العلميـة نمـت وتطـورت منـذ ان دخلـت حلـب                   

ـ ٥٦٩-٥٤١(تحت حكم نور الدين محمود بن زنكي      ) م١١٤٦/هـ٥٤١(سنة -١١٤٦/هـ
، ويمكن مالحظة أن نواة هذه الثقافة متمثلة بكثرة المدارس بمختلـف المـذاهب              )م١١٧٣

وبخاصة الحنفية والشافعية، حيث كانت حلب تلي دمشق في المركز العلمي، السـيما وان         
حت سيطرة الصليبيين، كفلسطين واجـزاء      العديد من مدن بالد الشام كانت في هذه المدة ت         

واسعة من اطراف حلب وقالعها، لذلك فان ازدهار الحركة العلمية يشكل بحد ذاته تحديا              
 في النصف االخيـر منهـا، بـدأت     وبالتحديدوخالل مدة حكم نور الدين  . ضد الصليبيين 

بالظهور منذ منتصف   ) م١١٩٣-١١٧١/هـ٥٨٩-٥٦٧( شخصية صالح الدين بن ايوب    
قد الخمسينات، حيث كان احد قادة نور الدين، واستطاع تباعا ان يبلور فكرة الجهاد ضد               ع

ـ ٥٤١-٥٢١( زنكـي  الصليبيين، ويكمل ما بدأه كل من عماد الدين         )م١١٤٦-١١٢٧/هـ
-٢٩٧( الدولـة الفاطميـة      إنهـاء  علـى    أوال، فعمـل     سياسيا وفكريا  وولده نور الدين  

ببغـداد،   العباسـية  القوي للخالفة  لمنافسفي مصر، التي تعد ا    ) م١١٧١-٩٠٩/هـ٥٦٧
ي كانت على صراع سياسي ومذهبي دائم معها، ومن ثم اعلن نفسه حاكما على مصر               توال

وتابعا في الوقت نفسه لنور الدين بن زنكـي، وحكـم باسـم الخالفـة العباسـية سـنة                   
  صالح  السلطان ، اصبح )م١١٧٣/هـ٥٦٩(وبعد وفاة نور الدين      ،   )١()م١١٧١/هـ٥٦٧(

، فقد  )٢(الدين الحاكم الفعلي على ما كان يتواله نور الدين من مناطق مختلفة من بالد الشام              
 لمواجهة الغزو الصليبي، إذ استطاع ان يـضم  اإلسالميةبدأ في العمل على توحيد الجبهة       

ـ ٥٧٠(، وبعلبك سـنة     )٤(وحماة ، وحمص، )٣(إلى دولته كال من دمشق       ، )٥()م١١٧٤/هـ
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 وكانت نتيجة جهوده تلك استعادة بيت المقـدس مـن   ،)م١١٨٣/ـه٥٧٩(وحلب في سنة   
سنة،  ثمان وثمانين     بعد ان بقي بايديهم قرابة     )٦()م١١٨٧/هـ٥٨٣(سيطرة الصليبيين سنة    

وبذلك انهارت مملكة بيت المقدس الصليبية ، وضعف نفوذ الصليبيين فـي بـالد الـشام                
ن المدن والحصون والقالع تباعا من       في استرجاع العديد م    أمامه الفرصة   أتاحمما   عامة،

وبعد استقرار الوضع السياسي بدأت الحركة العلمية تنمو وتتطـور          . )٧(سيطرة الصليبيين 
واقتدى السلطان صالح الدين بنور الدين من حيث اهتمامه بالحركة العلمية في بالد الشام              

 المدارس التـي    عامة، ومن ضمنها حلب حيث أنشئت فيها العديد من المدارس، وقد بلغت           
أنشئت في حلب منذ عهد نور الدين وحتى عصر ابن العديم في حلـب زهـاء أربعـين                  

العلماء ممن لهم شهرة واسعة النطاق، لذلك فان        )٩(، وجذب السلطان صالح الدين    )٨(مدرسة
معظم العلماء الذين جاءوا الى حلب او دمشق كانوا قد درسوا في بغداد، في محاولة لنقل                

بالده قبـل   السلطان صالح الدين    وقد قسم   .  بغداد الى حلب وباقي مدن الشام      ثقافة علماء 
ـ ٥٩٢-٥٨٩(وفاته بين اوالده وبعض افراد اسرته ، فاستقر الملك االفضل            -١١٩٣/هـ

 بمصر  )١١()م١١٩٨-١١٩٣/هـ٥٩٥-٥٨٩( بدمشق، والملك العزيز عثمان      )١٠()م١١٩٥
 ، الذي بقي يحكـم      )١٢()م١٢٣٦-١١٩٣/هـ٦١٣-٥٨٩(، وبحلب الملك الظاهر غازي      

حلب حتى بعد وفاة والده، وقد عاصر ابن العديم ثالثة من الملوك االيوبيين الذين حكموا               
  :حلب وهم

، واخيرا الملك   )م١٢٣٦-١٢١٦/هـ٦٣٤-٦١٣(  الملك الظاهر غازي، و الملك العزيز     
، وقد شهدت حلب فـي عهـدهم        )م١٢٥٩-١٢٤٢/هـ٦٥٨-٦٤٠(الناصر يوسف الثاني  

را في الحركة العلمية، وبخاصة في عهد الملك الظاهر، وكانت له اهتمامات واسعة             ازدها
بهذا المجال، ويبدو ذلك واضحا من خالل بناء المدارس، وجلب العلماء ليتولوا ادارتهـا،              

  . )١٣(وقد اجزل لهم العطاء
وكـان         وكذا الحال بالنسبة الى الملك العزيز، الذي ورث حكم حلب بعد وفاة اخيه              

) م١٢٣٣/هـ٦٣١(صغيرا في السن فتولى ادارة امور البلد نيابة عنه شهاب الدين طغريل           
وبعد وفاة الملك العزيز تولى حكم حلب الملك الناصـر          . )١٤(الذي ادار البالد احسن ادارة    

يوسف الثاني الذي اصبحت بالد الشام جميعها تحت حكمه، واتخذ مـن مدينـة دمـشق                
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ضت بالد الشام في عهده لهجمات المغول وبضمنها حلب، الى ان          ، وقد تعر  )١٥(عاصمة له 
  .)١٦(وبذلك انتهى حكم االيوبيين لحلب) م١٢٥٩/هـ٦٥٨(سقطت بايديهم سنة

      وبالمقابل فان مدينة الموصل قد شهدت ازدهارا فكريا وعلميا وثقافيا، ال تقل أهميتها 
 ذلك توسعا عمرانيا كبيرا شمل انشاء       ورافق)١٧(عن اكبر مراكز العلم في البالد اإلسالمية      

، وقد ساعد على هذه النهضة حكـام        )١٨(العديد من مراكز العلم كدور الحديث والمدارس      
الدولة االتابكية أنفسهم، من حيث تقريب العلماء ورجال الفكر، وأجزلـوا لهـم العطـاء،               

كم الموصل، وسـار    ، وبدا ذلك منذ تولي عماد الدين زنكي ح        )١٩(وانفقوا مبالغ طائلة لذلك   
، وقد أسهمت األسر العلميـة      )٢٠(على هذا النهج اوالده من حيث االهتمام بالحركة العلمية        

، كاسرة أبناء   )٢١(في الموصل في تطور هذه الحركة من خالل إسهاماتهم النظرية والعملية          
، وأسـرة أبنـاء     )٢٤(، وأسـرة أبنـاء منعـة      )٢٣(، وأسرة أبناء الطوسي   )٢٢(الشهرزوري

وقد درسوا في العديد من مدارس الموصل، حتى عرفت بعض هذه المـدارس             )٢٥(رمهاج
فان الحركة  ) م١٢٦١-١٢٠٩/هـ٦٦٠-٦٠٦(بأسمائهم ، وعند قيام امارة بدر الدين لؤلؤ       

، حيث ان   )٢٦(العلمية استمرت في التطور، ونبغ في عصره الكثير من العلماء الموصليين          
ان يحظى باهتمامه و رعايته، فانـشأ  المـدارس،          النشاط الثقافي والعلمي في الموصل ك     

وعين لها المدرسين من اشهر العلماء، فوفد طالب العلم الى الموصل من البالد االخـرى          
وكما ان مدينة حلب احتلت من قبل المغول فان الموصل ايـضا            )٢٧(للدراسة في مدارسها  

ـ ٦٥٩( احتلت من قبلهم مرتين، االولـى سـنة       نيـة فـي سـنة     ، والثا)٢٨()م١٢٦٠/هـ
، مما انعكس ذلك سلبيا على هجرة علماء الموصل الى عدة مدن            )٢٩( )م١٢٦١/هـ٦٦٠(

بعد : " ما نصه ) م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(ومن ضمنها الموصل، اذ ذكر ابن الشعار الموصلي       
 عن الموصل وامر اميرها بدر الدين لؤلؤ ابـن          -رجوع التتار المالعين خذلهم اهللا تعالى     

دارس وصرف الفقهاء والمدرسين، وأن اليقيم احد بها غيـر بـواب            عبد اهللا بتعطيل الم   
اي (ثـم اقطعهـا   :"  ثم اضاف قائالً   )٣٠(...وفراش وامام ومؤذن، يستعين بذلك على العدو      

االجناد واالمراء فلم يبق يومئذ بالموصل مدرسة يدرس فيها الفقه، فعند ذلـك             ) الموصل
   .)٣١( ...."د، ودثرت معالم الدينسافر المتفقهة وتبدد شملهم، وتفرقوا في البال
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وهو ابو القاسم كمال الدين عمر بن احمد بن هبة اهللا من بني ابي جرادة العقيلي، ولد      
، من اسرة واسعة الثراء، اشتهرت بالفقـه، والعلـم، والقـضاء،            )م١١٩٢/هـ٥٨٨(سنة  

مما انعكس ذلك على ابن العديم نفسه، . والزهد، واالدب، والشعر في حلب اكثر من قرنين
حيث كان فقيها متبحرا باألدب والشعر والتاريخ، فنشأ وتعلم في حلب منذ صـغره علـى    
والده وعمه ابي غانم محمد بن هبة اهللا بن محمد بن ابي جرادة، وعلى عدد من علمـاء                   

 خـط   حلب ابرزهم افتخار الدين الهاشمي، واخذ الخط عن اصحابه حتى اضحى صاحب           
، ورافق اباه في بعض رحالته الى دمـشق، القـدس، العـراق،             )٣٢(منسوب البن البواب  

وكان منذ شبابه جليس االمراء والعلماء، كما عمل بالتدريس         . الحجاز وهو ما يزال يافعا      
، ورحل الى مصر، وبغداد، والموصل، مرات عدة كان بعضها          )٣٣(شطرا كبيراً من حياته   

) ١٢٥٨/هـ٦٥٧( وحين وصل المد المغولي الى هذه المدينة سنة        .في السفارة لملوك حلب   
كان ابن العديم قد رحل مع الملك ناصر الثاني صالح الـدين، ولمـا           ) ٣٤(بعد خراب بغداد  

 عاد الى بلده ففجع بالدمار الذي       )٣٥()١٢٥٩/هـ٦٥٨(هزم المغول في عين جالوت سنة       
 المقام بها فرحل عنها الـى مـصر         حل به من قبل المغول وبكاه في قصيدة، ولم يستطع         

وقد ترك ابن العديم العديد من المؤلفات االدبية،        . )٣٦() م١٢٦١/هـ٦٦٠(ليتوفى فيها سنة    
 وكتابه االخـر   زبدة الحلب في تاريخ حلب،       ، لكن ابزر مؤلفاته التاريخية    ) ٣٧(والتاريخية

عن مجمل التـصانيف    فهو يعد جزءاً اساسيا ال ينفصل        الذي يهمنا في هذا البحث    البغية  
، )م١٠٧٠/هـ٤٦٣( للخطيب البغدادي    تاريخ بغداد العربية الصادرة من قبله ابتدءا بكتاب       

، وبسبب هـذا الكتـاب      )م١١٧٦/هـ٥٧٢ت  ( البن عساكر  تاريخ دمشق وانتهاءاً بكتاب   
 التواريخ المحليـة التـي      اتسعت شهرة ابن العديم الكبر سجل خاص بالتراجم ، وهو من          

المنـاطق   من   زارتها او اجتازتها   أو   ،   الشخصيات التي ولدت في حلب     اختصت بتراجم 
 شامية ، والتي وردتها لعدة أسـباب         ام ندلسية، ا مصرية او    سواء أكانت عراقية   المجاورة

 ياتي في مقدمتها العلمية، ولم يتحدد ابن العديم بفترة زمنية معينة بـل شـملت تراجمـه                
 ،، وقد ترجم ابن العـديم للعـالم        المؤلف نفسه  وحتى عصر    المبكرة،العصور االسالمية   

واعتمد في غالبيته على مصادر مكتوبـة سـواء اكانـت           .  والحاكم ، والمؤرخ ،واألديب
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جغرافية ام تاريخية ام ادبية ، والشفوية التي تلقاها عن شيوخه في حلب بالذات، وبعـض                
ـ       المدن التي زارها،     اً للمـؤرخين   وبذلك تنوعت مصادر تراجمه، وأصبحت مصدراً مهم

وحاول ان يبرز خصوصية العالم والتركيز على الموضـوعات ذات العالقـة            . الالحقين
بتاريخ حلب، ولكنه خصص في بعض االحيان مساحات واسعة للترجمة لرجال الـسياسة             
مع االخذ بنظر االعتبار، وبحكم تخصصه في الفقه، واالدب، والتاريخ، فان الغالب على             

دثين واألدباء وباألخص الشعراء منهم، حيث التقى بكم هائل مـنهم،           تراجمه الفقهاء والمح  
وقد دون في   . من خالل دراسته وتدريسه في مدارس حلب آنذاك، واغفل الترجمة لألطباء          

االسم، محل الوالدة، االصل، مكان االقامة، الشيوخ، المـواد         :  الترجمة المعلومات االتية  
  . منصب الذي يشغله، الشهرة العلمية، تاريخ الوفاةالتي درست، المؤلفات التي وضعها، ال

بتحقيـق    مجلدا  منه اثنا عشر   ، وإنما وصلنا  لنا كامال  لم يص   البغية ولألسف ان كتاب       
 التعرف على المنهج الذي اتبعه ابـن        خاللهاألستاذ الدكتور سهيل زكار، والتي يمكن من        

صف مدينة حلب والمناطق التابعـة       خصص المجلد األول منه بو     اذالعديم في كتابه هذا،     
وحصونها وقالعها، ووصف أنهارها      من الناحية الجغرافية، ثم ذكر أهم ثغورها       إداريا لها

يبدأ بذكر  أما المجلد الثاني وباقي المجلدات فإنه ،، مع ذكر فضائل المدينةوأوديتهاوجبالها 
صلى (تيمناً بأسم الرسول  ، مبتدًأ بذكر من اسمه أحمد       تفاصيل الشخصيات التي يترجم لها    

وقـد  . )٣٨( بعدها يواصل ابن العديم ايراد التراجم حسب حروف المعجـم          )اهللا عليه وسلم  
تراوحت حجم المعلومات التي قدمها لتراجمه بين الموجزة والمفصلة حسب ما متوفر لديه             

  .من مصادر عن كل شخصية
عد من بيوتات حلب المشهورة،           وقد ساعده في ذلك انتماءات عائلته الثقافية، حيث ي        

 مشهور بيت جرادة أبي وبيت:" بقوله) م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(وهذا ما اكده ياقوت الحموي      
 كـابر  عـن  كابراً الفضل يتوارثون قضاة، زهاد عباد فقهاء، شعراء أدباء حلب، أهل من

 إضافة  ، ولربما صالت والده الواسعة مع الملوك، واألمراء، والعلماء،        )٣٩("غابر عن وتالياً
إلى سعة علمه، والمناصب اإلدارية التي احتلها، بحيث أصبح من أعالم حلب المشهورين، 
كل هذه العوامل مجتمعة ساعدته في جمع كم هائل من معلومات عن علماء عـصره، او                

  . السابقين له
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 في الترجمة لعلماء الموصل،     البغية      وخصص ابن العديم مساحات واسعة من كتابه        
 كانت معاصرة له، وقلما نجد شخصية لم يلتق بها، وإذا لم يلتق بها فانـه التقـى                معظمها

وان هـذه   . الـخ ...بأحد تالميذ هذه الشخصية، او أقربائه مثـل االبـن، أو ابـن األخ               
الشخصيات قد اختلفت في انتماءاتها المكانية فترجم لموصلي المولد، او من ولد في احـد               

 الكاتـب  اهللا عبـد  ل آنذاك، مثـال عنـد ترجمتـه البـي         المدن التي كانت تابعة للموص    
حيـث  ) ٤٢(الكواشـي  العباس أبو الحسين بن يوسف بن وأحمد)٤١(الموصلي) ٤٠(المعلثاوي

 وكواشـا : "كانت والدته في قلعة كواشا إحدى أعمال الموصل، إذ عرفها ابن العديم بقوله            
 المعـروف بالبهـاء   ، وترجمتـه البـي المعـالي        ) ٤٣("الموصـل  قالع من قلعة حصينة 
، ) ٤٦(، الذي يرجع اصله الى مدينة حديثـة       ) ٤٥(باطيش والمحدث والفقيه ابن  ) ٤٤(السنجاري

 ثـم  اإلربلي االصل  الخالدي سليمان ثم هناك من اصله من مدينة اربل، مثل القاضي ابي         
وترجم ابن العديم لشخصية موصلية االصل اخرى، ولكن . )٤٨(الحصكفي ثم ،)٤٧(الموصلي

  . )٤٩(الصوفي الحلبي ثم الموصلي يعلى نه في حلب نسب اليها، وهو أبولسك
     واختلفت الشخصيات الموصلية كذلك في تخصصاتها العلمية، وكان فـي مقـدمتهم            

 ، وأبـي  ) ٥٠(بالذكي الملقب الموصلي، الصفار العباس الفقهاء والمحدثون، مثل الفقيه أبي    
 الحـالوي  بابن الربعي المعروف  الهزبر ، و ابن   )٥٢(باطيش   ، وابن ) ٥١(الكواشي العباس

فضال عن ذلك فان هؤالء العلماء قد اختلفـوا فـي           . ) ٥٤(السنجاري والبهاء) ٥٣(الموصلي
والحنفية الذي ترجم للعديد منهم، والتقى بهـم ابـن          ) ٥٥(انتماءاتهم المذهبية فهناك الشافعية   

 الـدين  يث ورد بهذا الشأن اسم عمادالعديم في المدارس الحنفية التي درس ودرس بها، ح     
 بـابن  المعـروف  الحنفـي  القاضـي  الفـضل  ، وكذلك أبـو   )٥٦(الحنفي الفقيه الموصلي
  .)٥٧(الموصلي
bîãbqZMòîàÜÈÛa@pý—Ûa@ñd“ã@ÝßaìÇZ@ @
QN íŠ‡nÛaë@òaŠ‡ÛaZM 

     يمكن القول ان هناك عدة أسباب أدت إلى تكوين نوع من الصالت العلمية بـين               
 ويمكن مالحظة ذلك من خالل كثرة زيارة علماء الموصل وغيرهم           الموصل وحلب، 

من علماء المدن اإلسالمية األخرى إلى حلب في العصر األيوبي، ، وقلما نجد مـن               



  

)٣٨( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–sÛbrÛa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–‹Ð–@@QTSP@ç@OÂbj’@@RPPYâ 

علماء حلب من زار الموصل، ولربما يرجع سبب ذلك الى كثـرة المـدارس التـي                
ماء من اجل بناء    أنشئت في هذه المدة، وبخاصة ان حلب كانت بحاجة كبيرة إلى العل           

أسس الحركة العلمية وتطورها، وكان الغالب على هذه الزيـارات هـي الـرحالت              
العلمية التي يقوم بها طالب وشيوخ العلم للدراسة والتدريس، وكان لهـذه الـرحالت              
أهمية كبيرة بالنسبة للشيوخ من اجل اكتساب قدر كبير من المعلومات تـؤهلهم بـان               

ن الثقة العلمية لدى طالب العلم، ولم يقتصر االمر على          يصبحوا على درجة عالية م    
 المـسلمين   نالدراسة والتدريس فقط، اذ كان لهذه الرحالت أهميتها بالنسبة للمـؤلفي          

بمختلف اختصاصاتهم األدبية، والعلمية، الذين يبذلون جهودا كبيرة في جمـع مـادة             
 مـن المعلومـات التـي       مصنفاتهم، فكان ابن العديم من بينهم، حيث جمع كماً هائالً         

 ويمكن مالحظة جهوده من خالل ذكر مـصادره بمختلـف            البغية، وضفها في كتابه  
  .تنوعاتها شفوية كانت ام مكتوبة

   وتعد المدارس في هذه المدة احد االماكن االساسية التي يتم فيها اللقاء مابين العلماء 
يم مهنة التدريس في العديـد      انفسهم، او بين طالب العلم والشيوخ، وقد شغل ابن العد         

، مما اتاح له ) ٦٠(، والمدرسة الحالوية ) ٥٩(، كالمدرسة الشاذبختية  ) ٥٨(من مدارس حلب  
، وصـفه بانـه     ) ٦١(الموصلي الصفار العباس فرصة لقائه بعلماء الموصل ومنهم أبو     

الى ان توفي   ) ٦٣(، وقدم حلب عدة مرات، ثم استقر فيها       ) ٦٢(شيخ حسن دمث االخالق   
 ، وعلى الرغم من ان ابن العديم لم يحـدد اختـصاص             )٦٤()م١٢١٦/هـ٦١٣(نة  س

الشيخ، ولكنه على ما يبدو انه كان محدثا وفقيها، حيـث أورد ابـن العـديم بعـض                  
 أمـالي  من ، اضافة الى ذلك انه سمع منه جزءاً       )٦٥(األحاديث النبوية التي سمعها منه    

يم كان اليزال طالبا يتلقى العلم، حيث بدا        ، مما يعني ان ابن العد     ) ٦٦(القطان سهل أبي
ـ ٦١٦(التدريس في سن الثامنة والعشرين من عمره أي في سـنة           فـي  )م١٢١٩/هـ

والشك ان علماء الموصل قد ساهموا مساهمة كبيرة في نقل           .)٦٧( المدرسة الشاذبختية 
صفار ثقافتهم التي تلقوها على يد علماء بغداد، ودليل ذلك انه سمع من ابي العباس ال              

امالي ابي سهل القطان والذي اطلق عليه لقب مسند العراق، وقد اورد بعض االبيات              
  .)٦٨(الشعرية التي سمعها ابو العباس من احد فرسان الفرنج  بانطاكية
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ويمكن القول ان المذهب الذي ينتمي اليه أي عالم له اثره في الدراسة علـى شـيوخ                 
 الموصـلي  الدين يارتهم لمدينة حلب، فهذا عماد    ينتمون الى المذهب نفسه، ويكون سببا لز      

 أحمـد  الدين ، ذهب الى حلب واستقر بها، ودرس فيها على تاج         ) ٦٩(الحنفي المذهب  الفقيه
 مدة بحلب أقام فاضالً، فقيهاً الحنفي المذهب ايضا، كان   ) ٧٠(الغزنوي محمود بن محمد بن

 وهي من اشهر المدارس التي بحلب       بالحالويين، المعروفة الحنفية النورية بالمدرسة معيدا
أنشئت منذ عهد نور الدين وكانت باالصل كنيسة، وقد صنف الغزنوي في الفقه وعلومـه               

ـ ٥٩٣(، وكانت وفاته بعد سنة    ) ٧١(واصوله وصـحب عمـاد الـدين       .) ٧٢() م١١٩٦/هـ
حاس الموصلي االمام العالم موفق الدين ابي الثناء محمود بن هبة اهللا النحاس بن طارق الن      

، وقد سمع ابن   )٧٤(، بحيث تولى التدريس عنه في مدرستي الشاذبختية والحدادين        )٧٣(الحنفي
 ، والـذي    )٧٥()م١٢١٩/هـ٦١٦ت(العديم الحديث معه من الشيخين افتخار الدين الهاشمي       
وابــن شــداد الموصــلي   ) ٧٦(كــان احــد مدرســي المدرســة الحالويــة    

ن الموصلي فيما بعد مدرسا في مدرسة  واصبح عماد الدي)٧٧()م١٢٣٤/هـ٦٣٢ت(الشافعي
، و ذهب الى مصر وحدث بها عن افتخار الـدين الهاشـمي،            )٧٨(الحدادين، وقام بعمارتها  

ورجع الى حلب مرة اخرى وهو ما يزال مدرسا في مدرسة الحدادين الى ان توفي سـنة                 
  .)٧٩() م١٢٥٠/هـ٦٤٨(
٢. ÑîÛdnÛaë@Ñîä—nÛa:  

ذاته المحور االساس في اللقاءات التي كانت تتم مـا          وهناك عامل اخر يشكل بحد   
بين العلماء انفسهم، وهو التصنيف أي تصنيف كتاب ما في مواضيع مختلفة، مما يـدفع               
المصنف القيام بعدة رحالت علمية او زيارات من اجل جمع المعلومات الخاصة بمصنفه،             

ر المكتوبة والتي اطلـع      يحتوي على العديد من المصاد      البغية ان كتاب  وكما هو معروف  
عليها ابن العديم او سمعها من شيوخه، وتمثل بحد ذاتها فرصة للقاء العلماء فيما بينهم او                
التلميذ والشيخ، وكان من بين تلك المصادر التي سمعها ابن العديم من علمـاء الموصـل                

) ٨١(للمـؤرخ الموصـلي ابـي زكريـا االزدي        ) ٨٠(طبقات محدثي اهل الموصـل    كتاب  

، اذ يعد من المصادر االساسية الخاصـة بمحـدثي الموصـل فـي      )م٩٤٥/هـ  ٣٤٤ت(
،ومن بين العلماء الذين نقلوا مرويات الكتـاب و         ) ٨٢(الفترات المبكرة من تاريخ الموصل    
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، ) ٨٣(التقى بهم ابن العديم العالم الموصلي المعافى بن اسماعيل بن الحسين ابن ابي السنان             
يم بمروياته، وال نعرف فيما اذا كانت االجازة مقتصرة علـى           واجاز هذا الشيخ البن العد    

 أخبرنا"مرويات هذا الكتاب فقط؟ ام جميع مرويات هذا الشيخ؟ اذ اكتفى ابن العديم بالقول             
، وفـي موضـع     )٨٤(.." إجازة السنان   أبي بن الحسين بن إسماعيل بن المعافى محمد أبو

 فـي  لنا أذن فيما - الحسين بن إسماعيل بن المعافى محمد أبو أخبرنا :"اخر ذكر ما نصه   
 ويبدو ان ابن العديم قد التقى بالمعافى من خالل زيارته الى الموصل حيث             )٨٥(...."روايته

، ولكن يبدو انه التقى بـه       )م١٢٣٣/هـ٦٣١(ذكر ياقوت الحموي انه زار الموصل سنة        
فضال عن ذلـك    ). م١٢٣٢/هـ٦٣٠(قبل هذه الفترة، السيما وان وفاة المعافى كانت سنة          

فان المعافى كان مصدر معلومات البن العديم عن بعض علماء الموصل الذين عاصرهم،             
ــنهم ــو وم ــداء أب ــواعظ الموصــلي الف ــابن:ال ــروف ب ــد   المع ــوفي بع ــد ت عبي

اقتصرت هذه المعلومات حـول شخـصية ابـي الفـداء          اذ ،   )٨٦()م١١٦٩/هـ٥٦٥(سنة
 بـن  إسـماعيل  بن المعافى محمد أبو شيخنا نهع لنا روى:" الموصلي الذي وصفه بالقول   

 بالكياسـة  ووصـفه  معي، عليه وأثنى الموصلي، الشافعي الحدوس بن الحسن بن الحسين
 منـصور  بـن  البركـات  أبـي  بن ، والتقى ابن العديم بـ إسماعيل     )٨٧("والعلم والظرف،
الذي درس فـي الموصـل      ) ٨٨() م١٢٢٧-١٢٢٦/هـ٦٢٥ او   ٦٢٤ت(الربعي   الموصلي

المؤدب احد شيوخ المعافى السالف الذكر، وهو من         مكارم بن سعيد منصور ى يد أبي  عل
لالزدي ، حيث التقى ابن العديم بابي البركات، وسمع منـه           طبقات المحدثين   رواة كتاب   

 إسماعيل الزاهد الشيخ اخبرنا:"  بقوله )٨٩()صلى اهللا عليه وسلم   (بعض من احاديث الرسول   
 بـن  سعيد منصور أبو الشيخ أخبرنا: الربعي قال  الموصلي منصور بن البركات أبي بن

 أبـو  الشيخ أخبرنا: قال صفوان بن محمد بن نصر القاسم أبو أخبرنا: قال المؤدب مكارم
 أبـي  علـى  قرأت: قال إدريس بن محمد الفرج أبو اخبرنا: قال محمد بن سعد البركات
 االزدي اياس بن محمد بن زيدي زكريا أبو أخبرنا: قال الطوسي محمد بن المظفر منصور

  .)٩٠(..." قال
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SN Ý–ì¾aë@kÜy@õbàÜÇ@µi@òÜa‹¾aZ@ @

 وهناك وسيلة أخرى يتم من خاللها نقل المعلومات من شيخ ما ولكن عن طريـق                     
 بـن  الكتابة او المراسلة، حيث تكرر لدى ابن العديم ذكر اسم عالم موصلي وهو الحسين             

 )٩١()م١٢٢٥/هـ٦٢٢ت(باز اهللا المعروف بابن   عبد بنا سعد بن الحسن بن نصر بن عمر
، حيث اخذ عنه ابن العديم العديد من المعلومات الخاصة بالتراجم التي ورد ذكرها فـي                

، ولكون دراسة ابن بـاز      )٩٢(، والتي تتعلق بشخصيات تنوعت في ترتيبها الزمني         البغية
 شيوخها، وسمع منهم، وهـوالء      كانت ببغداد، فمن دون شك انه قد التقى فيها بالعديد من          

بدورهم حدثوا عن شيوخهم الذين لم يعاصرهم ابن باز، اذ زار بغداد مرتين االولى سـنة               
، وسمع  )م١٢٠٣/هـ٦٠٠(وكان عمره عشرون عاما، والثانية سنة       ) م  ١١٧٦/هـ٥٧٢(

 اهللا عبـد  وأبـي  يوسف، بن الخالق عبد بن الحق عبد أبوالحسين: من كبار علمائها منهم   
 بن محمد منصور وأبي كاره، بن علي بن الحق محمد وأبي البواب، نصر أبي بن مظفرال

 عيـسى  شاكر وأبي العصار بن الرحيم عبد بن علي الحسن وأبي الدقاق، الفرج بن أحمد
، ولو رجعنا الـى     )٩٣(اآلبري الفرج بن أحمد بنت وشهدة الدوشأبي، هاشم وأبي أحمد بن

م يستعين بسلسلة اسناد كررت عدة مرات مايقـارب عـن            نجد ان ابن العدي    البغيةكتاب  
 باز بن عمر بن الحسين اهللا عبد أبو أخبرنا": االربعين مرة تبدا بابن باز، مثال على ذلك       

 علـي  بـن  محمد الغنائم أبو أخبرنا: قال الخالق عبد بن الحق عبد أخبرنا: قال كتابه في
، ويعـد   )٩٤( ....": قـال  الغنـدجاني  دمحم بن الوهاب عبد أحمد أبو أخبرنا: قال النرسي

، على الرغم من ان سلسلة      )٩٥(، احد رواة تاريخ البخاري    )م١٠٤٨/هـ٤٤٠ت(الغندجاني
 ال توحي بانه الراوي المباشر لتاريخ البخاري، بل ياتي البغيةاالسناد التي ورد ذكرها في 

أخبرنا أبو عبـد    :" البعده عدة رواة، ولكن سلسلة االسناد تنتهي بالبخاري على سبيل المث          
أخبرنـا  : أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق قال      : اهللا الحسين بن عمر بن باز في كتابه قال        

أخبرنا أحمد بـن    : أبو الغنائم بن النرسي قال حدثنا عبد الوهاب بن محمد الغندجاني قال           
بخـاري  أخبرنا أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل ال       : أخبرنا محمد بن سهل قال    : عبدان قال 

 لكون االخير قد زار حلب وسـمع         البغية وقد وردت ترجمة وافية البن باز في      . )٩٦( ..."
  .)٩٧(الهروي بكر أبي بن علي الحسن أبي فيها من الشيخ



  

)٤٢( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–sÛbrÛa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–‹Ð–@@QTSP@ç@OÂbj’@@RPPYâ 

UNòíìÐ“Ûa@Š†b—¾a:  
وفي بعض االحيان نجد ابن العديم انه يلتقي بأشخاص لم يكونوا باألصل مـن علمـاء                 

 شيخاً موصلياً، فكانوا مصدرا شفويا له، وزودوه بمعلومات         الموصل، ولكنهم قد عاصروا   
 الخالطـي الموصـلي،    المعـالي  بـأبي  المعروف عمار بن غاية في األهمية، فهذا أسعد    

فباإلضافة  إلى علمه، كان يتولى منصبا عسكريا         ،)م١٢٠٩/هـ٦٠٦ت(بالربيب   والملقب
 انتقل لخدمـة صـاحب      ، وبعدها )٩٨(لدى صاحب خالط وهو شاه ارمن سكمان بن ارتق        

، حيث أوكلـت    )م١١٩٣-١١٧٦/هـ٥٨٩-٥٧٢(الموصل انذاك عز الدين مسعود االول     
إليه مهمة قيادة العساكر الموصلية الذاهبة الى نجدة العساكر الـشامية التابعـة للـسلطان               

أو فيما يعرف حـديثا بالحملـة       ) م١١٩٠/هـ٥٨٦(سنة  ) ٩٩(صالح الدين في حصار عكا    
الـذي التقـى بـه      ) ١٠٠( وقد عاصره كل من أبـي المحامـد القوصـي          الصليبية الثالثة، 

 القيـسي  أحمـد  بـن  القاسم أبي بن أحمد العباس أبو الدين ، وكذلك موفق  )١٠١(بالموصل
ماحدثه به الربيب، وقد التقى ابن العديم       ) م١٢٢٦/هـ٦٢٤(الذي سمع منه سنة    االسكندري

وتكمن اهمية الربيب في انه قد سمع       بهذين الشيخين وكانا مصدر معلوماته عن الربيب،          
 وأبـا  الـواعظ،  الدجاجي بن نصر بن اهللا سعد بن من كبار المحدثين ببغداد امثال محمد     

 إبـراهيم   بـن  المظفـر  بن إبراهيم الدين وبرهان السجزي، شعيب بن األول عبد الوقت
عـساكر  وقد اورد ابن العديم مقتطفات من رحلة الربيـب مـع ال    .  البرني بابن المعروف

، ويبدو انه قد اطلع على تفاصيل       )١٠٢(الموصلية، والطرق التي اجتازها للوصول الى عكا      
والذي يدعى عمر، الذي حدث ابن العديم عن بعـض          ) ١٠٣(الرحلة عن طريق ابن الربيب    

، وقد دخل   ) ١٠٤(سيرة الربيب الشخصية من حيث والدته، المناصب التي شغلها، وشيوخه         
ت في ايام نور الدين ثم صالح الدين، وكان يـاتي مقـدما علـى               الربيب حلب ثالث مرا   

  )١٠٥(العساكر الموصلية
، اذ قدم الكامل في التاريخوهو المؤرخ المشهور صاحب كتاب ) ١٠٦(وكان ابن االثير      

  ضيفا عنـد الطواشـي     ونزل) م١٢٢٨/هـ٦٢٦( في اواخر سنة     الى حلب مرتين االولى   
، ثم عاد   )م١٢٢٩/هـ٦٢٧(بعدها إلى دمشق سنة       االثير وسافر ابن ،  الدين طغريل  شهاب
وكان غرض الزيارة علـى مـا       .  )١٠٧()م١٢٣٠/هـ٦٢٨(سنة   إلى مدينة حلب  ثانية  مرة  
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، والذي اكمله في عدة مراحل بحثا عـن مـصادر           الكامليبدو هو الكمال مصنفه الكبير      
يبية، السيما وانه   تغطي حوادث السنوات، وخاصة تلك المعلومات الخاصة بالحروب الصل        

اعتمد على مصادر مكتوبة تخص تاريخ بالد الشام، وقد استغل ابن العديم فرصة تواجـد               
) ١٠٩(بحكام الدولة االتابكيـة    ابن االثير بحلب، وعلى ما يبدو نقل عنه المعلومات الخاصة         

م ،والتي كان اغلبها نقال عن والده اثير الدين باعتبار ان االخير كان احد مـوظفي حكـا                
، وكذلك سمع منـه بعـض       )١١٠(الدولة االتابكية، وعاصر البعض منهم كعماد الدين زنكي       

، ومرويات مختلفة عن علماء الموصل، والدليل على ذلك قول ابـن            )١١١(االحاديث النبوية 
 ابـن  يعيش البقاء وأبو الجزري، الكريم عبد بن محمد بن علي الحسن أبو  أخبرنا :"العديم
بن محمد بـن          "، او )١١٢(بحلب عليهما ةقراء يعيش بن علي قال لي شيخنا أبو الحسن علي

أخبرنا بذلك أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكـريم           "او  ) ١١٣( ...."عبد الكريم الجزري  
   )١١٤( ..."الجزري وأبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش النحوي جميعاً بحلب

U@N¨a@Šìİm@À@µîiìíüa@õa‹ßüaë@ÚìÜ¾a@Šë†òîàÜÈÛa@ò×‹Z@ @

       لعب حكام وامراء الدولة االيوبية دوراً كبيراً بوصفهم عامل جذب مهـم للعلمـاء،       
وذلك من خالل تشجيع العلماء على القدوم الى حلب، ومن ضمنهم علماء الموصل، وكان              

صـاحب  المشهور   وهو السائح : ) ١١٥(الهروي: من بين الذين زاروا حلب ثم استقروا بها       

ولكن استقراره كان في مدينة حلب أبان عـصر         ) ١١٦(ارات الى معرفة الزيارات   كتاب االش 
ان سبب استقراره بحلـب أن      ) ١١٧(الملك الظاهر، بعد ان لقي الدعم منه، وذكر ابن خلكان         

الملك الظاهر له اهتمام بعلم السيمياء، وبما ان الهروي مشهورا بهذا العلم، لذا اصبح من               
وكانت له بحلب وجاهة    :" الشعار الموصلي هذه العالقة بالقول     المقربين له وقد وصف ابن    

، وكان نتيجة هذا االهتمام ان بنى له        ) ١١٨("ومنزلة عند صاحبها الملك الظاهر غياث الدين      
وكـان فـي حلـب سـنة        . )١١٩(الملك الظاهر مدرسة في حلب عرفت بالمدرسة الهروية       

ل من كالم نقلـه مـن كتـاب         ، وهذا ما صرح به ابن العديم من خال        )م١١٩٨/هـ٥٩٥(
 فـي عـدة     البغيـة وقد ورد ذكر الهروي فـي       ) ١٢٠(الوصية الهروية الهروي نفسه وهو    

، واهـم المـشاهد     )١٢١(مواضع، حيث كان مصدر معلومات ابن العديم حول مدن حلـب          
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والتي زارهـا الهـروي بنفـسه، وورد ذكرهـا فـي كتابـه         ) ١٢٢(والقبور التي في حلب   
  . ) ١٢٣(االشارات

  ومن ابرز الشخصيات الموصلية التي ساهمت في تقدم الحركة العلمية فيهـا هـو                   
الذي نال اهتماماً واسعا من قبل الملوك االيوبيين، وهـو          ) ١٢٤(المؤرخ الموصلي ابن شداد   

الخاص بسيرة الـسلطان صـالح      النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية     صاحب كتاب   
واصبح من المقربين له منذ هـذه الـسنة،         ) م١١٨٨/ـه٥٨٤(الدين، الذي استدعاه سنة     

ويمكن ان نلحظ حجم هذه العالقة مـن خـالل الوصـف الـذي قدمـه ابـن الـشعار                    
ثم حج وانعطف على زيارة بيت المقدس، واتصل        : "بقوله) م١٢٥٦/ هـ٦٥٤ت(الموصلي

بخدمة السلطان صالح الدين يوسف بن ايوب رحمه اهللا وفوض اليـه قـضاء العـسكر،                
ووقف به السلطان مدرسة عظيمة، واسند نظرها اليه، وتمسك بـه،           . اء بيت المقدس  وقض

 ان السلطان   الزبدةوقد ذكر ابن العديم في كتابه األخر        . ) ١٢٥(" وأطلعه على باطن أموره   
ولم تنته هذه العالقـة بوفـاة       . ) ١٢٦(صالح الدين قد ولى ابن شداد منصب قاضي عسكره        

، بل استمرت حيث نال ابن شداد اهتمامـاً         )م١١٩٣/هـ٥٨٩(السلطان صالح الدين سنة     
واسعاً من قبل اوالده الذين ورثوه في الحكم، وبخاصة الملك الظاهر، حيث اسـتقر ابـن                
شداد بحلب، ووقف عليه نصف قرية، كان يملكها من ابيه السلطان صالح الدين، وملَّّكـه               

         ل اليه منصب قاضي حلب وذلـك    بحلب دارا وقرية كبيرة وسوقا، فضال عن ذلك فانه وك
 ، واستثمر ابن شداد هذه الثروة وانشأ مدرسـة عرفـت            )١٢٧()م١١٩٤/هـ٥٩١(في سنة 

بالقرب من داره بحلب وبالتحديد فـي       ) ١٢٨() م١٢٠٤/هـ٦٠١(بالمدرسة الصاحبية  سنة     
باطن حلب قريبة من باب العراق، وعمل فيها مسجدا كان هو الموضع الذي اعده إللقـاء                

، اضافة الى ذلك فقد فوض اليه الملك الظاهر مهمة النظر فـي المدرسـة               ) ١٢٩(وسالدر
ـ ٦١٠(الظاهرية التي أسسها الملك الظاهر وانتهى من عمارتها سنة           . )١٣٠()م١٢١٣/هـ

ومجئ الملك العزيز الى الحكم نجـد ان        ) م١٢١٦/هـ٦١٣(وبعد وفاة الملك الظاهر سنة      
ومنها المدرسة السيفية التـي     . )١٣١( من مدارس حلب   ابن شداد يستمر بالتدريس في العديد     

انشاها االمير سيف الدين علي بن علم الـدين سـليمان وانتهـى مـن عمارتهـا سـنة                   
 ، ويمكن ان نلمس دور ابن شـداد الثقـافي بمـا ذكـره ابـن                 )١٣٢()م١٢٢٠/هـ٦١٧(
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 ،  د قبل مجئ ابن شـدا     كانت قليلة بهذا المعنى ان مدارس حلب      ) م١٢٢١/هـ٦١٨(خلكان
 بترتيب أمورها وجمع الفقهاء بهـا،       ابن شداد وليس بها من العلماء إال نفر يسير، فاعتنى         

ويعد ابن شداد احد شيوخ ابن العديم والتقى بـه         .) ١٣٣(مرت في أيامه المدارس الكثيرة    وع 
، حيث سمع منه في مواضـيع       البغيةبحلب، وهو من المصادر الشفوية المهمة في كتابه         

واخرى عن حكام   ،  ) ١٣٤(ا يتعلق بأحاديث الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم        م: شتى منها 
، او عالقة ابن شداد بالملوك االيـوبيين، واخـرى مـا            ) ١٣٥(الدولة االتابكية في الموصل   

وهناك المحـدث والفقيـه الـشافعي ابـن بـاطيش           . )١٣٦(يخص طبوغرافية مدينة حلب   
 زياراته لحلب حيث زارها ثالث مرات        ، والذي تعددت اسباب    )١٣٧()م١٢٥٧/هـ٦٥٥ت(

للدراسة فيهـا فـسمع مـن الـشيخ افتخـار الـدين             ) م١٢٠٥/هـ٦٠٢(االولى في سنة  
وذلك لشغل يتعلق بكمـال الـدين بـن         )م١٢٢٣/هـ٦٢٠(، والثانية في سنة   ) ١٣٨(الهاشمي
حيث استدعاه  ) م١٢٢٥/هـ٦٢٢( ، وفي الثالثة في سنة       )١٣٩()م١٢٣٦/هـ٦٣٤ت(مهاجر

، وقدم المساعدة له، واسكنه داره،      ) ١٤٠( لؤلؤ االميني صاحب العساكر الحلبية     شمس الدين 
، ) ١٤١(عنـه  اهللا رضـي  الـشافعي  اإلمام مذهب على بالفتوى بحلب ولسعة علمه استقل  

المالحظ على هذا العالم وغيره من علماء  الموصل انه عند زيارتهم الى حلـب فـانهم                 
م، والذين سبق وان استقروا في حلب، فمـثال ابـن           يتوجهون الى علماء من ابناء مدينته     

 النورية بالمدرسة التدريس ، وفوض إليه  )١٤٢(باطيش عند زيارته لحلب سمع من ابن شداد       
   .) ١٤٤(االشتغال بها والزم فأقام) ١٤٣(بالنفري المعروفة
ò¸b©aZ@ @

لعـصر  يمكن القول أن هناك إقبال من قبل علماء الموصل على زيارة حلب فـي ا                    
االيوبي وبالتحديد في بداياته، ذلك ان مدينة حلب كانت بحاجة الى علماء يساهمون فـي               
تنمية وازدهار الجانب العلمي فيها، ولكن فيما بعد وبعد تطور الحركة العلمية فيها اقبـل               
علماء الموصل عليها، واصبحت بمثابة عامل جذب لهم، بفضل تشجيع الملوك االيوبيون            

 حلب والبقاء فيها من خالل انشاء مدارس خاصة بهم، على الرغم من ان              على المجئ الى  
الموصل كانت متطورة في هذه الناحية أيضا في عهد الدولة االتابكية، لكن مدارسها كانت              
قليلة قياسا الى مدارس حلب، وان هناك العديد من االسر العلمية المشهورة في الموصـل               
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ه المدارس، ولم تتح فرصة كبيرة لهـوالء العلمـاء          قد سيطرت نسبيا على التعليم في هذ      
فضال عن ذلك أن الظروف السياسية التي كانـت         . الحتالل المكانة العلمية كما في حلب     

تمر بها مدينة الموصل ساعدت بشكل أو بأخر على هجرة علماء الموصل إلـى حلـب،                
لؤلـؤ قـد عطـل      وهي اقرب األماكن جغرافيا لالستقرار فيها، ال سيما وان بدر الـدين             

من أطراف الموصل ووصولهم    )١٤٤(المدارس في الموصل لفترة معينة بسبب قرب المغول       
إلى اربل، والمالحظ على علماء الموصل الذين استقروا بحلب انهم على قدر كبير مـن               
العلم، وكان اغلبهم ممن درس وتتلمذ في بغداد المركز الثقافي االول في العالم االسالمي،              

لهم مكانة كبيرة في حلب او أي مدينة يحلون بها، مما ساعدهم على نشر علم               وبذلك كان   
  .شيوخهم البغداديين، وهذا ما استفادت منه مدينة حلب

@ @
szjÛa@”ßaìçZ@ @

النوادر السلطانية والمحاسـن اليوسـفية،      :  شداد  بن  المحاسن يوسف بن رافع    يبهاء الدين اب  ) ١(
، )١٩٦٤الدار المـصرية للتـاليف والترجمـة،         ،،القاهرة١ط(جمال الدين الشيال،    : تحقيق
الروضتين فـي اخبـار     :  المعروف بابي شامة   شهاب الدين ابي محمد عبد الرحمن      ؛٤٥ص

   .  ٢٠٠، ص ١، ج)ت. ، بيروت ، دار الجيل ، د٢– ١ط(الدولتين، 
   .  ٤٧النوادر السلطانية ، ص : ابن شداد) ٢(
الكامل في  : بن االثير محمد بن محمد بن عبد الكريم       عز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم         ) ٣(

   .  ٤١٥ ، ص ١١مج، )١٩٦٦بيروت، دار صادر، دار بيروت، (التاريخ، 
   .  ٤١٧ ، ص ١١المصدر نفسه ، مج) ٤(
   .  ٤١٨ ، ص ١١المصدر نفسه ، مج) ٥(
سي في الفتح   الفتح الق : العماد االصفهاني  محمد بن محمد بن حامد    : لمزيد من التفاصيل ينظر   ) ٦(

ص  ،)١٩٦٥القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر،      ( محمد محمود صبح،  : القدسي، تحقيق 
   .    ٥٧ص  ،١١مج الكامل، :؛ ابن االثير١١٦

   .  ٢٥٧-٢٣٣الفتح القسي ، ص : العماد االصفهاني) ٧(



  

)٤٧( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–sÛbrÛa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–‹Ð–@@QTSP@ç@OÂbj’@@RPPYâ 

:  بـن شـداد    عز الدين ابي عبد اهللا محمد بن علي بـن ابـراهيم           :للمزيد من التفاصيل ينظر   ) ٨(
ومنيـك سـورديل،     د :االعالق الخطيرة فـي ذكـر امـراء الـشام والجزيـرة، تحقيـق             

)                                                                            الفصل الخاص بمدارس حلب)(١٩٥٣دمشق،(
القـاهرة، دار نهـضة      (الحياة العقلية في عـصر الحـروب الـصليبية،          : احمد احمد بدوي  ) ٩(

 . ٣٠، ص)١٩٧٢مصر،

جمال : ، تحقيق أيوب بني   أخبارمفرج الكروب في    :  بن واصل،  جمال الدين محمد بن سالم    ) ١٠(
   .  ٣ ، ص ٣، ج) ١٩٦٠القاهرة، مطابع دار القلم، (الدين الشيال، 

  .  جزء والصفحة المصدر نفسه وال) ١١(
  .  المصدر نفسه والجزء والصفحة ) ١٢(
    .  ٣٠الحياة العقلية، ص: بدوي) ١٣(
دراسة سياسية  ) م١٢٥٨-١١٨٣/هـ٦٥٨-٥٧٩(حلب في العهد االيوبي   : علي نجم عيسى  ) ١٤(

، )١٩٩٩اطروحة دكتوراه قدمت الى مجلس كليـة االداب، غيـر منـشورة،           ( حضارية،  
    .٣٦ص

    .٣٩، صالمرجع نفسه) ١٥(
  .المرجع نفسه والصفحة) ١٦(
-٥٢١(الحياة العلميـة فـي الموصـل فـي عـصر االتابكـة              : عبد الجبار حامد احمد   ) ١٧(

رسالة ماجستير قدمت الـى مجلـس كليـة االداب، غيـر            ( ،  )م١٢٦٢-١١٢٧/هـ٦٦٠
   .٤٠، ص)١٩٨٦منشورة،

  .٤٩المرجع نفسه، ص) ١٨(
  .٥٧المرجع نفسه، ص) ١٩(
  .٦١، صالمرجع نفسه) ٢٠(
الدور التعليمي لالسر العلمية في الموصل من القرن الخامس الى          : مها سعيد حميد جرجيس   ) ٢١(

رسالة ماجستير قدمت الى مجلس كليـة االداب، غيـر منـشورة،            (نهاية القرن السابع الهجري،     
  .٢٣، ص)٢٠٠١
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  .٢٦المرجع نفسه، ص) ٢٢(
  .٣٥المرجع نفسه، ص) ٢٣(
  .٤١المرجع نفسه، ص) ٢٤(
  .٤٤المرجع نفسه، ص) ٢٥(
امارة الموصل في عهد بدر الـدين لؤلـؤ         : سوادي عبد محمد الرويشيدي   : للتفاصيل ينظر ) ٢٦(

  .٦،ص)١٩٧١، بغداد،مطبعة االرشاد،١ط(م، ١٢٦١-١٢٠٩/هـ٦٦٠-٦٠٦
  .١٨٢المرجع نفسه، ص) ٢٧(
  .٢٦٦المرجع نفسه،ص) ٢٨(
  .٢٧٠المرجع نفسه،ص) ٢٩(
قالئد الجمان في فرائد شعراء هـذا    :  المبارك بن الشعار الموصلي    كمال الدين ابي البركات   ) ٣٠(

، )٢٠٠٥،بيـروت، دار الكتـب العلميـة،        ١ط(كامل سلمان الجبـوري،   : الزمان، تحقيق 
  .٢٦٦، ص١،ج١مج

  .المصدر نفسه والمجلد والجزء والصفحة) ٣١(
اريخ االسـالم   ت: شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان المعروف بالذهبي        : للتفاصيل ينظر ) ٣٢(

عمرعبدالسالم تدمري،  : ، تحقيق )٦٦٠-٦٥١(ووفيات المشاهير واالعالم حوادث ووفيات      
: ؛ عماد الدين ابي الفداء ابن كثير      ٤٢٤-٤٢١، ص )٢٠٠٢،بيروت،دارالكتاب العربي، ٢ط(

احمد بن شعبان بن احمد و محمد بن عيادي بن عبد الحليم،            : البداية والنهاية، خرج احاديثه   
" ابن العـديم  :"؛ فؤاد افرام البستاني   ٢٠٠، ص ١٣، مج   )٢٠٠٢اهرة ،مكتبة الصفا،  ،الق١ط(

  . ٣٥٩، ص٣، مج)١٩٦٠بيروت، لبنان، (دائرة المعارف االسالمية، 
ــصطفى) ٣٣( ــاكر م ــديم: ش ــشامي، تق ــاريخ ال ــي الت ــة، : ف ــشق،دار (حــسن بطيخ دم

لعلـم  ، بيـروت، دار ا    ١ط(؛ التاريخ العربي والمؤرخـون،      ٤٦،ص١،ج)١٩٩٨طالس،
  .٢٦٣،ص٢،ج) ١٩٧٩للماليين،

  .٣٦٠، ص٣، مج"ابن العديم: "البستاني) ٣٤(
  ٤٦، ص١في التاريخ الشامي، ج: مصطفى) ٣٥(
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  ٣٦٠، ص٣، مج"ابن العديم:"البستاني) ٣٦(
، )١٩٣٧،  ٥، س ٢٢٠القـاهرة، ع  (، مجلة الرسـالة،     "ابن العديم وتآليفه  :"محمد كرد علي  ) ٣٧(

  .١٥٣٥ص
   .٤٦،ص١خ الشامي، جفي التاري: مصطفى) ٣٨(
،بيـروت،دار  ٣ط(معجم االدبـاء،  :  المعروف بـ ياقوت الحموي    شهاب الدين بن عبد اهللا    ) ٣٩(

  .٥، ص١٦، ج)١٩٨٠الفكر،
 نـواحي  مـن  عمـر  ابن جزيرة قرب المتأخرة األخبار في ذكر له بليد: نسبة الى معلثايا  ) ٤٠(

 ، ج )١٩٥٥، دار بيـروت،     بيروت، دار صادر   (معجم البلدان، : ياقوت الحموي  .الموصل
  .١٢٨ ، ص٤

 بغية الطلـب فـي تـاريخ        : المعروف بابن العديم   كمال الدين عمر بن احمد بن ابي جرادة       ) ٤١(
  .٩٥ص ،٣، ج)١٩٨٨بيروت ، دار الفكر ، (سهيل زكار، : حلب، تحقيق

  .٤٣٥ص ،١المصدر نفسه، ج) ٤٢(
  .المصدر نفسه والجزء والصفحة) ٤٣(
 بـن  حامـد  ابن: وهناك عالم اخر من سنجار ايضا وهو       . ٧٢ ص ،٢ المصدر نفسه، ج  ) ٤٤(

. الدين بأمين الملقب السنجاري، البزاز دبابة بن اهللا عبد أبو الخير جار علي بن  بن عثمان
  .٤١٦ ص ،٣المصدر نفسه، ج

   .١٨٢ ص ،٢ المصدر نفسه، ج) ٤٥(
 وفـي . األعلـى  الزاب قرب الشرقي بالجانب دجلة على كانت بليدة وهي: الموصل حديثة) ٤٦(

اآلن أي فـي     الموجـودة  الموصل كورة قصبة هي كانت الموصل حديثة أن اآلثار بعض
 بن حمزة وقيل محمد اخر خلفاء بني امية،     بن مروان أحدثها وإنما عصر ياقوت الحموي  

 فأعاداها وبقي فيها بعض االثار،    فخربت قديمة مدينة وكانت نوكرد تعريب الحديثة الحميد
 سـموها  فقـال  بمعنـاه  فأخبر اسمها عن وسأل العمارة، إلى مروان بن محمد بن مروان
 عمر أيام في البارقي عرفجة بن هرثمة الموصل مصر من أول الكلبي ابن وقال. الحديثة

ويقال  بيعتان فيها قرية وكانت الحديثة أتى ثم العرب وأسكنها )عنه اهللا رضي( الخطاب بن
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 البلدان معجم: ياقوت الحموي . الموصل قبل واختطها فمصرها أوالً المدينة نزل هرثمة ان
  .٦٣ ص ،٢ ، ج

  ٢ ص ، ٣ جالمصدر نفسه، ) ٤٧(

  دجلـة  على مشرفة عظيمة وقلعة بلدة وهي. كيبا ويقال :كيفَا نسبة الى ِحصن   : الحصكفي) ٤٨(
  .٨٨ ص ،٢ البلدان،ج معجم: ياقوت الحموي .بكر ديار من عمر ابن وجزيرة آمد بين

 .١٧٤ ص ،٣ جالمصدر نفسه، ) ٤٩(

 .٤٣٥ ، ص١ المصدر نفسه، ج) ٥٠(

 .المصدر نفسه والجزء والصفحة) ٥١(

  .١٨٣، ص٢المصدر نفسه، ج) ٥٢(
 .٣٥٤، ص١المصدر نفسه، ج) ٥٣(

  .٧٢، ص٢المصدر نفسه، ج) ٥٤(
  :ومن ذلك) ٥٥(

 الـشافعي  الحـدوس  بـن  الحسن بن الحسين بن إسماعيل بن المعافى محمد .١
  .١٣١ ص ،٢ البغية، ج) شيخ ابن العديم(موصليال

 بـن  محمد بن اهللا هبه بن محمد بن اهللا هبة بن سعيد بن اهللا هبة بن إسماعيل. ٢
  .١٨٣ص ،٢ باطيش الفقيه الشافعي، المصدر نفسه، ج

 الحـصكفي  الموصـلي  اإلربلي القاضي خالد بن الحسن بن محمد بن داوود. ٣
  .٤١٦ ص ،٣ المصدر نفسه، ج. الشافعي

  .٤٣٨ ص ، ١ فسه، جالمصدر ن) ٥٦(
   .٨١ ص ، ٢ فسه، جالمصدر ن) ٥٧(
كمال الدين بن العديم مؤرخاً للحروب الصليبية من خالل كتابه زبـدة            : نجالء سفيان احمد  ) ٥٨(

 .                               ٣٦، ص)٢٠٠٦رسالة ماجستير قدمت الى مجلس كلية االداب، غير منشورة،( الحلب، 
 الخادم  تن شاذبخ وهي المدرسة التي أنشاها األمير جمال الدي      : المدرسة الشاذبختية الحنفية  ) ٥٩(

الهندي االتابكي كان نائبا عن نور الدين بحلب، ولما تمت استدعى من سنجار نجم الـدين                
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مسلم بن سالمة ليوليه تدريسها فأمره الملك الظاهر بان يولي موفق الدين النحاس، فكـان               
أول من درس بها، ودرس فيها كمال الدين بن العديم وولده مجد الدين، ثم أخـوه جمـال                  

االعالق الخطيـرة،   : ابن شداد . دين إلى أن وصل التتر إلى حلب عندها عطل التدريس         ال
.                                                                                   ١١٨، ص١١٤-١١٣، ص١،ق١ج

كانت هذه المدرسة باالصل كنيسة مـن بنـاء هيالنـة ام قـسطنطين،              : المدرسة الحالوية ) ٦٠(
، الـذين   )م١١٢٤/هـ٥١٨(وحولت الى مسجد، كرد فعل على  حصار الفرنج لحلب سنة            

القاضي ابا الحسن بن القاضـي      قاموا بنبش القبور التي بظاهرها واحرقوا من فيها ، فقام           
ابي الفضل بن الخشاب الحلبي بتحويل اربع كنائس الى مساجد ومن ضمنها هذه المدرسة،              
وكانت تعرف قديما بمسجد السراجين، ولما استولى نور الدين على حلب وقفـه مدرسـة،           

 ، وهي مـن )م١١٤٩/هـ٥٤٤(وجدد فيه مساكن ياوى اليها الفقهاء، وايوانا، وذلك في سنة  
: ابن شـداد  : للتفاصيل ينظر . اعظم مدارس حلب شهرة، واكثرها طلبة، واعظمها جامكية       

.                                                                                 ١١٠، ص١، ق١االعالق الخطيرة، ج
.                                                                                                  ٣٨٣، ص١البغية، ج) ٦١(
 أحمـد  بن أحمد جعفر أبا بالموصل ، سمع )م  ١١٥٠/هـ٥٤٥(كانت والدته بالموصل سنة     ) ٦٢(

المقريء، المصدر   القرطبي تمام بن سعدون ابن يحيى بكر وأبا القاص، بن العزيز عبد بن
                                                .                                                نفسه والجزء والصفحة

                             .                                                          المصدر نفسه والجزء والصفحة ) ٦٣(
                 .                                                                         ٣٨٣، ص١المصدر نفسه، ج) ٦٤(
 ثمـان  سنة بحلب عليه قراءة الموصلي شداد بن مسعود بن أحمد العباس أبو أخبرنا: "بقوله) ٦٥(

 وستين ثالث سنة بالموصل القاص بن العزيز عبد بن حمدأ بن أحمد أخبرنا: قال وستمائة
 قراءة الكاتب نبهان ابن بن إبراهيم  سعيد بن محمد علي أبو الرئيس أخبرنا: قال وخمسمائة

.                                                                           المصدر نفسه والجزء والصفحة......" عليه
 الثقـة،  المحـدث  البغدادي، اإلمام  عباد القطان  بن زياد بن عبد اهللا  بن محمد بن وهو أحمد ) ٦٦(

 ابـن  اهللا عبيد بن محمد بن جعفر وأبا العطاردي، الجبار عبد بن أحمد العراق، سمع  مسند
 بن ومحمد الجهم، ابن ومحمد طالب، أبي بن ويحيى ألمدائني، عيسى بن ومحمد المنادي،
 كانت وفاتـه    .زمانه في وتفرد الكثير، وروى القاضي،وعدة، وإسماعيل الحنيني، الحسين
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 ، بيـروت، مؤسـسة الرسـالة،      ١١ط(سير اعالم النبالء،    : الذهبي) م٩٦١/هـ٣٥٠(سنة
  .٥٢١ ، ص٥، ج)٢٠٠١

.                                                                                    ٣٦كمال الدين بن العديم، ص: احمد) ٦٧(
.                                                                                          ٣٨٣، ص١المصدر نفسه، ج) ٦٨(
.                                                                                           ٤٣٨، ص١المصدر نفسه ج) ٦٩(
.                                                                                        المصدر نفسه والجزء والصفحة) ٧٠(
 في ، كتاب  الفقه أصول في كتاب مختصرة، ومقدمة الفقه في العلماء روضة كتاب: ومنها) ٧١(

 مـن  اطلق عليه اسـم المنتقـى      منه مختصراً وكتابا المتكلمين، وهو روضة  الدين أصول
 ، ص ١ وقد ترجم ابن العديم للغزنوي في موضعين من كتاب البغية، ج          . المتكلمين روضة
                                                                                      .          ٣٧٨ ص ،١ ، ج٣٣٩

                                                       .                                 المصدر نفسه والجزء والصفحة) ٧٢(
                                          .                                                 ٤٣٨، ص١المصدرنفسه، ج) ٧٣(
أنشاها حسام الدين محمد بن عمر بن الجين ابن أخت صـالح الـدين،              : المدرسة الحدادية ) ٧٤(

لكنائس التي حولت إلى مساجد، فهدمت وبناها أحسن بناء، وأول من درس فيها             كانت من ا  
اإلمام الحسين المعروف بالمنجم، وعلي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي، وكذلك موفـق             

.                                                                       ١١٥-١١٤،ص١المصدر نفسه،ج.الدين النحاس
  .المصدر نفسه والجزء والقسم والصفحة) ٧٥(
 عبد اهللا بـن     افتخار الدين عبد المطلب بن عبد الملك بن صالح بن علي بن           : واسمه الكامل ) ٧٦(

  .١١٢، ص١، ق١المصدر نفسه،ج.العباس صاحب الرواية العالية، شرح الجامع الكبير
النـوادر الـسلطانية    "وهو بهاء الدين ابو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم، صاحب كتاب             ) ٧٧(

. انشأ مدرسة بحلب عرفت بالمدرسة الصاحبية او القضوية أو البهائية         " والمحاسن اليوسفية 
.                                                                                    ١٠٢، ص١، ق١ر نفسه، جالمصد

  .٤٣٨ ، ص١البغية، ج) ٧٨(
.                                                                                          ٤٣٩، ص١المصدر نفسه، ج) ٧٩(
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سبل انتقال  : " ميسون ذنون العبايجي  :  للتفاصيل حول مرويات المؤرخين لهذا الكتاب ينظر       )٨٠(
الى المؤرخين  ) م٩٤٤/هـ٣٣٤ت(مادة طبقات محدثي اهل الموصل البي زكريا اَألزدي         

، ٢،ع٦بحث منشور في مجلة ابحاث التربية االساسية، جامعة الموصل، مـج          (،  "الالحقين
  ).٢٠٠٦تشرين الثاني، 

وهو يزيد بن محمد بن اياس بن القاسم االزدي الموصلي، وقد اطلـق             : ابو زكريا االزدي  ) ٨١(
العديـد مـن    " تاريخ الموصل "عليه الذهبي لقب الحافظ االمام الفقيه، اذ نجد في ثنايا كتابه          

. الشيوخ الذين درس على ايديهم، وكان من ابرزهم عبد اهللا بن احمد بـن حنبـل،غيرهم               
وترك االزدي العديد مـن     .  القاضي،اضافة الى كونه فقيهاً ومحدثاً     وشغل االزدي منصب  

" مفقود، ثم كتابـه االخـر     " الخطط والقبائل "، و   "تاريخ الموصل "المؤلفات التاريخية منها    
: محمد ميسر اليـازجي   : للتفاصيل ينظر . وهو االخر مفقود  " طبقات محدثي اهل الموصل   

ستير قدمت الى مجلس كلية التربيـة، جامعـة   رسالة ماج (االزدي وكتابه تاريخ الموصل،     
  .٣٠، ص)م٢٠٠٠الموصل، غير منشورة،

   :وكان من ضمنهم) ٨٢(

 الغـضوبة  بـن  مـازن  بـن  حيـان  بـن  علـي  بن محمد بن حرب بن أحمد. ١
  .١٨٤ ،ص١  البغية، ج.)م٨٧٦/هـ٢٦٣ت(الطائي

  .٢٤٤ ص ،٣ األزدي، المصدر نفسه، ج جابر بن نفيل بن عمران بن خالد. ٢
  .٢، ص٤شداد، المصدر نفسه، ج بن رفاعة. ٣
ـ ٢٠٧ت(الموصـلي  األسدي يزيد بن خداش أبي بن علي بن زيد. ٤ ، )م٨٨٢/هـ

  .١٦٨،ص٤المصدر نفسه، ج
  .١٧٠، ص٤الموصلي، المصدر نفسه، ج التغلبي الزرقاء أبي بن يزيد بن زيد. ٥

 الربيع سـليمان بـن      وهو الفقيه ابو محمد بن الحدوس، الموصلي الشافعي، سمع من ابي          ) ٨٣(
" ، ومن مؤلفاته كتاب   )م١١٥٦/هـ٥٥١(خميس، ومسلم بن علي الشيحي، كانت والدته سنة       

كان فاضالً ديناً، عارفا بالمذهب، درس وافتى       ". انس المنقطعين "، وكتاب "الموجز في الذكر  
سير اعـالم   : الذهبي). م١٢٣٢/هـ٦٣٠(توفي سنة   . روى عنه ابن العديم وغيره    . وناظر
  .٣٥٦، ص٢٢ج: ءالنبال



  

)٥٤( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–sÛbrÛa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–‹Ð–@@QTSP@ç@OÂbj’@@RPPYâ 

  .٢ ص ،٤ البغية، ج) ٨٤(
  . ١٧١ ص ،٤ المصدر نفسه، ج) ٨٥(
  . ١٣٠، ص٢المصدر نفسه،ج) ٨٦(
  . ١٣١، ص٢المصدر نفسه،ج) ٨٧(
  . ١٨٣،ص٢المصدر نفسه،ج) ٨٨(
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة) ٨٩(
  . المصدر نفسه والجزء والصفحة) ٩٠(
                                                                                  .          ٨٤، ص١المصدر نفسه، ج) ٩١(
                                                          .                                  ٨٤، ص١المصدر نفسه، ج) ٩٢(
                                  .                                                          ٨٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٩٣(
            .                                                                                              ١٢٢، ص٤ج) ٩٤(
.                                                                            ٦٦١، ص١٧سير اعالم النبالء، ج: الذهبي) ٩٥(
.                                                                                                           ٥٣، ص٤ج) ٩٦(
.                                                                                                           ٨٥، ص٣ج) ٩٧(
.                                                                                          ٦٩ ص ،٢ المصدر نفسه، ج) ٩٨(
المصدر نفسه والجزء والصفحة                                                                                         ) ٩٩(
المؤمـل   شهاب الدين أبو المحامد  إسماعيل بن حامد بن عبدالرحمن بن مرجي بن            وهو  ) ١٠٠(

، بن محمد االنصاري الخزرجي المصري القوصي الشافعي نزيل دمشق وكيل بيت المـال     
، ودمشق في سـنة     )م١١٩٣/هـ٥٩٠( القاهرة في سنة     موقد،  )م١١٧٨/هـ٥٧٤(ولد سنة 

ـ      . فاسـتوطنها  )م١١٩٤/هـ٥٩١( كانـت وفاتـه    . دثا، درس وافتـى    كـان فقيهـا ومح
: ابن العـديم  . ٢٨٩-٢٨٨،ص٢٣سير اعالم النبالء، ج   : الذهبي). م١٢٥٥/هـ٦٥٣(سنة

  .٦٩، ص٢اليغية، ج
    .٧٠،  ص ٢المصدر نفسه ، ج ) ١٠١(
            .                                                                          المصدر نفسه والجزء والصفحة) ١٠٢(
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.                                                                                      المصدر نفسه والجزء والصفحة) ١٠٣(
.                                                                                      المصدر نفسه والجزء والصفحة) ١٠٤(
وكانت نهاية الربيب على يد نور الدين ارسالن شاه صاحب الموصل، الذي قبض علـى               ) ١٠٥(

             .                                 المصدر نفسه والجزء والصفحة. الربيب واودعه بالسجن الى ان توفي به
 هو ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكـريم بـن عبـد الواحـد                   و) ١٠٦(

في  ولد في جزيرة ابن عمر    . ملقب بعز الدين  لالشيباني، المعروف بابن االثير الجزري، وا     
في ،  )م١١٦٠الثالث عشر من حزيران سنة      /هـ٥٥٥الرابع من شهر جمادى االولى سنة       (

، اذ تلقى تعليمـه منـذ       نشأ ابن االثير في اسرة اشتهرت بالعلم والثقافة        .الجزيرة العمرية 
لعمرية، وسافر الى بغداد، وحلب، ودمشق، والقدس ايضا، وكان لـه           صغره في الجزيرة ا   

واهم مؤلفاته التاريخية  واكثرها شهرة      . العديد من التالميذ من ابرزهم ابن العديم، وغيرهم       
ون فيه االخبار منذ بدء      من التواريخ العامة الحولية ، د      وهو"  الكامل في التاريخ   "هو كتابه 

ابـن االثيـر    : ميسون ذنون العبـايجي   :  ينظر )م١٢٢٨/هـ٦٢٨(الخليقة الى نهاية سنة     
اطروحة دكتوراه مقدمة الـى مجلـس       ( ،  )دراسة في مصادره  ( مؤرخاً للحروب الصليبية  

  .١٠ص) ٢٠٠٣كلية التربية، جامعة الموصل، غير منشورة، 
   .  ٣٤٩ ، ص ٣وفيات االعيان ، مج) ١٠٧(
    .٢٣-١٨ابن االثير مؤرخا، ص: العبايجي) ١٠٨(
    .٦٤-٦٣المرجع نفسه، ص) ١٠٩(
    .١٢٨، ص٤، ج٨١، ص٢البغية، ج) ١١٠(
   .  ٨٢، ص٢المصدر نفسه، ج) ١١١(
  .٢٣٩ص ، ٢ج المصدر نفسه، ) ١١٢(
  .١٢٨ص ، ٤ج المصدر نفسه، ) ١١٣(
 الـسائح  المولـد،  الموصـلي  األصل الهروي علي بن بكر أبي بن علي الحسن أبو وهو) ١١٤(

، وقـد  )م١١٤٧/هـ٥٤٢(له من هرات، ولكنه ولد بالموصل سنة     حلب، اص  نزيل المشهور
امضى معظم حياته في التجوال حتى لقب بالسائح، وقد نشأ بالموصل، واتجه منذ صـغره               
الى الدراسة على ابرز شيوخ عصره، ثم رحل الى مدن عدة للدراسة فيها، كمصر والشام               
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العجائب "، وكتاب "ل والعرض منازل االرض ذات الطو   : "وقد ترك عدة مؤلفات من ابرزها     
، ٥، ج ٤قالئـد الجمـان، مـج     : ابن الشعار الموصلي  :، لمزيد من التفاصيل ينظر    "واالثار
" االشارات الى معرفة الزيارات   "الموصل في كتاب  : " ؛ حنان عبد الخالق السبعاوي     ٣١ص

بحث مقدم الى مركز دراسات الموصـل، غيـر منـشور،           (،  )م١٢١٥/هـ٦١١(للهروي
. خراسان مدن أمهات من مشهورة عظيمة مدينة بالفتح وهي :  وهرات .٤-١، ص )٢٠٠٦

 .                                                                           ٣١٢، ص٤معجم البلدان،ج:ياقوت الحموي
بيـروت، المطبعـة    (جـانين سـورديل طـومين،       : وقد طبع هـذا الكتـاب بتحقيـق       ) ١١٥(

  ).١٩٥٣الكاثوليكية،
؛ وقدم ابن المستوفي مثل هذا الوصف، ولكن هناك بعض          ٣٤٧ ،ص ٣جوفيات االعيان،   ) ١١٦(

شرف الدين ابي   :النقص الحاصل في المخطوط مما اربك النص، ولم يفهم على وجه الدقة           
سامي ابن الـسيد خمـاس   :تاريخ اربل، تحقيق  : احمد اللخمي االربلي  البركات المبارك بن    

  .١٥١، ص١، ق)١٩٨٠العراق، دار الرشيد للنشر،(الصقار، 
  .٣٢، ص٥، ج٤مج: الئد الجمانق) ١١٧(
أول من درس فيها الشيخ موفق الدين ابو القاسم بن عمر بن فضل الكردي الحميدي، ثـم                 ) ١١٨(

وبقيت هـذه   .  المظفر حامد بن ابي العميد عمر القزويني       درس فيها الشيخ شمس الدين ابو     
المدرسة الى ان وصل المغول، عندها دثر بعضعها، ولم يبق بها ساكن سـاكن، وخـرب                

  .١٠٨، ص١، ق١االعالق الخطيرة،ج: ابن شداد. وقفها النه كان سوقا بالحاضر
  .٨٥، ص٣البغية،ج) ١١٩(
  .٢٨، ص١٦،ص١المصدر نفسه،ج) ١٢٠(
  . ٢١٨، ص٣، ج١٣٣،١٥٠ ،١٣١،١٣٢، ١٢٣،١٣٠، ١،١٢٢در نفسه، جالمص) ١٢١(
  .٨-٤ص) ١٢٢(
وهو بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم المعروف بابن شداد، كانت والدته في الموصـل   ) ١٢٣(

، وكانت دراسته في اول االمر في مدينته الموصل، ثم سافر الـى             )م١١٤٤/هـ٥٣٩(سنة
واصبح ذا مكانة علمية بارزة، وعلى اساسها اصـبح         بغداد ودرس في المدرسة النظامية،      

مقربا من حكام الدولة االتابكية في الموصل، وعمل سفيرا سياسيا في عدد مـن االمـور                
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الدبلوماسية، وخاصة في حصار الموصل من قبل صالح الدين،واتاح لـه ذلـك فرصـة               
قربين لصالح  ومنذ ذلك الحين اصبح من الم     ) م١١٨٨/هـ٥٨٥(االلتقاء بصالح الدين سنة   

الدين وقاضيا على عسكره، الى وفاة االخير، ولم يفقد ابن شداد هذه المكانة بل اسـتمرت                
بهاء الدين بن شداد    : سفانة جاسم الجبوري  : في عهد اوالد السلطان صالح الدين، للتفاصيل      
رسالة ماجستير مقدمة الى مجلـس كليـة        (وكتابه النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية،      

  . ١٢، ص)٢٠٠٠تربية، جامعة الموصل،غير منشورة،ال
  .٢١٠، ص١٠، ج٨قالئد الجمان، مج) ١٢٤(
بيـروت ، المطبعـة الكاثوليكيـة،       (سامي الدهان،   : زبدة الحلب من تاريخ حلب، تحقيق     ) ١٢٥(

  .١٤٢، ص١،ج)م١٩٦٨
  .١٥٤،ص١زبدة الحلب، ج: ابن العديم) ١٢٦(
    .١٠٢، ص١، ق١االعالق الخطيرة، ج: ابن شداد) ١٢٧(
  .٥٢بهاء الدين بن شداد، ص: الجبوري) ١٢٨(
  .١٠٧ ،ص١،ق١االعالق الخطيرة، ج: ابن شداد) ١٢٩(
  .٥٨بهاء الدين بن شداد ، ص: الجبوري) ١٣٠(
    .١٠٧، ص١، ق١االعالق الخطيرة، ج: ابن شداد) ١٣١(
  .٨٩ ص ، ٧ج ،وفيات األعيان ) ١٣٢(
  .١،ص١البغية، ج) ١٣٣(
  .٨٣،ص٤ه،جالمصدر نفس) ١٣٤(
  .٩٣، ص٨٦،ص١المصدر نفسه،ج) ١٣٥(
ــسه، ج ) ١٣٦( ــصدر نف ــلي  ١٨٣- ١٨٢ص ، ٢ الم ــشعار الموص ــن ال ــد : ؛ اب قالئ

، يعد ابن باطيش من اشهر علمـاء الموصـل، كانـت            ٤٣٤-٤٣٣،ص١،ج١الجمان،مج
ابـن  . دراسته في بغداد في المدرسة النظامية، وقد سمع من شيوخ عدة زادوا عن المائـة              

.                                                                    ٤٣٤،ص١،ج١قالئد الجمان،مج: وصليالشعار الم
.                                                                              المصدر نفسه والمجلد والجزء والصفحة) ١٣٧(
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وهو ابو الكرم محمد بن علي بن مهاجر التكريتي الموصلي الملقب بكمال الدين، تفقه في               ) ١٣٨(
: جـرجيس   . الموصل على الشيخ ابي الفرج يحيى بن محمود الثقفي، وعمر بن طبـرزد            

  .٤٦الدور التعليمي، ص
                                    .                                                ١٨٣،ص١٢البغية، ج: ابن العديم) ١٣٩(
                     .                                                                المصدر نفسه، والجزء والصفحة) ١٤٠(
     .                                                                                المصدر نفسه، والجزء والصفحة) ١٤١(
انشأها الملـك العـادل نـور الـدين محمـود زنكـي سـنة               : المدرسة الِنفِّّرية النورية    ) ١٤٢(

سعود ابن محمد بن مـسعود      واول من ولي التدريس بها قطب الدين م       ) م١١٤٩/هـ٥٤٤(
النيسابوري مصنف كتاب الهادي في الفقه، وكذلك ابو البركات محمد بن المنـصور بـن               
القاسم الشهرزوري الموصلي الذي تفقه على ابن شداد، وعلي بن بن يونس ، وقدم حلـب                

                         .                 ١٠١-١٠٠، ص ١، ق١االعالق الخطيرة ، ج: ابن شداد. وتولى نيابة الحكم
                                         .                                                     ١٨٣ ص ، ٢ البغية، ج) ١٤٣(
 .        من البحث٦ينظرص) ١٤٤(

@ @
@ @

@ @
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lb“©a@æa‡uë@˜—Ó@À@æaìäÈÛa@ @
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†@@N@ð‡îjÈÛa@‡à«@‡¼a@ïÜÇ@*@ @

@ @

˜ƒÜßZ@ @

بوصفه مفتاحاً للدخول إلى النص، ويهدف إلى دراسة ) العنوان(يقرأ البحث 
يهتم البحث بدراسة . في القصة القصيرة بوصفه عالمة تتموقع في واجهة النص) العنوان(

وتشكل .  للعنوان وصوالً إلى داللته في نصوص وجدان الخشاب القصصيةالبنية التركيبية
البحث من تمهيد عالج مفهوم العنوان، ومبحث أول تناول البنية التركيبية للعنوان، ومبحث 

  .  ثاٍن تناول داللة العنوان

  
Abstract: 

The Title in Wejdan Al-Kashb stories 
(semiotic study) 

Dr. Ali A. Muhammed 
Mosul studies center 
The research is reading the Title as a key to enter to the text, And it 
aim to study the (title) in a short story as a present sign in a front text, 
The research is care for structure the Title to reach for it semantics in 
Wejdan Al-Kashab stories texts.   

   
@ @

                                           
 مركز دراسات املوصل  /  مدرس  *



  

)٦٠( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–sÛbrÛa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–‹Ð–@@QTSP@ç@OÂbj’@@RPPYâ 

@òß‡ÔßZ@ @

@szjÛa@òÜØ“ßZ@@ @

تكمن مشكلة البحث في قراءة العنوان بوصفه مفتاحا إجرائيا في التعامل مع النص      
  .القصصي 
@szjÛa@Ò‡çZ@ @

يهدف البحث إلى دراسة العنوان في القصة القصيرة بوصفه عالمة تتموقع فـي             
  .واجهة النص 

òîàçc@szjÛa@Z@ @

صي ودالالته بوصفه نـصاً     تكمن أهمية البحث في فك رموز عنوان النص القص        
موازياً يسهم في تشكيل الداللة وتفكيك الدوال الرمزية وإيضاح الخارج بقـصد إضـاءة              

  .الداخل 
@szjÛa@†ë‡yZ@ @

  .تحدد البحث بقراءة العنوان في قصص وجدان الخشاب 
@szjÛa@òîÜØîçZ@ @

  .  مفهوم العنوان: التمهيد  
  . البنية التركيبية للعنوان: المبحث األول 

  . داللة العنوان: لمبحث الثاني ا
  .خاتمة البحث ونتائجه

  .هوامش البحث ومصادره ومراجعه
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@‡îèànÛa@Z@ @

æaìäÈÛa@âìèÐß@ @

يعد العنوان المرجع الذي يتضمن بداخله العالمة والرمز، وتكثيـف المعنـى، إذ             
ـ               سيج يحاول المؤلف أن يثبت فيه مقصده برمته بوصفه النواة المتحركة التي خاط عليها ن

  .نصه
والعنوان بوصفه عالمة سيميائية ، تمارس التدليل ، وتتموقع على الحِد الفاصـل             
بين النص والعالم ـ لتصبح نقطة التقاطع اإلستراتيجية التي يعبر منها النص إلى العالم ،  

  .والعالم إلى النص ، لتنفي الحدود الفاصلة بينهما ، ويحتاج كل منهما اآلخر 
لعنوان تشيء بالنظم الجيد للبنية السردية والتخطـيط المنـسق          والصياغة الفنية ل  

لحبكة القصة ، السيما إذا علمنا أن السرد ، إنما هو جملة من التحوالت التي تتابع وفـق                  
برنامج سردي وال سبيل إلى معرفة وضـعية قصـصية إال برصـد الـسمات التقابليـة            

  .والعالقات التي تندرج فيها 
نونة في النتاج األدبي ، يجد أن النثر أوفر حظاً من غيره في             أن المتتبع لتاريخ الع   

     .)١(امتالك العنوان
بناءا على ما سبق يمكن القول أن العنوان بوصفه بنية كتابية تعلو النص وتتعالق              

فـالعنوان فـي الـنص      . معه دالليا وهذه سمة تصب في توفير طاقة المتلقي نحو النص            
 منذ الوهلة األولى بما يمكن أن تطرحه من داللة فـي       القصصي وفي غيره جزءاً عضويا    

  .البنية السردية والمغزى الذي تهدف إليه
يدل عنوان القصة على موضوع الخطاب السردي ، فالعنوان إذا صيغ صـياغة             
لغوية ذات داللة رمزية عميقة ، فانه يؤكد بالضرورة على مهـارة الكاتـب القصـصية                

ي تظهر في القدرة على نظم الكالم ، الن العنوان هو الجسر وقدرته اإلبداعية والموهبة الت
األول الواصل بين النص والكاتب وما بين القارئ والمتلقي ، ومن ثم يجـب ان يكـون                 
العنوان جاذبا له في البداية ويعطيه نوعا ما فكرة عن هذا النص وصفته األدبية ، وبسبب                

ل تجعل العالقة الحملية بين العنوان والعمـل        امتالك الدوال فيها الشاريتها الحرة في التدلي      
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تنشأ بين مداليل ال بين دوال ، االمر الذي يحتم على القارئ تفعيل عالقـات الحـضور                 
انطالقا من العنـوان    ) مدلول العنوان   ( والغياب لتأسيس وجهة نظر عن العنوان الغائب        

قراء العالقات بين الـدوال     من خالل بنيته الكتابية بناء على است      ) دال العنوان   ( الحاضر  
في حالة العنوان ذي    ) الكلمة  ( العنوانية في حالة العنوان المركب ، وتفعيل إيحائية الدال          

الدال المفرد مع مراعاة اشراك المعنون في هذا االستقراء بناء على العالقة االقتـضائية              
التركيب بقاعـدة    وهذا ما يجعل العنوان غير ملتزم على مستوى          .)٢(بين العنوان والنص  

اذ ان إمكانات التركيب التي تقدمها اللغة كافة قابلة لتشكيل العنوان دونما أي             "تحدد شكله   
  .)٣( " او جملة وقد يكون اكثر من جملة... محظورات فيكون كلمة او مركبا 

وعلى الرغم من أن العنوان يقوم على حرية اختيار الدوال وتركيبها فإنه يراعـى        
نه بما يتيح إمكانية قيام عالقة بين العنوان والنص ، وهذا يعني ان العنـوان               داللة ما يعنو  

يؤلف على مستوى التعبير "بوصفه بنية ال بد ان يراعي داللة النص المعنون، الن العنوان 
مقطعا لغويا يعلو النص تتحكم به قواعد سيميائية تعمل على بلورة موضـوعته وتحديـد               

تتعاقـب ألداء  ) ألفـاظ مفـردة   ( فردة او عبارة ذات أجزاء   رؤيتها وترميز داللتها في م    
    .)٤( "وظيفة تأسيس او وجهة نظر من التركيب العام للنص

فانبناء العنوان بشكل ما دون غيره يمكن عده داال مـضافا الـى دوال العنـوان                
 الى مـساحة    – شكل العنوان    –ويتوقف هذا االعتبار على جدوى دخول القاعدة التركيبية         

التحليل ، االمر الذي يترتب عليه اال ينحصر العنـوان بوصـفه مـصطلحاً فـي بنيتـه                
  .)٥(السطحية

وعدته معادال  ) العنوان  ( لقد أسهمت السيموطيقيا في الحديث عن النص الموازي         
وكما سنرى فان هنالك عالقة وطيدة بين عناوين القصص ونصوصها          . للنص ومولجاً له    

  .فهي مكملة ومولدة لها
تأتي اهمية العنوان موضوع الدراسة من التوجه البالغي ، الذي يسعى الى كسر             و

هيمنة العنوان الحرفي أالشتمالي ، ليؤسس بدال عنه عنوانا تلميحيا ، فالعنوان مـن أهـم                
العناصر المكونة للمؤلف االدبي ، وهو سلطة النص وواجهته اإلعالمية ، وهـو الجـزء               
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 وفك رموزه وغموضه ، لذا عني المؤلف بعنونة نصوصه          يسهم في تفسيره ،   . الدال منه   
النه المفتاح اإلجرائي الذي نفتح به تعاليق النص السيميائية ، وايا كان االمر فان المؤلف               
ال يضع عنوانه اعتباطا ، وإنما يتقصد من ورائه مزيدا من الدالالت واالضـاءات التـي                

في صياغته وتركيبه ام في داللته ،       تسهم بشكل كبير في فك رموز نصه سواء اكان ذلك           
وتبقى داللة العنوان غائبة ، ومراوغة ، عصية على القبض تحتمـل            . وتعالق النص به    

االمر الذي يدفع بالقارئ الى تحديد داللة العنوان ، من خالل البحث فـي   . تلك التأويالت   
 معادليـة كبـرى ،      تعالقه مع النص الالحق دالليا ولغويا ، فالعنوان والنص يشكالن بنية          

فاذا كان النص هو المولود ، فالعنوان هـو         . بمعنى ان العنوان يولد معظم دالالت النص        
  .المولد الفعلي لتشابكات النص وابعاده الفكرية

يعبر العنوان عن عالمة لسانية وسيمولوجية غالبا ما تكون في بداية النص ، لهـا   
تلقي النص والتلذذ به تقبال وتفاعال لما يحتويه        وظيفة تعيينية ووظيفة تأشيرية اثناء عملية       

فهو المفتاح الذي به تحل الغاز األحداث وإيقاع نسقها الدرامي          . من دالالت فنية وجمالية     
وتوترها السردي ، فضال عن مدى أهميته في استخالص البنية الداللية للنص ، وتحديـد               

عامة قابلة للتحليـل والفهـم      ثيمات الخطاب القصصي ، وإضاءة  النصوص به فهو بنية           
والتفسير والتقويم ايضا من خالل عناصر النص األساسية التـي تتمثـل فـي مـشاهده                

  .ومتتالياته ووحداته الوظيفية ومراحل تكوين بنيته العامة 
ويأتي العنوان في النص السردي مالزما ولصيقا للنص اكثر من النص الـشعري             

وهذه المالزمة ال    .)٦( قد استغنى عن العنونة أحيانا     وبخاصة الشعر العربي القديم بل نراه     
تجعل من مقاربته امرا حيويا لالمساك بمكائد السرد ومراوغاته ، فالكشف عـن إسـرار               
عنونته يعني كشفا لطرائقه في البنية واألسلوب وكيفيات التدليل لعالماتـه؛ الن العنونـة              

الشعرية بنية وداللة نتيجة الـضيافة      السردية ال تتوانى عن نتاج عناوين تضاهي العناوين         
المتبادلة بين السردي والشعري وتوسل احدهما بتقنيات اآلخر ، االمر الذي يجعـل مـن               

 فالعنوان في القصة القـصيرة      . )٧(مقاربة العنونة في السرد على مستوى العنونة الشعرية       
 لم يعد ، في عنونتـه       هو الكفيل بإثارة انتباه المتلقي واإليقاع به ، ويفوق ذلك ان القاص           

مقتنعا بوفاء العنوان للنص وااللتزام به فحسب ، وانما عليه ان يعلق القارئ ويدفعه نحو               
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اقتناء الكتاب وقراءته، وهذا ال يتاتى اال بتفخيخ خطاب العنوان باإلثارة تركيبـا وداللـة               
   .)٨(ومجازا، األمر الذي يقارب العنوان القصصي من القطب الشعري

نبثق أهمية العنوان، من حيث انه مؤشر تعريفي وتحديدي ينقذ النص من            من هنا ت  
الغفلة؛ ألنه الحد الفاصل بين العدم والوجود، فامتالك النص عنوانا يعني انـه اسـتحال               

  .كينونة فالعنوان هو عالمة هذه الكينونة 
نص فقراءة النص اإلبداعي من عنوانه يبدو أمراً صعب المنال ، فالعنوان مفتاح ال            

ال ريب ، لكنه قد يصادر رؤية المتلقي وقد يوجهه او يختاله فال يكشف له عن شيء من                  
  .رؤى النص 

في ترصدنا لعالقة العنوان بالنص سننطلق من الوظيفة االحالية للعنـوان ضـمن             
ان العنوان والنص يـشكالن بنيـة       "الرؤية السيميائية التي تربط العنوان بالنص ، وذلك         

  .)٩( "النص: العنوان : معادلية كبرى 
  

Þëþa@szj¾a@ @

æaìäÈÜÛ@òîjî×Ûa@òîäjÛa@ @

ورصد شؤونها من حيـث     ) بنية العنوان (في هذا المبحث سوف يتجه التحليل الى        
 من هذا المنطلق    .)١٠( "ان النص بذاته نظام او بنية خاصة      "هي نص وفق القاعدة البنيوية      

إلمكانات التي تتيحها البنية النحويـة      ندخل الى العنوان بوصفه نصا لغويا ، يخضع لكل ا         
غير مشروطة تركيبيا بشرط مـسبق ، وبالتـالي فـان           (( للغة ، وعليه فان لغة العنوان       

امكانيات التركيب التي تقدمها اللغة كافة قابلة لتشكيل العنـوان دون أيـة محظـورات ،                
وايضا قـد   ) ية  جملة فعلية او جملة اسم    ( كما يكون   ) مركبا وصفيا   ( و) كلمة  ( فيكون  

 وثمة سؤال قد يطرحه القارئ عن مكونات العنوان ، هل هو            .)١١())يكون اكثر من جملة     
 فان العنوان قاعدة) امبرتو إيكو ( اسم ألحد ابطال القصة ؟ ام هو فضاء مكاني ؟ وحسب 

ان ترن دائما وتخلخل األفكار ، لدى المتلقي ، بحسب معرفته وثقافته ، اذ يتبـاين                 عليها
  .فق التوقع بين متلٍق وآخر أ
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نجد العنوان على المستوى اللغوي دائم الحضور في النص القصـصي بوصـفه             
عالمة سيميائية ، وهو النواة المتحركة التي بني عليها نسيج النص ، فالمستوى التركيبي              
 لبنية العنوان يشدنا ويغرينا للولوج الى عالم النص ، فالعنوان عندما يخط فهو ليس حروفا              

فحسب ، بل هو رسم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة والمقروءة الدالة علـى               
وقد نجد بعض العناوين غامـضة ومبهمـة ورمزيـة بتجريـدها            . ما في نفس الكاتب     

وعلـى  ...اإلنزياحي ، مما يطرح صعوبة في إيجاد صالت داللية بين العنوان والـنص              
وان يبحث عن المرامـي والمقاصـد       ، ن والنص   القارئ ان يبحث عن العالقة بين العنوا      

وهذا ما قد   .والعالقات الرمزية واإليحائية داخل النص ، ليجد العالقة بين العنوان والنص            
  .يجده عندما يباشر بقد العنوان من بنيته التركيبية بغية الوصول الى مرماه في النص 

  :ية على وفق الترتيب الزمنيأنجزت الكاتبة مدونة نصية متوجة بالعناوين الرئيسة اآلت
م وهو عنوان رئيس لمجموعتها التي تخرج منهـا عنوانـات              ١٩٩٥- رمليات مدورة    -

  :فرعية اخرى هي على التوالي 
 م١٩٩٥ –بكائيات الالهوب البارد  -
 م١٩٩٥-فوضى من عرق ودخان  -
 م١٩٩٥-الذي يترجل مرة في السنة  -
 م١٩٩٥-احافير ذئب يموء  -
 م١٩٩٥-البوصلة والفخاخ -

  :كما أنجزت 
  م١٩٩٩-لهاث تايتنك  -
 م١٩٩٩-نبشا ألرقامهم  -
 م٢٠٠١-والكاهنة تؤشر  -
 م٢٠٠٢-قاف  -
 م٢٠٠٣-أحزان جاللته  -
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بالتمعن في البنى التركيبية لقائمة العناوين ، تتمظهر الهيمنة الغالبة على العناوين            
            ـده فـاعال مثـل     وهي اختيار االسم وتغييب الفعل ، مما يؤشر اهتمام الكاتبة باالسم وع  

علـى  ) االسـم   ( إذ يتعـالى    . وهذه تمثل مفارقة تؤشر رغبة الكاتبة باالختالف      .. الفعل  
  .الزمن وتحوالته ، وتوسل العنوان باالسم يضمن له الثبات والديمومة 

  ، يبـدأ العنـوان     ) الذي يترجل مرة فـي الـسنة        ( فالبنية التركيبية للعنوان في     
 يحتاج الى صلة بعده توضح معناه ، والصلة هنـا جملـة             وهو اسم موصول  ) الذي  ( بـ

والترجل هو نزول من علياء ما ، اال ان هذا الترجل ال يكون             ) يترجل  ( فعلية تبدأ بالفعل    
اال مرة واحدة في السنة ، وهو بهذا يتحول من فعل إنساني الى ما يشبه الفعل الكـوني ،                   

لسنة ، فالعنوان الفعلي يؤدي وظيفة التسمية ،        مثل الربيع الذي ال يأتي اال مرة واحدة في ا         
، فالذي يترجل جملة    ) السنة  ( وفي الوقت نفسه يحدد الداللة الزمنية لحدث العنوان وهو          

ناقصة الن االسم الموصول ال بد ان يكون مسبوقا بجملة فعلية او اسمية ، ولكنها في هذا                 
  .ئم بفعل الترجل العنوان محذوفة ، لتدل بصورة ضمنية على الشخص القا

 هي أداة تأشيرية تحدد االتجاهات، .)١٢()البوصلة والفخاخ(ونجد البوصلة في نص 
وهي أداة تتخذ شكال دائريا مختلفا ، مع انها تنفتح على االتجاهات األربعـة األصـلية ،                 
والبوصلة عادة ما تستخدم في البحر او الجو غالبا ، اما الفخاخ فهي أداة أرضية تحيل الى 
الصيد والحبس ، وربما االفتراس ، فالبوصلة تؤشر والفخاخ تنفذ ، والـذي يـربط بـين                 

  ).الواو ( البوصلة والفخاخ هو حرف العطف 
Ùäníbm@tb)١٣(:  

ـ          صفة ، وتايتنك اسـم     ) لهاث  ( يشير النص الى فعل تنفيس بعد أداء شاق جدا ف
تايتنـك  + اإلضافة بين لهـاث     علم أعجمي يحيل الى السفينة الغارقة ، وهنا تكمن عالقة           

لتؤشر التالحم العميق بين االثنين ، بعد انسنة السفينة وجعلها تحمل صفة إنسانية وهـي               
  .اللهاث
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áèßbÓŠþ@b“jã)١٤(:  

) الـالم   ( الى كشف المخبوء وإعادته الى الـضوء ، و        ) نبشا  ( تحيل داللة اللفظ    
  .نها يحيل الى شخصية حرف جر ، فالنبش سابق واألرقام الحقة ، وكل رقم م

  ).انشودة المطر ( يحيل الى السياب الشاعر العراقي وقصيدته ) ١(فالرقم 
وهو واحد من   ) بروتيوس  ( و) هو  ( من ثنائية شخصين هما     ) ٢(ويتشكل الرقم   

أبناء آلهة البحر ، ورد ذكره في األساطير اإلغريقية وعـرف عنـه اشـتغاله بـالتنجيم                 
  .والتنبوء

، والبديل شخصية طقـسية     ) بديل الملك   ( فهو يحيل الى شخصية     ) ٣(أما الرقم   
  .كانت تؤدي دورها في الحضارات البابلية والسومرية القديمة 

‹’ûm@òäçbØÛaë)١٥(:  

ـ   التي تحيل الى ان هناك أحداث سـابقة لوقـوع          ) واو العطف   ( العنوان مبدوء ب
 عبر العصور لتـؤدي دورا      شخصية تواجدت : والكاهنة  . النص غفلها ولم يتوقف عندها      

فهو يحيل الى أداء الفعل داخل النص ألنهـا         ) تؤشر  ( تنجيميا كاشفا للمخبوء ، اما الفعل       
  .تؤشر تفاصيله وتدفعه نحو االكتمال

ÒbÓ )١٦(:  

فهو مـورفيم  ) قاف ( واسمه ) ق ( عنوان مختصر مكون من حرف واحد رمزه   
حرف قلق وهو احد حروف     ) : ق   : ( واحد ، اال انه في النص كتب بثالثة حروف هي         

  .القلقلة
  .حرف إطالق ) : األلف ( 
تحيل إلى حركة زفير مؤلم ، فالتسمية تحيل إلى قلق مطلق تظهر آثاره في حركة               ) ف  ( 

  .الزفير
على عالقة تناصية بالقرآن الكريم ، والنص يؤشر الـى حادثـة القتـل األول               ) قاف   ( 

الذي يعني القلق وعدم    ) القاف  ( وقد بدأ اسمه أيضا بحرف      لإلنسان التي قام بها قابيل ،       
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  تلم النص فـي حـدودها ، وربمـا تختـصره باسـتخدام الحـرف               ) قاف  ( الثبات ، و    
، لكنها في الوقت ذاته تنفتح على النص لتؤشر كل ما فيه من قلق مهـيمن داخليـاً                  ) ق(

  .وخارجياً ، وعلى هذا فالعنوان يكثف النص ويختزله 
  

zj¾aïãbrÛa@s@ @

æaìäÈÛa@òÛü†  

يحاول هذا المبحث بعد اقتحام البنية التركيبية ان يكشف عن داللة العنـوان فـي               
نصوص القاصة ، فداللة العنوان تبقى غائبة ومراوغة ، عصية على القـبض ، تحتمـل                
عديد من التأويالت ، األمر الذي يدفع الى تحديد داللة العنوان ، او مقاربته ، من خـالل                  

ث في تعالقه مع النص داللياً ، فالعنوان نص بدئي مبهم يمانع عن الفهم ، اذا لم يرد                  البح
الى القصة التي تُفَِصُل ما أجمله وتبسط ما اختصره ، وتطلق ما احتجزه العنوان ، وهـذا                 
ما سنحاول الكشف عنه من خالل داللة العنوان في النـصوص القصـصية ومـدى مـا                 

  .قها مع النص والعنوان تستجيب الداللة في تعال
اإلحالة داللياً الى شخصية الرجل     ) الذي يترجل مرة في السنة      ( ونجد في النص    

  الذي يخطط بذكاء ليرسـم صـيغة العالقـة مـع المـرأة ، فـالنص يعـود لمرجعيـة                   
الباحث ، والمترجل ،    ) آدم  ( المبحوث عنها ، فيما هو يلعب دور        ) ليليث  ( او  ) حواء  ( 

جل دائماً ، وإنما مرة في السنة ، بعد ان يكون قد استنفذ كل وسـائل االقنـاع                  لكنه ال يتر  
للدخول الى شبكة العالقة ، فيكون ترجله آخر حركة يؤديهـا مخططـه العـام ، ليبـدأ                  

  .بالتخطيط لترجل آخر
/ لتشب وتشيخ ثانيـة     / يا موسم القطاف والذاكرات التي تشحن نفسها بنفسها       ...آه     (( 

 ال  –حواء او ليليث    / امي  / صموت الوضاءة تعلق ترجالته في مشجب حنوها        الذاكرة ال 
     .)١٧(....)) يا اولى النساء والعطايا –فرق 
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هذا النص محكوم بالموت ، لكنه يبدو حوارية صامتة بين ذاكرة يعتمل الموت بين 
 الخارجي يامر الذاكرة التي تسير      ثناياها إزاء ذاكرة أخرى ، تتساءل وتتعجب ، فالمحاور        

بينمـا الفـانوس    ... احسميها وقولي مـشاهدها     :(( ببطء قلق نحو الموت فيقول لها اوالً        
  .يتخافت بضوئه المعتاد 

اآلن فقط أطفأت العيـون     ) ...بل قولي أكداس من األنفاس      ( وتخفت فيه األنفاس    
ن الذي ينتظرها الموت فيه ، فهو مكان   ، اال ان الذاكرة تدور لتستنطق المكا      )١٨())مشاهدها

مثقل بستارة وزوايا وقطة خائفة تلم خوف صغيرها ، وكذلك الفانوس الذي بـدأ ضـوءه                
يتخافت هو اآلخر ، كما تتخافت أنفاس الجسد ، بعدها يظهر المحاور الخارجي فيؤشر ان               

ـ              راف الـذي   الموت يطرد أكداساً من األنفاس ، مؤمال ان توقف هذه األنفاس حروف الع
قفٌل : فالذاكرة قبل ان تموت تسترجع كثير من المشاهد         ...يحضر هذه اللحظات ويعيشها     

يبحث عن خزانته ، وقفل اخر يخفق في المزاليج ، ومفترق الطريق ينتصب بشدة ليؤكـد          
  :حضوره 

قفال يخفق في المزاليج وال يعثر له على صوت حتى          ...قفال يبحث عن خزانته   (( 
في اللحظات األخيرة من هذا المـوت بـدأت         . )١٩(...))د مفترق الطريق    توقف تماما عن  

العيون تنسحب وتترك مشاهدها والزمن بدأ اآلن أيضا يهجر امتداده ، بعدها يصل النص              
الى موقف يشبه الخاتمة ، حيث يتراكم الدخان والعتمة ، لتلم تراتيل العراف وهي تنـشد                

  .تماماًآخر حروفها لعينين بدت اآلن مطفأتين 
اآلن فقط تطلـق    / دخان وعتمة ، أكداس من مشاعل وبقايا أحزمة من غبار            (( 

العيون مشاهدها لتنصت الى غضب يركله العراف في خيمة لعينين مطفأتين ، تبدآن االن              
 وردت لفظة سماءات في النص للداللـة علـى          .)٢٠())باالنفراج عن سماءات    ) ايضاً؟  ( 

  .استقبال الروح بعد الموت 
علـى مجمـل    ) دالة المـوت    ( يؤثر التوزيع الحقلي للعنوان بقوة على استحواذ        

الحقول الداللية داخل النص ، اذ ثمة مؤشرات في النص تتضافر فيما بينها لتجعـل مـن                 
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الموت بؤرة خطاب العنونة ، فالبوصلة دالة للوقوع في الفخ والفـخ يعنـي االنتهـاء او                 
  .الموت غالباً
Ùäníbm@tb:   

السفينة األسطورة التي غرقت في البحر فعالً ، اال انها          ) تايتنك  (  يحيل العنوان الى        
في النص تشتغل بطريقة مغايرة ، فالسفينة جماد ، اال انها فـي هـذا الـنص مؤنـسنة                   

  .؟) تايتنك ( ، فلماذا تلهث ) لهاث (  بالوصف
 ، بل انها تستنطق في بداية النص حوارية داخلية بين شخصية رجل وامرأة تسائله

افعاله ، فعالً تلو فعل ، فهو مبهور ويعد نفسه من إتباع الضوء ، اال انهـا تكنـي عنـه                     
، ليبدو محشوراً ما بين القلـق والكبريـاء ، وهنـا تبـدأ              ) ليل  ( بنقيض مغاير فتسميه    

  :التناقضات بالظهور ، إذ تعلن 
وبين ضحك رنان   ...يعرف مثواه   آن لك ان تختار بين رمل ينحل مهاجرا ال                   (( 

  :، حينها يعود النص ليؤشر لقاءهما في لجة القلق )٢١(...))تهرج وراء أستاره دمعة 
/ هتاف ال يتراجع    / هتافها تتناقله الدروب    / أعصابنا تهوي وتلتقي في النار               (( 

  .)٢٢())أعصابنا تملكتها أبواب وأقفال جامحة 
الكائن ( إزاء حضوره هو اآلخر ) هي الكائن اإلنساني  ( ويمضي النص ليؤشر حضورها

  :وهو مبهور األعصاب ، حيث تعلن ) اإلنساني أيضاً 
  ال / تنشطر بوابات العالم لتدفع الى أعصابك ضجة الظلمة او صـمت النـور                    (( 

ترقـب الـشاشة    ) هـي   (  هنا تبدأ تايتنك بالمثول بين يدي النص حيث          .)٢٣(...))فرق  
  :ايتنك قد بدأت بالغرق وت

على شاطئه ركنت حصاة اختزنت     ... تغفو أشالء في حضن البحر      ... تايتنك         (( 
إال أنها ال تعرف االستسالم ، إذ بـدأت هـي االخـرى          .)٢٤(....))تاريخ ما قبل التاريخ     

  :بمحاورة البحر، فتعلن 
 ))      اعد الي قسمات وجهي التي تساقطت في كفي /٢٥()) اآلن بال أصابع كفي(.  
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  :ويبقى صوت تايتنك هو الوحيد يجول في نهاية النص حيث يعلن 
  : )٢٦(التي تهمس للبحر) الخرافة / انا السفينة     ( 

  ...            نم يا صغيري 
  ...            نم يا صغيري 

فتايتنك بهذا قد قلبت موازين المنطق لتشكل مفارقة تـضاف الـى جملـة مـن                
المفارقات المبثوثة في ثنايا نصوص أخرى ، فهي اآلن تمسك بخيوط اللعبة وتهدهد طفولة 

  .وهي بهذا قد حملت رمزاً داللياً للمرأة ) . نم يا صغيري ( البحر الهائج بدندنتها 
áèßbÓŠþ@b“jã:   

. النبش الى داللة إعادة اكتشاف المخبوء ، ونقله من عتمته الـى الـضوء                يحيل
يحيل لشخـصية   ) : ١(فالرقم  .فيه ثالثة أرقام ، يحيل كل رقم منها الى شخصية           والنص  

وقد شكل المطر في    ) . أنشودة المطر   ( السياب ، الشاعر العراقي ، ويشير الى قصيدته         
والمطر بدل ان يحييها يحيلها     ...هذا النص إعادة حظور ، فاألشجار تفر من رذاذ المطر           

  .نطق الواقعي للحياة رماداً ، وفي هذا قلب للم
  ...السياب يتوارى بعيدا عن مطر ينكأ جراحه التي غرست اشجارها في قلبـه او                  (( 
المطر يحيلهـا   / تتخفى  / ترتدي عباءة من ذعر     / األشجار تفر من رذاذ المطر      ...قدميه  
  :أرقت السياب في ندائه / أسطورة المطر أرقت الشجرة / رماداً ...رماداً

      مطر 
     .)٢٧())    مطر   

فهي تغادر كل مـا     ...وتخرج الكاتبة من مطر السياب الى محاورة السياب ذاته          
ذكره في قصيدته من موجودات طبيعية لتواجهه مباشرة ، بل تسارع الى الخـروج مـن                

ليكون السياب بذلك حاضراً فـي كـل        ) هو  ( حضورية السياب الى حضور آخر أسمته       
  ):أول هبوط له في قفار األرض ( ى الرحيل والمغادرة منذ فكل رجل مسيره ال...رجل 
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  الرحيل دم يراق على صفحة قلبـه       ) ....السياب  ( و  ) هو  ( بين  / ال فرق   / اآلن      (( 
-آدم(  وفي هذا داللة وإحالة الـى        .)٢٨())منذ أول هبوط له في قفار األرض        ... النائي  

هم يعيشون داخل صدفة ترتكن الى محـارة        ، فالسياب أصبح آدماً ، وجميع     )-عليه السالم 
  :فيكون بذلك ضائعاً بين االبتداء واالنتهاء ...جدارها صلب ال يعرف االعتراف او البوح 

  ابتـداء فـي افقيـة      ...ابتداء في دائرية الزمان     ...ها انت تقف عند حافة االبتداء          (( 
   .)٢٩(...))المكان 

من الدائري الذي سبق ان طرحته في قصـصها ،           هنا تعود الكاتبة مرة أخرى الى الز        
) المطر  ( لكنها تضيف اليه اآلن أفقية المكان ، وتعود لتلم النص عائداً الى بدايته فتؤشر               
  لكنها ترسمه بتدرج ليحيل الى التساقط الذي قد ينشئ الحياة او ربما ال ينشؤها ؟

  قطرت...وتمد عصبها الى مسارها البدئي الجديد لكنها    (( 
                                                      تقطر

  لتدفع 
     المطر 

          المطر 
     .)٣٠())              المطر 

يتحاور النص مع شخصيتين ، األول منهما رجل يعـيش القلـق            ) / ٢(في الرقم   
 وهـو   .)٣١())دة  العالم يقف على عكازة واح    / انت تقف على قدم واحدة      (( بأعلى درجاته   

يتعايش مع هذا القلق ، فيما ترفرف رايات القراصنة ويحضر القتل واألشجار الهرمـة ،               
  ).حكيماً ( لكنه يبقى حالماً بانه يقدر ان يغير العالم ، ولذا يسميه النص 

 ذاك المتنبئ الذي يعيش فـي       )٣٢()بروتيوس( اما الشخصية الثانية فهي شخصية      
بحر أحيانا لينكفئ تحت شجرة ما يالحقه العامة ليستطلعوا مستقبلهم          البحر ، لكنه يغادر ال    

واألمور التي تشغلهم، فالحكيم هو واحد آخر من هؤالء يؤشر حضوره هو اآلخر تحـت               
  :شجرة ما يتأمل العالم الذي يسير بالمقلوب ويحاور ذاته 
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  .)٣٣())مال أراها مخالب الرماح تمد رغبتها في لقاء دمائه التي ستهب على الر (( 
وهو بهذا يشبه أسداً مستفزة مخالبه ، ويضيع بين النبال والرماح الحاقدة ، ألنهـا               

 وينتهي الصراع ببكاء الحكيم الذي فقد حكمته ، والعالم الذي فقد عكازته         –ال تقبل التغيير    
  .الوحيدة في هذا النص 

وأنت تقـف علـى     ... ته  العالم يفقد عكاز  ... عند حافة النبوءة ارتمت عيناك لتبكي        (( 
   .)٣٤())حافات أناملك 
@áÓ‹Ûa@ÀISZ@H@@ @

، ففي  ) بديل الملك   ( يعود النص بنا إلى عمق التاريخ ليوقظه ، ويوقظ معه فكرة            
التاريخ القديم كما تذكر المدونات أن الحاشية إذا أرادت استبدال الملك اخترعت مسرحية             

  . أن الملك سيتعرض لحادثة قد تودي بحياته تأتي فيها ببديل له ، يحل محله أياماً بحجة
 من هنا يبدأ النص باالشتغال، فالبديل شخصية مؤجرة ألداء دور الملك ، تقابلها             

  :الحاشية التي تهدر 
  الساللة            (( 

  ...                أنقذوا الساللة 
  :يلتم ويهدر /       يتجزأ الصوت ليتصدى ويتحد 

  .)٣٥())ديل عن تمهر الباب والعرش والحاشية       آن لك يا ب
يجلس البديل على العرش ، ويعاين التابوت وشاهدة القبر التي تقف في فوهة القبر 

وهنا تظهر  .. فالعرش قمة سلطوية ، والقبر قمة الفناء ، والبديل مقتول بالتأكيد            . المفتوح  
   ...لتصرخ به (( في النص داللة النبوءة واضحة 

  .... منذور                                                   
       .)٣٦(...                          منذور 

) منذور(، كما تحيل كلمة     ... فيعيش حالة قلق ال تزيله جمالية العرش والسلطة والحاشية          
ت بـدال عـن     او قرابين ، فكان البديل نذرا وقربانا يقدم للمو        ) نذر(دالليا الى ما يقدم من      
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الذي يرى ولكنه ال يفعـل ،       ) القمر  ( الملك وهذا كله يحدث تحت رؤية شاهد كوني هو          
النه ال يملك سلطة التغيير ، وهنا أيضاً يلتقي القمر والبديل ليبكيان ، لكنهمـا ال يملكـان                 

  :القدرة على التغيير 
 القمـر عـن     سـكت )) ...(( القمر في ليلة من لياليه قبل سقوطه في حوض مـا               (( 

    .)٣٧(...))ويبكي ...وانزوى في عمق حوض الماء ليشرب / التصريح 
ـ               ) القمـر   ( قام هذا النص على وفق البناء الدائري أيضاً ، إذ يستهل الـنص بـ

ـ  كما نجد دالة الموت المهيمن على النص       . الذي سكت عن التصريح     ) القمر  (  وينتهي ب
يحيل كذلك الى القبر ، وهو منزلة       ) النبش  (  الن   )نبشاً ألرقامهم   ( وكذلك على العنوان    

  .من منازل يوم القيامة 
ونجد الكاتبة في هذا النص تعتمد النهايات األقـرب الـى المفتوحـة ، اذ تـضع       

  .مجموعة من النقاط لتدل على إمكانية استمرار النص وديمومته 
@‹’ûm@òäçbØÛaëZ@@ @

نة تبدأ نهارها مساء، وتهيئ شمعتها يفتتح النص بثنائية ضدية ، ليحكي لنا عن كاه
وبخورها وادعيتها لتضيء بها الكهف ، وهي بذلك تستعد لدخول حائر ما ، يتساءل عـن     

  أوالً وارتباك أنفاسـه  ) خضرة عينيه  ( تميزه عالمة جسدية هي     / مستقبله ، فيدخل القادم     
ها واوفاقها ، لتكشف عـن      ثانياً ، ورعشة أعصابه ثالثاً ، وتبدأ الكاهنة بتعاويذها وقراءات         

 فتراه راكناً الى شجرة زيتون يبدو –) صاحب خضرة العينين ( صورة مستقبلية سيعيشها 
 قريباً من نهر فيه سمكة وحيدة هي األخرى ، فترنو اليه ، لكنهـا               – الشجرة   –أنها تقف   

ـ    –تدور وتغادر ، وبالمقابل يبدو القدر واقفاً في حالة انتظار للتحقـق              سده  فينـسحب ج
والنبوءة تجتاح ذاكرته ليتحول الى محارب ، لكنه قابع في ظل قيد ، النه لم يجد مؤشـراً     

 تبقى مشغولة    – بعد ان يغادر كهفها      –اال ان الكاهنة    ...ولو واحداً إلمكانية تحقق النبوءة      
  :)٣٨(بالنبوءة فترسلها حية مشعة الى ذاكرته
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ترسلها شعاعا الى ذاكرة جسده     ...ءة  توقظ الكاهنة النبو  ...تغفو خضرة عينيه     (( 
  نبوءة توقظ أشياء خفيـة ، لهـا حفيـف يـضيء غـوافي              ...فتمنحها وضوحاً وصفاء    

    .)٣٩(...))ذاكرته 

لتؤشر رنو سمكة لم يشعر بها حين كان قريباً من الماء ، لكنها اآلن واضحة في                
عالمه ، وتبـدأ الحـوادث      ذاكرته ، ويبدأ بالبحث عنها النها تنتمي الى عالم مائي مغاير ل           

بينهما محاوالً بناء عالم جديد يضمهما معاً مقابل ان تخرج من عالمها المـائي ، فثـارت          
السمكة عليه وارتمت على الرمل ، في هذا كله كان حضور الكاهنة حـضوراً ذاكراتيـاً                

االن . وليس جسدياً ، فهي تتابع ما يحدث في ضوء النهار ، من خـالل عتمـة كهفهـا                   
اهنة اطمأنت الى ان النبوءة تحققت والشمس بـدأت باإلشـراق ، فلملمـت أشـياءها                الك

أصبحت الثورة ضرورية   (( وأفرغت ذاكرتها ، فيما يعلن ليلها وهو ينسحب مقولة فانون           
   .)٤٠(...))بات يعي انه ليس أمامه ما يخسره غير أغالله ) ي ( وممكنة في عالم 

صاحب ( المحرك والدافع الذي أثار شخصية      فالكاهنة في هذا النص هي المثير و      
ليخرج من عالمه المليء بالقلق والضياع ، فتخطط له مستقبالً مـضيئاً            ) خضرة العينين   

إذ يرتبط النص بعنوانه داللياً ، بـل        . يعيش في كنف المغايرة ويرسم خطى جديدة لحياته       
البخور / الكاهنة  / التعاويذ  ( يتماها معه من خالل األلفاظ السياقية الواردة في النص مثل           

  .فكلها تحمل دالة الكاهنة التي تؤشر الى األشياء وتنبي بحدوثها من عدمه ) الشمعة / 
ÒbÓZ@@ @

تعيدنا الكاتبة الى بدايات التاريخ البشري ، حيث حادثة القتـل           ) قاف  ( في قصة   
ـ ) قابيل ( فيقبض النص على ) هابيل  ( الخيه  ) قابيل  ( التي اداها    شحون بـالقلق  وهو م

وتأنيب الضمير ، تائه في فوضى الجسد الميت الذي ارتكن الى عتمة القبر ، فالـضمير                
وهي ) هابيل  ( النها تستخر شخصية    ) قابيل  ( هنا شخصية حية تمارس فعلها في إقالق        

  :تصرخ 
  ....قاف ....قاف     (( 

     .)٤١())قاتل ...قاتل ...              قابيل 
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  :حوار إذ ينطق قابيل صارخاً هنا يبدأ ال
 ))      وبيني وبينك الطوفان والقرابين والـضالل      ...ظلك مرسوم على كفي وعيني
   .)٤٢())واالخطاء 
 تدخل الريح شاهداً كونياً فهي      – كما ورد في نصوص سابقة أخرى        –هنا ايضاً     

 فهي دالـة    تسمع الحوار ، لكنها تصمت مكتئبة فيما األكفان تنهض لتؤشر حركة الريح ،            
) كفـن  ( بدال مـن  ) أكفان ( على حركتها وحضورها للحادثة ، وقد أطلقت الكاتبة لفظة    

الذي كان واحداً ، وكأنها تريد ان تقول بان حادثة القتل األولى في التاريخ أصبحت عالمة 
داللة لألكفان الالحقة على    ) أكفان  ( دالة لكل حادثة قتل تحدث بعدها ، فاستعملت الجمع          

ر العصور ، فتكون الريح شاهدا كونيا لكل حادثة قتل تحدث ليس لها شاهد إثبـات إال                 م
  :فتعلن . الريح أو أي شاهد كوني آخر 

    .)٤٣())فربما تغتسل به أصابع األخطاء ...العصف آت والغيث تعلنه قطرة (( 
 قد لملمت بعثرات الحادثة بتفاصيلها كلها فدلت على أن قابيـل قاتـل            ) قاف  ( فـ

  .رمزاً لقابيل القاتل ) قاف ( فكانت ...

évöbnãë@szjÛa@ò¸b‚:  

بعد االنتهاء من الدراسة السيميائية للعنوان في قصص وجدان الخشاب توصل البحث إلى             
  :النتائج اآلتية

ـ شكل العنوان حضوره في نصوص الكاتبة بوصفه بنية كتابية تعلو النص وتتعالق معه              
  .ان دائرياً ينطلق منه ويعود اليه داللياً ، فكان بناء العنو

ـ ارتبطت أغلب العنوانات في النصوص باسترجاع التاريخ سواء أكان بعيداً كمـا فـي               
( او متوسطاً في البعد ، كما فـي نـص           ) ) ٣-٢(قاف ونبشاً ألرقامهم    ( النصوص  

ئـم  وقد يكون العنـوان دا    ) ) ١(نبشاً ألرقامهم الرقم  ( او قريباً كما في نص      ) تايتنك  
  ).الذي يترجل مرة في السنة ( و ) البوصلة والفخاخ ( الحضور كما في 
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ـ عبر العنوان في نصوص القاصة عن رؤاها الكونية ، وكانت ترنو من خالله الى كسر           
هيمنة العنوان االشتمالي ، لتؤسس عوضا عنه عنوانا تلميحياً يوجه القارئ لحل لغز             

  .ها السردي األحداث وإيقاع نسقها الدرامي وتوتر
ـ كان للعنوان طبيعة االحالة والمرجعية فخلف كل عنوان فيها منظومة من المرجعيـات              

  .تعلن عن مقصدية الكاتبة ونواياها ومراميها الداللية التي تتجاوز المألوف 
  ـ تشير الصياغة الفنية للعنوان بالنظم الجيد للبنية السردية والتخطـيط المنـسق لمـسار            

ركه من عالمات دالة وأنظمة عالمية مهيأة إلمكانية التحليل السيميائي          القصة ، وما تت   
  .، بما ينتج دالالت متعددة انطالقا من مبدأ أولي وأساس هو مبدأ االختالف 

ـ كانت الصفة الغالبة على العنوانات هي اختيار االسم وتغييب الفعل ، مما يؤشر اهتمام               
   ، وهذه أيضاً تمثل مفارقة تؤشر رغبة الكاتبـة          الكاتبة باالسم وعده فاعال مثل الفعل     

  .باالختالف 
  

éÈua‹ßë@êŠ†b—ßë@szjÛa@”ßaìçZ@ @

 – النادي االدبـي   /٢٦١/ عبد اهللا الغذامي  / )من البنيوية الى التشريحية     ( الخطيئة والتكفير  )١(
 .١٩٨٥ –  جدة– ١ط

لمصرية العامـة   الهيئة ا / .٤١/محمد فكري الجزار    : العنوان وسيموطيقيا االتصال االدبي      )٢(
 .١٩٩٨/ القاهرة/ للكتاب 

جاسم محمد جاسـم، رسـالة      ) : دراسة سيميائية (عنوان القصيدة في شعر محمود درويش        )٣(
 .٢٠٠١/جامعة الموصل / كلية التربية / ماجستير 

الموسـوعة  / ١٠/محمود عبـد الوهـاب   / مدخل لدراسة العنوان القصصي : ثريا النص   )٤(
  .١٩٩٥،بغداد ، ١ثقافية العامة ،طدار الشؤون ال) ٣٩٦(الصغيرة 

 /١٦/العنوان وسيموطيقيا االتصال االدبي  )٥(

 .٢٠٠١/ عمان/ ١ط/ وزارة الثقافة / ١١٨-١١٧/بسام قطوس :سيمياء العنوان  )٦(

/ ٣٠٣/خالد حسين حـسين     : مغامرة تاويلية في شؤون العتبة النصية       : في نظرية العنوان   )٧(
 .م٢٠٠٧ /١ط/ دمشق / دار التكوين 
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 .٣٠٩/ ن .م )٨(

مجلة عالم الفكر   )/ جيرار فينييه   ( ، نقال عن    ١٠٦/جميل حمداوي   : السيموطيقيا والعنونة    )٩(
 .م١٩٩٧الكويت ،  ) ٣( ع )/ ٢٥( ، مج 

عبد المقصود عبد الكريم    : ترجمة/ ديفيد بشبندر   :  نظرية االدب المعاصر وقراءة الشعر       )١٠(
/ القـاهرة  /  العامـة للكتـاب     الهيئة المصرية / عبد المقصود عبد الكريم     : ترجمة  / ٦٤/

 .م١٩٩٦

  .٣٩/العنوان وسيموطيقيا االتصال االدبي )١١(
 الصادرة عن اتحاد    –للكاتبة ، عن سلسلة نون      ) رمليات مدورة   ( نشرت ضمن مجموعة     )١٢(

  .١٩٩٥/١٦/أدباء نينوى 
  .٢/٧/٢٠٠٠ج) مجموعة مشتركة ( قصص من نينوى  )١٣(
  .١٩٩٩ /٦٣ص /٤٣ع /ونس ت/ مجلة اتحاد الكتاب التونسيين / مجلة المسار  )١٤(
  .٣/٥٦/٢٠٠١ج)مجموعة مشتركة ( قصص من نينوى  )١٥(
  .٤/٢٦/٢٠٠٢ج/قصص من نينوى  )١٦(
  .٩ص/رمليات مدورة  )١٧(
  .١٧ص/ن .م )١٨(
  .١٧ص/ن .م )١٩(
  .١٨ص/ن.م )٢٠(
  .٢/٩ج/ضمن قصص من نينوى /وجدان الخشاب : لهاث تايتنك  )٢١(
  .٩:ن .م )٢٢(
  .١٠:ن .م )٢٣(
  .١٠:ن .م )٢٤(
  .١١:ن .م )٢٥(
  .١٢:ن .م )٢٦(
  .١٩٩٩  /٦٣ص)/٤٣(مجلة المسار التونسية ع/ الخشاب وجدان : نبشاً ألرقامهم  )٢٧(
   .٦٣ص/ ن .م )٢٨(
  .٦٣ص / ن .م )٢٩(

  .٦٣ص / ن .م )٣٠(
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  .٦٤ص /ن .م )٣١(
  .من أبناء آلهة البحر في األساطير اإلغريقية  )٣٢(
 .٦٥ص / نبشاً ألرقامهم  )٣٣(

  .٦٧ص / ن .م )٣٤(

  .٦٨ص / ن .م )٣٥(

  .٦٨ص / ن .م )٣٦(

 . ٣/٦٠ج/قصص من نينوى : والكاهنة تؤشر  )٣٧(

 .٣/٦٠ج/ن .م )٣٨(

 .٣/٦٢ج/ن.م )٣٩(

 .٤/٢٦ج/قصص من نينوى : قاف  )٤٠(

 .٤/٢٨ج/ مصدر سابق  )٤١(

 .٢٨/ن .م )٤٢(

@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
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òÜàna@bèmaqdmë@ïöb›ÐÛa@sjÛa@paìäÓòÜàna@bèmaqdmë@ïöb›ÐÛa@sjÛa@paìäÓ@@
@ïÇbànuüa@‹ØÐÛa@òßìÄäß@óÜÇ@ïÇbànuüa@‹ØÐÛa@òßìÄäß@óÜÇ@@

IIÝ–ì¾a@òÈßbu@òjÜ @óÜÇ@òîãa‡îß@òaŠ†Ý–ì¾a@òÈßbu@òjÜ @óÜÇ@òîãa‡îß@òaŠ†HH  
  

                                                                                                                    @@††@N@NÞý’Þý’æbàîÜ@‡î¼@æbàîÜ@‡î¼@**  
˜ƒÜ¾aZ@ @

تهدف هذه الدراسة الميدانية إلى التعرف على التاثيرات المحتملة لقنوات البـث            
الفضائية على منظومة الفكر االجتماعي، دراسة ميدانية اجريـت علـى طلبـة جامعـة               

  .الموصل
والجل ذلك تم استخدام االستمارة االستبيانية التي وزعت علـى عينـة قوامهـا              

 طالبا وطالبة تم اختيارهم من ست كليات من كليات جامعة الموصـل باسـتخدام               )٤٣٥(
  .العينة العشوائية الطبقية المنتظمة

وتـم  " SPSS"وتمت االستعانة بالحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية المعروفـة         
استخدام النسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري وارتباط بيرسون والـوزن          

  ).T(نسبي واختيار مربع كاي واختيار ال
مـن  % ٩٧وتمكنا من الوصول إلى عدة مؤشرات ونتائج للدراسة من اهمها ان            

افراد العينة يشاهدون قنوات البث الفضائي بمعدل ساعتين وثلث يوميا وجـاءت قنـوات              
من اصوات افراد   % ٤٩البث الفضائي العربية في مقدمة القنوات الفضائية وحصلت على          

، ومن ثم قنوات البـث الفـضائي        % ٣٨,٦ينة، تلتها القنوات الفضائية العراقية بنسبة       الع
  %.١٢االجنبية بنسبة 

                                           
 قسم علم االجتماع  / كلية اآلداب  / مدرس *
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واحتلت البرامج الدينية المرتبة االولى لدى طلبة الجامعة بوزن نـسبي مقـداره             
  ) .٥٦,٥(تلتها البرامج االخبارية بوزن نسبي ) ٦٨,١٢(

قنوات البث الفضائي فقد جاء التأثير السياسي       اما فيما يتعلق بالتاثيرات المحتملة ل     
بالمرتبة االولى تاله االثار الثقافية المعرفية اما االثار الـصحية والنفـسية واالقتـصادية              

وجاءت االثار االجتماعية بالمرتبة    ) الثالث والرابع والخامس على التوالي    (احتلت المراتب   
  .االخيرةما قبل االخيرة واالثار الدينية حلت بالمرتبة 

  
Abstract: 

Possible effects of satellite channels on social thought 
A field study on the students of the University of Mosul 

Dr. Shallal Hameed Suleiman 
This study aims at uncovering the possible effects of the satellite 

channels on the social thought of the students of the University of 
Mosul. 

A questionnaire from was distributed to a sample of ramadomly 
selected (4350) students from six colleges at the University of Mosul. 

The researcher has relied on the statistical bag of social scenes 
known as (SPSS), percentage ratio, arithmetic mean, normative 
deviation, Person Link, relative weight, KY square test as well as T 
test. 

The researcher comes up with the conclusion that (97%) other 
sample students watch satellite channels for (2:20) hours per day on 
overage. 

Arabic satellite channels were at the top of the watched channels, 
They are Followed by (49%) of the individual samples, Iraqi channels, 
however, ranked second being washed at a rate of (38, 6%) followed 
by foreign channels at a rate of (12%) watchers. 

As for the programmers watched, religious programmers come 
first being watched by (68, 12%) of the samples, they are followed by 
news programmers at aerate of (56, 0%). 
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With respect to the possible effects of the satellite channels, 
however, the political effect comes First. It is followed by cultural 
Knowledge effect, As for the healthy, psychological, and economical 
effect, they ranked third, fourth and fifth consequently. The social 
effect, however, ranked the last but one while the religious effect 
ranked last.  

òß‡Ô¾aZ@ @

 – مع التطور الكبير في تكنولوجيا االتصال        –ال جدال في ان العالم شهد ويشهد        
وان التطـور فـي تكنولوجيـا االتـصال         . تحوالت عميقة شملت مختلف مجاالت الحياة     

متواصل ويؤشر لحدوث طفرات اخرى على مستوى الفاعلية والسرعة والتكلفة في نقـل             
وهذه المتغيـرات تـشكل باهميتهـا       . ن مجتمع إلى اخر   المعلومات واالفكار والثقافات م   

  .معطيات حياتية ستنعكس على حركة المجتمع المادية والفكرية والخلقية والروحية
وقد ادى  تطور تكنولوجيا االتصال إلى شيوع قنوات البث الفضائي وانتـشارها             

تقدم للمـادة   على اختالف توجهاتها ومضامين مادتها االعالمية ، فضال عن المستوى الم          
التي تبثها، صناعة وفناً واثاره من خالل استثمارها للعلوم المعارف لتحقيق فاعلية اكبـر              
وتاثيرا اعمق في النفس البشرية بحيث اصبحت اداة خطيرة للهيمنـة والغـزو الفكـري               

  .والثقافي
لهذا يتوخى هذا البحث تحديد اهم التاثيرات المحتملة التي تحدثها قنـوات البـث              

ائي على منظومة الفكر االجتماعي من خالل استطالع اراء طلبة الجامعة باعتبارهم            الفض
  .كتلة الوعي االكثر فاعلية في مستقبل الحياة االجتماعية الي مجتمع واهم مصادر قوته

تضمن االول الجانب النظري والثاني الجانب الميداني       : ويقع البحث في فصلين     
لمبحث االول االطار النظري للبحث ويتضمن تحديـد        ويتكون الفصل االول من مبحثين ا     

المشكل واهمية البحث والحاجة اليه واهداف البحث فضال عن المفـاهيم والمـصطلحات             
  .وتضمن المبحث الثاني الدراسات السابقة. االساسية 

اما الفصل الثاني والخاص بالجانب الميداني للبحث فيقع في ثالثة مباحث تضمن            
جية البحث واداته والوسائل االحصائية المستخدمة وتـضمن المبحـث          المبحث االول منه  
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بينما تضمن المبحث الثالـث اهـم النتـائج فـضال عـن             . الثاني نتائج البحث ومناقشتها   
 .التوصيات والمقترحات

  
Þëüa@Ý—ÐÛa@ @

szjÜÛ@ð‹ÄäÛa@kãb§a@ @

@Þëüa@szj¾a@Zïvèä¾a@Šb üa@ @

üëa@ZszjÛa@òÜØ“ß@‡í‡¥@ @

نية في مجال االتصاالت وما احدثته من وسائل وعالقات في العمل           ان الثورة التق  
ساهمت بشكل فعال بانتقال المعلومات وتـدفقها       . غير مسبوقة لم تعرفها البشرية من قبل        

في كل االتجاهات، ونقلت بسرعة فائقة اشكاال ونماذج متعددة من االفكار والثقافات مـن              
تلفة من التغييرات في الحياة الفكرية والثقافية       مجتمع إلى اخر ادت وستؤدي إلى اشكال مخ       

حيث جعلت هذه الثورة المعمورة بتنوعها وتعـدد ثقافاتهـا ومنظوماتهـا            . واالجتماعية  
  .الفكرية قرية صغيرة يمكن ان يتواصل الناس فيها دونما تعب يذكر

لقد افرزت تلك الثورة التقنية قنوات اتـصال وتواصـل مختلفـة كالفـضائيات              
رنيت جعلت عملية االحتكاك والتفاعل والفكري والثقافي واالجتماعي اكثر حيويـة           واالنت

لهذا نتوخى في هذا البحث تحديد التاثيرات المحتملة لقنوات البث الفضائي علـى             .وفاعلية
منظومة الفكر االجتماعي بوصفها المنظومة المهيمنة على اتجاهات الناس وقيمهم وانماط           

  .سلوكهم
  -:كن صياغة مشكلة الدراسة في محاولة االجابة على التساؤالت التاليةوفي ضوء ذلك يم

  .ما حجم ملكية الهوائيات واجهزة استقبال البث الفضائي لدى افراد العينة -١
 .ما درجة التفضيل للمشاهدات الفردية لدى افراد العينة -٢

 .ما مستوى المشاهدات اليومية لدى افراد العينة -٣

 .بة الجامعةما البرامج التي يفضلها طل -٤
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ما اهم التاثيرات المحتملة الناجمة عن متابعة قنوات البث الفضائي على منظومة             -٥
 .الفكر االجتماعي وفقا للمحاور االساسية التي تتكون منها تلك المنظومة

bîãbq@ZbèîÛa@òub¨aë@òaŠ‡Ûa@òîàçaZ@ @

فـضائي  تكمن اهمية الدراسة في كونها تبحث في االثار المحتملة لقنوات البث ال           
. على منظومة الفكر االجتماعي لدى طلبة الجامعة في ظل ظرف حرج وحساس للغايـة             

بغية استكشاف مقدار التحول في منظومة الفكر لرسم صورة المستقبل المتوقع او المحتمل             
اعتماد على ما يجري اليوم وما قد يتوفر في الغد من وظروف وعوامل جديدة تفرضـها                

  .الحياة االجتماعيةالعولمة في كافة مجاالت 
كما تبرز اهميتها من الناحية النظرية لندرة الدراسات العراقية في هذا المضمار            
فضال عن ان هذه الدراسة تؤدي إلى لفت االنتباه إلى موضوع في غاية االهمية اال وهو                
وسائل االتصال المعاصرة ودورها في تشكيل منظومة الفكر االجتماعي وفقا لما يجـري             

  .ات اتصال وتواصل بين ثقافات متباينة في االتجاهات والتطلعاتمن عملي
brÛbq@ZòaŠ‡Ûa@Òa‡çaZ@ @

ان الهدف العام لهذه الدراسة التعرف على التاثيرات المحتملة لقنوات البث الفـضائي             
ويندرج تحـت   " الشباب الجامعي نموذجا  "على منظومة الفكر االجتماعي للشباب العراقي       

  :هداف الفرعيةهذا الهدف جملة من اال
  .الكشف عن حجم وطبيعة وتقاليد مشاهدة القنوات لدى طلبة الجامعة  -١
معرفة هوية القنوات التي يحرص على مشاهداتها الطالب الجـامعي، وماهيـة             -٢

 .البرامج التي يفضلها

 .التعرف على اهم التأثيرات التي يقر بها الطلبة على منظومة الفكر االجتماعي -٣

  -:مصطلحات االساسيةالمفاهيم وال: رابعا

نقصد بها كافة القنوات التلفزيونية التي يمكن اسـتقبالها عـن           : قنوات البث الفضائي   -١
من االقمار الصناعية دون الحاجة إلى محطات       )  هوائي -طبق  (طريق اجهزة خاصة    

  .ارسال ارضية
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جتمع  هي الطبيعة الغالبة لنمط من االفكار التي يتبناها الم         -:منظومة الفكر االجتماعي   -٢
والمتعلقة بتمشية شؤون الحياة وتنظيم المؤسسات واالنشطة االجتماعية ، وتتمحـور           
منظومة الفكر االجتماعي حول اساليب التنشئة االجتماعية والمقاييس والمثل والمعايير  
التي يتبناها افراد المجتمع، وهي تتجاوب مع البيئة االجتماعية وطبيعـة المتغيـرات             

اثر بظروف ومالبسات الواقع االجتماعي وما ينطوي عليـه مـن           فتت. التي تؤثر فيها  
عوامل اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية ونفسية وصحية ودينية ، فهناك عالقـة            
جدلية متفاعلة بين منظومة الفكر والواقع االجتماعي ، فكـل منهـا يتـأثر ويـؤثر                

 .) ١(باالخر

ïãbrÛa@szj¾a@ @

baŠ‡ÛapÄäÛa@Šb ⁄aë@òÔibÛa@ð‹@ @

üëc@ZòÔibÛa@pbaŠ‡ÛaZ@ @

هناك العديد من الدراسات التي تناولت مواضيع مختلفة بشأن تـأثير التلفزيـون             
على المشاهد منها الدراسة التي قام بها الباحثان عبد الباسط عبد الجليل و محمد معـوض     

ف هـذه   وتهد" عالقة شباب دولة الكويت بالقنوات التلفزيونية الفضائية      "ابراهيم الموسومة   
الدراسة إلى التعرف على دور القنوات التلفزيونية الفضائية التي يستقبلها شـباب دولـة              

 اجريت الدراسة على طلبة جامعة الكويت للعام –الكويت في حياتهم اليومية وموقفهم منها 
  .١٩٩٧-١٩٩٦الدراسي 

) ٢٠٠(وتم جمع معلومات الدراسة من خالل مقابلة جميع مفردات العينة والبالغة          
وتم التوصل إلى اهم النتائج منها ان جميع افراد العينة يـشاهدون القنـوات التلفزيونيـة                

بصورة غير منتظمـة،    % ٢٠بصورة منتظمة و    % ٨٠بينهم  )  عالمية -عربية(الفضائية  
مـن المبحـوثين تلتهـا      % ٨٥وجاءت القنوات العربية في مقدمة القنوات التي يشاهدها         

  .) ٢(%٥٠من المبحوثين ثم الخليجية بنسبة % ٦٠القنوات العالمية بنسبة 
بعنـوان  ) ٣(ومن الدراسات التي اجريت في هذا المضمار دراسة الباحث القضاة           

  ".اثر البرامج التلفزيونية المستوردة على الشباب الجامعي"
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طالبا وطالبة من طلبـة الجامعـة       ) ٧٦٩(اجريت هذه الدراسة على عينة قوامها       
كالوريوس ، وتوصل الباحث على ان هنـاك اثـر واضـح للبـرامج              االردنية مرحلة الب  

المستوردة على المشاهد العربي من خالل رفض الطلبة االستغناء عن مشاهداتها الن فيها             
االثارة والتشويق فضال عن اثرها على الطلبة وخاصة في حب السفر إلى الخارج وحـب    

ي تبدو فيهـا الجوانـب العاطفيـة        السهر ومصادقة الجنس االخر ، وغيرها من االثار الت        
  .والدينية والعالقات باالسرة واالقارب ومظاهر السلوك واللباس وقص الشعر

الفـضائيات االجنبيـة اسـتخداماتها وتاثيراتهـا        ) ٤(وتعد دراسة تحسين منصور   
) ٥٠٤( حيث اجريت على عينة      –المحتملة على الشباب االردني ، هي االقرب إلى بحثنا          

 اليرموك االردنية، وقد توصلت الدراسة إلـى عـدة نتـائج اهمهـا ان               من طلبة جامعة  
للفضائيات اثارا على الشباب الجامعي نتيجة استخدامهم لها، جاءت مرتبة حسب حـدوثها          

  .باالثار االجتماعية السلوكية السلبية واالثار المعرفية االيجابية واالثار المختلفة
امج الفضائية على المهارات االجتماعية      اثر مشاهدة البر   )٥("دشتي"وهدفت دراسة   

 طفـل وطفلـة،     ٢٠٠لدى عينة من االطفال بدولة الكويت، وتكونت عينة الدراسة مـن            
التعبيـر  : واسفرت نتائج الدراسة عن عدم اختالف المهارات االجتماعية بالنسبة لالبعاد           

ي والحـساسية   االنفعالي والحساسية االنفعالية والضبط االنفعـالي، والتعبيـر االجتمـاع         
االجتماعية والضبط االجتماعي على اختالف نوع البـرامج الفـضائية التـي يـشاهدها              

في حين اختلف الضبط االنفعالي والضبط االجتماعي باختالف عـدد سـاعات            . االطفال
  .مشاهدة القنوات الفضائية ، لصالح االطفال الذين يشاهدون القنوات الفضائية بصورة اقل

التاثيرات االجتماعية المحتملة للتلفزيون على الشباب دراسـة        ) ٦(ودراسة البياتي   
طالب وطالبة مـن طلبـة      ) ٢٠٠(ميدانية على شباب االمارات، اجريت عينة مؤلفة من         

جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وتوصلت الدراسة إلى اتفاق اغلب المبحوثين على اثر           
ك اتفق الشباب على وجود تـاثير واضـح         وكذل. التلفزيون في اضعاف القيم االجتماعية      

للتلفزيون على حياتهم االجتماعية والنفسية من خالل التاثير علـى المـستوى الدراسـي              
وزيادة القلق والتوتر والشعور باالحباط ، فضال عن اثارة معظم المبحوثين إلى تـاثرهم              

  .جومبثقافة التلفزيون من ناحية المعرفة في االزياء وقص الشعر وتقليد الن
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الفضائيات العربية ودورها في نشر القيم المدنية       " الموسومة   )٧("وناس"اما دراسة   
وقامت تلك الدراسة على تحليل مضمون البرامج       " الجزيرة والعربية "متابعة في تجربتي    " 

، حيث توصل الباحـث إلـى ان        ٢٠٠٥التي بثتها القناتين خالل شهري تموز واب سنة         
يرة وبدرجة اقل العربية يساهم في نشر ثقافة المجتمـع المـدني            الجهد الذي تقوم به الجز    

وتعميم العقلية المدنية القائمة على احترام االخر، حيث استطاعت الجزيرة ومـن خـالل              
وخاصة . تراكم الخبرة والقدرة المهنية ان تكون صوتا مؤثرا في نظام القيم العربية الجديد            

  ..في قيم المواطنة والمدنية واالختالف
òÔibÛa@pbaŠ‡Ûa@ò“ÓbäßZM@ @

يتضح من خالل ماتم استعراضه وبصورة مقتضبة من الدراسـات الـسابقة، ان             
اغلب هذه الدراسات اهتمت بالشباب بصورة عامة والشباب الجامعي بصورة خاصة لكن            
في البلدان المجاورة مثل االردن ، الكويت ، االمارات وغيرها لكن لم نجد دراسة اهتمت               

 البث القضائي على الشباب العراقي رغم حراجة الظروف الذي يمر به البلـد              بالتأثيرات
  .وحساسيته

فضال عن ان اهتمام العديد من الدراسات انصب على الكثيـر مـن المتغيـرات              
المجتمعية لكن ال توجد ولو دراسة واحدة اهتمت بتأثيرات البث الفضائية على منظومـة              

دراسة الميدانية لتعالج موضوع قنوات البث الفضائي        لذلك تأتي هذه ال   . الفكر االجتماعي   
وتأثيرها المحتملة على منظومة الفكر االجتماعي باعتبارها المنظومة المهيمنة على عملية           
الفعل االجتماعي ، ويمكن تقديم رؤية تحليلية واالثار المحتملة الناجمة عن متابعة قنوات             

شباب تمثل بطلبة جامعة الموصـل باعتبـار   البث الفضائي ، مع تطبيقها على عينة من ال      
  .الشباب الجامعي كتلة الوعي الفاعل في منظومة الفكر االجتماعي

bîãbq@Z@ð‹ÄäÛa@Šb ⁄a@ @

حيـث  )) الرواسب والمشتقات   (( تستند هذه الدراسة على نظرية فلفريدو باريتو        
في عمـق الـذات   يؤكد باريتو أن العامل األساسي المحدد لكل الظواهر االجتماعية يكمن      

البشرية ، راسب فيها يحدد سلوكيات اإلنسان وتبريراته المنطقية وأفعاله قد تكـون هـذه               
الرواسب مبادئ ذات طبيعة بايولوجية تدفع اإلنسان من داخله أو هي عواطف تشكل طاقة 
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  ، وهذه النظرية تنسجم وتتكامـل مـع          )٨(دافعة لسلوكيات اإلنسان في الواقع االجتماعي     
 الجمهـور   أنوالقائمة افتراض أساسـي     )) االستخدام واإلشباع   (( إعالمية تدعى   نظرية  

يستخدم المواد اإلعالمية إلشباع رغبات كامنة لديه وان عملية التأثير المحتملـة ال تـتم               
بصور تلقائية بكل المواد اإلعالمية التي يتعرض لها أفراد المجتمع ، أنما عملية التـأثير               

 كثيرة بعضها نفسي وله عالقة بشخصية الفرد ودوافعه واحتياجاتـه           تتداخل فيها متغيرات  
وبعضها اجتماعي الذي له عالقة بالظروف والعوامل المحيطـة بـالفرد داخـل البيئـة               
االجتماعية ، فالفرد يختار المضمون الذي سيوافق و تركيبته الذهنية ويتالءم مع استعداده             

    .)٩(النفسي وظروفه االجتماعية 
ل هذه النظرية والتي يمكن االستفادة منها لخدمة أهداف الدراسة لتحديد التأثيرات            ومن خال 

  .المحتملة لقنوات البث الفضائي على منظومة الفكر االجتماعي لطلبة جامعة الموصل 
ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @

ïãa‡î¾a@kãb§a@ @

@Þëüa@szj¾a@Zéma†aë@szjÛa@òîvèäß@ @

QMòäîÈÛaë@òaŠ‡Ûa@wèäß@ZM@ @

دراسة على منهج المسح االجتماعي باستخدام العينة العشوائية الطبقية تعتمد هذه ال  
 ، وتقوم على مبدأ العـشوائية   Systematic Stratified Random Sampleالمنتظمة 

  .الذي يتيح لجميع وحدات مجتمع البحث فرص احتمالية متكافئة لالختبار
الصباحية االوليـة   يتكون اطار عينة البحث من طلبة جامعة الموصل ، الدراسة           

 ، والبالغ عددهم وفقا للبيانات المقدمة من قسم ٢٠٠٧-٢٠٠٦للعام الدراسي ) بكالوريوس(
طالبا وطالبة، موزعين على اثنـان وعـشرون        ) ٢٣٧١٣(الشؤون الطالبية في الجامعة       

استمارة ) ٥٢٥(ومن ثم قام الباحث بتوزيع      . كلية تم اختيار ست كليات عن طريق القرعة       
انية على طلبة المرحلة الثالثة في عدد من االقسام في الكليات المختارة ، وتم اختيار               استبي

  .االقسام عن طريق القرعة كذلك
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) ٧(استمارة استبيانية من االستمارات تم توزيعها ، وتـم اسـتبعاد            ) ٤٤٢(اعيد  
عين على  موز) ٤٣٥(استمارات لعدم اكتمال االجابة عليها ، وبهذا يكون عدد افراد العينة            

  ) ١(الكليات الست كما هو موضح في الجدول رقم 
  

  )١(جدول 

  يبين توزيع عينة البحث على الكليات في الجامعة

 افراد العينة  عدد االستمارات عدد الطلبة  الكلية  ت

  ٩٩  ١١٥  ١٧٣٥  الهندسة  ١

  ٦٩  ١٠٠  ١٣٦٠ علوم الحاسبات والرياضيات  ٢

  ١١٧  ١٤٠  ٢٦٤٨  االداب  ٣

  ٩٧  ١٠٠  ١٠٨٩  اسيةالتربية االس  ٤

  ٣٢  ٤٠  ٣٢٥  العلوم االسالمية  ٥

  ٢١  ٣٠  ٣١٤  الفنون الجميلة  ٦

  ٤٣٥  ٥٢٥  ٧٤٧١  المجموع  

  
RMszjÛa@ña†a@ZM@ @

 تم تصميم االستمارة االستبيانية وتطويرها بعد اطالع الباحث على عـدد مـن                
. هم العمرية الدراسات المتعلقة بموضوع البث الفضائي واثره على المشاهدين بمختلف فئات         

والخاص باثر الفضائيات االجنبية    ). بتصرف(وتم االعتماد على مقياس تحسين منصور و      
  .على الشباب االردني
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  -:تتكون االستمارة االستبيانية من ثالثة محاور اساسية هي
 .والمرحلة والجنس، الكلية، البيانات االولية -١

م انتشار الـستااليت وطبيعـة      المعلومات االساسية والمكون من ثمانية اسئلة تبين حج        -٢
المشاهدة ومعدل المشهادة اليومية لقنوات البث الفضائي وافضل اوقات المـشاهدات           
والقنوات المفضلة العراقية او العربية او االجنبية ، وما هية البرامج التـي يفـضلها               

 .طلبة الجامعة

جتمـاعي  يشمل فقرات المقياس والخاص باالثار المحتملة على منظومـة الفكـر اال            -٣
 ).٢(موزعة على سبعة محاور وكما هو موضح في الجدول 

وقد تم عرض االستمارة االستبيانية على مجموعة من اساتذة قسم علم االجتماع فـي              
حيث تم حـذف فقـرات      . ) ١٠(كلية االداب وقسم العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية        

  .صبحت في صيغتها النهائيةواضافة اخرى وتعديل صياغة البعض االخر الى ان ا
) ٣٠(تم اختيار االستمارة االستبيانية على عينة من كلية االداب قسم الترجمة قوامها             

وبغية التحقق من مستوى ثبات االستمارة تم تكرار االختبار علـى العينـة             . طالبا وطالبة 
ة الثبـات  ومن ثم ايجاد االرتباط بين االختيارين حيث بلغت نـسب        . يوما  ) ١٢(نفسها بعد   

)٧٨. (%  
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  )٢(جدول 

  يبين توزيع فقرات والمقياس على المحاور

  ارقام الفقرات  عدد الفقرات  المحاورت

١
،٢٩،  ٢٦،  ٢٣،  ٢١،  ١٦،  ٦،  ٣،  ٢{  ١٢  المحور االجتماعي

٤١، ٤٠، ٣٧، ٣٤{  

٢
،٢٨،  ٢٤،  ٢٠،  ١٥،  ١٣،  ١١،  ٤٦،  ١{  ١٢  المحور الثقافي والمعرفي

٤٤، ٣٩، ٣٨، ٣٣{  

  }٣٢، ١٩، ١٧، ١٠، ٧{  ٥  المحور النفسي٣

  }٣٥، ١٤، ١٢، ٩، ٨{  ٥  المحور السياسي٤

  }٤٣، ٤٢، ٣٠، ٢٢{  ٤  المحور االقتصادي٥

  }٣٦، ٢٧، ٢٥، ١٨{  ٤  المحور الصحي٦

  }٣١، ٥{  ٢  المحور الديني٧

SMòß‡ƒn¾a@òîöb—yüa@ÝöbìÛa@Z@ @

وتم ) SPSS(م االجتماعية المعروفة    استعان الباحث ببرنامج الحقيبة االحصائية للعلو     
  -:استخدام الوسائل االتية

 .النسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري -١

 .االرتباط بيرسون -٢

 .الوزن النسبي -٣

 .اختيار مربع كاي على اختالف مستوياته -٤

 )T(اختيار  -٥

@ @
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ïãbrÛa@szj¾a@ @

bèn“Óbäßë@òaŠ‡Ûa@wöbnãZM@ @

  :الثة اقسام على النحو التالييمكن تصنيف نتائج الدراسة في ث
 .حجم وتقاليد المشاهدة -١

 .القنوات والبرامج الفضائية المفضلة -٢

 .التأثيرات المحتملة على منظومة الفكر -٣

üëaZM@ @

ñ‡çb“¾a@‡îÛbÔmë@ávyZ@ @

من افراد عينية البحث يمتلكـون هوائيـات        ) ٤٢٣(تشير نتائج الدراسة الى ان      
  %) .٩٧،٢٤(بلغت واجهزة استقبال البث الفضائي وبنسبة 

  
  )٣(جدول رقم 

  .يوضح نسبة امتالك هوائيات التقاط القنوات البث الفضائي

  النسبة المئوية  تكرارات  امتالك هوائيات

  %٩٧،٢٤  ٤٢٣  نعم

  %٢،٧٥  ١٢  ال

  %٩٩،٩٩  ٤٣٥  مح

  
مما يدل على ان استقبال بث القنوات الفضائية اصبحت ظاهرة اجتماعية يتوقـع             

  .الثر على مجمل الفعاليات االجتماعية الفراد المجتمعان يكون لها واضح ا
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  )٤(جدول رقم 

يوضح طبيعة المشاهدة لدى افراد العينة حسب الجنس ونتائج اختبار مربع كاي للفروق 

  .بين الجنسين حسب طبيعة المشاهدة

 الجنس  قيمة مربع كاي

  

  طبيعة المشاهدة

  المجموع  اناث  ذكور

  يةالجدول  المحسوبة

  الداللة

  ١٦٢  ٦١  ١٠١  فردي

  ٢٧٣  ١٥٩  ١١٤  جماعي

  ٤٣٥  ٢٢٠  ٢١٥  المجموع

٣،٤٨  ١٧،٢٣٩  
)٠،٠٥(  
)١(  

  يوجد فرق دال

  
  -:ما يلي) ٤(يتضح من الجدول 

وجود فرق ذي داللة احصائية بين طبيعة المشاهدة للذكور واالنـاث، حيـث ان              
يل الى االجواء االجتماعية اغلب االناث يفضلن المشاهدات الجماعية وقد يعود سبب التفض        

التي تخلقها مشاهدة البرامج بصورة جماعية فضال عن ان طبيعة العادات والتقاليد التـي              
ترسم عالمات استفهام على الذين يحاولون مشاهدة البرامج بصورة فردية مما يدفع ذلـك              

  .إلى تفضيل االناث المشاهدة الجماعية اكثر من الذكور
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  )٥(جدول 

  ختبار مربع كاي للفروق بين الجنسيننتائج ا

  .والتي يرجع الى اختالف عدد ساعات المشاهدة للقنوات الفضائية في اليوم

            الجنس  قيمة مربع كاي

  

  عدد الساعات

  المجموع  اناث  ذكور

  الجدولية  المحسوبة

  الداللة

  ٦٧  ٣٩  ٢٨  اقل من ساعة

١٩٦  ١٠٠  ٩٦  ٢-١  

١١٦  ٥٣  ٦٣  ٤-٣  

  ٥٦  ٢٨  ٢٨  ٤اكثر من 

  ٤٣٥  ٢٢٠  ٢١٥  المجموع

٧،٨٢  ٢،٦٩٣  
٠،٠٥  

)٣(  

يوجد فـرق
  دال

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين الجنسين في عدد ساعات           ) ٥(يتبين من الجدول    
  .المشاهدة اليومية للقنوات الفضائية

  )٦(الجدول 

  جنسيبين الوسط الحسابي لعدد ساعات المشاهدة اليومية حسب ال

  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  العدد  الجنس

  ٠،٨٧٦٧١  ٢،٤٢٣٣  ٢١٥  ذكور

  ٠،٩١٠٩٤  ٢،٣١٨٢  ٢٢٠  اناث

  ٠،٨٩٤٧٠  ٢،٣٧٠١  ٤٣٥  المجموع



  

)٩٦( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–sÛbrÛa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–‹Ð–@@QTSP@ç@OÂbj’@@RPPYâ 

ان الوسط الحسابي لعـدد سـاعات       ) ٦(اشارت نتائج الدراسة من خالل الجدول       
صص  دراسـية    ،أي مايعادل ثالث ح   )٢،٣٧٠١(المشاهدة اليومية لطلبة جامعة الموصل      

حصة اسبوعياًً ، فعدد ساعات المشاهدة االسبوعية يساوي تماماً عدد          ) ٢١(يوميا وبمعدل   
الحصص االسبوعية التي يتلقاها الطالب في الجامعة، مما يشير ذلك إلى مـستوى االثـر            

  . المتوقع لقنوات البث الفضائي على الطلبة 
  )٧(الجدول 

  شاهدة اليومية حسب الكلياتيبين الوسط الحسابي لعدد ساعات والم

  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  الكلية

  ٠،٨٧٥٣٩  ٢،٣٤١٨  الهندسة

  ٠،٩٩٥٩٤  ٢،٥٣٨٥  علوم الحاسبات والرياضيات

  ٠،٧٩٦٦٤  ٢،٣٧٩٧  االداب

  ١،٠٠٥٦٨  ٢،٣١٩٦  التربية االساسية

  ٠،٨٧٢٨٧  ٢،٠٠٠  علوم اسالمية

  ١،٠٠٠٠  ٣،٠٠٠  فنون جميلة

  ٠،٨٩٤٧٠  ٢،٣٧٠١  المجموع

  
ان طلبة كلية الفنون الجميلة هم االكثر مـشاهدة يوميـة           ) ٧(يتضح من الجدول    

ساعات الوسط الحسابي لعدد ساعات المشاهدة ، الن        ) ٣(لقنوات البث الفضائية حيث بلغ      
ذلك يرتبط بعملية اعدادهم االكاديمي فالفضائيات هي الميـدان لدراسـاتهم مـن تمثيـل               

فضال عن البيئة األسرية التي تتسم بالمرونة التي لوالها لما          واخراج، و اخراج مسرحي     
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أقدم هؤالء الطلبة على كلية الفنون الجميلة ، بينما طالب كلية العلوم االسـالمية األقـل                
مشاهدة لقنوات البث الفضائية من افراد العينة حيث بلغ ساعتان الوسط الحـسابي لعـدد               

يكون طلبة العلوم اإلسالمية االقل مشاهدة وذلك       ساعات المشاهدة اليومية من الطبيعي ان       
ناجم عن عملية اإلعداد األكاديمي فضال عن طبيعة توجهاتهم التي هي بعيدة عن ميـدان               

  .هذه القنوات 
  )٨(الجدول 

  يبين اوقات المشاهدة اليومية المفضلة حسب الجنس

  اناث  ذكور
  

  الكلي

                     

  الجنس

  

  

  

  اوقات المشاهدة اليومية

  تكرار
النسبة 

  المئوية
 تكرار

النسبة 

  المئوية

  

  التكرار

النسبة 

  المئوية

  %٣,٩  ١٧  %٣,٦  ٨  %٤,١  ٩  ١٢-٧الفترة الصباحية 

  %١٢,٤  ٥٤  %١٣,١  ٢٩  %١١,٦  ٢٥   ٤-١٢الظهيرة 

  %١٥,٨  ٦٩  %٢٥,٤  ٥٦  %٦  ١٣  ٧-٤العصر 

  %٤٣,٢  ١٨٨  %٣٤,٦  ٩٦  %٤٢,٧  ٩٢  ١٠-٧المسائية 

  %٢٣,٦  ١٠٣  %١٣,٦  ٣٠  %٣٣,٩  ٧٣  ١-١٠السهرة 

  %٠,٩١  ٤  %٠,٤٥  ١  %١,٤  ٣  ١السهرة المتأخرة بعد 

  ٩٩  ٤٣٥   ٢٢٠    ٢١٥  المجموع
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      اشارت نتائج الدراسة ان وقت ذروة المشاهدة اليومية لطلبة الجامعة هـي الفتـرة              
تـي  وهي الفتـرة ال   . المسائية الممتدة من الساعة السابعة مساءا حتى الساعة العاشرة ليال         

تجتمع فيها العائلة العراقية بعد غياب الشمس على األغلب، الن الظروف األمنية الغيـر              
مستقرة ال تسمح لهم بالخروج في مثل هذه األوقات خارج المنزل، لهذا ال يجدون غيـر                

  .الفضائيات متنفسا لهم
ومن المالحظ أيضا انه هناك فرقا واضحا في مستوى المـشاهدة بـين الـذكور                  

حيث أن نسبة اإلناث أكثر من الذكور  ) ٧-٤(ث في فترة العصر الممتدة من الساعة        واإلنا
بأربع مرات ويعود ذلك إلى ان الذكور خالل هذه األوقات يخرجـون الـى األسـواق أو     

بينما البيئة االجتماعية ال تـسمح      . الميادين العامة او الساحات لممارسة األلعاب الرياضية      
  .األكثر مشاهدة للفضائيات في هذه الفترةبذلك لإلناث لهذا نجدهن 

ان الذكور يميلون الى السهر اكثر من االناث ، حيث          ) ٨(كما يتضح من الجدول     
من افـراد العينـة     % ٣٥بلغ نسبة الذكور الذين يفضلون فترة السهرة والسهرة المتأخرة          

 الن اغلب   ، أما في فترة السهرة نجد عدد الذكور ضعف اإلناث         . من االناث % ١٤يقابله  
األناث يعملن طوال النهار في المنزل فإذا جاء الليل يفضلن الخلود للراحة بشكل مبكـر               
فضال عن عملية التنشئة االجتماعية والتنميط الجنسي الذي يجعل من اإلناث أكثر مقاومة             

  .لنزعاتهن ورغباتهن ولهذا يتحولن إلى الواقعية قبل الذكور بوقت ليس بالقصير 
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  )٩ (جدول

  يبين هوية قنوات البث الفضائية المفضلة

 الجنس  الكلي  الذكور  االناث

  

ــة  هويــ

  القنوات
  تكرار

النسبة 

  المئوية
  تكرار

النسبة 

  المئوية
  تكرار

النسبة 

  المئوية

القنـــوات 
  العراقية

٣٨,٦  ١١٦٩  %٤١,٨  ٦١٢  %٣٥,٧  ٥٥٧%  

القنـــوات 
  العربية

٤٩,٢  ١٤٨٩  %٤٥  ٦٦٠  %٥٣,٢  ٨٢٩%  

القنـــوات 
  نبيةاألج

١٢,١  ٣٦٦  %١٣,٢  ١٩٣  %١١,١  ١٧٣%  

  %٩٩,٩  ٣٠٢٤  ٩٩,٩  ١٤٦٥  ٩٩,٩ ١٥٥٩  المجموع

  
الذي يبين هوية قنوات البث الفضائي المفـضلة لـدى          ) ٩(يتضح من خالل الجدول     

  -:الشباب الجامعي بما يأتي
احتلت قنوات البث الفضائي العربية المركز االول لدى الـشباب الجـامعي ، حيـث                -١

من مجمـوع االصـوات، وكانـت       % ٤٩،٢صوت وبنسبة   ) ١٤٨٩(حصلت على   
القنوات العربية االكثر تفضيال من قبل االناث مقابلة بالذكور فحصلت علـى نـسبة              

 .من مجموع اصواتهن% ٥٣،٢
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صوت ) ١١٦٩(جاءت قنوات البث الفضائي العراقية وبالرغم من حداثة عهدها على            -٢
وات العراقية االكثر تفضيال من     من مجموع االصوات وكانت القن    %) ٣٥،٧(وبنسبة  

 %).٤١،٨(قبل الذكور مقارنة باالناث فحصلت على نسبة 

حلت بالمركز االخير قنوات البث الفضائي االجنبية فقد بلغ عـدد االصـوات التـي                -٣
وكان االكثر  . من مجموع االصوات  %) ١٢،١(صوت وبنسبة   ) ٣٦٦(حصلت عليها   

 %) .١٣,٢( فحصلت على نسبة تفضيال للقنوات االجنبية مقارنة باالناث

لكن ومن الملفت للنظر ان بعض قنوات البث الفضائي العربية تساهم وبشكل فعال مع 
القنوات االجنبية بنشر المواد االجنبية ذات الطابع الثقافي الهابط او احيانا تحاكي بعـض              

اريع مختلفـة   البرامج وتقلدها بنسخ عربية ال تتالئم مع الواقع االجتماعي وانما تروج لمش           
الطابع والهوية وتتعارض مع التنشئة االجتماعية العربية ومقوماتهـا فاصـبحت بعـض             
القنوات تقدم انواع فنون االثارة الجسدية والغريزية وبمواصفات قد ال نجدها حتـى فـي               

  .قنوات البث الفضائي االجنبية
كـر  وباختصار هنا تكمن خطورة الغزو الثقـافي واالعالمـي علـى منظومـة الف             

االجتماعي، فاصبحت الصناعة االعالمية والثقافية ال تعتمد على المقاييس الفنية والجمالية           
واالخالقية بقدر اعتمادها على الجذب واالثارة لتسطيح الفكر ، وخلـق الـوعي المـشوه        

  .والمبسط، وهدر الوقت واضاعته واضعاف مشاركة الشباب بالتنمية االجتماعية
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  )١٠(جدول 

   التسلسل المرتبي للبرامج المفضلة لدى طلبة الجامعةيبين

 الجنس  الكلي  االناث  الذكور

  

  

 التسلسل 

  المرتبي

  البرامج
الوزن 

  النسبي
  البرامج

الوزن 

  النسبي
الوزن النسبي  البرامج

ــرامج   ١ البـ
  االخبارية

  البرامج الدينية  ٦٣,٤٨
٧٢,٥  

  ٦٨,١٢  البرامج الدينية

ــرامج   ٢ البـ
  الدينية

ــسالت ا  ٥٤,٥٧ لمسلــ
  واالفالم

٦٦,٦  
  ٥٦,٥٥  البرامج االخبارية

االغــــــاني   ٤٨,٦٨  المسلسالت  ٣
  ٥٢,٣٤  والمنوعات

  ٥٥,٣٢  المسلسالت واالفالم

ــرامج   ٤ البـ
  العلمية

  البرامج العلمية  ٤٦,٨٢
٥١,٤  

  ٤٩,١٥  البرامج العلمية

ــرامج   ٥ البـ
  الرياضية

  البرامج االخبارية  ٤٥,٧٣
٤٩,٧  

  ٤٧,٢٤  االغاني والمنوعات

ــاني   ٦ االغـ
  والمنوعات

  البرامج الرياضية  ٤٢,٠١
٢٣,٤  

  ٣٤,٤  البرامج الرياضية

والخاص بالتسلسل المرتبي للبرامج حسب تفضيلها      ) ١٠(من  خالل مالحظة الجدول      
  -:لدى طلبة الجامعة ، يتبين ما يأتي



  

)١٠٢( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–sÛbrÛa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–‹Ð–@@QTSP@ç@OÂbj’@@RPPYâ 

. لدى طلبة الجامعة    ) ٦٨،١٢(ان البرامج الدينية تحتل المرتبة االولى وبوزن نسبي          -١
ثـم المسلـسالت    ). ٦٥،٥٥(وتأتي البرامج االخبارية بالمرتبة الثانية وبوزن نـسبي         

واالفالم والبرامج العلمية حصلت على المرتبتين الثالثة والرابع على التوالي، وباوزان 
وجاءت االغاني والمنوعات بالمرتبة ما قبـل       ). ٤٩،١٥(و  ) ٥٥،٣٢(نسبية مقدارها   

والبرامج الرياضية احتلت المرتبة االخيـرة بـوزن        ) ٤٧،٢٤(االخيرة وبوزن نسبي    
 ).٣٤،٢٤(نسبي 

حيث احتلت . يتبين ان هناك نوع من التباين في مستوى تفضيل البرامج بين الجنسين    -٢
البرامج االخبارية المرتبة االولى لدى الذكور، بينما جاءت بالمرتبة ما قبل االخيـرة             

المنوعات احتلت المرتبة االخيرة لدى     ومن المالحظ ايضا ان االغاني و     . لدى االناث 
  .الذكور لكنها قفزت الى المرتبة الثالثة لدى االناث

وهذا التباين في مستوى التفضيل قد يعود الى اختالف الحاجات والدوافع الناجم عـن              
وفيما يتعلق بالبرامج االخباريـة    . اختالف االدوار االجتماعية التي يلعبها كل من الجنسين       

لها يدل ان المرأة ال زالت خارج معترك الحياة السياسية والنشاط السياسي            ومستوى تفضي 
ال بشكل اال هامش متواضع من طموحات المراة العراقية على الـرغم مـن الظـروف                

وهذا يؤكد ان الذكور اكثر اهتماما بالشؤون العامـة         . الحرجة والدقيقة التي يمر بها البلد     
 مع العديد من الدراسات التي اجريت فـي اقطـار           واالخبار من االناث، وهذا ما ينسجم     

عربية مختلفة، ومنها دراسة وزارة االعالم الكويتية ، حيث اكـدت ان نـسبة مـشاهدي                
  .)١١(% ٤٢من الذكور في حين بلغت نسبة االناث % ٥٧،٥واالخبار والبرامج السياسية 

ون على مشاهدة وكذلك دراسة وزارة االعالم القطرية ، تشير الى نسبة الذين يحرص           
  .)١٢(من االناث% ٣٥،١من الذكور بينما نسبة % ٤٧،٦النشرات االخبارية المصورة 

  -:التأثيرات المحتملة على منظومة الفكر االجتماعي-٣
بعد ان تم استعراض حجم وتقاليد المشاهدة لدى طلبة الجامعة والقنوات والبرامج المفضلة             

  .حتملة الناجمة عن المشاهداتلديهم، ننتقل الى تأشير التأثيرات الم
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فالقسم الثالث من االستمارة االستبيانية والذي يتعلق بتحديد االثار الناجمة عن تلك    
فقرة بنيت على مقياس ليكرت ثالثي االبعاد، وتم تصنيفها فـي           ) ٤٤(المتابعة، يتكون من    

والنفـسي،  االجتماعي والثقافي، والسياسي، واالقتصادي،     (سبعة مجاالت او محاور وهي      
وتم استخدام وسائل احصائية مختلفة اعتماد على الحقيبة االحـصائية          ) والصحي، والديني 

)SPSS (لتباين تلك التأثيرات.  
  .االثار الناجمة عن متابعة قنوات البث الفضائي-١

  -:ان درجة التأثير كانت كالتالي ) ١١(تبين من خالل النتائج المبينة في الجدول 
 تساهم في تنمية المهارات اللغوية حيـث بلـغ          -١:مرتبة االولى الفقرة    حصلت بال : اوالً  

 وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة الخاصة باثارة الغرائـز حيـث            ٢،٦٨٩متوسط درجتها   
 ، وثم تأثيرها على ساعات النوم والراحة وبلغ متوسـطها           ٢،٥٨٨حصلت على متوسط    

 زيادة العنف جاءت بالمرتبة الرابعة      وان قنوات البث الفضائي التي تشجع على      . ٢،٥٣٥
اما مساهمتها في تقبل واحترام الرأي االخر فقـد بلـغ           . ٢،٥٢وبمتوسط حسابي مقداره    

 .٢،٥١متوسطها 

اما اقلها تأثيرا فحصلت عليها القنوات التي تؤكد ان قنوات البث الفضائي تـسببت              : ثانياً  
 والفقـرة التـي     ١،٩٧ط حسابي مقداره    بمتوس. في عملية اهمال االفراد لواجباتهم الدينية     

تؤكد ان متابعة قنوات البث الفضائي تنمي قدرة الفرد على التفكير السليم حصلت علـى               
  ).١،٨٦(متوسط 
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  )١١(جدول 

  يبين ترتيب الفقرة من خالل مجموعها الكلي ووسطها الحسابي

  ت
رقم 

  الفقرة
  ترتيبها/ نص الفقرة

المجموع 

  الكلي

المتوسط 

  يالحساب

االنحراف 

  المعياري

تساهم في تنمية المهارات      ٤٤  ١
  اللغوية

٠,٥٩٧٨١  ٢,٦٨٩٧  ١١٧٠ 

  ٠,٦٧٧٣  ٢,٥٨٨٥  ١١٢٦  تعمل على اثارة الغرائز  ٧  ٢

 ٠,٦٧٥٧٨  ٢,٥٣٥٦  ١١٠٣  تقلل ساعات النوم والراحة  ٢٧  ٣

 ٠,٧٠٩٦٢  ٢,٥٢١٨  ١٠٩٧  تشجع على زيادة العنف  ٨  ٤

تعمل على تعزيز واحترام      ١٥  ٥
   االخرالراي

٠,٦٨٦٥٨  ٢,٥١٩٥  ١٠٩٦ 

تساعد على انتشار ظاهرة      ٣٨  ٦
  التقليد للمجتمعات الغربية

٠,٧٤٣٤٤  ٢,٤٥٥٢  ١٠٦٨ 

تساهم في تقليص الفوارق      ٤١  ٧
  بين المجتمعات

٠,٧٥٨٧٨  ١,٤٥٥٢  ١٠٦٨ 

تساهم في زيادة ارتكـاب       ٦  ٨
  الجريمة

٠,٧٢٠٩٦  ٢,٤٤٨٣  ١٠٦٥ 

 ٠,٧١٧٤١  ٢,٤٤٣٧  ١٠٦٣  تنمي روح االنعزالية  ١٧  ٩

ترفع من مستوى الـذوق       ١٣ ١٠
  العام

٠,٧٦٦٣٥  ٢,٤٣٤٥  ١٠٥٩ 
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  ت
رقم 

  الفقرة
  ترتيبها/ نص الفقرة

المجموع 

  الكلي

المتوسط 

  يالحساب

االنحراف 

  المعياري

 ٠,٧١٦١٩  ٢,٤٢٩٩  ١٠٥٧ تساهم في زيادة المعلومات  ١ ١١

ــوالء    ٩ ١٢ ــضعف روح ال ت
  واالنتماء الوطني

٠,٧٢٨٢٥  ٢,٣٧٧٠  ١٠٣٤ 

تنمي روح الطبقيـة لـدى       ٢٦ ١٣
  افراد المجتمع

٠,٧٣٧٩٤  ٢,٣٦٠٩  ١٠٢٧ 

 االنمـاط   تساهم في تغيير    ٣٦ ١٤
  الخاصة بالماكل والمشرب

٠,٧٢٣٠٤  ٢,٣٤٩٤  ١٠٢٢ 

تساهم في تعميـق حريـة        ٣٣ ١٥
  االختيار لدى االفراد

٠,٧٣٥٢٠  ٢,٣٤٧١  ١٠٢١ 

تقلل الوقـت المخـصص       ٣٤ ١٦
 ٠,٨٢٠٢٤  ٢,٣٢٨٧  ١٠١٣  للحوار بين افراد االسرة

تبعد الفرد عـن مـشاهدة        ١٢ ١٧
 ٠,٧٦٩٤٤  ٢,٣٢١٨  ١٠١٠  البرامج المحلية

 ٠,٧٩٧٧٨  ٢,٣١٧٢  ١٠٠٨  تنمي روح النقد لدى الفرد  ٣٢ ١٨

٢٣ ١٩  
تخلق مشاجرات بين افراد    
ــار  ــى اختي ــرة عل االس

  البرامج
٠,٧١٧٥٩  ٢,٣١٢٦  ١٠٠٦ 

 ٠,٧٣٢٩٥  ٢,٢٩٨٩  ١٠٠٠تساهم في الترويج للـسلع       ٣٠ ٢٠
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  ت
رقم 

  الفقرة
  ترتيبها/ نص الفقرة

المجموع 

  الكلي

المتوسط 

  يالحساب

االنحراف 

  المعياري

  االجنبية

تحد من النـشاط الكلـي        ١٨ ٢١
  لالفراد

٠,٧٥٦٩٢  ٢,٢٨٥١  ٩٩٤ 

١٤ ٢٢  
لمــشاهدة تغــري الفــرد 

برامج ممنوعة مـن قبـل      
  الدولة

٠,٨٠٠٠٣  ٢,٢٨٠٥  ٩٩٢ 

تغذي الفرد بافكار ومفاهيم      ٣٩ ٢٣
  جديدة

٠,٧٧٥٣٣  ٢,٢٧٥٩  ٩٩٠ 

٤٠ ٢٤  
ــشار    ــي انت ــساهم ف ت
ممارسات سـلوكية غيـر     

  سليمة
٠,٨٢٤٣١  ٢,٢٧٥٩  ٩٩٠ 

تساهم بالتوعيـة بحقـوق       ٤٣ ٢٥
  االنسان

٠,٨١٥٢٤  ٢,٢٧٣٦  ٩٨٩ 

نمـو  تساهم فـي عمليـة        ٣٥ ٢٦
  التفكير السياسي

٠,٨١٥٥٧  ٢,٢٥٥٢  ٩٨١ 

تساهم في تنمية التعـصب       ٣ ٢٧
  االجتماعي

٠,٨١٧٠٠  ٢,٢١٦١  ٩٦٤ 

تساهم فـي عمليـة تعلـم         ٤ ٢٨
  اللغات

٠,٧٨٧٤٦  ٢,٢١٣٨  ٩٦٣ 
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  ت
رقم 

  الفقرة
  ترتيبها/ نص الفقرة

المجموع 

  الكلي

المتوسط 

  يالحساب

االنحراف 

  المعياري

تساعد على الغزو الثقافي      ٢٨ ٢٩
  االجنبي

٠,٧٦٧٠٩  ٢,٢٠٦٩  ٩٦٠ 

تعزز ظاهرة االختالط بين      ٢ ٣٠
 ٠,٧٣٨٩٧  ٢,١٩٧٧  ٩٥٦  الجنسين

تؤثر اقتصاديا على ميزانية   ٢٢ ٣١
 ٠,٨١٧١٣  ٢,١٩٣١  ٩٥٤  االسرة

 ٠,٧٧٤٩٧  ٢,١٨١٦  ٩٤٩  تعمل على اشاعة المودة  ٢٩ ٣٢

 ٠,٧٩٥٦٥  ٢,١٦٧٨  ٩٤٣  تعطل احتكار المعلومات  ٢٤ ٣٣

تساعد على التخلص مـن       ١٠ ٣٤
  العزلة

٠,٨١٢٦١  ٢,١٤٧١  ٩٣٤ 

 ٠,٨٢١٣٦  ٢,١٢٨٧  ٩٢٦  تضعف الوازع الديني  ٥ ٣٥

٤٢ ٣٦  
تعـــزز التطلعـــات  
والطموحات السياسية لدى   

  االفراد
٠,٨١٨٥٥  ٢,١٢٨٧  ٩٢٦ 

تساهم في التفكك القيمـي       ٣٧ ٣٧
  للمجتمع

٠,٧٩٤٦٣  ٢,١٢٦٤  ٩٢٥ 

تعمل على اشاعة عـادات       ١٦ ٣٨
  وتقاليد جديدة

٠,٨٥١٣٢  ٢,١٢١٨  ٩٢٣ 
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  ت
رقم 

  الفقرة
  ترتيبها/ نص الفقرة

المجموع 

  الكلي

المتوسط 

  يالحساب

االنحراف 

  المعياري

 ٠,٨٤٢٦٨  ٢,٠٨٠٥  ٩٠٥  ترفع مستوى الطموح  ١٩ ٣٩

 الـروابط   تساهم في تفكك    ٢١ ٤٠
  االسرية

٠,٧٧٩٨٣  ٢,٠٦٩٠  ٩٠٠ 

تساهم في التعرف علـى       ٢٠ ٤١
  ثقافات الشعوب االخرى

٠,٧٧٩٩١  ٢,٠٤٣٨  ٨٩١ 

 ٠,٨٤٥١٤  ٢,٠٠٤٦  ٨٧٢  تعمل على اضعاف البصر  ٢٥ ٤٢

تسبب في اهمال االفـراد       ٣١ ٤٣
  لواجباتهم الدينية

٠,٨٠٤١٠  ١,٩٧٠١  ٨٥٧ 

تنمي قدرة الفـرد علـى        ١١ ٤٤
  مالتفكير السلي

٠,٧٨٢١٩  ١,٨٦٩٠  ٨١٣ 
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  )١٢(جدول 

  يبين ترتيب التأثيرات المحتملة حسب المحاور االساسية وفقا الوساطها الحسابية

  االثار المحتملة ت
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  ٠,٧٠٥٨٨  ٢,٣٥١٢٦  االثر السياسي ١

  ٠,٦٢٢٤٤  ٢,٣٠٤٨  االثر الثقافي والمعرفي ٢

  ٠,٥٢٠٠٥  ٢,٢٩٣٦  االثر الصحي ٣

  ٠,٧٣٤٠٥  ٢,٢٥٧٨٥  االثر النفسي ٤

  ٠,٦٧٧٦  ٢,٢٢٣٥  االثر االقتصادي ٥

  ٠,٧٢٦٧٨  ٢,٢٠٠٣٨  االثر االجتماعي ٦

  ٠,٨٢١٣٦  ٢,١٢٨٧  االثر الديني ٧

  
والخاص بالتأثيرات المحتملة علـى منظومـة الفكـر         ) ١٢(يتضح من الجدول    

وفقا لالوساط الحسابية التي حصلت     االجتماعي وحسب والمحاور االساسية لتلك المنظومة       
  .عليها

) ٢،٣٥(لقد حصلت االثار السياسية المحتملة على المرتبة االولى بوسط حسابي مقـداره             
امـا االثـار    ) . ٢،٣٠(وجاءت االثار الثقافية والمعرفية بالمرتبة الثانية بوسط حـسابي          

والخامسة علـى التـوالي     الصحية والنفسية واالقتصادية احتلت المراتب الثالثة والرابعة        
اما االثـار   ) ٢،٢٠(وجاء االثر االجتماعي بالمرتبة ما قبل االخيرة بوسط حسابي مقداره           

  .الدينية الناجمة عن متابعة قنوات البث الفضائية فقد جاءت بالمرتبة االخيرة



  

)١١٠( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–sÛbrÛa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–‹Ð–@@QTSP@ç@OÂbj’@@RPPYâ 

  -:ومن خالل تلك النتائج يتبين ما يأتي
الجامعـة والخطـاب الـسياسي      ان هناك تطابق واضح بين التصور السياسي لطلبة          -١

الرسمي العربي، فضال عن االنسجام مع رأي العديد من المفكرين العـرب، مـن ان               
البعد السياسي للعوملة يحتل مرتبة متقدمة مقارنة بباقي االبعاد، وفي جوهره يمكـن             

 )١٣(.تحجيم دور الدولة الوطنية الى اقل قدر ممكن وافول سيادتها

ن إلى ان  اراء التلفزيون قد فعلت مالم يكـن بوسـع             ولقد اشار سياسيون غربيو   
السالح النووي ان يفعله ، حيث تسلل البث الى الكتلة الشرقية وفتح نوافذ الحداث قـادت                

. الى شيوع الرغبة في تغيير النظم السياسية في اوربا الشرقية ومن ثـم االطاحـة بهـا                
يوني الوافد الى بلدانهم قـد الهـب        واعترف قادة من الكتلة الشرقية نفسها بان البث التلفز        

 .) ١٤(مشاعر الناس وحول امالهم الى منعطفات جديدة

لقد ادرك طلبة الجامعة عمق االثر الثقافي والمعرفي لقنوات البث الفضائي ، حيـث               -٢
وهذا اللقاء ال   . يشكل لقاء مباشر للجمهور العربي بالفكر والثقافة والحضارة الغربية          

طرف وصل الـى    . ين ، وانما بين طرفين بينهما فجوة كبيرة         يتم بين طرفين متكافئ   
قمة التطور الحضاري وطرف يسعى للتخلص من ربقة والتخلف الحـضاري ممـا             
يجعل اعداد كبيرة من الجمهور تتماها وتحاكي سلوكيات وقيم ومعايير تلك الـشعوب             

 .المتقدمة

 بالمرتبة االخيرة وحصلت وفيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة على المحور الديني ، حلت -٣
على اقل التقديرات من لدن طلبة الجامعة، وهذا ما ينسجم تماما مع نتائج البحث التي               
جاءت في المحور السابق، والخاص بالقنوات والبرامج الفضائية المفـضلة، حيـث            
حصلت البرامج الدينية على المرتبة االولى من حيث المتابعة من قبل طلبة الجامعة،             

ظهر مستوى التدين وااللتزام الديني لدى الشباب العراقي بصورة عامة، وطلبة           وهذا ي 
 .الجامعة بصورة خاصة
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  )١٣(جدول 

  لالثار المحتملة حسب متغير الجنس) T(يبين داللة االختبار 

T 
 ت

االثر حسب 

  المحور
  العينة  جنس

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 الجدولية المحسوبة  المعياري
  الداللة

  ٠,٦٧٥٧٨  ٢,٥٣٥٦  ٢١٥  ذكور
  السياسي  ١

  ٠,٧٩٧٨١  ٢,١٦٦٩  ٢٢٠  اناث

١,٩٦٠  ٥,١٩٥  
  

  الذكور

  ٠,٧٧٥٣٣  ٢,٥١٩٥  ٢١٥  ذكور
  الثقافي  ٢

  ٠,٨٤٥١٤  ٢,٠٩٠١  ٢٢٠  اناث

  الذكور  ٥,٥١٨

  ٠,٧٦٩٤٤  ٢,٢٧٣٦  ٢١٥  ذكور
  الصحي  ٣

  ٠,٧٢٣٠٤  ٢,٣١٣٦  ٢٢٠  اناث

  اليوجد  ٠,٥٥٨

  ٠,٧٨٧٤٦  ٢,٢٨٠٥  ٢١٥  ذكور
  النفسي  ٤

  ٠,٦٧٥٧٨  ٢,٢٣٥٢  ٢٢٠  اناث

  الذكور  ٢,٠١٨

  ٠,٧٨٢١٩  ٢,٢١٣٨  ٢١٥  ذكور
  االقتصادي  ٥

  ٠,٦٧٧٧٣  ٢,٢٣٣٢  ٢٢٠  اناث

  اليوجد  ٠,٢٧٦

  ٠,٧٨٧٤٦  ٢,٣١٢٦  ٢١٥  ذكور
  االجتماعي  ٦

  ٠,٧١٧٥٩  ٢,٢٠٣١  ٢٢٠  اناث

  اليوجد  ١,٥١٦

  ٠,٨٢٥٧٩  ٢,١٥٣٤٨  ٢١٥  ذكور
  الديني  ٧

  ٠,٨١٨١٦  ٢,١٠٤٥٤  ٢٢٠  اناث

٠,٦٢١  

  
٠,٠٥  

  
  

٤٣٣  

  اليوجد

للفروق بين الجنسين في تقـدير      ) T(والخاص بداللة اختبار    ) ١٣(من خالل الجدول    
  -:االثار المحتملة الناجمةعن متابعة قنوات البث الفضائي يتبين مايلي
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ن الجنسين وفي المحاور    توجد فروق ذات داللة احصائية في تقدير االثار المحتملة بي          -١
 .السياسي والثقافي والنفسي وجميعها لصالح الذكور

التوجد فروق ذات داللة احصائية في تقدير االثار المحتملة بين الجنسين فـي بـاقي                -٢
المحاور وهي الصحي، واالقتصادي واالجتماعي والديني ، حيث بلغت قيمة اختبـار            

)T (      رة اعـاله  المحسوبة وعلى التوالي للمحـاور المـذكو)و ) ٠،٢٧٦(و ) ٠،٥٥٨
 ).٠،٠٥(و على مستوى ثقة ) ١،٩٦(بينما القيمة الجدولية ) ٠،٦٢١(و ) ١،٥١٦(

وتعود تلك الفروقات في راي الباحث الى التنميط جنسي ورسم االدوار االجتماعية التـي              
 يمكن ان يلعبها كال من الجنسين في الحياة االجتماعية بصورة عامة والحيـاة االسـرية              

  .بصورة خاصة
sÛbrÛa@szj¾a@ @

òaŠ‡Ûa@bèîÛa@oÜ–ìm@Ûa@wöbnäÛa@áçaZM@ @

  -:يمكن تلخيص اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة في النقاط االتية
اغلب اسر المبحوثين تمتلك االجهزة الخاصة باستالم قنوات البث الفضائي ، حيـث               - أ

 %.٩٧،٢٤وصلت النسبة الى 

 -:تقاليد المشاهدة لدى طلبة الجامعة ما يأتياظهرت الدراسة فيما يتعلق ب - ب

وفيما يتعلق  . ان معظم المبحوثين يفضلون المشاهدة الجماعية على المشاهدات الفردية         -١
في الفروق بين الجنسين في تفضيل المشاهدات، تشير قيمة مربع كاي المحسوبة وهي    

لصالح االنـاث  ان هناك فرقا ذو داللة احصائية في المشاهدات الجماعية    ) ١٧،٢٣٧(
 .٠،٠٥على مستوى ثقة 

اظهرت الدراسة ان الوسط الحسابي للمشاهدات اليومية الفراد العينة هـو سـاعتان              -٢
وعشرون دقيقة تقريبا، واظهر اختبار مربع كاي انـه التوجـد فـروق ذات داللـة                
احصائية للمشاهدة اليومية ومتغير الكلية ظهر ان طالب كلية الفنـون الجميلـة هـم               

مشاهدة للبرامج الفضائي بينما طلبة كلية العلوم االسالمية هم اقـل مـشاهدة             االكثر  
 .للبرامج التلفزيونية



  

)١١٣( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–sÛbrÛa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–‹Ð–@@QTSP@ç@OÂbj’@@RPPYâ 

اتفق معظم المبحوثين على ان وقت ذروة المشاهدات اليومية هي الفتـرة المـسائية               -٣
 .الممتدة من السابعة مساءا حتى العاشرة ليال

ى طلبة الجامعة حيث حـصلت      احتلت قنوات البث الفضائية العربية المركز االول لد        -٤
% ٣٨،٦من اصوات افراد العينة وجاءت بعدها القنوات العراقية بنـسبة           % ٤٩على  

 % .١٢،١ومن ثم قنوات البث الفضائية االجنبية بنسبة 

اظهرت الدراسة ان البرامج الدينية تحتل المرتبة االولى لدى طلبة الجامعـة بـوزن               -٥
 بالمرتبـة الثانيـة وحلـت االغـاني         ، وجاءت االخباريـة   % ٦٨،١٢نسبي مقداره   

 .والمنوعات والبرامج الرياضية بالمراتب ما قبل االخيرة والخيرة على التوالي

 اظهرت الدراسة فيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة للبث الفضائي على منظومـة الفكـر     -ج
  -:االجتماعي ما يأتي

 الفضائي حيـث اعطوهـا      اكد طلبة الجامعة على اهمية االثار السياسية لقنوات البث         -١
المرتبة االولى ، وحلت بالمرتبة الثانية االثار الثقافية المعرفية وجاء بعـدها االثـار              
الصحية والنفسية واالقتصادية على التوالي، اما االثار الدينية السلبية الناجمـة عـن             
متابعة القنوات الفضائية حصلت على المرتبة االخيرة واالثار االجتماعيـة جـاءت             

 .لمرتبة ماقبل االخيرةبا

ان هناك فروقا ذات داللة احصائية بين الجنسين في مـستوى           ) T(وتبين من اختبار     -٢
السياسي والثقافي  المعرفـي والمحـور       : تقدير االثار المحتملة ، في المحاور االتية      

النفسي لصالح الذكور ، في حين التوجد فروق ذات داللة احصائية في باقي المحاور              
 . الفكر االجتماعيمن منظومة

@bÈiaŠ@ZòaŠ‡Ûa@pbî–ìmZM@ @

السعي لتطوير اجهزة االعالم المحلية بمـا يلبـي رغبـات الـشباب وطموحـاتهم                -١
 .وتطلعاتهم

اعتماد مبدأ التخطيط من خالل جمع المعلومات ودعم البحوث االعالمية واالجتماعية            -٢
د المشاهدة لديهم ، بما     والنفسية لمعرفة اتجاهات الشباب ورغباتهم وتحديد انماط وتقالي       

 .يسهل على المخطط للبرامج المحلية تحديد الهدف من الرسالة بواقعية
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التاكد على عملية التكامل الوظيفي بين عمل مؤسسات المجتمع على اختالف انواعها             -٣
، التربوية منها واالجتماعية والثقافية والدينية لوضع خطة مناسبة الحتـواء الـشباب            

 .ارات الفكرية واالعالمية الوافدةوحمايتهم من التي

استثمار طاقات الشباب واوقات فراغهم من خالل تفعيل مناشط االنديـة الرياضـية،              -٤
واالجتماعية والمنتديات العلمية والثقافية في الجامعة واشراك الشباب في ادارتها وفي           

مثمـر  يما يخدم تنمية شخصياتهم من خالل العمل الجـاد ال         . عملية صنع القرار فيها   
 .وتحفيز عملية االبداع لديهم

Š†b—¾aZM@ @

الحسن، إحسان محمد، الدكتور، موسوعة علم االجتماع، الدار العربية للموسوعات ، بيروت،            )١(
١٩٩٩. 

برهان غليون ود سمير امين ، ثقافة العولمة وعولمة الثقافة ، نقال عن مولود زايد الطبيب                .د )٢(
عربي ، اطروحة دكتوراه ، غير منشورة ، مقدمة         ، العولمة والتماسك المجتمعي في الوطن ال      

  .١٦٠ص/ ٢٠٠٠/ جامعة بغداد / الى مجلس كلية االداب 

البياتي، ياس خضير، الدكتور، التأثيرات االجتماعية المحتملـة للتلفزيـون علـى الـشباب               )٣(
 .٢٠٠٦، ٩٠الجامعي االماراتي، شؤون اجتماعية، العدد 

ثر مشاهدة البرامج الفضائية على المهارات االجتماعية       دشتي، فاطمة عبد الصمد، الدكتورة، ا      )٤(
 .٢٠٠٧  لسنة ١٠٣لدى عينة من اطفال دولة الكويت، رسالة الخليج العربي، الرياض، العدد

العبداهللا، مي، الدكتورة، التلفزيون والخوف من المعرفة ، مجلة االذاعات العربية، تـونس ،               )٥(
 .٢٠٠٥ لسنة ٣العدد 

اسط ومحمد معوض ابراهيم، عالقة شـباب دولـة الكويـت بـالقنوات     عبد الجليل ، عبد الب    )٦(
 .٢٠٠٠ لسنة ٧١التلفزيونية الفضائية، المجلة العربية للعلوم االنسانية، جامعة الكويت، العدد

القضاة، محمد فالح، واثر البرامج التلفزيونية المستوردة على الـشباب الجـامعي ، مجلـة                )٧(
 .١٩٩٩، ١٠، العدد ٢٦عية، المجلد دراسات العلوم االنسانية واالجتما

 ،  ٣ليلى ، علي ، الدكتور ، النظرية االجتماعية المعاصرة ، دار المعـارف ، القـاهرة ، ط                  )٨(
١٩٩٠.  
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منصور ، تحسين، الفضائيات االجنبية استخداماتها وتاثيراتها على الشباب االردني، مجلـة             )٩(
 .٢٠٠٢، ٢٠د ، العد٢٩دراسات العلوم االنسانية واالجتماعية، المجلد 

 وزارة االعالم القطرية، مراقبة بحوث المـستمعين والمـشاهدين، دور واثـر النـشرات               )١٠(
والبرامج االخبارية في تزويد المستمعين والمشاهدين بالمعلومات واالحداث ، مطبعـة الدوحـة             

  . ١٧٠عبد الجليل ، عبد الباسط ومحمد معوض ، مصدر سابق، ص: عن . ١٩٨٤الحديثة، 
زارة االعالم الكويتية، ادارة البحوث والترجمةـ بحث حول برامج االخبارية التي يبثهـا              و )١١(

عبد الجليل ، عبد الباسط ومحمـد معـوض ،          : عن  . ١٩٨٠تلفزيون الكويت، مطبعة الحكومة،     
  . ١٧٠مصدر سابق، ص

 ت    وناس المنصف، الفضائيات العربية ودورها في نشر القيم المدنية ، مجلة االذاعا)١٢(

  .٢٠٠٦ لسنة ٢      العربية، تونس، العدد 
13_  http:// www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=1343. 

 
@szjÛa@”ßaìçZ@ @

، موسوعة علم االجتماع، الدار العربية للموسـوعات ،         "  الدكتور"لحسن ، احسان محمد ا    ا ) ١(
  .٤٨٩، ص١٩٩٩، ١بيروت، ط

د معوض ابراهيم، عالقة شباب دولـة الكويـت بـالقنوات           عبد الجليل ، عبد الباسط ومحم     ) ٢(
، ٢٠٠٠ لسنة   ٧١التلفزيونية الفضائية، المجلة العربية للعلوم االنسانية، جامعة الكويت، العدد        

 .١٥٧ص

القضاة، محمد فالح، اثر البرامج التلفزيونية المستوردة على الـشباب الجـامعي، دراسـات              ) ٣(
  . ١٣١، ص١٩٩٩، ١٠، العدد ٢٦المجلد العلوم االنسانية واالجتماعية، 

منصور، تحسين، الفضائيات االجنبية، استخداماتها وتاثيراتها المحتملة على الشباب االردني،          ) ٤(
  . ٤٧٠، ص٢٠٠٢، ٢، العدد٢٩دراسات العلوم االنسانية واالجتماعية ، المجلد

ارات االجتماعية لدى عينة    دشتي، فاطمة عبد الصمد، اثر مشاهدة البرامج الفضائية على المه         ) ٥(
 .٦٥، ص٢٠٠٧، ١٠٣من االطفال بدولة الكويت، رسالة الخليج العربي، الرياض، العدد

البياتي، ياس خضير، التاثيرات االجتماعية المحتملة للتلفزيـون علـى الـشباب الجـامعي              ) ٦(
  . ١١٣، ص٢٠٠٦ لسنة ٩٠االماراتي ، شؤون اجتماعية، العدد
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ضائيات العربية ودورها في نشر القيم المدنيـة ، االذاعـات العربيـة،             وناس، المنصف، الف  ) ٧(
  ٣٤، ص٢٠٠٦ لسنة ٢تونس ، العدد

 ،  ٣ليلى ، علي ، الدكتور ، النظرية االجتماعية المعاصرة ، دار المعـارف ، القـاهرة ، ط                 ) ٨(
 .٤٣٧ ،ص١٩٩٠

(9) http:// www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=1343.  
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عبـد  : نقـال عـن     . ٢٦، ص ١٩٨٠التلفزيون الكويتي،  دولة الكوت، مطبعة الحكومة،        

  . ١٧٠الجليل، عبد الباسط ومحمد معوض ، مصدر سابق، ص
مراقبة بحوث المستمعين والمشاهدين بوزارة االعالم ، دور واثـر النـشرات والبـرامج              ) ١٢(

االخبارية في تزويد المستمعين والمشاهدين بالمعلومات االحداث، قطر، مطـابع الدوحـة            
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برهان غليون ود سمير امين ، ثقافة العولمة وعولمة الثقافة ، نقال عـن مولـود زايـد                  .د) ١٣(

الطبيب ، العولمة والتماسك المجتمعي في الوطن العربي ، اطروحـة دكتـوراه ، غيـر                
   .١٦٠ص/ ٢٠٠٠/ جامعة بغداد / منشورة ، مقدمة الى مجلس كلية االداب 

ن والخوف من المعرفة، مجلة االذاعات العربية الصادرة        العبداهللا، مي ، الدكتورة، التلفزيو    ) ١٤(
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Ý–ì¾a@òäí‡ß@À@òîãa‡îß@òaŠ†@@ @

  

†ìà«@b–@ÖaŒ‹Ûa@‡jÇ∗  

  

szjÛa@˜ƒÜßZ@ @

 عن مدى انتشار يتناول البحث الطب الشعبي في األسواق الموصلية ويبحث
طرائقه العالجية في األسواق واألسباب التي تقف وراء ذلك االنتشار واستمرار الظاهرة 
موضوع البحث ، وكذلك يبحث في التوزيع الجيواثنوغرافي لطرائق العالج الشعبي في 
أسواق مدينة الموصل حسب توزيعها في األحياء السكنية ، وقد تكونت عينة البحث من 

مريضا من المستفيدين من  ) ٣٠(ن ممن يعالجون بطرائق الطب الشعبي و معالجي) ٩(
واتبع الباحث المنهج االنثروبولوجي ومنهج تحليل .طرائق الطب الشعبي في األسواق

المضمون في دراسته ،وكانت المقابلة والمالحظة هي أدوات جمع البيانات وتسجيل 
  .الحاالت الخاصة بالبحث

ائق الطب الشعبي الجراحية والدوائية والروحية وتوصل البحث إلى أن طر
منتشرة في األسواق الموصلية وقد حِصرت ووزعت حسب موقعها الجغرافي ، وكشف 
البحث كذلك عن وجود العديد من األسباب الدينية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية التي 

" المعالجين والمرضى " تقف وراء انتشار الظاهرة موضوع البحث حسب آراء المبحوثين 
  .في الجانب الميداني من البحث

  
  
  

                                           
  . مركز دراسات املوصل/ مدرس مساعد  ∗
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Abstract: 
Folk Medicine in Markets – A Field Study in Mosul City 

Abdal_ Razaq Salah Mahmood  
 The research treats of folk medicine in Mosuli markets and 
investigates how much its methods are spread  in markets. Also it 
shows the reasons behind it’s the spread and the continuation of this 
phenomenon under discussion . 

Also the research investigates the geo-ethnography distribution 
of folk medicine methods in Mosuli markets according to quarters of 
Mosul. The sample of the research involved (9) folk doctors and  
(30)patients who benefit from folk medicine in markets. 
 The researcher followed  up an anthropology and content 
analysis  methods in his study. Interview and observation were tools 
of collection datas . 
 The research found out that folk medicine ways in fields of 
surgery , drugs and spiritual treatment  are spread in Mosul markets 
.Religious ,social, cultural and economical are stand behind the spread 
of folk medicine according to the sample`s opinions in a field 
study(patients and doctors).  

òß‡Ô¾aZ@ @

تظهر الظواهر االجتماعية في المجتمعات البشرية تبعاً لفائدتها وأهميتها وتستمر            
فالظواهر تظهر لكونها مفيدة لكنهـا ال       ”إذا ما وجدت اهتماماً بها من ِقبل أفراد المجتمع          

ا ينطبق على جميع الظـواهر منـذ بـدء      وهذ“  يمكن أن تستمر بالوجود ما لم تكن مفيدة       
الخليقة وحتى يومنا هذا ، والطب الشعبي احد هذه الظواهر التي بدأت مع اإلنسان مع أول 
صرخة ألم صرخها إنسان الكهوف والغابات إذ واجه األمراض واإلصابات بشتى الوسائل           

س ومـروراً بالحقـب   والطرائق العالجية ابتداء من التجربة والموافقة ثم المعابد والكنـائ        
الزمنية المتتالية التي تلون خاللها الطب بأشكال التجربة والدين والسحر والعلم ووصـوالً             
إلى شكل الطب الحديث اليوم المتقدم تكنولوجياً والمتطور بأجهزتـه ووسـائله وأسـاليبه          
الحديثة ، مع ذلك بقي الطب الشعبي متواجداً ومنتشراً على أساس انـه يمثـل األصـول                 
الطبية األولى ثم ألنه ال يزال يعالج أمراضاً يعجز الطب الحديث عن عالجهـا كـالتلبس               



  

)١١٩( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–sÛbrÛa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–‹Ð–@@QTSP@ç@OÂbj’@@RPPYâ 

والسحر ووقوع الرأس وغيرها من األمراض ، ولوال فائدة طرائق العالج الـشعبي لمـا               
  .استمرت ولما اتجه أفراد المجتمع لألخذ بها 

المجتمـع عليهـا    ولم تكن طرائق العالج الشعبي بعد هذا اإلقبال من ِقبل أفراد              
لتنحصر في حيز مكاني واحد كالبيت أو الجامع مثالً بل امتدت إلى المحالت واألسـواق               
لتنتشر وتتوسع مع مرور الزمن ولتتواجد لتمثل ظاهرة العالج وتقـضي علـى حقيقـة               
المرض مع العلم بوجود الطب الحديث ووصوله إلى ما وصل إليه اليوم ، فمن المؤكد أن                

إلى آخره من األسباب التـي      ...  األسباب االجتماعية واالقتصادية والدينية    هناك العديد من  
تقف وراء انتقال الظاهرة موضوع البحث إلى األسواق التي سنتطرق إليها فـي بحثنـا               

 باإلضافة إلى   ) دراسة ميدانية في مدينة الموصل     –الطب الشعبي في األسواق     (الموسوم  
حول وجود ظاهرة الطـب الـشعبي فـي         “ الجينالمرضى والمع ”معرفة آراء المبحوثين    

األسواق والفائدة من وجودها واستمراريتها ، فضالً عن السعي إلى إحـصاء الطرائـق              
على خارطة مدينة   * العالجية الموجودة في أسواق مدينة الموصل وتوزيعها جيواثنوغرافياً       

  . الموصل

                                           
) الجيـو اثنـواغرافي  ( مـصطلح  Distribution Geo-Ethnographyوغرافي  التوزيع الجيو اثن *

األرض حيث تحمل هذه الكلمة الفكرة الجغرافيـة والتـي          : التي تعني   ) Geo(منحوت من كلمتين األولى     
والثانيـة  . تعني دراسة الوسط الجغرافي المتعلق بالخرائط والبيئـة الجغرافيـة وكـل مـا يتعلـق بهـا                 

)Ethnography (ي لفظة مكونة من     وه)Ethnos (  جنس أو شعب و   : بمعنى)Graphy (  يكتب : بمعنى
والكلمة بلفظيها األجنبيين أكثر إسـتعماالً      )) وصف الشعوب : ((أو يرسم وقد ترجمت إلى العربية بعبارة        

ويراد بها الدراسة الوصفية للمجتمعات اإلنسانية ويعنى بجمع المعلومات وشرحها بطريقة وصـفية أكثـر       
ا يعني بتحليلها واستخالص بعض الفروض والنظريات منها على انه غذى في النصف األخيـر مـن                 مم

  . القرن العشرين االنثربولوجيا بأبحاث نظرية
 الدراسة الوصفية ألسلوب الحيـاة ومجموعـة التقاليـد والقـيم والعـادات والفنـون              يفاالثنوغرافيا تعن  

تمع معين خالل فترة زمنية محددة وهذا ما دفع البعض إلـى            والمأثورات الشعبية لدى جماعة معينة أو مج      
بولوجيا الوصفية، وإذا أردنا أن نحدد موضوع االثنوغرافيا كما هو متعـارف عليـه فـي           وتسميتها االنثر 

 =وهكذا يعني المصطلح  ) انه الوصف الدقيق والمترابط لثقافات المجتمعات اإلنسانية      (الوقت الحاضر نقول    
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ة البحـث   يتكون البحث من خمسة مباحث يختص األول منها بتحديد مشكل           
وأهميته وأهدافه وكذلك تحديد مصطلحات البحث ومفاهيمه بينما يوضـح المبحـث            
الثاني الطب الشعبي في األسواق قديماً وحـديثاً فـضالً عـن األسـباب الدينيـة                
واالجتماعية واالقتصادية التي تقف وراء انتقال ظاهرة الطب الشعبي إلى األسواق           

منهجيـة البحـث    (الميداني الذي تـضمن     في حين اختص المبحث الثالث بالجانب       
بينما ضم المبحـث    ) وعينته وأدواته ومجاالته والوسائل اإلحصائية المستخدمة فيه      

الرابع تحليل معطيات العمل الميداني بينما يتضمن المبحث الخامس نتـائج البحـث     
   .والتوصيات والمقترحات وأخيراً المصادر والمراجع فالملحقات

  
@Þëþa@szj¾aZMa@@szjÜÛ@ïvèä¾aë@ð‹ÄäÛa@Šb ⁄ZM@ @

@ @

üëcZM@szjÛa@òÜØ“ß@‡í‡¥@ZM@ @

    
تعد األمراض واإلصابات من ابرز التحديات التي واجهت اإلنسان والتـي كـان     
غالباً ما يواجه الصعوبات في كيفية عالجها والخالص منها ألنه لم يكن يجد أي تفسير أو                

       رجع أسباب األمراض واإلصـابات إلـى       تحليل لآلالم التي كانت توجعه وتضنيه وكان ي
تفسيرات تتعلق بالخوارق وغضب اآللهة واألبطال فكان عالج اغلب األمراض إن لم يكن             

   م عنـائس لعالجهـجميعها يتم عن طريق وضع المرضى أو المصابين في المعابد والكن

                                                                                                           
الذي استخدمناه لحصر وتعيين نقاط انتشار طرائـق الطـب          )   لتوزيع الجغرافي الشعبي  ا(الذي نحتناه   = 

 -:انظـر ٠على منطقة جغرافية معينة بطريقة أنثروبولوجيا ميدانية وصفية        الشعبي في األسواق الموصلية   
الة ، رس   دراسة انثروبولوجية  -قصي رياض كنعان االلوسي ، التوزيع الجيواثنوغرافي في محافظة نينوى         

 ، ص ٢٠٠٥ماجستير غير منشورة ، مقدمة الى كلية اآلداب ، قسم علم اإلجتماع ، جامعـة الموصـل ،                
٦٦.  
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 هـؤالء   طريق الكهنة العتبارهم أكثر معرفة بأمور الدين ولتصور العامة من النـاس أن            

الكهنة مقربين من اآللهة ومن ثم لهم القدرة علـى إشـفاء المرضـى بمـساعدة اآللهـة              
  .  والخوارق 

ثم بعد ذلك وخالل الحقب الزمنية المتالحقة كان المرضى يوضعون أمام المعابد              
 ”وفي الطرقات لكي يراهم المارة من الناس والزوار المتنقلين بين البلدان ومنهم الحكماء              

  .  ليتسنى لهؤالء المرضى الحصول على فرصة للعالج “لمعالجين أي ا
بعد ذلك وبعد أن تعقدت األدوار في الحياة وتحولت الحياة البسيطة إلـى معقـدة                 

كان للطب الشعبي نصيب من ذلك التعقيد فتحولت الممارسات العالجية من المعابد إلـى              
ق سواء أكان ذلك بحثاً عن الـرزق أو        البيوت والى أساليب المعالجة المنزلية والى األسوا      

كان ذلك عمل خير وفيه اجر وثواب كبيرين أو كان حفاظاً على الشهرة والـسمعة التـي        
يتمتع بها بيت من البيوت في مجال التطبيب والعالج أو غير ذلك من التفسيرات المتعلقة               

  .بالعالج والتطبيب الشعبي 
ى المعابد بل امتد إلى األسواق والبيوت       ولما لم يقتصر الحيز المكاني للعالج عل        

والى المستشفيات بالزي الطبي الحديث ، لم يكن عالج األمراض ليقف عند الحـد الـذي                
ينظر إلى الطب كعالج للمرض فقط بل ارتبط مفهوم الطب كظـاهرة بمعـاني الحيـاة                

الممارسات االقتصادية واالجتماعية والدينية والثقافية للمجتمع وتوسعت مع مرور الزمن          
العالجية بشكليها الحديث والشعبي كٌل له أسسه وقواعده ومفاهيمه ومجال انتشاره وتوسعه      

   ٠ليجد النجاح والفائدة واالستمرار واالستقرار 
وفي هذا البحث سنسعى إلى إيضاح مدى انتشار الطب الشعبي وطرائقه العالجية              

ـ           الروحيـة والدوائيـة     ”شعبية  في األسواق وأسباب عدم حصر الممارسات العالجيـة ال
 في البيوت أو المعابد أو حيز مكاني معين ، بل انتشر فـي األسـواق فـي                  “والجراحية  

محالت العطارين وفي محالت خاصة للعالج الشعبي، وسنوضح أخيراً أسـباب انتـشار             
في األسواق وما هي الدوافع الروحية واالجتماعية واالقتصادية        ) موضوع البحث (الظاهرة
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الثقافية ألفراد المجتمع التي تدفعهم لإلقبال على هذا النمط العالجي في عالج أمراضهم             و
  .وإصاباتهم 

@ @

bîãbqZM@szjÛa@òîàçc@ZM@ @

  -:تتأتى أهمية البحث والدراسة في موضوع الطب الشعبي في األسواق من   
باء  عدم اقتصار عالج األمراض واإلصابات في الوقت الحاضر على المستشفيات وأط           -أ

الطب الحديث لوحدهم بل امتداده ليشمل جوانب الطـب الـشعبي الدوائيـة والروحيـة               
   ٠والجراحية 

 بقاء طرائق الطب الشعبي واستمرار وسائله العالجية وانتشاره في األسواق والبيوت            -ب
دليل نجاحه وفائدته العالجية فالظواهر تظهر لكونها مفيدة لكنهـا ال يمكـن أن تـستمر                

   ٠ لم تكن مفيدة بالوجود ما
 إن انتشار العالج بطرائق الطب الشعبي بالنسبة للمرضى والمعالجين ال يتوقف عنـد              -ج

سبب واحد هو عالج األمراض بايولوجياً وكيميائياً كما في الطب الحديث ، بل إنه يمتـد                
ليشمل الجوانب والتفسيرات االجتماعية واالقتصادية والدينية ألفراد المجتمع مـن خـالل            

  ٠ظرهم للمرض والعالجن
@ @

brÛbqZM@szjÛa@Òa‡çc@ZM@ @

  -:يهدف البحث إلى   
الكشف عن مدى انتشار ظاهرة الطب الشعبي في األسواق وعدم انحسارها ضمن  -١

   ٠نطاق أو بيئة أو محيط مكاني معين 
  ٠تحديد ألوان وأشكال الطب الشعبي المنتشرة في األسواق الموصلية جغرافياً  -٢

تماعية واالقتصادية والدينية والثقافية التي تقف وراء انتشار        معرفة األسباب االج   -٣
   ٠الطب الشعبي وطرائقه العالجية في األسواق 
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bÈiaŠZM@éàîçbÐßë@szjÛa@pbzÜİ—ß@‡í‡¥@ZM@ @

 بأنه جميع األفكار ووجهات النظر التقليدية حـول المـرض           الطب الشعبي يعرف  
وقاية من المرض ومعالجتـه بـصرف       والعالج وما يتصل بذلك من ممارسات تتعلق بال       

 حيث أن الطب الشعبي له قواعـده        )١(النظر عن النسق الرسمي للطب العلمي أو الحديث       
وأسسه كما للطب الحديث ، كما يمكن تعريف الطب الشعبي بأنه مجموعـة الممارسـات               

 على  واألساليب المادية والمعتقدات التي تعارف عليها الناس بالتجربة ومن التراث الشعبي          
أنها تشفي أو تساعد في شفاء المرضى مستخدمة المتوافر المحلي من األعشاب الطبيعيـة              

 فظاهرة الطب الشعبي ال يقتصر ظهورها       )٢(ومرتبطة بالجوانب الروحية والثقافية للمجتمع    
واستمرارها على عالج المرض كيميائياً وبايولوجياً كما في الطب الحديث بل انه يـشمل              

فية والروحية واالجتماعية واالقتصادية ألفراد المجتمع باالعتماد على السلف         الجوانب الثقا 
  )٣(وخزين المتوارث االجتماعي في مجال الصحة والمرض

 ويقال  )٤( فإن الكلمة لغةً مشتقة من سوق الناس بضائعهم إليها         للسوقأما بالنسبة     
االسم ألن التجارة تجلـب      ويقال أن السوق سميت بهذا       )٥(تسوق القوم إذا باعوا واشتروا    
  ٠ )٧( والسوق تُذَكَّر وتَُؤنَث وتأتي بصيغة الجمع أحياناً )٦(إليها وتساق المبيعات نحوها 

 يرجـع   “ الـسوق    ”وال عجب إذا ما علمنا أن المعنى االصطالحي العام لكلمة             
 )٨( وتعني موضع البيع ومركز النشاط االقتصادي“ Suqa ”بأصله إلى كلمة سوق االكدية   

 يتم من خالله تبادل السلع وبيعها ، )٩(يفمفهوم السوق هو مكان بيع من المنظور االقتصاد      
والتبادل التجاري كان مقدمة لظهور األسواق باعتبارها األماكن التي تَُؤمن ذلك التبـادل             
الذي كان يتم عن طريق المقايضة في بداية األمر ثم اعتمدت النقود بعـد ذلـك لتـسهيل                 

 فاالقتصاديون بذلك فكروا بالسوق كنشاط اقتصادي بحت وليس كمكان ، فـي             )١٠(عملياته
حين يعتقد االنثروبولوجيون بترابط الحياة االجتماعية بالحياة االقتصادية فقـد أوضـحت            
الدراسات كيف تُحدد األسعار ؟ والى أي مدى تكبح العالقـات االجتماعيـة الحـسابات               

 تبادل الهدايا يمكن أن يتواجد جنباً إلى جنب مـع         االقتصادية ، وكذلك أوضحت كيف أن       
 إذن فالسوق ليس فعالية اقتصادية فحـسب وإنمـا هـو فعاليـة              )١١(التجارة في االقتصاد  
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 بين أفـراد    “كمكان” وفق ثقافة اجتماعية وبواسطتها      “كعملية”اجتماعية يتم التفاعل خاللها     
يها تقايض الـسلع بـين أعـضاء         ، فاألسواق تنظيمات ذات طابع محلي يتم ف        )١٢(حقيقيين
 وهي أي األسواق صورة مصغرة للمجتمع ينعكس فيها جانب من العالقـات             )١٣(الجماعة

ثناء التعامـل االقتـصادي     االجتماعية متجسداً في سلوكية األفراد المتفاعلين مع بعضهم أ        
دلها من خالل    وأخيراً يعرف السوق بأنه المكان الذي يتم فيه بيع السلع وتبا           )١٤(والتجاري

   ٠)١٥(“تجار الجملة ، تجار التجزئة ، المستهلكون”تفاعل أطراف العالقة الذين هم 
@szjÜÛ@òîöa‹u⁄a@ÑíŠbÈnÛaZM@ @

 هو تلك الوسائل والممارسات الدوائية والروحية والجراحية التي تعتبـر           -:الطب الشعبي 
لطب الشعبي الـذي    جزء من السوق الذي يضم مجموعة من الثقافات والظواهر بضمنها ا          

   ٠يتضمن طبيعة المرض وكيفية العالج
 هو الحيز المكاني الذي يضم مجموعة من الظواهر االجتماعية المختلفة بضمنها -:السوق

ظاهرة الطب الشعبي الذي يؤثر في انتشاره مجموعة من األسباب الدينيـة واالجتماعيـة              
     ٠واالقتصادية
@ïãbrÛa@szj¾aZM@ @

  -:ي في األسواق قديماً وحديثاً الطب الشعب-:أوالً

 قدم البشرية واإلنسانية ، وان التداوي به له بعـد واسـع             مإن الطب الشعبي قدي      
النطاق ، فلم يكن للعالج الشعبي بديل في بدايات ظهوره ، ولكن مع تطور الزمن ظهـر                 

ضر  صورته المتطورة والمتقدمة في الوقت الحا      ىالطب الحديث وتوسع وانتشر ليصل ال     
 وقد كان الحيز المكـاني األول       )١٦(عة من األعشاب  من العقاقير الكيماوية واألدوية المصن    

للطب في المعابد وكانت مهمة عالج المرضى تقع على عاتق الكهنة وذلك العتقاد األفراد              
في المجتمعات البدائية بأن األمراض ناتجة عن غضب اآللهة ونقمـة أرواح الخـوارق               

ذلك كان المرضى تبعاً لقول هيرودوت يوضعون في الساحات العامـة           واألبطال، ثم بعد    
خارج المدن لكي يتصل بهم المارة ويستفسرون منهم عن شكواهم حتى إذا سبقت ألحدهم              

 ويبدو أن هذه الطريقة كانت      )١٧(عمال الوسائل نفسها طلباً للشفاء    مثلها ارشد المصاب الست   
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 أوسع يمتد إلى أكثر من المعابد أو البيوت ليـشمل   إيذاناً بانتشار الطب الشعبي على نطاق     
األسواق ، خصوصاً إذا ما رجعنا إلى اآلثار التاريخية واأللواح الطينية التي تؤكد حقيقـة               
قيام األسواق إذ وِجدت بعض النقوش على لوح طيني ألحد المجتمعات يدل على موضـع               

نت هناك العديد مـن الممارسـات        ، وفعالً كا   )١٨(ن تجري فيه عمليات البيع والشراء     معي
 ومنها التجبير وعالج الجروح وتضميدها      )١٩(ي كانت منتشرة في األسواق قديماً     الطبية الت 

وكـذلك الـسحرة والمـشعوذون      “ القابالت” والدايات   ∗∗ والمرفعين ∗والحجامة والكحالين 
ا يسمونها  والعطارين الذين ال يزالون يبيعون األعشاب الطبية في محالت عطارتهم أو كم           

الذي تباع فيه مختلف أنواع النباتات واألعشاب الطبية والمركبـات           )٢٠(“حانوت العطارة ”
والمستحضرات الدوائية والعطور والمساحيق وال يقتصر دور العطار على بيع العقـاقير            
الطبية فقط بل انه يقوم بتحضير بعض المركبات الدوائية عن طريق مزج عقاقير معينـة               

و عقار معين مع آخر لينتج عنها مركب دوائـي يـستعمل لعـالج بعـض                مع بعضها أ  
  ٠األمراض 

وفي الوقت الحاضر اخذ الطب الشعبي مسلكه إلى جانب وجود الطب الحديث ،                
فهو أي الطب الشعبي له أسسه وقواعده وممارسيه والمستفيدين منه عالجياً ، وكذلك لـه               

  - :)٢١(الثة أقسام وهي كما يأتيأشكاله وطرائقه العالجية التي تنقسم إلى ث
 تتم معالجة المرضى في هذا المجال باألعـشاب         -:الطب الشعبي الدوائي أو العشبي      -١

الطبية ، ومن حيث بيعها كأدوية فهي تباع في األسواق في محـالت متخصـصة ببيـع                 
         شَبعن  أو قـد تكـو     )٢٢(األعشاب الطبيعية الطبية كعالج ويطلق على تلك المحالت اسم م

جزء من عمل العطارين الذين يبيعون التوابل وغيرها ويقوم العطـار ببيـع األعـشاب               
  ٠ )٢٤( ويطلق على طب األعشاب في هذا المجال تسمية الطب العطاري)٢٣(الطبية

                                           
 هم بائعو الكحل ومستلزمات الجمال كالحناء والعود والبخور والعطور كما أنهـم يعـالجون العيـون                 -:الكحالين   ∗

 ٠الرمداء من المرض ويصفون لها الدواء المناسب 
 الترفيع هو القمز أو الدغر وهي طريقة شعبية لعالج اللوزتين وهناك المرفعون خاصة من النـساء                 -:المرفعون   ∗∗

 ٠ألنها عادة ما تمارسها المرأة التي يطلق عليها المرفعة 
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 هو ذلك النوع من الطب الذي يعالج الكـسور وحـاالت   -:الطب الشعبي الجراحـي     -٢

 من األمور المتعلقة بالطب الجراحي الذي       انزالق الفقرات والرضوض والفسوخ وغيرها    
 ، وكان هذا النوع من العالج )٢٥(يختص به جراحون متخصصون في مجال الطب الشعبي

   ٠)٢٦(يقوم به الحالقون والممارسون للحجامة والفصد والكي ، وكذلك الختانون والجوالون

على فلسفة اإليمـان    يعتمد هذا النوع من العالج        -:الطب الشعبي الروحي أو الديني      -٣
إيمان المعالجين على قدرتهم بإذن اهللا عز وجل على إشفاء المرضى واعتقـاد             (واالعتقاد  

الناس المستفيدين من العالج إلى حد اليقين بأن الرقية والعزامة وكرامات األولياء تشفيهم             
 سـيد    ، وفي الموصل اشتهرت ُأسر عديدة بالعزامة والرقية مثل بيت          )٢٧( )من األمراض 

 ، وهنـاك مـن      )٢٨( بك توحي والرضواني والحبار والرشيدلي وآل سليم بك وآل عبد اهللا         
المعالجين من يقوم بعمل عالجي مزدوج كأن يكون معالج أو طبيب أعشاب يقوم بالعزامة              

 ، وكذلك البد من اإلشارة إلى أن هناك مركبات          )٢٩(والرقية لحاجة المريض لشكلي العالج    
 ومستخلصات زيوت نباتية ومبيعات مثل الحبة الـسوداء والـسواك           ومستحضرات دوائية 

والعسل وغيرها من المبيعات التي تباع في األسواق ال يمكن إخفـاء فائـدتها ودورهـا                
العالجي والطبي في مجال الصحة والمرض والتي عادة ما يتمسك بها النـاس ويلجـأون               

نظر المستفيدين من العالج فـي      إليها في عالج أمراضهم ألهميتها الدينية حسب وجهات         
   .)٣٠(هذا المجال

@ @

bîãbqZMÖaìþa@¶g@È“Ûa@kİÛa@ñ‹çbÃ@ÞbÔnãaZM@ @

مما الشك فيه أن هناك العديد من األسباب التي تقف وراء انتقـال ظـاهرة الطـب                 
-الشعبي إلى األسواق، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين االعتبار العمـق الزمنـي للظـاهرة              

 االنتشار الواسع لها في الوقت الحاضـر وكثـرة روادهـا مـن              موضوع البحث وكذلك  
الممارسين لها والمرضى المستفيدين منها كعالج ألمراضهم حيث ينظرون إلى الظـاهرة            
وتعاملها مع المرض نظرة شمولية وتكاملية ال تقتصر علـى معرفـة أسـباب المـرض         

 ، بل يتعـداه ليـشمل       )٣١(ة علمية بحتة كما في الطب الحديث      وعالجها بايولوجياً وبصور  
جوانب أخرى تتمثل برؤية الثقافة الشعبية للمرض وأسبابه المختلفة عن الرؤيـة الطبيـة              
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 ، وكذلك تعامل الطب الشعبي في إحدى طرائقه العالجية مع الجانب الروحي             )٣٢(الحديثة
 باإلضافة إلى وجود جانب مهم ومؤثر فـي كيفيـة التعامـل مـع               )٣٣(للمريض ونفسيته 

 ، وفيما يأتي صورة أوضح وأكثـر        )٣٤(ب االقتصادي موضوع البحث وهو الجان   -رةالظاه
  -:تفصيالً لتلك األسباب وعالقتها بانتشار الطرائق العالجية الشعبية في األسواق 

QM@òîäí‡Ûa@lbjþa@ZM@ @

كالحجامـة أو العزامـة أو      ”ال يمكن الحديث عن بعض طرائق العالج الشعبي           
لى الجانب الديني وذلك لألهمية الدينية المعطاة من أفراد المجتمـع  دون التعريج ع “ الرقية

 ، ويعتبـرون هـذه      )٣٥(لمثل هذه الطرائق العالجية التي تدخل ضمن باب الطب النبـوي          
صـلى اهللا   ”الطرائق العالجية جزء من السنة النبوية الشريفة المتمثلة بأحاديث الرسـول            

 ، لذلك نرى أن اغلب المعالجين في هـذا          )٣٦(صحةالتي تحث على االهتمام بال    “عليه وسلم 
المجال يسعون إلى األجر والثواب ويهتمون بالحفاظ على شهرة وسمعة عـوائلهم الـذين              

 ، وهناك ممن يعملون في أعمـال ومهـن          )٣٧(برزوا واشتهروا في هذا المجال العالجي     
 من األعمـال    أخرى في المحالت كالصياغة وبيع المعلبات وأصحاب العطاريات وغيرها        

وهم من المعروفين في السوق بشهرتهم كمعالجين في مجال الطـب الـشعبي الروحـي               
  ٠ )٣٨(المتمثل بالعزامة أو الرقية

أما بالنسبة للمرضى المستفيدين من العالج الشعبي الروحي فإنهم قد يلجئون إلى              
 ، وكذلك الن العالج     )٣٩(طرائق الطب الشعبي الروحية ألنها ال تكلفهم مردوداً مادياً كبيراً         

هو جزء من السنة النبوية الشريفة كما تمت اإلشارة لذلك ، باإلضافة إلى وجود أمراض               
وإصابات يعتقد الناس أن أسبابها تتعلق بالحسد أو اإلصابة بعين والتي ال يوجد لعالجهـا               

   ٠ )٤٠(إال طب العزامة والرقية
ات مثل الحبة السوداء والعسل وغيرها      وأخيراً البد من اإلشارة إلى أن هناك مبيع         

من المبيعات التي يهتم الناس بها لذكرها في القرآن الكريم وفي األحاديث النبوية الشريفة              
   ٠ )٤١(والتي توجد وبكثرة في العديد من المحالت الموجودة في األسواق
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 تلقوا مهاراتهم ، فـي الجانـب        إن العديد من المعالجين في مجال الطب الشعبي         
العالجي وتوارثوها عن آبائهم وأجدادهم السابقين لهم ممن عملوا في مجال الطب الشعبي، 
لذلك فقد سعوا إلى المحافظة على هذه الخبرات والوصفات المجربة التي أثبتـت فائـدتها     

ارثة وإرث اآلبـاء    العالجية وبالتالي كان اهتمامهم منصباً في الحفاظ على الخبرات المتو         
 )٤٢(واألجداد العالجي المتمثل بخبراتهم التي حصلوا من خاللها على سمعتهم وشـهرتهم           

سواء أكانت تلك الخبرات عن طريق التجربة والخطأ وبالتالي التركيز علـى التـشخيص          
 لذلك  )٤٤( أو عن طريق قراءة الكتب والملفات الطبية       )٤٣(الصحيح واختيار الدواء المناسب   

 أن العديد من المختصين في العالج الشعبي كحجامين أو عشابين أو غير ذلك هم من        نرى
القدماء وأصحاب الخبرة والدراية المعروفين من ِقبل أفراد المجتمع وهم امتداد لسلفهم من             

  . )٤٥(اآلباء واألجداد
قة أما بالنسبة للمرضى المستفيدين من العالج الشعبي فإن العديد منهم يتبع الطري             

 ، ومـنهم مـن      )٤٦(التي تَعود أن يجد والديه أو أجداده متمسكين بها في عالج أمراضهم             
يشَخِّص الحالة المرضية بنفسه نتيجة تعامله المسبق معها وخاصة الحـاالت المرضـية             
البسيطة دون استشارة من احد وبالتالي ال يكلفه األمر سوى شراء الدواء من الصيدلي أو               

   ٠ )٤٧(شابه معتمداً على تشخيصه التقليدي والبسيط للمرضالمعشب أو ما 
SM@òí†b—nÓüa@lbjþa@ZM@ @

قد يكون المردود المادي المؤثر على المعالجين والمرضى سلباً وإيجاباً سبباً مهماً     
في االنتشار الواسع للطب الشعبي في األسواق ، فإلى جانب الحفاظ على الشهرة والسمعة              

لكسب ثقة العميل المستفيد من العالج ويبيعه العالج بأسعار مناسبة لتكون           قد يأتي المعالج    
، فأصبحت   )٤٨( كمراجعين مع تحقيق ربح مادي جيد      الغاية كسب العديد من أفراد المجتمع     

كمهنة منتشراً بكثرة في األسواق وذلك      “ الدوائي أو العشبي  ”ظاهرة الطب الشعبي وتحديداً     
  ٠ يجنيه من وراء ذلكللمردود المالي الجيد الذي

بالمقابل يرى المستفيدون من العالج الشعبي أن أسعار األدوية وأربطة الكـسور               
وأحزمة الظهر وغيرها من األدوية والعالجات مناسبة جداً من الناحية المادية وهي تؤدي             
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 ، لذلك فإن اغلبهم يلجأ إلـى البحـث عـن            )٤٩(نفس دور مثيالتها المباعة في الصيدليات     
   .)٥٠( أسعار زهيدة للتخلص من المرضالج بقروش أوالع

وقبل الدخول إلى الجانب الميداني للبحث البد من اإلشارة إلى أن التداوي بالطب                
الشعبي بالنسبة للمستفيدين منه ال يقف عند مستويات علمية أو ثقافية دنيا بل يمتد ليـشمل                

، وكـذلك الحـال      )٥١(ذة الجامعات مستويات تعليمية وثقافية عالية تصل إلى مستوى أسات       
بالنسبة للمعالجين فإنهم يملكون مستويات تعليمية وثقافيـة متفاوتـة وال يقتـصر عـالج            
األمراض على فئة معينة أو شخص معين لتعدد وجهات تعلمهم ودراسـتهم وتشخيـصهم              

   .)٥٢(لألمراض ووصفهم للعالجات واألدوية
  

sÛbrÛa@szj¾aZMszjÜÛ@ïãa‡î¾a@kãb§a@ZM@ @

استخدم الباحث المنهج االنثروبولوجي في بحثه ، وذلك بنزوله إلى           -:منهجية البحث -١
ميدان البحث واحتكاكه بالواقع االجتماعي وبالجماعة المدروسة  الستنباط المعلومات من           

مالحظاته حول ثقافتهم وكذلك النظرة الشاملة       الواقع اليومي لمجتمع الدراسة قبل أن يدون      
 للفرد وعالقته بالبيئة وتأثيره عليها أو تأثره بها وبالتالي اخذ التصور الكامـل              والعمومية

عن الفرد المدروس والظاهرة موضوع البحث ، وكذلك استخدم الباحـث مـنهج تحليـل               
تحليل سلوكيات األفراد تجاه الظاهرة موضـوع       ”المضمون حيث اتبع ابسط طرائقه وهي       

اتهم تجاه انتشار طرائق العالج الـشعبي فـي         البحث ومتابعة تصرفات المرضى وتصور    
األسواق ولجوئهم إلى المعالجين الشعبيين في األسواق الموصلية وثقتهم فيهم في عـالج             

، باإلضافة إلى قيام الباحث بتحليل مضامين بعض الصور الفوتوغرافيـة            “)٥٣(األمراض
يـة والروحيـة    التي التقطها لبعض المحالت الممارسة لطرائـق الطـب الـشعبي الدوائ           

   ٠والجراحية 

 كانت عينتا البحث قصدية ومنتظمة حيث اختار الباحث تسعة معالجين           -:عينة البحث -٢
يمارسون طرائق العالج الشعبي الدوائية والروحية والجراحية ، وكذلك اختـار الباحـث             
ثالثون مبحوثاً ممن يرتادون محالت العالج الشعبي فـي األسـواق الموصـلية لعـالج               
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هم ، ليتمكن من الوقوف على تصورات المبحوثين من المعالجين والمرضى تجـاه             أمراض
   ٠الظاهرة المدروسة 

  -:استخدم الباحث أدوات عديدة في البحث لحاجته إليها وهي كاآلتي -:أدوات البحث-٣
كانت المقابلة هي األداة الرئيسة واألساسية في البحث فقد قام الباحث بمقابلة             -:المقابلة-أ

وعة من المعالجين والمرضى وذلك تبعاً لخطة البحث العلميـة وقـد كانـت جميـع               مجم
المقابالت فردية حيث قابل الباحث كل مبحوث على حدة فضالً عن أن جميع المقـابالت               

 لكي تترك نوعاً من المرونة للمبحوث وتعطيه حرية أكثر في التعبير عـن              )٥٤(غير مقننة 
  ٠ثر صدقاً وجديةرأيه وعن أفكاره وبالتالي تكون أك

لجأ الباحث إلى المالحظة البسيطة كأداة لتدوين المعلومـات والبيانـات            -:المالحظة-ب
واستخدم كذلك المالحظة بالمشاركة لمالحظة األفراد المبحـوثين فـي مجتمـع البحـث              

  ٠ومحاولة الدخول إلى مجتمعهم واالحتكاك بهم خدمة إلجراءات بحثه العلمية
م الباحث إلى جانب المقابلة والمالحظة أداتين أخريين األولـى          استخد -:أدوات أخرى -ج

) استبيان أسئلة فقط بدون اختيارات في اإلجابة(هي ورقة أسئلة الستطالع آراء المبحوثين 
وضع فيها ست أسئلة متعلقة بموضوع البحث ليقـف علـى           ) ١(كما موضح في الملحق     

هرة المدروسة وذلك بتوزيع ورقة     تصورات المبحوثين من المعالجين والمرضى عن الظا      
“ كاميرا وموبايل”األسئلة على العينة المختارة من مجتمع البحث ، والثانية هي آلة تصوير 

استخدمها الباحث لتصوير بعض المعالجين في األسواق ومما تجدر اإلشارة إليـه أيـضاً              
افي لطرائق الطب   استخدام الباحث خارطة مدينة الموصل ليبين عليها التوزيع الجيواثنوغر        

  ٠الشعبي المختلفة في أسواق مدينة الموصل
  -: تضمنت مجاالت البحث ما يأتي -:مجاالت البحث-٤
 انحصر المجال البشري للبحث بعينة من سكان مدينة الموصل تحمل           -:المجال البشري -أ

  ٠خصائصه وصفاته العامة واالجتماعية
ممثالً باألسواق في مدينـة الموصـل        كان المجال المكاني للبحث      -:المجال المكاني -ب

  ٠وتحديداً محالت المعالجين المتمثلة بطرائق العالج الشعبي الدوائية والجراحية والروحية
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 ولغايـة   ١٥/٦/٢٠٠٨امتـدت المـدة الزمنيـة للبحـث مـن            -:المجال الزمـاني  -ج
٠ ٢٥/١٢/٢٠٠٨   
 المئوية والوسـط    استخدم الباحث النسبة   -:الوسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث    -٥

  . في البحثإحصائيةالحسابي واالنحراف المعياري كوسائل 
  

Éia‹Ûa@szj¾aZMïãa‡î¾a@ÝàÈÛa@pbîİÈß@ÝîÜ¥ZM@ @

يتضمن الجانب الميداني للبحث ثالثة جوانب مهمة هي تقـسيم طرائـق الطـب                 
افي الشعبي كما وجدها الباحث منتشرة في األسواق الموصلية ، ثم التوزيع الجيواثنـوغر            

لطرائق الطب الشعبي في األسواق على خارطة مدينة الموصل ، وأخيـراً تحليـل آراء               
تجاه انتشار طرائق الطب الشعبي في أسواق “ المعالجين والمرضى ”وتصورات المبحوثين   

  -:مدينة الموصل وأسباب استمرارها وتوسع انتشارها وهي كما يأتي 
 الطب الشعبي في األسواق الموصلية منتشراً  لقد كان-:أنواع طرائق الطب الشعبي-:أوالً

  -:كاآلتي
  -:ويتضمن هذا النوع ما يأتي  -:الطب الشعبي الدوائي أو العشبي -١

 حيث توجد محالت مختصة ببيع األعشاب الطبيعية الطبية -:محالت طب األعشاب -أ
نوع من الذي يشير إلى احد المحالت المختصة بهذا ال) ١(فقط كما هو موضح في الشكل 

  . العالج
  
  
  
  
  
  
  

  يبين أحد المحالت المختصة باألعشاب الطبية) ١(الشكل 
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 يقوم ∗ هناك العديد من محالت العطارة في أسواق مدينة الموصل-:محالت العطارة -ب
أصحابها ببيع األعشاب الطبية إلى جانب بيع التوابل وما شابه ذلك من لوازم محالت 

  ٠العطارة
 توجد في أسواق مدينة الموصل بعض المحالت التي -:تية محالت الزيوت النبا-ج

يوضح احد ) ٢(تختص ببيع الزيوت النباتية المستخلصة من األعشاب الطبية والشكل 
  .المحالت التي تختص بذلك

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين أحد المعالجين المختصين بالزيوت النباتية ) ٢(الشكل 

  

ختصة ببيع الحبوب الدوائية واألدوية والى جانب ما تقدم ذكره هناك صيدليات م-د
  . الكيمياوية يكون جزء من عمل الصيدلي فيها بيع األعشاب الطبيعية الطبية

  
  
  

                                           
بية  الط مبيعاته األعشاب الطبيعية   ال يوجد حي سكين تقريباً يف مدينة املوصل خيلو من وجود حمل عطارة الذي يكون جزًء من                   ∗

إذا صح التعبري مثل سوق باب الطوب وحتديداً        ) املركز( وينتشر هذا النوع من احملالت بصورة خاصة يف األسواق           ٠٠٠
  ٠يف اجلانب األيسر من املدينة ) عليه السالم(باب السراي يف اجلانب األمين من مدينة املوصل ، وسوق النيب يونس 
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   -: ويتضمن هذا النوع من العالج على -:الطب الشعبي الروحي أو الديني -٢
بمعالجة “ المعزمين أو المرقين” حيث يقوم بعض المعالجين -:طب العزامة والرقية -أ
  .يوضح ذلك ) ٣( والشكل ∗لمرضى في المحالتا

   
  

  

  

  

  

  

  يبين قيام أحد المعالجين بالعزامة على المرضى في األسواق) ٣(الشكل 

  .ذلك ) ٤( هناك محالت مختصة بالحجامة كما يوضح الشكل -:الحجامة -ب
 

  
  
  
  
  

  

   يبين أحد المحالت المختصة بعمل الحجامة) ٤(الشكل 

                                           
عزامة أيضاً أي ميارسون عمالً عالجياً مزدوجاً أما الرقيـة فـال ميكـن            هناك ممن يعملون بطب األعشاب يعملون بال       ∗

إجرائها يف احملالت واألسواق وذلك ألسباب متعلقة بإجراء الرقية على املريض وخصوصاً حاالت التلبس باجلن ألـا                 
 األسواق كما هي  تتطلب خصوصية يف التعامل مع املريض ، ونرى أن العزامة أو الرقية كعمل عالجي ليست منتشرة يف                

منتشرة يف البيوت املعروفة ذا اجلانب من العالج وذلك ألا طرائق عالجية تبحث عن األجر والثواب أكثر من حبثها                   
  .عن الربح والكسب املادي 
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 ، والبـد القـول أن       ∗∗وصل مناطق خاصة بحجامة النـساء     وتوجد في مدينة الم      
الحجامة هي طريقة عالجية جراحية وقد أدرجت في الجانب الديني ألن كل مضامين هذه              

في عمـارة   “ دار الطب النبوي للحجامة   ”العملية العالجية هي دينية بدء من تسمياتها مثل         
        المعـالج ” بملبس الحجـام     الشبخون في شارع النجفي ضمن أسواق باب الطوب وانتهاء “

وحديثه عن فضائل العالج بالحجامة وكذلك تصورات المرضى المستفيدين من الطريقـة            
  . العالجية 

هناك من المبيعات العالجية ما تحمل مضاميناً دينية أيضاً مثل العسل والحبة السوداء             -ج
  . وذلك لذكرها في القرآن الكريم وفي األحاديث النبوية الشريفة 

 يختص المعالجون في هذا النوع العالجـي مـن الطـب            -:الطب الشعبي الجراحي    -٣
الشعبي بعالج الفقرات والفسوخ والرضوض وعالج الحروق وكذلك تجبيـر الكـسور ،             

ولكن اغلـب مـن     “ شلع الصرة ووقوع الرأس   ”وهناك من المعالجين من يقومون بعالج       
  ٠ن المناسب للعالج وليس السوقيقومون بهذا العمل العالجي تكون بيوتهم هي المكا

  

  -:التوزيع الجيواثنوغرافي لطرائق الطب الشعبي على خارطة مدينة الموصل-:ثانياً

لقد أورد الباحث أربعة أشكال لتوزيع محالت الطب الشعبي على خارطة مدينة الموصل              
 وحسبما وِجدت في األسواق الموجودة في كل حي سكني تضمن األول كما يشير الـشكل              

  . حيث يبين توزيع محالت الطب الشعبي في الجانب األيمن من مدينة الموصل) ٥(
  
  
  
  

  

  

                                           
 تأكد الباحث من وجود حجامة للنساء لكنه مل يستطع معرفة أماكن ممارستها هل هي البيوت أو احملالت        ∗∗
  .قرب جامع الطالب “ حي الرفاعي” ، وهي حتديداً موجودة يف منطقة يف األسواق
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  يبين توزيع محالت الطب الشعبي في الجانب األيمن من مدينة الموصل) ٥(الشكل 
الذي يبين توزيع محالت العالج الشعبي في أسواق ) ٦(أما الثاني فقد تضمن الشكل 

  .في الجانب األيمن للمدينة“ المركز”األسواق باب الطوب باعتباره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  

  يبين توزيع محالت الطب الشعبي في أسواق باب الطوب) ٦(الشكل   
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توزيع محالت الطب الشعبي في الجانب األيسر من مدينة ) ٧( في حين تضمن الشكل 
  .الموصل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   األيسر من مدينة الموصليبين توزيع محالت الطب الشعبي في الجانب) ٧(الشكل 
عليـه  (توزيع محالت الطب الشعبي في سوق النبـي يـونس           ) ٨(وأخيراً تضمن الشكل  

  . في الجانب األيسر لمدينة الموصل “ المركز”باعتباره السوق ) السالم
  
  
  
  

    
  
  
  
  

  )عليه السالم(يبين توزيع محالت الطب الشعبي في سوق النبي يونس ) ٨(الشكل 
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ء المبحوثين تجاه الظاهرة موضوع البحث وأسـباب انتـشارها فـي            وقبل تناول آرا  
األسواق ال بد القول أن الباحث لم يقم بتغطية جميع األسواق في مدينة الموصـل وذلـك                 
بسبب الظروف األمنية أوالً ، وأن هناك مناطق سكنية ال توجد فيها أسواق ثانياً كما فـي                 

   .ي الجانب األيسر لمدينة الموصل فحي الصمود في الجانب األيمن وحي الزراعي
ĆbrÛbqZMszjÛa@Êìšìß@ñ‹çbÄÛa@êb¤@µqìzj¾a@õaŠe@ÝîÜ¥ZM@ @

   -:يضم هذا الجانب آراء المعالجين والمرضى وكما يأتي  
يتضمن هذا الجانب البيانات األولية واالجتماعية للمبحـوثين وهـي           -:آراء المعالجين -أ

  -:كاآلتي 
QM@@òîÛëþa@pbãbîjÛaZM  

  يبين البيانات األولية للمعالجين المبحوثين) ١(جدول ال

  النسبة المئوية  التكرار  المتغير

  -:الجنس

  ذكر
  أنثى

  
٨  
١  

  
٨٨,٩%  
١١,١%  

  -:العمر

   سنة٣٩-٣٠
   سنة٤٩-٤٠
   سنة٥٩-٥٠
   سنة٦٩-٦٠

  
٢  
٥  
١  
١  

  
٢٢,٢%  
٥٥,٦%  
١١,١%  
١١,١%  

  -:المستوى التعليمي

  جامعة أو معهد
  ثانوية
  ابتدائية

  
٣  
٥  
١  

  
٣٣,٣%  
٥٥,٦%  
١١,١%  
  

      -:الدخل الشهري
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   ألف دينار٣٧٤-٢٧٥
   ألف دينار٤٧٤-٣٧٥
   ألف دينار٥٧٤-٤٧٥
   ألف دينار٦٧٤-٥٧٥

  
٢  
٥  
١  
١  

  
٢٢,٢%  
٥٥,٦%  
١١,١%  
١١,١%  

  -:المهنة

  طبيب شعبي
  صائغ

  صاحب محل بقوليات

  
٧  
١  
١  

  
٧٧,٨%  
١١,١%  
١١,١%  

   %١٠٠  ٩  المجموع

  
من المعالجين هم من الذكور وذلـك ألن بعـض طرائـق            % ٨٨,٩أن  ) ١(يبين الجدول    

العالج الشعبي مثل الحجامة وعالج الكسور تتطلب جرأة وكفاءة وصالبة مـن المعـالج              
لذلك وجدنا نسبة الذكور أكثر من اإلناث كمـا أن وجـود الظـاهرة موضـوع البحـث                  

% ١١,١لنتائج أن   وانتشارها في األسواق جعلت نسبة الذكور أكثر أيضاً، بينما أوضحت ا          
من المعالجين هم من النساء وذلك يعود إلى طبيعة المهنة وطبيعة المجتمـع الموصـلي               
كمجتمع محافظ ال يشجع اشتغال المرأة بأعمال حرة تنافس الرجل فيها وال يسمح بخروج              
المرأة إلى العمل الحر كما يفعل الرجل باإلضافة إلى غلبة الجانب العاطفي للمرأة ، وقـد                

 سـنة   ٨,٧ سنة بانحراف معياري قـدره       ٤٥,٦“ المعالجين” متوسط أعمار المبحوثين     بلغ
ويعطينا متغير العمر مدى تفهم المعالجين لألمراض وكيفية تشخيصهم لها تبعـاً للخبـرة              
التي حصلوا عليها خالل فترة ممارستهم لطرائق العالج الشعبي ، وكان المستوى التعليمي  

لهم لقراءة الكتب الطبية ومعرفة أسباب المرض وكذلك تشخيص للمعالجين جيداً بحيث يؤه
العالج وفقاً لما قرؤوه وتعلموه من الكتب والملفات الطبية ، وقد تبين أن متوسط الدخول                

ألف دينار وهذا   ٨٧,٥ألف دينار بانحراف معياري قدره      ٤٣٥,٦الشهرية للمبحوثين بلغت    
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لتحصيل المـادي والمـردود االقتـصادي       يعطينا تصوراً عن ارتباط الدخول الشهرية با      
من المعـالجين مهنـتهم     % ٧٧,٨المتمثل بالربح خصوصاً إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن          

   ٠األصلية هي التطبيب بطرائق العالج الشعبي
٢M@òîÇbànuüa@pbãbîjÛaZM@ @

ج  فقد كانت إجاباتهم تجاه السؤال األول كما هو مدر         ∗أما بالنسبة إلجابات المعالجين    
أن الطب الشعبي هو اتجاه آخر للطب بل هو األصل في الطب وهناك من ) ١(في الملحق 

األمراض التي لم يتمكن الطب الحديث من عالجها بينما تمكن الطب الشعبي من ذلك مثل               
المس بالجن وشلع الصرة ووقوع الرأس وغيرها من األمراض ، وهذا يـرتبط بالـسؤال             

جين في إجاباتهم إلى أن الطب الشعبي هو مجال له كيـان            الثاني حيث يشير جميع المعال    
خاص ومستقل كما للطب الحديث وال يمكن أن يكون احدهما بديل عن اآلخر بل يجب أن                
يكون احدهما مكمل لآلخر لتميز كل منهما بطرائقه العالجية وكيفية تعامله مع المـرض              

لشمال إلـى أن الطـب       صاحب معشب ا   )طه البدوي (ويشير المختص باألعشاب الطبية     
الشعبي وتحديداً األعشاب الطبية هو علم له مفاهيمـه وتقنياتـه وأسـاليبه وإن التـداوي                
باألعشاب الطبيعية إنما هو تداٍو بالمركبات ذات الخصائص العالجية الموجودة في تلـك             
األعشاب ولهذا تسمى باألعشاب الطبية حسب إشارته لذلك ، وعن السؤال الثالث يـشير              

 المختص في مجال علم االجتماع الطبي إلى أن الطب ∗∗)عبد الفتاح محمد فتحي(تور الدك
الحديث والطب الشعبي مجاالن متكامالن ومكمالن لبعضهما ولكل منهما مستوى تقنياتـه            
وتعقيداته ومفاهيمه وأساليبه المادية والمعنوية ، بينما أشار المعالج المختص فـي مجـال              

 إلى أن الطب الشعبي يتعامل مع المرض والمريض نفـسه           )ويسيخالد  (الزيوت النباتية   
بل ويخاطب الجانب الروحي من المريض في إحدى طرائقه العالجية ، بينما يؤكد الحجام              

                                           
 لقد قام الباحث بذكر أمساء املعاجلني ألم مجيعاً ذكروا أمسائهم على ورقة األسئلة اليت قام بتوزيعها عليهم ، وأكـد                     ∗

 ٠اغلبهم انه ليس هناك مشكلة إذا ما ذكر الباحث أمسائهم يف حبثه 
تاح حممد فتحي ليس معاجلاً شعبياً أو خمتصاً بإحدى طرائق العالج الشعيب بل هو أستاذ مـساعد يف                الدكتور عبد الف   ∗∗

جامعة املوصل ، خمتص يف جمال علم االجتماع الطيب وقد وجد الباحـث ضـرورة               /كلية اآلداب /قسم علم االجتماع  
   ٠االستفادة من آرائه وأفكاره يف اال البحثي امليداين 
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 أن الطب الشعبي ليس فيه تداخالت جراحية لألعضاء كما فـي الطـب              )بسام أبو يحيى  (
مة أو غيرها من طرائق العـالج       الحديث ، باإلضافة إلى أن األعشاب الطبيعية أو الحجا        

الشعبي إذا لم تنفع فإنها لن تضر على العكس تماماً من الطب الحديث وأدويته الكيمياوية               
التي حتى إذا نفعت المريض وعالجته من مرضه فإنها تترك أثاراً سلبية علـى أعـضاء                

ج  المعروف بعال  )ابن محمد حامد  (أخرى في جسمه ، ويشير المختص في مجال الحروق          
بأن التعامل مع الطب الشعبي يدخل في قالب الطب النفـسي           ... الحروق بالمادة الشمعية    

والتعامل االجتماعي والثقافي مع المرض فأمهاتنا مقتنعات تماماً بأن العزامة أو البيبـون             
   ٠مثالً تشفي من المرض وأنا كذلك سوف اقنع أوالدي
الشعبي الموجود في األسواق والطب     وفيما يتعلق بالفرق الموجود بين طرائق الطب        

 عبد النـافع  (الحديث الموجود في الصيدليات والمستشفيات وعيادات األطباء فيشير الشيخ          
 إلى أن االقتراب من الوسائل الطبيعية في الطب الشعبي أسلم للصحة العامة من              )عبد اهللا 

مة في الطب الحديث،    األعراض الضارة والتأثيرات السلبية التي أوجدتها األدوية المستخد       
 بإشارته إلى حقائق في مجال طب األعشاب بقولـه          )مضر عبد النافع  (ويؤكد كالمه ولده    

نوع مـن   ) ٧٠٠٠(إن تنوع النباتات التي تحمل الخصائص العالجية يقدر عددها بحوالي           
النباتات وال يزال الطب األوربي اليوم يستخدم ألف نبتة أوربية محلية فيما يسرد الدستور              

نبتة هندية في اإليروفيدا الهنديـة واقـرب        ) ٢٠٠٠(نبتة مصنفة طبياً و   ) ٥٧٠٠(الصيني  
وهي حبوب مـشهورة  “ Digitalis Purpurea”مثال لذلك نبات قفاز الثعلب الديجيتالس 

عالمياً تستخدم لعالج أمراض القلب ، وكذلك نبتة األنيام البري الذي يستخلص منه مـانع               
  ٠عشاب والنباتات وهذه حقائق ال يمكننا أن نغفلها وغيرها من األ٠٠٠الحمل 

وأجمع جميع المبحوثين من المعالجين على أن هناك مجموعة من األسباب التي              
  -:تقف وراء انتقال طرائق الطب الشعبي إلى األسواق وهي عديدة نذكر منها ما يأتي 

هجرة العديـد مـن     الظروف السياسية واألمنية التي يمر بها العراق والتي أثرت في           -١
   ٠األطباء األكفاء إلى خارج مدينة الموصل 
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غالء أسعار بعض األدوية الكيمياوية وارتفاع تكـاليف العمليـات الجراحيـة جعـل              -٢
المرضى من أفراد المجتمع يتجهون إلى العالجات األقل سعراً وكلفةً وهو ما موجود لدى              

   ٠معالجين في مجال الطب الشعبي المعزمين وأطباء األعشاب في األسواق وغيرهم من ال
   ٠إثبات طرائق العالج الشعبية فاعليتها العالجية بأقل كلفة ممكنة -٣
   ٠أغلب العالجات الشعبية إذا لم تنفع فإنها لن تضر -٤
جعلها تمتد  ) العشبية والروحية والجراحية  (إقبال الناس وبكثرة على العالجات الشعبية       -٥

  ٠حيز مكاني ضيق كالبيوت مثالً إلى األسواق وال تنحصر في 
هناك العديد من العالجات التي تحمل مضاميناً دينية مثل الحجامة والعـسل والحبـة              -٦

   ٠السوداء المسماة بحبة البركة اهتم الناس بها لطبيعة المجتمع وديانته اإلسالمية 
العالجيـة  تؤثر العادات والتقاليد االجتماعية في التعامل مع الطب الشعبي وطرائقـه            -٧

   ٠بالنسبة للمعالجين والمرضى 
 عبد اهللا بن خليل   (وفيما يخص تأثر الفرد المستفيد من العالج الشعبي فإن الشيخ             
صاحب عطارية كمون يشير إلى أن الطب الشعبي محكوم من ِقبـل            ) أبو أيوب -البدراني

والتي يجب أن “ لالتقوى والدراية والصدق والعلم بما يعم”المعالجين بجوانب عديدة أهمها 
تكون متوفرة في كل معالج لكي يكون ناجحاً ، أما المريض فمن المؤكد أنه يتأثر بثقافـة                 
المجتمع وعاداته وتقاليده المتبعة في مجال العالج ألن المجتمع يكـون مـشدوداً دائمـاً               

   ٠بالفطرة نحو العادات والتقاليد السيما في المجتمعات الشرقية
ي األسواق انتشر واستمر لفائدته العالجية فالظواهر تظهـر         إذن فالطب الشعبي ف     

لكونها مفيدة ولكنها ال يمكن أن تستمر بالوجود ما لم تكن مفيدة ، وكـذلك انتـشر فـي                   
األسواق لوجود مجموعة من األسباب الدينية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية التي تحكم           

   ٠اتجاه أفراد المجتمع إليها
  -:ويتضمن هذا الجانب ما يأتي  -:ى المستفيدين من العالج الشعبي آراء المرض-ب
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  -:البيانات األولية -١

  يبين البيانات األولية للمرضى المستفيدين من العالج الشعبي) ٢(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  المتغير

  -:الجنس

  ذكر
  أنثى

  
١٨  
١٢  

  
٦٠%  
٤٠%  

  -:العمر

   سنة٢٩- ٢٠
   سنة٣٩- ٣٠
   سنة٤٩- ٤٠
   سنة٥٩- ٥٠

  
٣  
١١  
١٠  
٦  

  
١٠%  
٣٦,٧%  
٣٣,٣%  
٢٠%  

  -:المستوى التعليمي

  جامعة أو معهد
  ثانوية
  ابتدائية
  أمية

  
٦  
٩  
١٠  
٥  

  
٢٠%  
٣٠%  
٣٣,٣%  
١٦,٧%  

  -:الدخل الشهري

   ألف دينار٢٧٤-١٧٥
   ألف دينار٣٧٤-٢٧٥
   ألف دينار٤٧٤-٣٧٥

  
١٩  
٧  
٤  

  
٦٣,٣%  
٢٣,٣%  
١٣,٣%  

  -:المهنة

  قطاع عام
  قطاع خاص

  
١٧  
١٣  

  
٥٦,٧%  
٤٣,٣%  

   %١٠٠  ٩  المجموع

ممن يستفيدون من العالج الشعبي هم مـن        % ٦٠أن  ) ٢(تبين معطيات الجدول    
مـن  % ٤٠الذكور من أرباب العوائل العتبار أن إعالة العائلة تقع على عاتقهم ، بينمـا               
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ي  سنة بانحراف معيار   ٤٠,٨المبحوثين إناث، وقد بلغ متوسط أعمار المبحوثين المرضى         
 سنة ويعطي متغير العمر مؤشراً بإمكانية تعامل المريض مع العالج واختيـار             ٩,١قدره  

الطريقة المناسبة للتخلص من المرض ، وكذا الحال بالنسبة للمستوى التعليمي الذي يضم             
مستويات تعليمية وثقافية متباينة تتباين في طريقة تعاملها مع الظاهرة موضوع البحـث ،              

 ألف دينار بانحراف معياري     ٢٧٤,٥لدخل الشهري للمبحوثين المرضى     وقد بلغ متوسط ا   
 ألف دينار وهذا يبين ارتباط الجانب االقتصادي المتمثـل بالـدخل الـشهري              ٧١,٩قدره  

بالجانب العالجي المتمثل بالحصول على الدواء المناسب والبحث عن العالج والدواء بأقل            
إنها تبين أيضاً المـستوى الثقـافي واالقتـصادي         كلفة مادية ممكنة ، أما بالنسبة للمهنة ف       

  ٠للمبحوث وتعكس طريقة تعامله مع ظاهرة الطب الشعبي في األسواق 
RM@@òîÇbànuüa@pbãbîjÛaZM@ @

وفيما يخص آراء المبحوثين المرضى حول األسئلة كما هي مثبتة فـي الملحـق                
 في مجال التطبيـب     من المبحوثين أن الطب الشعبي اثبت جدارته      % ٨٦,٧فقد أجاب   ) ١(

منهم إلى أن الطب الحـديث لـه        % ٧٦,٧والعالج وهو اليوم معروف عالمياً بينما يشير        
من المرضى المـستفيدين    % ٨٣,٣تقنياته ومجال تقدمه وتطوره تكنولوجياً ، وقد أوضح         

من طرائق العالج الشعبي المختلفة أن الطب الشعبي والطب الحديث احدهما مكمل لآلخر             
االستغناء عن احدهما لطبيعة األمراض التي يعالجها كل من نوعي الطب ، في             وال يمكن   
من المبحوثين إلى أن الطب الشعبي هو األصل في الطـب بـل أن              % ١٦,٧حين أشار   

الطب الحديث استند أساساً في بدايات ظهوره على الطب الشعبي وتحديداً طب األعـشاب     
من أفراد العينة أنهـم     % ٦٣,٣ ، وقد بين     وال يزال في بعض جوانبه يعتمد عليه في ذلك        

يشعرون براحة نفسية عندما يعالجون أنفسهم بطرائق العالج الشعبي المختلفـة وخاصـةً             
الروحية منها ، في حين يكون تشخيص أطباء الطب الحديث لمسببات المرض وفق أسس              

ل مع اآللـة    علمية بحتة ويكون التعامل مع المرض من وجهة نظر المبحوثين كما التعام           
من المبحوثين إلى أن الطب     % ٢٣,٣التي تعاني من خلل في إحدى أجزائها ، بينما يشير           

الحديث ووسائله وأساليبه المتطورة في العالج هي األفضل حتى وان تعاملت مع المريض         
منهم % ١٣,٣كآلة الن الطب الحديث في نظرهم هو طب علمي بحت ، في حين يشترك               
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ى تداخل نوعي الطب في كيفية التعامل مع المرض ويمكننا أن نجـد             بآرائهم ويشيرون إل  
   ٠من خالل ما تقدم ذكره الفرق بين الطب الشعبي والطب الحديث 

أما عن أهم األسباب التي تقف وراء انتشار طرائق الطب الشعبي في األسـواق                
لمبحـوثين  من ا % ٩٣,٣فقد أعطى المبحوثين أسباباً مشتركة لهذه األسباب ، حيث أشار           

إلى أن أهم سبب يدفعهم إلى الحجامة مثالً أو بعض العالجات المباعـة فـي األسـواق                 
كالعسل أو الحبة السوداء مثالً هو ذكرها في األحاديث النبوية الشريفة والقـرآن الكـريم               

دار (وهذا ما قد يدفع المعالجين إلى تسمية محالتهم بأسماء تحمل مضاميناً دينيـة مثـل                
 ، وإلى جانب ذلك يعطي      ٠)ي للحجامة أو معشب المصطفى أو معشب اإليمان       الطب النبو 

المبحوثين سبباً دينياً آخراً فيقولون إن المجتمع الموصلي هو مجتمع إسالمي وهذا تمامـاً              
السبب الرئيس الذي يجب أن يدفع المجتمع بنظر المبحوثين لعدم رفض هذه األنواع مـن               

  ٠الطرائق العالجية 
من المبحوثين إلى أن رخص أسعار األدويـة والعالجـات          % ٩٠ر  في حين أشا    

الشعبية هي ما يقف وراء اتجاههم إلى الطب الشعبي في األسواق ، باإلضافة إلى عـدم                
يأخذها المعالج الشعبي كما يفعل أطباء المستشفيات فـي عيـاداتهم           “ أجور كشفية ”وجود  

أنهم اتبعوا طرائق العالج الـشعبي      من المبحوثين إلى    % ٨٣,٣الخارجية ، وأخيراً يشير     
ألنهم وجدوا آبائهم وأجدادهم وأقاربهم يعالجون أنفسهم بها ، ويـشيرون كـذلك إلـى أن                
العديد من الناس يذهبون إلى األطباء الشعبيون فلماذا ال يتركون هذا النوع من العالج إذا               

لشعبيين تقليداً لآلخرين   كان ضاراً ، وهذا ما يجعل أفراد المجتمع يتجهون إلى المعالجين ا           
  ٠وتمسكاً بعادات المجتمع وتقاليده في هذا المجال 

@ßb©a@szj¾aZM@ @

üëcZM@szjÛa@wöbnãZMتوصل البحث إلى االستنتاجات اآلتية :-  
ال يوجد سوق في مدينة الموصل يخلو من طب شعبي وخصوصاً األسواق التي تعـد                 -١

 والبيع والشراء في كل من جانبي المدينة        لممارسة األعمال التجارية  “ السوق المركز ”
سواء أكان طب أعشاب    ) “عليه السالم ”سوق باب الطوب وسوق النبي يونس       (وهما  
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أو عطارية جزء من عملها طب األعشاب أو حجامة أو عزامة أو مجبر أو غير ذلك                
من طرائق العالج الشعبي في مدينة الموصل وقد وضح الباحث ذلك على خريطـة              

  ٠لموصل،باستثناء األحياء السكنية التي تخلو من االسواقمدينة ا

هناك العديد من الصيدليات التي تبيع األدوية والعالجات الكيمياوية وتبيع إلى جانـب              -٢
  ٠ذلك األعشاب الطبية العتبار معرفة الصيدالنيين بطبيعة العالج

يع الجرزات  بينت نتائج البحث وجود معالجين يعملون في أعمال أخرى كالصياغة وب           -٣
  ٠ومحالت بيع الحاجات المنزلية إلى جانب عملهم في الطب الشعبي 

 -:إن طرائق الطب الشعبي منتشرة في أسواق مدينة الموصل على النحو اآلتي  -٤

والذي يضم المختـصين باألعـشاب الطبيـة ،          -:الطب الشعبي الدوائي أو العشبي      - أ
 جانب بيـع المـواد العطاريـة ،         والعطارين الذين يقومون ببيع األعشاب الطبية إلى      

ويضم كذلك المختصين بالزيوت النباتية المستخلصة من األعشاب الطبيعية الطبيـة ،            
   ٠وكذلك الصيدليات التي اشرنا إليها

 ويضم الحجامة وكذلك يضم العزامة أو الرقيـة         -:الطب الشعبي الروحي أو الديني      - ب
كمعشب ومعزم أي يمارس    ”عشاب  التي تتواجد في األسواق لدى بعض المعالجين باأل       

أي يمارس  ”وتنتشر العزامة أو الرقية كطريقة عالجية منفردة        “ عمالً عالجياً مزدوجاً  
في البيوت أكثر من األسواق الن العزامة تبحث عن “ المعالجين العزامة أو الرقية فقط

تطلـب  األجر والثواب أوالً لذلك نالحظ قلة تواجدها في األسواق ، وثانيـاً ألنهـا ت              
خصوصية في التعامل مع المريض مراعاةً لنفسيته ووضعه الصحي ، وتوجد إلـى             
جانب ذلك عالجات أخرى تحمل مضموناً دينياً في األسواق مثـل العـسل والحبـة               
السوداء وغيرها من العالجات التي توجد وبكثرة في العديد من المحالت الموجـودة             

  ٠ دينياًفي األسواق الموصلية والتي يهتم بها الناس

 يعالج هذا النوع من الطب إصابات الفقرات والرضـوض          -: الطب الشعبي الجراحي   -ج
والفسوخ وكذلك يتضمن تجبير الكسور وعالج الحروق وغيرهـا مـن األمـراض             

  ٠واإلصابات التي تدخل ضمن الجانب الجراحي
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ذلـك   أوجدت نتائج البحث أن اغلب من يمارس الطب الشعبي كمعالجين هم الذكور و             -٥
لتطلب العمل العالجي تواجد المعالج في األسواق فضالً عن تطلبه أي العالج صالبة             

   ٠وجرأة في الطريقة العالجية وخصوصاً في الطب الشعبي الجراحي
من المعالجين هم مـن المتعلمـين وأصـحاب         % ٨٨,٩ بينت نتائج البحث أن نسبة       -٦

 وفكرياً لقراءة الكتب والملفات الطبية المستويات التعليمية الجيدة وهذا ما يؤهلهم علمياً
واالستفادة من تجاربهم وخبراتهم في المجال العالجـي ، أمـا بالنـسبة للمرضـى               

مـنهم ذوو مـستويات     % ٨٣,٣المستفيدين من طرائق العالج الشعبي فقد تبـين أن          
تعليمية جيدة وهذا ما يجعل المريض قادراً على اختيار الطريـق الـصحيح لعـالج               

   ٠، وكذا الحال بالنسبة ألعمار المبحوثينأمراضه 
 أخيراً تبين أن هناك العديد من األسباب التي وقفت وراء انتقال طرائق العالج الشعبي               -٧

  -:إلى األسواق وهي كما يأتي
 بينت نتائج البحث أن اغلب المستفيدين من طرائق العالج الـشعبي وخاصـة              -:دينياً-أ

 اهتمامهم الديني تبعاً لديانة المجتمـع اإلسـالمية ،          الروحية منها يتجهون إليها بسبب    
من المبحوثين أنهم يعالجون أنفسهم بالحجامة ألنها مذكورة فـي          % ٩٣,٣حيث أشار   

وكذا الحال بالنسبة للحبة الـسوداء أو       ) صلى اهللا عليه وسلم   (أحاديث الرسول محمد    
من األمراض ألنـه    كما تسمى بحبة البركة ، وكذلك يستخدمون العسل كعالج للعديد           

مذكور في القرآن الكريم وهذا ما يؤكد انتشاره في األسواق كعالج وكغذاء صحي ،              
وما يؤكد وجود المضامين الدينية في بعض الطرائق العالجية الروحية هـو تعامـل              

دار الطـب   ”المعالجين مع الظاهرة موضوع البحث ابتداء من تسمية محالتهم مثـل            
وانتهـاء بملـبس الحجـام      “  المصطفى،أو حجامة الرحمة   النبوي للحجامة،أو معشب  

وطريقة حديثه الدينية مع المريض ومما يجدر اإلشارة إليه هو أن اغلب المعـالجين              
بالحجامة أو العزامة هم من السلفية الملتزمين جداً بالدين ، والبـاحثين عـن األجـر               

   ٠جوالثواب وهذا ما دفع أفراد المجتمع إلى هذا النوع من العال
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 أشار المبحوثون من المعالجين والمرضى إلى أن احـد أهـم األسـباب              -:اجتماعياً-ب
االجتماعية المساهمة في انتقال ظاهرة الطب الشعبي إلى األسواق هو اعتبار طرائق            
العالج الشعبية جزء من ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده وإرثه االجتماعي ، فالمعالجين 

 ما ورثوه من آبائهم وأجدادهم من سمعة وشهرة ومكانة فـي            يسعون إلى الحفاظ على   
الجانب العالجي ، في حين كان المرضى يتبعون ما وجدوا آبائهم وأجدادهم وأقاربهم             
عليه في عالج أمراضهم ، وأشار المبحوثين من المعالجين والمرضى كذلك إلـى أن              

 بكثرة إليها وهـذا مـا       طرائق العالج الشعبي انتقلت إلى األسواق بسبب اتجاه الناس        
جعلها تتوسع وال تقتصر على حيز مكاني ضيق مثل البيت أو الجامع ، وما يجعـل                
الناس تتجه إلى الطب الشعبي في األسواق حسبما أشار المبحوثون هـو أن طرائـق               
العالج الشعبي إذا لم تنفع فإنها لن تضر على العكس تماماً من األدوية والعالجـات                

أي المبحوثين حيث يشيرون إلى أن العالجات واألدوية الكيمياوية         الكيمياوية حسب ر  
حتى إذا نفعت فإنها ستترك أثاراً جانبية ضارة على أعضاء جسم اإلنسان األخرى ،              
وأشار المبحوثين أخيراً إلى أن هجرة األطباء األكفاء إلى خـارج العـراق بـسبب               

ئق الطب الشعبي إلى األسواق     الظروف األمنية والسياسية ساهم أيضاً في انتقال طرا       
   ٠الموصلية

من المرضى يفضلون العالج الشعبي ألنـه  % ٩٠ بينت نتائج البحث أن     -:اقتـصادياً -ج
األقل كلفة واألرخص سعراً وال يمثل عبئاً مالياً عليهم ، فأسعار األعـشاب الطبيـة               

ـ              ة اغلبها رخيصة الثمن فضالً عن وجود طرائق عالجية لألجـر والثـواب كالعزام
والرقية ، خصوصاً إذا ما قورنت بكلفة العالجات الشعبية فـي األسـواق وتكـاليف               
العمليات الجراحية وكشفيات األطباء وأسعار األدوية الكيمياوية في الصيدليات ، وإذا           

لوجدنا أن متوسط دخول المبحوثين الشهرية للمرضى يبلغ        ) ٢(ما رجعنا إلى الجدول   
 ألف دينار وهذا المستوى المـادي       ٧١,٩ري قدره    ألف دينار بانحراف معيا    ٢٧٤,٥

   ٠يعد مؤشراً حقيقياً لتعامل المبحوث مع الظاهرة المدروسة
منهم يمتهن العالج الشعبي كمعشب أو معزم أو        % ٧٧,٨أما بالنسبة للمعالجين فإن            

مجبر أو حجام أو ما شابه ذلك كمهنة أصلية وهي أساس تحصيله المادي وطريقة كـسب                
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قه ورزق عائلته لذلك فإنه يسعى إلى كسب اكبر عدد ممكـن مـن أفـراد المجتمـع                  رز
المستفيدين من العالج الشعبي بكلفة اقل للحفاظ على سمعته وشـهرته وبالتـالي تحقيـق               
الكسب المالي الجيد مع كسب المستفيدين من العالج من أفراد المجتمع وخاصـة إذا مـا                

 ألـف   ٤٣٥,٦مبحوثين من المعالجين والذي يبلـغ       رجعنا إلى متوسط الدخول الشهرية لل     
  ٠ ألف دينار٨٧,٥دينار بانحراف معياري قدره 

  -:التوصيات والمقترحات-:ثانياً

ضرورة عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية بين األطباء الـشعبيين وأطبـاء             -١
جال الطب الحديث لتداخل االختصاصين ولوجوب استفادة كل منهما من اآلخر في م            

الطب والعالج خصوصاً إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن وجود احدهما يعتبـر مكمـالً        
   ٠لوجود االخر

يجب أن تكون هناك دورات تدريبية يخضع لها األطباء الشعبيون وخاصـة حـديثي               -٢
العهد بالعمل كمعالجين لتأهيلهم بصورة جيدة وجعلهم أكثر علمية في المجال الطبـي             

  ٠ منهم خدمة للصالح العامإلمكانية االستفادة

ضرورة وجود أماكن خاصة لألطباء الشعبيون جغرافياً ليكون أفراد المجتمع أكثر  -٣
  ٠دراية ومعرفة بأماكن تواجدهم والسماح لهم بفتح عيادات شعبية بعد تزكيتهم 

ضرورة وجود تنظيم أو منظمة نقابية أو هيئة أو ما شابه ذلك ينتمي إليها المعـالجين         -٤
 وتثبيت وجودهم الطبي الرسمي في المجتمع وتثبيت هويتهم الحقيقية كأطبـاء            لتحديد

شعبيون والمشاركة في الندوات اإلقليمية والعالمية لتوسيع اآلفاق المعرفية فـي هـذا             
 . المجال 
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نـشر ،   حسن الخولي،الريف والمدينة في مجتمعات العالم الثالث ، دار المعارف للطباعة وال           ) ١(
 ٠ ١٦١ ، ص١٩٨٢القاهرة  ، مصر ، 

دراسة اجتماعيـة ، رسـالة      -عبد الرزاق صالح محمود ، الطب الشعبي في مدينة الموصل         ) ٢(
ماجستير غير منشورة مقدمة إلى جامعة الموصل ، كلية اآلداب ، قـسم علـم االجتمـاع ،                  

 ٠ ٨ ، ص٢٠٠٥العراق ، آذار ، 

دراسة ميدانيـة   -شعبي في منظور أطباء الطب الحديث     عبد الرزاق صالح محمود ، الطب ال      ) ٣(
 ، طباعة وحدة الحاسـبة      ٦ ، السنة    ١٨في مدينة الموصل ، مجلة دراسات موصلية ، العدد          

  ٠ ١٢٨ ، ص٢٠٠٧في مركز دراسات الموصل ،  تشرين الثاني ، 

  ٠  ٤٤ -٤٣م ، ص٣٩٠ ، حيدر آباد الدكن ، ١ابن دريد ، جمهرة العرب ، ط) ٤(

 ٠ ١٦٦ ، ص١٩٥٥بن منظور ، لسان العرب ، الجزء العاشر ، بيروت ، لبنان ، ا) ٥(

الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، الجزء الثالث ، بيروت ، لبنان ، ال توجد سـنة نـشر ،                    ) ٦(
  ٠ ٢٥٥ص

، رسالة  “ عمارة ووظيفة ”داخل مجهول مسلسل العيفاري ، أسواق بغداد في الفترة العثمانية           ) ٧(
  ٩٠ ، ص١٩٩٩ جامعة بغداد ، –ه غير منشورة مقدمة إلى كلية اآلداب دكتورا

 جامعة بغـداد ، العـدد       –محمد طه األعظمي ، تخطيط المدينة العراقية ، مجلة كلية اآلداب            ) ٨(
   ٠ ٢١٥ ، ص١٩٩٦ ، ٤١

جان فرنسوا دونيو ، السوق المشتركة األوربية ، ترجمة بهيج شعبان ، منشورات عويدات ،               ) ٩(
   ٠ ١٥ ، ص١٩٧٣ ، بيروت ، لبنان ، ١ط

احمد قاسم الجمعة ، تخطيط وعمارة أسواق الموصل خالل العصور العربية اإلسـالمية ،              ) ١٠(
  ٠ ٢٥ ، ص٢٠٠١مجلة أوراق موصلية ، العدد األول ، 

لوسي مير ، مقدمة في االنثروبولوجيا االجتماعية ، ترجمة شاكر مـصطفى سـليم ، دار                ) ١١(
 ، نقالً عن شـفيق إبـراهيم        ٢١٩-٢١٨ ، ص  ١٩٨٣باعة ، بغداد ، العراق ،       الحرية للط 

دراسة انثروبولوجية ، جامعة بغداد     - الشعبية في مدينة كركوك    األسواقصالح الجبوري ،    
 ٠ ١٦ ، ص١٩٩٤، كلية اآلداب ، قسم علم االجتماع ، العراق ، 
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سة سوسيو انثروبولوجيـة   درا-موفق ويسي محمود وفراس عباس فاضل ، باعة األرصفة        ) ١٢(
 ، طباعة وحدة الحاسـبة      ٤ ، السنة    ٩في مدينة الموصل، مجلة دراسات موصلية ، العدد         

 ٠ ١٥٠ ، ص٢٠٠٥في مركز دراسات الموصل ، 

 ،  ٢قيس النوري ، طبيعة المجتمع البشري في ضوء االنثروبولوجيا االجتماعية ، الجـزء              ) ١٣(
 ٠ ٩٥ ، ص١٩٧٢ق ، مطبعة اآلداب ، النجف االشرف ، العرا

 ٠ ١٦شفيق إبراهيم صالح الجبوري ، مصدر سابق ، ص) ١٤(

 ٠ ١٥٠موفق ويسي محمود وفراس عباس فاضل ، مصدر سابق ، ص) ١٥(

سيف بن راشد بن سالم الفارسي ، األعشاب الطبية بين الواقع والحقائق العلمية ، الجزيرة               ) ١٦(
  ٠نت  ، انتر١٨/١١/٢٠٠٣نت ، الخرطوم ، السودان ، 

احمد شوكت الشطي ، العرب والطب ، منشورات وزارة الثقافـة ، دمـشق ، سـوريا ،                   )١٧(
  ٠ ١١ ، ص ١٩٧٠

ليو ابنهايم ، بالد ما بين النهرين ، ترجمة سعدي فيضي عبد الرزاق ، دار الرشيد للنشر ،                  ) ١٨(
  ٠ ١٥٧ ، ص ١٩٨١بغداد ، العراق ، 

مارسة الطب قديماً ، موسوعة شبوه اإلسالمية ، شـبوه          علي بن عبد اهللا المقبالي ، طرق م       ) ١٩(
  ٠ ، انترنت ٧/٥/٢٠٠٥نت ، دبي ، اإلمارات ، 

  ٠نفس المصدر ، انترنت ) ٢٠(

دراسة اجتماعية ، مـصدر     -عبد الرزاق صالح محمود ، الطب الشعبي في مدينة الموصل         ) ٢١(
 ٠ ٨-٧سابق ، ص 

 عامـاً ، موقـع      ١٢٠ تمتهن الطب الشعبي منـذ       محمد رشيد أبو الهوايزن ، عائلة عراقية      ) ٢٢(
Masrawy ، ٠ ، انترنت ١٠/١٠/٢٠٠٨ ، الكوت ، العراق  

بنيامين حداد وآخرون ، من تراثنا الشعبي في قرى نينوى ، شركة التايمز للطباعة والنشر               ) ٢٣(
 ٠ ١٩٠ ، ص١٩٨٢والمساهمة ، بغداد ، العراق ، 

وسوعة الموصل الحضارية ، المجلـد الرابـع ، دار          محمود الحاج قاسم محمد ، الطب ، م       ) ٢٤(
 ٠ ٣٧٨ ، ص١٩٩٢الكتب للطباعة والنشر ، الطبعة األولى ، الموصل ، العراق ، 

 ٠محمد رشيد أبو الهوايزن ، مصدر سابق ، انترنت ) ٢٥(

محمود الحاج قاسم محمد ، تاريخ الطب في الموصل عبر العصور ، من إصدارات نقابـة                ) ٢٦(
 ٠ ٥٧ – ٥٦ ، ص ٢٠٠٧فرع نينوى ، الموصل ، العراق،  –األطباء 
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 ٠ ٥٥نفس المصدر ، ص ) ٢٧(

 ٠ ٥٥نفس المصدر ، ص ) ٢٨(

هيام كمال عبد الودود ، الطب الشعبي الفلسطيني ، إسالم اون اليـن نـت ، فلـسطين ،                   ) ٢٩(
 ٠ ،انترنت٢٩/٢/٢٠٠٤

إلسالم اليـوم  ، القـاهرة ،        نظمي خليل أبو العطا ، مختارات في الطب الشعبي ، موقع ا           ) ٣٠(
 ٠، انترنت ٢٥/٤/٢٠٠٦مصر ، 

منير حسين فوزي ، العلوم السلوكية واإلنسانية في الطـب ، مكتبـة النهـضة المـصرية         ) ٣١(
  ٠ ٢٤٦ ، ص١٩٨٢للطباعة والنشر ، القاهرة ، مصر ، 

عيـة ،   حقيقة العالج وثقافة المرض ، مجلة شـؤون اجتما        -عبد اهللا معمر ، الطب الشعبي     ) ٣٢(
 ، تصدر عن جمعية االجتماعيين والجامعة األمريكية في الشارقة ،           ٢٣ ، السنة    ٨٩العدد  

  ٠ ١٨٨ ، ص ٢٠٠٦اإلمارات ، 

 ،  ١٢٨٦منير عرب ، تحدي األطباء في عالج الحاالت المستعصية ، مجلة إقرأ ، العـدد                ) ٣٣(
   ٠ ، انترنت ٢٠٠٢الجزيرة نت ، الرياض ، السعودية ، 

فاروق عجم ، الرصيف صيدلية الفقراء ، صفحة علوم وصحة ، إسالم اون الين نت               محمد  ) ٣٤(
   ٠ ، انترنت ٢٠٠٨-١٩٩٩، القاهرة ، مصر ، 

 أكثر أنواع الطب البديل انتشاراً ، موقـع الـشهاب لإلعـالم ،              –سماح خميلي ، الحجامة     ) ٣٥(
   ٠،انترنت ١٩/٢/٢٠٠٦منتدى الفكر الحر ، السعودية ، 

 إبراهيم المشني ، علم االجتماع الطبي ، دار المستقبل للنشر والتوزيـع ، عمـان ،                 يوسف) ٣٦(
  ٠ ٢٠٥ ، ص ٢٠٠٠األردن ، 

  ٠ أكثر أنواع الطب البديل انتشاراً ،مصدر سابق ، انترنت–الحجامة سماح خميلي ، ) ٣٧(

  ٠محمد فاروق عجم ، الرصيف صيدلية الفقراء ، مصدر سابق ، انترنت ) ٣٨(

  ٠نفس المصدر ، انترنت ) ٣٩(

زيدان عبد الباقي ، الطب الشعبي في قرية مصرية ، مجلة العلوم االجتماعية ، تصدر عن                ) ٤٠(
جامعة الكويت ، مؤسسة الخليج للطباعة والنشر ، العدد الثاني ، السنة العاشرة ، الكويت ،                

  ٠ ٢١٥ ، ص ١٩٨٢

ية بين الواقع والحقائق العلمية ، الجزيرة       سيف بن راشد بن سالم الفارسي ، األعشاب الطب        ) ٤١(
 ٠ ، انترنت ٨/١١/٢٠٠٣نت ، الخرطوم ، السودان ، 
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 ٧٩حسن الخولي ، الريف والمدينة في مجتمعات العالم الثالث، مصدر سابق ، ص ) ٤٢(

 دراسة اجتماعية ، مصدر     –عبد الرزاق صالح محمود ، الطب الشعبي في مدينة الموصل           ) ٤٣(
  .٤٢سابق ، ص 

حميد مجيد هدو ، لمحات عابرة في الطب الشعبي العربي والتداوي باألعـشاب ، مجلـة                ) ٤٤(
 ، دار الحرية للطباعة والنشر ، بغداد        ١٢ ، السنة    ١٢ ، العدد    ١٢التراث الشعبي ، المجلد     

  ٠ ١٤٨ ، ص ١٩٨١، العراق ، 

 ٠محمد رشيد أبو الهوايزن ، مصدر سابق ، انترنت ) ٤٥(

  ٠روق عجم ، الرصيف صيدلية الفقراء ، مصدر سابق ، انترنت محمد فا) ٤٦(

 ٠ ٢٨١حسن الخولي ، الريف والمدينة في مجتمعات العالم الثالث ، مصدر سابق ، ص) ٤٧(

اشرف محمود ، صيدليات الشوارع ، منشورات ديوان العرب ، إسالم اون اليـن نـت ،                 ) ٤٨(
 ٠ ، انترنت١١/١/٢٠٠٤القاهرة ، مصر ، 

 ٠مد فاروق عجم ، الرصيف صيدلية الفقراء ، مصدر سابق ، انترنت مح) ٤٩(

عيـادة الطـب    -مشرف رايق ، األعشاب الطبية نعمة أم نقمة ، موقع شباب لك كل العمر             ) ٥٠(
 ٠،انترنت٣/٢/٢٠٠٣الشعبي ، حلب ، سوريا ، 

الين محمد المهدي ، حيرة مريض نفسي بين الطب والغيب ، صفحة مقاالت ، إسالم اون                ) ٥١(
 ٠،انترنت١٨/٥/٢٠٠٧نت ، القاهرة ، مصر ، 

 ٠نفس المصدر ، انترنت) ٥٢(

 الحسني ، طرق البحث االجتماعي ، مطابع مديرية دار          موعبد المنع  محمد الحسن ،     إحسان) ٥٣(
  ٠ ٣٠،ص ١٩٨٢الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل،العراق،

  . ٢١٤نفس المصدر ، ص ) ٥٤(
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يهتم البحث بدراسة حاالت النون الساكنة الخالية من الحركـة المتـصلة مباشـرة              
يليها ، وهذه النون إما أن تكون أصلية من بنية الكلمـة أو زائـدة                بالحرف الساكن الذي  
األفعال والحروف وسواء أكانت هذه النون في بداية الكلمة أم فـي            عليها في األسماء ، و    

وقد تم عرض حاالت هذه النون من إظهاٍر وإخفاٍء وغيرها ،           . وسطها أم كانت متطرفة     
فهي مقارنة بين لغتين األولى مقـروءة       . وذلك في اللهجة اآلشورية الحديثة واللغة العربية      

 من ذلك هو توثيق الصلة بين اللغتين المنتميتين         فقط والثانية مقروءة ومسموعة ، والهدف     
إلى عائلة لغوية واحدة ، كذلك اإلفادة مما وصل إليه علماء العربية في دراسة األصوات               

  .لغرض المقارنة ، والسيما أن عنصر السمع مفقود لدينا في اللهجة اآلشورية الحديثة
 اشتقاق األمثلة في اللهجة لقد تم االعتماد على النصوص المسمارية ذات العالقة في       

إللقاء الضوء على   . اآلشورية الحديثة ، وعلى مفردات من القرآن الكريم في اللغة العربية          
فضالً عن التشابه الواضح في أصول المفردات . التشابه الكبير بينهما في القوانين الصوتية

  .والظواهر اللغوية
  
  
  
  

                                           
  كلية اآلثار /  قسم الدراسات المسمارية / مدرس مساعد *
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Abstract : 
The Consonantal /n/ in the Neo-Assyrian Language (911-612 B.C) : 

A Comparative Study 
Ottman Ganam Mohammed 

The present study tackles the consonantal /n/ in Arabic and 
Assyrian languages which is followed by a consonantal letter. This /n/ 
is either an original part of the word or inserted to nouns, verbs, and 
prepositions whether it occurs initially, medially or finally. The issues 
related to this /n/ such as assimilation or pronouncing it as /n/ are dealt 
with. This is a comparative study one is only written and an heard 
while the other is written and spoken. The aim of study is to 
strengthen the links between the two Semitic languages, and to benefit 
from the Arab grammarians' studies in this respect for comparative 
purposes. As the neo- Assyrian language does not have a writing 
system. The derivation of the examples from the Assyrian language 
depended on the cuneiform texts and the vocabulary of the Glorious 
Quran. It was found out that there was great similarity between them 
as well as the similarity in the roots and linguistic phenomena. 

@ @
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لذا يهتم هـذا    . تأتي أهمية دراسة أصوات الكالم من أنها تمثل الجانب العملي للغة          
دراسة مقارنة مـع    ) م. ق ٦١٢-٩١١(البحث بالنون الساكنة في اللهجة األشورية الحديثة        

اللغة العربية ، وسنحاول أن نبين أثر هذا الصوت في تركيب الكلمات وصـرفها ، فهـو                 
 الذي يخدم بنية الكلمات وتركيب الجمل في        Phonology علم األصوات    بحث ينصب في  

  .أي لغة
والشك في أن هناك مصاعباً تواجه الباحث الذي يكتب في هذا الجانب ، والسـيما               

  .إذا كان الكالم عن اللغات القديمة التي لم يعد هناك من يتكلم بها
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ية الحديثة فـتم االستـشهاد      لقد اعتمدنا على األرشيفات الملكية في اللهجة اآلشور       
بالكثير من المفردات للتعرف على أحوال نطق هذا الصوت ، إذ أوردت المفردات سواء              

  .كانت أفعاالً أو أسماء مع ذكر جذور األفعال ومعانيها مع مراعاة زمن الفعل وحالته 
مـا  أما في اللغة العربية فقد تم االعتماد على أمثلة من القرآن الكريم مـستفيدين م              

  .توصل إليه علماء العربية في هذا المجال
وأرجو من اهللا أن أكون قد وفقت في تقديم أوجه الشبه واالختالف في نطق هـذا                

والعربية اللتين تنتميان إلى العائلة اللغوية      ) بلهجتها اآلشورية (الصوت بين اللغتين االكدية     
  .نفسها

kÇb—ßë@pbîİÈßZ@@ @

ن أي لغة دور كبير في دقة التعبير عن أصـوات           للنظام الكتابي المستعمل في تدوي    
تلك اللغة وطريقة نطقها ، ومهما كان النظام الكتابي المستعمل صادق التعبير فانه عاجز              

العبـرة  (، إذ يقول ابن جني بهذا الخصوص      )  ١ (عن نقل أصوات اللغة المحلية نقالً دقيقاً        
  .)٢() في إثبات الحرف بالنطق ال بالخط

دد دراسة النون الساكنة لتحديد أوجه الشبه واالختالف في لفظها بين           ونحن هنا بص  
  .)٤( ، واللغة العربية )٣(اللهجة اآلشورية الحديثة 

دون األشوريون لهجتهم المتفرعة من اللغة االكدية بالخط المسماري الـسومري ،            
ـ               نقص وقد واجه األكديون صعوبات في التعبير عن أصواتهم حيث كان عليهم تجـاوز ال

الموجود في الخط المسماري فطوعوا ما هو متيسر من العالمات للتعبير عن األصـوات              
الحلقية والمفخمة التي تزخر بها لغتهم العاربة ، فاستعملوا عالمات مـسمارية ذات قـيم               
مقاربة لألصوات كالعالمات المعبرة عن األصوات المختلفة مثل الدال والتـاء والـسين             

وات المفخمة كالطاء والصاد والكاف الثقيلة ، وأصوات اللين مثـل           والكاف بدالً من األص   
الياء والياء المائلة واأللف بدالً من األصوات الحلقية كالعين والغين والحاء والهاء ، كمـا               

  .)٥(خصصوا بعض العالمات المسمارية للتعبير عن أصوات أكدية معينة 
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ية حيث إن كل حرف يمثل صوتاً       في حين دونت اللغة العربية بنظام الكتابة الهجائ       
  .محدداً عند اللفظ

يؤكد المستشرقون أن اللغة العربية قد احتفظت بعناصر قديمة ترجع إلى اللغة األم             
أكثر مما احتفظت به اللغات العاربة األخرى ، ففيها من األصوات ما ليس فـي غيرهـا                 

يـة التـي أكـد لنـا        وفيها ظاهرة اإلعراب ونظامه الكامل وغير ذلك من الظاهر اللغو         
  .)٦(الدارسون أنها كانت سائدة في اللغة األم 

لذا نجد اللغة العربية خير قرين عند دراسة اللغة األكدية ولهجاتها والتي تعد األقدم              
  .من حيث التدوين من بقية اللغات العاربة

وعلى الرغم من عدم وجود من يتكلم اللهجة اآلشورية الحديثة في هذا الـزمن إال               
ا حفظت في اآلالف من الرقم المسمارية ، وهذا يعني أننا محرمون من عنصر النطق               أنه

، كما يجب عدم اإلغفال عن األخطاء اإلمالئية التي من الممكن أن وقـع بهـا الكاتـب                  
لكن الشيء الذي يقع في صالحنا هو طريقة الكتابة المسمارية وهي المقطعية            . اآلشوري  
 الكتابة العروضي أي كتابة اللفظ عما ينطق فعلـى سـبيل           ، المعروف بنظام   )٧(الصوتية  

أعطى ، في حين ال نجـد ذلـك فـي            : idin=  كتبت اِدن    > indin=  اندن   <: المثال  
 > لـئن بـسطت      <:  تدوين اللغة العربية حيث كتبت المفردات كما هي في أصلها مثل            

  .والتي تقرأ لَِئم بستَّ
انـب النطقـي تـشهد بـذلك التـصنيفات          وقد كان للعرب االهتمام الكبيـر بالج      

 العلميـة    )٨(وكان لعنايتهم الشديدة بقواعـد التجويـد        . والمصطلحات الفنية التي تركوها   
حوالي سـنة   (للقرآن الكريم فضل في ذلك ، وقد كان للخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى              

ـ ١٧٤ خارج الـصوت  سهم في نواٍح عدة من الدراسات اللغوية فضالً عن اهتمامه بم)  ه
بعد أن انضوى تحت راية اإلسالم الكثير من األعاجم وخُِشي من التحريف في كتـاب اهللا              

، وقد لخص سيبويه في كتابه أراء الخليل في أصوات اللغة ، بدقة وأمانة لما رواه عن            )٩(
 ، وال نغفل عن جهود غيرهما من علماء اللغة الذين أصـدروا العديـد مـن                 )١٠ (الخليل
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فات كان من أشهرها ما قام به أبا الخير محمد بن محمد الجزري الذي ألف الكثيـر                 المؤل
  . )١١( هـ٨٣٣من كتب القراءات وقد توفي سنة 

ونحن هنا بصدد دراسة الصوت بين لغتين إحداهما قديمة بطُل استعمالها واألخرى            
المختلف في اللفظ   مألوفة لدينا ونتحدث بها وهي اللغة العربية ، وغايتنا تحديد المشترك و           

وإذا أردنا تمثيل النطق السليم في اللغات القديمة فالبد من اللجوء إلى القـيم الـصوتية                . 
العامة التي تتطلب معرفة نظام الكتابة وتاريخ اللغة المدروسة واللغات ذات صـلة بهـا               

  .)١٢(بطريقة القرابة والتكوين والبيئة الجغرافية ، واالختالط الثقافي 
  

äÛa@pì–æìZ@@ @

هو صوت أنفي مجهور ، يسمى لثوياً ، يتم النطق به عن طريق اتـصال طـرف                 
اللسان باللثة اتصاالً محكماً يمنع مرور الهواء ، وتخفيف الطبق اللـين ليـسمح بمـرور                

  .)١٣(الهواء من تجويف األنف
ولهذا الصوت شبه كبير مع الالم والراء ، فهي مع قرب مخارجها تشترك في نسبة 

لصوتي ولهذا أشبهت بأصوات اللين ، فهي جميعاً ليست شديدة أي ال يـسمع              وضوحها ا 
معها انفجار ليست رخوة فال يكاد يسمع لها ذلك الحفيف الذي تميزت به األصوات الرخوة 

  . )١٤(لذا عدها علماء العربية من األصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة 
د عده بعض الباحثين األجانب مـن       وما يخص هذا الصوت في اللهجة اآلشورية فق       

أحرف اللين على اعتبار أنه في صياغة فعل األمر من األفعال التي تبدأ بهـذا الـصوت                 
   :  )١٥(حيث إنه يسقط 

i-ši   (našû)    ١٦(إحمل (  

usuh  (nasāh)  أِزل 
usur (nasār) إحمي ، انصر 
ikis (nakāsu)    ١٧(اقطع ، انِكس (  
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اهر اللغوية ما ال يشركها فيه غيرها لسرعة تأثرهـا بمـا      ويعرض للنون من الظو   
يجاورها من أصوات ، وألنها بعد الالم من أكثر األصوات الساكنة شـيوعاً فـي اللغـة                 
العربية واشد ما تكون متأثرة بما يجاورها من أصوات حيث تكون مشكلة بالسكون حينئذ              

قوم هنا بعرض حاالت النون الـساكنة       وسن.  )١٨(مباشراً   يتحقق اتصالها بما بعدها اتصاالً    
  :ومن ثم حاالت النون الساكنة باللغة العربية. حسب األصوات التي تليها باللهجة اآلشورية
òrí‡¨a@òíŠì’Ła@òvèÜÛa@À@òä×bÛa@æìäÛa@ @

ñàaZ@@ @

. تتحول الهمزة إلى حرف لين في المفردات التي تبدأ بها في اللهجـة اآلشـورية              
  :)١٩( قبلها بل إنها قد تُضعفعندئذ تظهر النون

i-ni-ir-ti-šú-nu  (SAA, 5, 223 r.2) (in حرف جر + irti + šunu)  بصدورهم 
in6-ni-ir-ti-ia  (SAA , 5 , 224 , r.16)       بصدري 
in-[na-bit-u-ni  (SAA , 1, 196 : 6) (abātu)  ِزمفعل مبني للمجهول(انه(  

innammar (amāru)   ئي٢٠( )ني للمجهولفعل مب(ر(  

@@@õbjÛabZ@@ @

  :يالحظ ظهور النون قبل الباء في أغلب األحيان ، والسيما في األسماء
ba-an-ba-nat  (SAA , 3, 14r18)      جميلة 

bu-un-bu-ul-lu (SAA , 3 , 7 : 3)      رمز عشتار 
in-bu    (SAA, 3 , 15:5)    ثمر 

  .هذه األمثلة هي من نصوص أدبية آشورية
  :وقد لوحظ فناء النون قبل الباء ، والسيما في بداية األفعال

ib-ba-nu-ni  (SAA , 3 , 34 : 54B) (banû)    بنَىفعل مبني للمجهول(ي(  

ib-ba-al-ki-tu (SAA, 3, 22 r.12) (nabalkutu)  ديتمر 
@ @
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@@@@Þa‡ÛadZ@@ @

  :ال تظهر النون قبل حرف الدال في األسماء أحياناً
a-dan-niš  (SAA , 13 , 124 : 11) <an+danni + iš>    بقوة 
i-da-at   (SAA , 5 , 53r.2) <in +  dāti>     عدد ، بعِبب 

 والذي أختـصر   anaاألولى بحرف الجر : يالحظ أن هاتين المفردتين مسبوقتان 
  ، وقد أضيفا إلى بنية الكلمـة in والذي اختصر إلى ina ، والثانية بحرف الجر  anإلى 

  .وهو ما يعرف بالنحت في اللغة العربية
ma-da-ti (SAA , 3 , 17 r.24)     إتاوة 

:لوحظ ظهور النون قبل الدال في األسماء في أحيان أخرى  
hu-un-du-ru-a-a   (SAA , 13 , 41 : 6)    موظف مختص 
min-de-e-ma  (SAA , 17 , 8:6)   الكاتب بابلي(ربما(  

hi-in-du (SAA , 17 , 198 r.8)   الكاتب بابلي(حقيبة جلدية(  

ši-in-di-šu  (SAA , 17 , 83 r.3)    الكاتب بابلي(مصيره(  

man-da-at-tu  (SAA , 3 , 31 r.17)    إتاوة 
  :وغالباً ما تفنى النون إذا جاءت قبل الدال في بداية الفعل

lud-din  (SAA , 14 , 174 : 25) (nadānu)  ألعطي 
id-di-i  (SAA , 17 , 103 : 7) (nadǔ)     ألقى 
li-di-ku-nu  (SAA, 2 , 6 , : 65; U(nadǔ)  لقيكملي 

  :لكن الحظت هذه المفردة
la]-an-du-ud  (SAA , 15 , 281 e6) (madādu)  ُألقيس 

سبب ظهور النون في هذا الفعل هو أن أصلها ميم ، وقد قلبت الميم إلى نـون ،                  
  . الدالوفي مثل هذه الحالة تظهر النون قبل
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@@òí‹—¾a@áî§ag:   

  :تظهر النون قبل هذا الحرف أحياناً
en-gur-a-te  (SAA , q , 7 r5) 

in-gal-lu  (SAA , 5 , 295 r.24)     منجل 
i]n-gu (SAA , 3, 32 : 14) (nagû)   حفَر 
i-tan-ga-ra-ru (SAA , 9 , 1:10) (nagarruru)  رجي 

  :بداية األفعالوفي أحيان أخرى تفنى والسيما في 
ig-gal-ti-ma    (SAA , 3, 32 : 37)  فعل مبني للمجهول (nagaltu) ضنَه 
a-gal-ti-m[a] (SAA , 3 , 32 r.29)   ُنهضت 

الحظ أن كاتب هذين المثالين بابلي:  
 في اللهجة األشورية وفي هـذه       (g)تُقلب الميم إلى نون عند ورودها قبل الجيم المصرية          

  :لنونالحالة تظهر ا
šu-un-gal-li   (SAA, 13 , 134 : 12) (magālu)……… 

@õb©ah:   

  :ظهرت النون قبل الخاء في األسماء
in-hi  (SAA , 3 , 8r.15)   ُأغنية 
hi-in-hi-n [i (SAA , 11 , 47 : 4 )      نوع من الطعام 

  :كما لوحظ فناء النون قبل الخاء عند ورودها في بداية األفعال
i]h-hi-si   (SAA , 17 , 34r.7)  (nahāsu)  بحس 
ih-hi-su-nu  (SAA , 17 , 106 : 18) (nahāsu)  سحبوهم 

ih-ha-as-sa-as  (SAA , 3 , 1 : 27) (hasāsu)  حسسحس ، يك ،  يردفعل مبني (ي
) للمجهول  
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  :تُقلب الميم إلى نون قبل الخاء وعند ذلك تظهر 
ú-šá-an-hu-su )٢١(  (mahāsu)  ببون الضرب يس    

@@ÒbØÛaK:   

تظهر النون قبل الكاف في األسماء والسيما إذا جاءت في النهاية واتصل بها ضمير              
  ).ضمير المخاطب المفرد والجمع(مضاف 

la-an-ku-nu   (SAA , 2, 6: 610A)   شكلكم 

ra-man-ka (SAA , 13 , 66r.7) نفسك 
a-šá-kan-ka  (SAA , 9 , 51 : b)  أثبتك 
te-en-ka  )٢٢(  تَقريرك   
  .أصل النون في المفردة األخيرة ميم وقد قلبت إلى نون ، نتيجة لوقوعها قبل الكاف

  :وتفنى النون إذا سبقت الكاف في بداية األفعال
ik-ki-ru  (SAA, 17 , 172 r.1) (nakāru)  هاجموا 
tak-kil  (SAA , 17 , 205:7) (nakālu)  تَغُش 
li-kil-mu-ku-nu  (SAA , 2 , 6: 474D) (neklemu) عسى أن ينظروا إليكم ِبكُره 
ik-kab-bu-su (SAA , 15 , 121 r.12)  (kabāsu)   قْنَعوافعل مبني للمجهول(ي(   

@áî¾am:   

  :تفنى النون قبل الميم غالباً
am-mir-ku-ú  (SAA , 13 , 179 : 11) (nemerku)   ُتلْتُ ، َأخَّرأج 
am-mi-i-ni  (SAA , 17 , 158 : 7) <an+mini>   ماذا 
am-ma-ka  (SAA , 15 , 25 : 13) <an+maka>   هناك 
am-mar  (SAA , 16 , 52 : 7) <an-mar>  بقدر 
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 الـذي   anaيالحظ أن األمثلة الثالثة األخيرة هي مفردات مسبوقة بحـرف الجـر             
  . وأضيف إلى بنية الكلمةanاختصر إلى 

@ @

@@lPZ@@ @

  :وت على العمومتفنى النون قبل هذا الص
i-pa-an  (SAA , 5 , 167 : 4) <in حرف جر + pān>  بحضور 
i-pu-tú-u-a-a  (SAA , 5 , 217 r.9) <in حرف جر + pūtūya>  أمامي 
ip-pi-q[i-id  (SAA , 17 , 71: 7) (paqādu)  نيعفعل مبني للمجهول(م(  
ap-pat-ru  (SAA , 17 , 21 : 9) (patāru)   ُفعل مبني للمجهول(إنْفُِصلْت(  
li-p[u-h]u-ku-nu  (SAA , 2 , 6 : 565D) (napāhu)    عسى أن ينفخكم 
lu-up-pi-šu  (SAA , 16 , 5e25) (epešu)   لعمفعل مبني للمجهول(لي(    
ip-par-ri-ih  (SAA , 16 , 5r11) (parāhu)    ًفعل مبني للمجهول(يكون معوقا(  

ap-pi  (SAA , 3 , 33 : 23)       أنف 
  .في اللغة العربية) أنف(المفردة األخيرة هي مطابقة للفظة 

@@@@ÒbÔÛaqZ@@ @

  :لوحظ ظهور النون قبل القاف في األسماء
du-un-qi   (SAA , 13 , 66 : 14)    مصير 
su-un-qi  (SAA , 2 , 2 iv8)   حاجة 
un-qi   (SAA , 5 , 105 : 4)  أمر مختوم 
aq-qul-lu   (SAA , 9 , 3ii21)  <anqullu> وهج: لكن الحظ هذه المفردة  

  :وتفنى النون في بداية األفعال
i-qu-u-ku[n-a-ni   (SAA , 2 , 7:8)  (naqû)   ا بكمقد ضح 
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iq-qu-ru   (SAA , 3, 41 r.12)   (naqāru)  ضواقّو 
  :لكنها ظهرت في هذا الفعل مع مالحظة أن النون هنا هي الحرف الثاني

i-sa-an-qu-nu   (SAA , 17 , 68r21)  (sanāqu)   أصبحت تابعة 
أما إذا كانت النون أصلها ميم والتي قلبت بدورها إلى نون ؛ نتيجة لورود حرف               

  :القاف بعدها فعند ذلك تظهر النون
li-in-qu-ta  (SAA , 13 , 73r10)  (maqātu)   ليسقط 
in-qu-ut  (SAA , 5 , 54 : 16) (maqātu)  سقط 
en-qu-ú-ti  (SAA , 3 , 32 : 3)    ِحكمة 

@õa‹ÛaRZ@@ @

ir-red-du-[u  (SAA , 12 , 35 r.22) (redû)   فعل مبني للمجهول(انجمعوا(  

@@åîÛaS:   
  :تفنى النون قبل السين في بداية الفعل

as-suh  (SAA , 3 , 44: 4)  (nasāhu)    ُأخرجت 
li-is-suh-an-na-a-šu  (SAA , 2 , qr.14) (nasāhu)   عسى أن ينفينا 

  :وأحياناً تظهر ، ولكنها هي ليست في بداية المفردة 
ah-tan-sa-sa  (SAA , 3 , 12 : 10) (hasāsu)   أفكر باستمرار 
at-ta-din-su-sú-nu-tu  (SAA , 17 , 96r.7) (n/tadānu)   أعطيته لهم 

@@†b—ÛaSZ@@ @

  :تظهر النون قبل الصاد في األسماء 
kin-sa-a-a   (SAA , 9 , 5:2)        ركبتي 

an-sa-ab-tum  (SAA , 3 , 14 : 13)          ماعالكاتب بابلي(س(  

  :ولم تظهر في بداية الفعل
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is-su-ru   (SAA , 17 , 198 : 3)  (nasāru)     سوارح 

li-su-ru  (SAA , 5 , 3r.19)  (nasāru)   ليراقبوا 
us-ra   (SAA , 2 , 6: 292H)  (nasāru)  ُأحرسوا 
ú-ša-an-sa-ka  (SAA , 9 , 2ii12) (masû)  أجعلك تتغلب 

ظهرت النون قبل الصاد في المثال األخير ؛ ألن أصلها ميم والتي قلبت إلى نون لمجيئها                
  .قبل الصاد
@@@åî“ÛašZ@@ @

  :تظهر النون قبل الشين في األسماء وفي األفعال إذا لم تكن في بدايتها
an-šu  (SAA , 16 , 5r.8)    ضعيف 

ra-man- ša (SAA , 13 , 28r.12)      مصيرها 
te]-en-šú  (SAA , 16 , 6e8)     تقريره 
di-in-šu   (SAA , 5. 149 r.10)    قضيته 
ka-an-šu-nik-ka   (SAA , 3 , 2 : 30) (kanāšu)   يخضعوك 
lu-u-ki-in-šu  (SAA , 13 , 134 s.3) (kānu)   عسى أن يثبته 

  :هذه المفردةلكن الحظ 
iš-ši-a-ri  (SAA , 16 , 137r16) <in  حرف جر + šiari> ًغدا 

  :وال تظهر النون في بداية الفعل
iš-šu-ni (SAA , 13 , 160:7)  (našû)    َلمح 

lu-uš-ši[q   (SAA , 17 , 54 e.11)  (našāqu)  َلعسى أن ُأقَب 
liš-šá-kin  (SAA , 3 , 11 : 14) (šakānu)   عسىأن يوضع  

@ @

@ @
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@@õbnÛatZ@@ @

  :تظهر النون مع التاء في أغلب األحيان ، وأحياناً قد ال تظهر
a-nun-tu  (SAA , 3 , 1:36)     معركة  
ti-din-te   (SAA , 2 , 273)      هبة 
šá-ki-in-tu  (SAA , 3 , 34 : 40)     شرفةم 
šá-ki-tú        )٢٣(   مشرفة  
libittu   (SAA , 5 , 291 : 2)  <libintu>    ِلبن 

  :أما في األفعال فال تظهر إذا كانت في البداية
it-ta-sa-ah (SAA , 13 , 134 : 8)  (nasāhu)   قد اقتلع 
it-ta-saq (SAA , 17 , 131 : 5) (nasāqu)    قد اختار 
lit-ta-tuk  (SAA , 2 , 6 : 471D)  (natāku)   عسى أن يسقط 
it-tap-ru-šu  (SAA , 15 , 116r.6)  (natāku)       وقد فَر 

  :إذا كانت النون ميماً في األصل مقلوبةً نتيجة لمجيئها قبل التاء فإنها تظهر
in-ta-a'-da  (SAA , 5 , 260: 12)  (ma'ādu)   سقد كد 
in-tu-hu  (SAA , 3, 27r.6) (matāhu)    رفعوا 
in-ta[1-ku   (SAA , 15 , 307 : 3) (malāku)    قد نصحوا 

@@õbİÛatZ@@ @

  :ظهرت النون مع الطاء في االسم
ha-an-tiš  (SAA , 3 , 17 r.6)   بسرعة 

  :وتفنى في بداية الفعل 
li-tu-šu  (SAA , 5 , 142r.9) (natu)      ليضربه 
in-ti-ú  (SAA , 1 , 100r.11) (matû)      َّقَل    
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. إلى نون ؛ نتيجة لوقوعها قبل الطـاء       أصل النون في المفردة األخيرة هو ميم وقد قلبت          
  .ولهذا ظهرت
@@@ðaÛaZZ@@ @

  :لوحظ ظهور النون مع الزاي في أغلب األحيان
man-za-az]  (SAA , 9 , 3iv25)     مشرف على القصر 
un-za-ar-h[u  (SAA , 5 , 243 : 5)    صنف من العبيد في البيوت(عبد(  
zi-in-za-ru-'u   (SAA , 2 , 6: 644A)   زنجبيل 
an-zil-la   (SAA , 3 , 32 r.27)   مرحشيء م 

tu-šá-an-za-ra-ani  (SAA , 2 , 6: 364) (nazāru)  هتُكَر 
ú-pa-an-zi-ir-[m]a  (SAA , 3 , 33r.4) (pazāru)   أخفى 

النون في المفردة األخيرة هي زائدة ، وهناك الكثير من األمثلة مشابهة لهذه الحالة              
  :كما ويجب مالحظة أن الكاتب ههنا بابلي. لعربية مثل عنسل وعنبسفي اللغة ا

us-sa-an-zi-ir-an-ni  (SAA , 16 , 78r.3) (nazāru)    ًيجعله مكروها  
  :لكن نالحظ أن هذه المفردة نفسها لم تظهر فيها النون

li-iz-zi-ru-u-ni   (SAA , 16 , 36r.8)  (nazāru)  ليكرهوا 
@ @

a@À@òä×bÛa@æìäÛaòîi‹ÈÛa@òÌÜÛZ@@ @

  :هناك عدة حاالت لتأثر النون الساكنة باألصوات التي تليها وهي
@ŠbèÃ⁄aZ@ @

الهمزة ، الهـاء ، العـين ،        (النون المشكلة بالسكون ينعدم تأثرها بأصوات الحلق        
لبعد المخرج والصفة بين النون وهذه األصوات فتظهر من دون          ) الحاء ، الغين ، والخاء    

  :لك في كلمة واحدة أو كلمتين شائبة سواء أكان ذ
   )٢٤() وينَْئون ، من هاجر ، ينِْحتون ، من خَِشي(
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âbË†⁄aIRUH@Z@@ @

تدغم النون إدغاماً كامالً في الراء والميم ، إذ تفنى النون فيها عند جمهور القُـراء                
  .)٢٦() ِمن ربهم ، فَأن لم: (نحو

  : نلحظ درجات مختلفة من التأثر ، وهيوبين إظهار النون وإدغامها إدغاماً كامالً
  .إخفاؤها -١
إدغامها إدغاماً ناقصاً وهو فناء النون مع بقاء ما يشعر بها ، وهو ما اصـطلح                 -٢

 .)٢٧(على تسميته باإلدغام بغنة

  .)٢٨(قلبها ميماً -٣
الصاد ، الدال ، الثاء ، الكاف ، الجيم ،          :  خمسة عشر حرفاً وهي    اإلخفاءفحروف  
  . السين ، الدال ، الطاء ، الزاي ، الفاء ، التاء ، الضاد ، الطاءالشين ، القاف ،

وكيفية اإلخفاء هي أن ينطق بالنون الساكنة غير مظهره إظهـاراً محـضاً ، وال               
مدغمه إدغاماً محضاً ، بل بحالة متوسطة بين اإلظهار واإلدغام عاريين عن التشديد مـع        

يا العليا عند إخفاء النون بإبعاد اللـسان قلـيالً          بقاء الغنة فيهما ، وليحترز من إلصاق الثنا       
  :أمثلة. عنها عند النطق باإلخفاء

  .)٢٩() ينْصركُم ، منِْذر ، فمن كان ، إن جاءكم ، نَنْسخ ، فانْظُروا ، ينقلبون
من : (الياء ، والواو والنون والميم ، فمثالً:  ففي أربعة حروفاإلدغام الناقصأما 

 صوت األنفي الذي نسمعه في قراءة هذين المثالين ليس نوناً بل هوفال) يقول ، من وال
أو واو أنفمية ، سمح عند النطق بهما بأن يمر الهواء من كل من األنف  ، )٣٠(انفمية ياء

والفم ، فهو  نوع من القلب تبعه إدغام لكنه قلب ناقص إذ لم يتحول الصوت المقلوب إلى 
  . جعل القدماء يسمون هذا اإلدغام إدغاماً ناقصاًكل صفات الصوت المقلوب إليه ، مما

أما إذا ولى النون الساكنة نوناً أخرى فسيجتمع عندنا نونان والغُنة في هذه الحالـة               
  .ليست إال إلطالة الصوت المشدد

وإذا ولي النون ميماً فالنون هنا تفنى فناءاً تاماً في الميم ، فهو إدغام كامل ال ريب                       
  :أمثلة. )٣١ (الغُنة في هذه الحالة هي غُنة الميم المشددةفي هذا ، و
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  )ِمن ماء ، من نَّذير(
والحظ أن اإلدغام ال يكون إال في كلمتين ، أما إذا جاءت النون وأحد هذه الحروف 

  .)٣٢ (في كلمة واحدة كَدنيا فيمتنع اإلدغام خشية اللبس بالمضاعف
النون الباء مجاورة مباشرة فتقلب النـون        فيحصل إذا جاورت     قلب النون ميماً  أما  

  .)٣٣() أنبئهم ، من بعد(إلى صوت أنفي شبيه بالباء في المخرج وهو صوت الميم ، مثل 
@pbubnänüaZ@ @

@Zأظهر البحث أن @

النون صوت ضعيف عده بعض علماء اآلشوريات بأنه من األصوات اللينة لـسقوط              -١
اآلشورية ، وربما يكون ذلك بـسبب       هذا الصوت عند صياغة فعل األمر في اللهجة         

أما في اللغة العربية فقد أشبه بأصوات اللين أي أنه من األصوات المتوسطة             . اإلدغام
  .بين الشدة والرخاوة

يأتي حكمنا على حاالت هذا الصوت باللهجة اآلشورية من خـالل مـا قُـرئ مـن                  -٢
طق ولـيس   نصوص ، والكتابة عاجزة عن تغطية متطلبات الصوت ، فـالعبرة بـالن            

في حين نجد أن علماء العربية قد أبدعوا في وصـف خـصوصيات هـذا               . بالخط  
وإذا اعتمـدنا علـى     . الصوت من إظهاٍر وإدغاٍم كامل وإدغاٍم ناقص وإخفاء وإقالب        

القراءة فقط في اللهجة اآلشورية فيمكننا التعرف على حالة اإلظهـار واإلقـالب إن              
بفنـاء  : فقد استعضنا عنهـا   )  وناقص وإخفاء  إدغام كامل (أما بقية الحاالت    . وجدت
 .النون

فيما يخص إقالب النون ميماً إذا سبقت الباء في اللغة العربية فلم نجد ما يشابه هـذه                  -٣
الحالة في اللهجة اآلشورية على الرغم من وجودها في اللهجة البابلية المنتميـة إلـى           

ولكن هناك حالـة إقـالب   . يةذات اللغة التي تنتمي اللهجة اآلشورية وهي اللغة االكد  
 (k , t , p , g , d , b , t , q)الميم نوناً مظهرة إذا سـبقت األصـوات االنفجاريـة    

 . في اللهجة اآلشوريةhوالخاء 
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”ßaìaë@Š†b—¾aZ@@ @
، ندوة األصل المشترك للغـات العراقيـة القديمـة ،           " تعريب اللغة األكدية  "عامر سليمان ،     )١(

 .١٨-١٧ ، ص ص١٩٩٩، المجمع العلمي ، بغداد 

 .٢٩٣ ، ص١٩٩٩محمد بهجت قبيسي ، مالمح في فقه اللهجات العربيات ، دمشق ،  )٢(

هي فرع من فروع اللغة األكدية ، وقد انتشرت في شمال العراق            : اللهجة اآلشورية الحديثة     )٣(
وقد سميت بهذا االسم نسبة إلى الشعب اآلشوري وهـم          ) م. ق ٦١٢-٩١١(القديم خالل المدة    

. ن فروع األقوام االمورية التي دخلت بالد الرافدين في نهاية األلف الثالث قبل الميالد             فرع م 
، نـدوة األصـل     " بعض خصائص اللهجة األشورية الحديثة    " علي ياسين الجبوري ،     : ينظر

 .٧٣ ، ص١٩٩٩المشترك للغات العراقية القديمة ، المجمع العلمي ، بغداد ، 

ـ     تم االعتماد في اللغة العربية     )٤( ، أي اللغة التي نستعملها في      ) الفصحى( على ما نسميها اليوم ب
كتاباتنا األدبية واللغوية والعلمية ، وتتمثل بالكالم المعتاد للعرب قبل اإلسالم والتـي وصـل               

: إلينا منها ما هو مدون في بطون كتب اللغة والنحو واألدب والقـراءات القرآنيـة ، ينظـر                
 .١٢٥-١١٥ ، ص ص١٩٨٧ربية ، الموصل ، كاصد الزيدي ، فقه اللغة الع

 .١٥عامر سليمان ، المصدر السابق ، ص )٥(

 .٣٤ ، ص١٩٧٣إبراهيم أنيس ، في اللهجات العربية ، القاهرة ،  )٦(

أحسن طريقة لكتابة اللغات تكون على أساس الصوت ، أي إعطاء رمـوٍز منفـصلة لكـل                  )٧(
الكبير من الرموز المختلفـة     صوت ينطق ، لكن هذه الطريقة غير اقتصادية ، كما أن العدد             

يلقى عبئاً ضخماً على من يتعلمها ، لذا يبقى النظام األبجدي القائم على الصوت هو الطريقة                
ـ         : المثلى ، ينظر    ،  ١٩٧٦ ، القـاهرة ،      ١احمد مختار عمر ، دراسة الصوت اللغوي ، طـ

 .٣٥١ص

لقرآن الكريم بإعطاء كل    قراءة ا : التحسين ، وفي اصطالح القراء      : وهو في اللغة    : التجويد   )٨(
عزت عبيـد   : حرف حقه ، وطريقة األخذ به التلقي من أفواه العارفين بطرق القراءة ، ينظر             

 .٧ ، بغداد ، ب ت ، ص٦دعاس ، فن التجويد ، ط

 .٢١ ، ص١٩٩٢عطية قابل نصر ، غاية المريد في علم التجويد ، القاهرة ،  )٩(

 .٨٨ ، ص١٩٩٩هرة ،  ، القا٤إبراهيم أنيس ، األصوات اللغوية ، ط )١٠(

  .٢١عطية قابل نصر ، المصدر السابق ، ص )١١(
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ـ              )١٢(  ١٩٧١ ، القاهرة ،     ٢كمال محمود بشير ، علم اللغة العام ، القسم الثاني ، األصوات ، ط
 .٢٣-٢٢، ص

 ؛  ٣٤٢ ، ص ص   ١٩٧٦ ،   ١احمد مختار عمر ، دراسة الصوت اللغوي ، القاهرة ، ط           )١٣(
٢٧٠. 

 .٥٨إبراهيم أنيس ، األصوات اللغوية ، ص )١٤(

 .مالحظة أفادني بها األستاذ الدكتور علي ياسين الجبوري مشكوراً )١٥(
(16) Parpola , S. , " The Alleged Middle / Neo-Assyrian Iregullar Verb 

nass and the Assyrian sound change š > š " , Assur , Vol.1 , 1970 , P.7 . 
(17) Hammen-Anttila , J. , Asketch of Neo-Assyrian grammar , State 

Archives of Assyrian studied , Vol. 13 , Helsinki , 2000 , P. 150. 
 .٦١إبراهيم أنيس ، األصوات اللغوية ، ص )١٨(

(19) Hammen- Anttila , J. , Op.cit. , P. 19. 
(20) Parpola , S. , ; Cherry , Z. ; Luukko , M. ; Van Buylaere , G. , The 

Helsinki   
Neo-Assyrian Dictionary , Hwlsinki , 2002 , P.V.. 

(21) Hameen- Anttila , J. , Op.Cit, P. 18. 
(22) IBID. 
(23) Hameen- Anttila , J. , Op.Cit. , P. 20. 

  .٥٣-٥٢عطية قابل نصر ، المصدر السابق ، ص )٢٤(

لغةً ، إدخال الشيء في الشيء واصطالحاً ، إدخال حرف سـاكن فـي حـرف                : اإلدغام )٢٥(
النطق بالحرفين  : "مشدداً ، وقد عرفه ابن الجزري بقوله      متحرك بحيث يصيران حرفاً واحداً      

 .٥٥عطية قابل نصر ، المصدر السابق ، ص: ، ينظر" حرفاً كالثاني مشدداً 

 .٦٢إبراهيم أنيس ، األصوات اللغوية ، ص )٢٦(

صوت لذيذ مركب في جسم النون ، ومخرجها من الخيشوم وال عمل للـسان فـي                : الغنة )٢٧(
صاً ألنه لم يتم ، حيث بقي من الحرف األول صـفته ، وهـي               الصوت ، وسمي اإلدغام ناق    

 .٢٧عزت عبيد دعاس ، المصدر السابق ، ص: الغُنة ، ينظر

 .٦٢إبراهيم أنيس ، األصوات اللغوية ، ص )٢٨(

 .٦٦-٦٤عطية قابل نصر ، المصدر السابق ، ص ص  )٢٩(

 .كلمة منحوتة من كلمتين هما أنف وفم: انفمي )٣٠(

 .٦٥ة ، صإبراهيم أنيس ، األصوات اللغوي )٣١(

 .٢٨عزت عبيد دعاس ، المصدر السابق ، ص )٣٢(
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 .٦٥إبراهيم أنيس ، األصوات اللغوية ، ص )٣٣(
@ @

pa‹—nƒ¾aZ@ @
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, 1988. 
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@˜ƒÜ¾aZ@ @

بالبحث في حياة   ) مؤلفاته،تالميذه، شيوخه   ،أبو بكر النقاش الموصلي     (تقوم هذه الدراسة    
والوقوف على أبرز من تلقى منهم العلم في البلـدان المختلفـة            ،عالم من علماء الموصل   

وكذلك على الذين اخذوا عنه العلم ثم جمع كل مؤلفاته في العلوم المختلفـة سـواء فـي                  
    .القراءات القرآنية أو التفسير و غيرها من العلوم 

اسـمه وكنيتـه    ب تنـاول التعريـف    :األولالمبحـث   :  ثالثة مباحـث     إلىوقسم البحث   
وكذلك ابرز من اخذ منه     ، شيوخه، يتناول أبرز من اخذ عنهم العلم     :ولقبه،والمبحث الثاني   

 التي قام بتأليفها ونقلتها لنا أمهـات        مؤلفاتيتناول أهم ال  :تالميذه ، والمبحث الثالث     ،العلم
  . المصادر والمراجع  الهوامش، ثم قائمةالكتب 

  
Abstract :  

(Abu baker ai-nagaash al-mosul :  
his masters ,his pupils and his writings)  

Dr.Abd Aljawaad Salim Othman                                                                     
Colleg of Islamic Sciences. 
This study tackis (Abu baker ai-nagaash al-mosul :his masters ,his 
pupils and his writings) by searching in the life of one of mosul's 
scientists.And knowing the outstanding masters who has got his 
knowledge from, amd those who have taken knowledge from him 
.Then gathening his writning in the different sciences, eithsr in the 

                                           
 كلية العلوم اإلسالمية  / قسم أصول الدين  / مدرس *
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readings or in the explanations and other sciences     So ,this paper is 
divided into three topics: the first one deals with getting acquaintance 
with his name ,sirname , his family name. The second toqic deals with 
those who has taken his knowledge from ,his oldage ,and his 

outstanding pupils who have taken knowledge from him. 
And the third topic which deals with his important writinge which he 
has writted and which the famous references have carried for us. 

@ @

òß‡Ô¾a    
وعلى )صلى اهللا عليه وسلم( رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد الحمد هللا

  . يوم الدين إلى  بإحساناله وصحبه ومن تبعه
إن تاريخنا اإلسالمي زاخر بالشخصيات التي كان لها األثر الواضح في ارفـاد المكتبـة               

ا يتقدى بهم سواء     السنة النبوية ، فكانوا منار     أواإلسالمية سواء على صعيد خدمة القران       
  .الجانب العلمي أو الجانب التربوي واألخالقي ب
أبو بكر النقاش   (  المكتبة    هذه  بشكل مباشر في خدمة    واومن بين هؤالء الذي ساهم           

الذي كان له الدور البارز في نشر هذه العلوم سواء في إقراء  القران الكريم               ) الموصلي  
تدل على سعة اطالعه وغـزارة      يرها من العلوم التي     أو تدريس التفسير و القراءات و غ      

  .إنتاجه الفكري 
أال ، كتب التاريخ والـسير   بسب قلة ما كتب عنه في       إال أن سيرته بقيت مجهولة         

تناقلتها كتب التراجم أو ذكرت في تراجم شيوخه و تالميذه الذين           ، ببعض يسير من حياته   
  .  عنهتلقوا العلوم

والوقوف على أبرز من تلقى مـنهم       ،حث في حياة النقاش     وتقوم هذه الدراسة بالب   
العلم في البلدان المختلفة وكذلك من اخذ عنه العلم ثم جمع كل مؤلفاته من الكتـب ،وقـد                 

ـ            )١(قمنا بجمع تفسيره في مؤلف      ة مستقل وفيه كل ما ورد عنه من قراءات قرآنية و فقيه
ا لمعرفة هذه اآلثار التي نقلت لنا       وحديثيه  تم إحصائها من الكتب المتنوعة بعد تمحيصه        

  .هذه العلوم إلى وقتنا الحاضر 
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اسـمه وكنيتـه    ب تناول التعريف  :األولالمبحث  :  ثالثة مباحث    إلىوقسم البحث   
وكذلك ابرز من اخذ منه     ، شيوخه، يتناول أبرز من اخذ عنهم العلم     :ولقبه،والمبحث الثاني   

 التي قام بتأليفها ونقلتها لنا أمهـات        مؤلفاتهم ال يتناول أ :تالميذه ، والمبحث الثالث     ،العلم
   . المصادر والمراجع الهوامش، ثم قائمةالكتب 

@Þëþa@szj¾a@ZéjÔÛë@énîä×ë@éàa@ @

،مولى أبي دجانه سماك بن      ))٢٢(هو محمد بن الحسن بن زياد بن هارون بن جعفر         
  .  ) ٣(خراشه، وينسب بابي حفص بن شاهين

 أكثر اسـتعماال عنـد علمـاء         هذه الكنية  اش ، وتكاد تكون   ويكنى بابي بكر النق   
وكثيرا ما  ،ويكنى أيضا بمحمد بن الحسن النقاش ،وتكون اقل استعماال من األولى            ،التفسير

وقد تتبعـنا ذلك في كتـب التـراجم   .تستخدم هذه الكنية عند علماء الحديث وعلماء الفقه      
أما في كتب الحـديث والفقـه       . لقراءات وا  فوجد أنه المقصود في كتب التفسير       والسير  

إال أنهم يختلفـون    ، وغيرها من العلوم فهناك أكثر من شخص يشترك معه في هذه الكنية           
  .معه في الزمان والمكان

 كان في مبدأ أمره يتعاطى هذه       دوالحيطان، فق  وجاءت تسميته بالنقاش من نقش السقوف       
  .))٤٤(الصنعة فعرف بها

أو أبو  ، بالنقاش   ونه مرة فهو عند علماء التفسير يذكر    وله أكثر من لقب يلقب به،     
 يذكرونـه بالنقـاش المقـرئ       ،وعندما يذكر عند علماء القراءات القرآنيـة      ،بكر النقاش   
 بكـر النقـاش المقـرئ       أبوومرة  ،ومرة بالنقاش المقرئ الموصلي البغدادي      ،الموصلي  
 .محمد بن الحسن النقاش أخرى ومرة ، الموصلي 

البغدادي إلى المدينة التي    بموصلي إلى المدينة التي ولد فيها، ولقب        وجاء لقبه بال  
المقرئ إلى كونه زاول مهنة اإلقراء أكثر من غيرهـا مـن            بولقب  ،أستوطنها وتوفي فيها  

  .العلوم 
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ém†üë@Z@ @

هـ ،ولـم    )٢٦٦( في مدينة الموصل سنة       أبو بكر محمد بن الحسن     ولد النقاش 
 النقاش عاش فـي مدينـة        أبو بكر  والمرجح أن  ، بقاءه فيها  تذكر المصادر التاريخية  مدة    

فيما يخص عملـه فـي نقـش        نرى هذا واضحا    و. الموصل وتلقى جزء من ثقافته فيها       
السقوف والجدران فقد اكتسب هذا االسم قبل انتقاله إلى بغداد حتى اشتهر بهذا االسم بعد               

  .انتقاله 
هران الرازي سنة خمس وثمانين     ووجد انه قرأ على الحسن بن العباس بن أبي م         

  .)٥(مائتين
أي انه رحل في طلب العلم وهو ابن عشرين سنة فهذا يؤيد انه عاش تلك الفترة                

ولم نجد شيئا فيما يخص أسرته أو أوالده ، ولعل السبب في ذلك هو              ،  في موطن والدته    
لمدة طويلـة   سالمية  من البالد اإل  وعدم استيطانه في بلد     .كثرة تنقله في البلدان اإلسالمية      

   . وبالجوال مرة أخرى ،ولهذا أطلق عليه بالرحال مر ة،
@ @

émbÏëZ@ @

هـ )٣٥١(في يوم الثالثاء الثاني من شوال سنة        ) رحمه اهللا تعالى    (توفي النقاش   
عن عمر جاوز الخمسة والثمانين سنة ، قضاها في خدمة القران الكـريم والقـراءات                ،

وذكره الذهبي في موطن معرفة القراء الكبار        ،ا ورعا تقيا  القرآنية  وكان رحمه اهللا زاهد     
وطالت أيامه فانفرد باإلمامة في صناعته مع ظهور نسكه وورعه وصدق لهجتـه             :(فقال  

  .) ٦()وبراعة فهمه وحسن اضطالعه واتساع معرفته
حتـى وافـاه    ،وكان لسانه رطبا بذكر اهللا تعالى يردد اآليات ويتلوها أناء الليل وأطراف             

فقال أبو الحـسن بـن الفـضل        .وهذا ما نقله احد طالبه      ، ألجل وهو على فراش الموت    ا
القطان حضرت أبا بكر النقاش وهو يجود بنفسه فجعل يحرك شفتيه ثم نادى بعلو صوته               

   .  )٧(لمثل هذا فليعمل العاملون يرددها ثالثا ثم خرجت نفسه رحمه اهللا
  )٨(و بكر الحربي أو دار ابن الضرير في بغداد دفن بداره المعروف بدار محمد بن سعيد أبو
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             لإلمام النقاش شيوخ تلقى عنهم العلم في االختصاصات المختلفة والزمهم فتـرة
 فـي بلـده      العلم ،فمنهم من اخذ عنه   ويتربى على أيديهم     مبهديهيأخذ عنهم العلم ويستنير     

 السفر من اجل أن يالقيه ويشافهه ،فاخذ العلوم عن عدد غير قليـل              ومنهم من تكبد عناء   
 فمنهم المفسر ومنهم المحدث ومـنهم       ، والتربوية كان لهم األثر الواضح في حياته العلمية      

  . ومنهم الصوفي والمربي والعارف باهللا تعالىالفقيه والمؤرخ واللغوي والمقرئ
ا على نفسه ومن بين هذه األقـوال       ونقل لنا كل ما تعلمه من شيوخه بعد ان طبقه         

حدثنا خلف :(حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال ) أي النقاش(قال،التي التزم بها  ونقلت عنه 
بن هشام قال سمعت الفضيل بن عياض يقول من استحوذت عليه الشهوات انقطعت عنـه               

  .)٩()مواد التوفيق
وياني حدثني جعفر بـن أبـي        قال حدثنا محمد بن يحيى الر      النقاشوأيضا روى أبو بكر     

كتب إبراهيم بن أدهم إلى أخ له بسم اهللا الرحمن الرحيم أما بعد فإني              :(جعفر الرازي قال    
أوصيك بتقوى من ال تحل معصيته وال يرجى غيره وال يدرك الغنى إال بـه فإنـه مـن                   

وانتقل من زهرة الدنيا فتركها وجانب شبهها فأضر بـالحالل          ، استغنى عز وشبع وروى   
 عورته أغلظ ما    وثوب يواري به  ،الصافي فيها إال ما ال بد له منه من كسرة شربها صلبه             

  .)١٠()يجد وأخشنه

سـمعت  :( وكان يختم درسه بالدعاء لطالبه وهذا ما نقله عبيد اهللا بن عثمان قال            
عمر اهللا قلوبكم بذكره وألـسنتكم      :(  يدعو بهذا الدعاء إذا فرغنا وانصرفنا      النقاشأبا بكر   

   .)١١())وال جعل على قلوبكم ربانية ألحد من خليقته،شكره وجوارحكم بخدمته ب
 من  )١٢(اإلمام العارف شيخ الصوفية   الرازي  وصحب النقاش يوسف بن الحسين        

من جهل قدره   :يقول سمعت ذا النون المصري يقول       يوسف بن الحسين    أقواله قال سمعت    
  )١٣(هتك ستره
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ة والبـصرة والموصـل ومكـة والمدينـة         وكتب عن بعضهم في بغداد والكوف     
 وغيرهـا مـن     والجزيرة وبالد الـشام ومـصر وبـالد خراسـان ومـا وراء النهـر              

  :وهم إال أنهم متفاوتون معه في اللقاء وسنذكرهم حسب وفياتهم ،البلدان
سقطي ،توفي في شـهر رمـضان       لبن جابر بن شاذان ،أبو جعفر ا      : احمد بن الفضل   .١

 .))١٤١٤(هـ)٢٨٨(سنة 

 القران على هبيرة بـن      قرأ،أبو علي الدويري المقرئ البغدادي        : الهيثم   حسنون بن  .٢
محمد التمار عن أبي حفص بن سليمان عن عاصم  وروى عنه عبد الرحمن بن العبـاس      

  .))١٥١٥(هـ)٢٩٠(وسمع محمد بن كثير الفهري وداؤد بن رشيد ،توفي سنة 

  .)١٦(هـ)٢٩٠( ،توفي بعدأبو محمد التميمي الكوفي المقرئ: القاسم بن احمد الخياط  .٣

  .)١٧(هـ)٢٩١(أبو أيوب البغدادي المقرئ توفي سنة : سليمان بن يحيى الضب .٤

 ) .١٨(هـ) ٢٩٤(ابن أبي عمران ،أبو محمد العينوني ،توفي : عبد الصمد بن محمد .٥

أبو ربيعة المكي المؤذن بالمسجد الحرام توفي        ابن وهب بن أعين ،    :محمد بن إسحاق   .٦
  .)١٩(هـ)٢٩٤(سنة 

 .))٢٠٢٠(هـ )٢٩٩(أبو سعيد ،سكن دمشق توفي سنة : محمد بن يحيى  .٧

اخـذ عنـه    ، ابن حماد بن مهران الرازي الجمال األزرق المقرئ         : الحسن بن علي     .٨
 .))٢١٢١(هـ ) ٣٠٠(النقاش في مدينة الري توفي قرابة 

الحسن بن سفيان ابن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء أبو العباس الشيباني                .٩
 )٢٣( هـ)٣٠٣(توفي ) ٢٢(لخراساني النسوي صاحب المسندا

احمد  بن فرح بن جريل أبو جعفر البغدادي العـسكري الـضرير تـوفي              :ابن فرح    .١٠
 .))٢٤٢٤(هـ) ٣٠٣(

 ،الـرازي  محمد بن موسـى   ، شيخ الصوفية أبو يعقوب   :يوسف بن الحسن الرازي      .١١
بن الحـسين    سمعت يوسف    النقاشيقول  ، النون وغيرهما    وذيسمع أحمد بن حنبل     

 )٢٥(هـ )٣٠٤( توفي ،بالري

قال النقاش  ،أبو رجاء بن موسى بن طريف بن روح الهورقاني           حمدويه بن محمد .١٢
  .)٢٧(هـ)٣٠٦(توفي   )٢٦(مسعته مبرو
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 .))٢٨٢٨(هـ) ٣٠٧(أبو العباس المقرئ توفي سنة،بن فيزران االشناني احمد بن سهل .١٣

 .))٢٩٢٩(ـه)٣١٠(وفي سنةت المقرئ بن شاذان بن عيسى الرازي الفضل عباس بن .١٤

مقـرئ أهـل البـصرة تـوفي سـنة          ،محمد بن هارون ابن نافع أبو بكر التمـار           .١٥
 .)٣١(وقد سمعه النقاش في مدينة طبرستان ، ))٣٠٣٠(هـ)٣١٠(

أبو الحسن علي بن العباس بن الوليد البجلي القانعي  الكوفي توفي سـنة               :المقانعي   .١٦
 .))٣٢٣٢(هـ)٣١٠(

 اهللا بن عاصم بن المنذر بن حـواري رسـول اهللا            ابن عبد : الزبير احمد بن سليمان    .١٧
 .))٣٣٣٣(البصرة هـ في)٣١٧(الزبير بن العوام توفي سنة  )صلى اهللا عليه وسلم(

علي بن محمد ابن احمد بن الحسن، أبو الحسن البغدادي، المشهور بالمصري تـوفي               .١٨
 .))٣٤٣٤(هـ )٣٣٨(سنة 

  القطـان القاضـي     بن علي بن عبدوس أبو الطيب مولى بني هاشم الطبراني          طاهر .١٩
 .)٣٥(هـ)٣١٧(تويف سنة  بطربيةسمعه النقاش 

ابن إبراهيم  أبو الفرج الشنبوذي البغدادي المقرئ  غالم بن شـنبوذ             : محمد بن احمد   .٢٠
 .))٣٦٣٦(هـ) ٣٨٨(هـ وتوفي سنة  )٣٠٩(ولد سنة 

أبو بكر األصم إمام جامع واسط عاش قرابة تـسعين          : يوسف بن يعقوب الو اسطي     .٢١
 .))٣٧٣٧(هـ )٣٦٣ (سنة توفي سنة

 .))٣٨٣٨(أبو الحارث محمد بن احمد نزيل طرسوس :الرقي   .٢٢

 .))٣٩٣٩(ابن البارك بن هيثم أبو علي األنصاري الهروي:الحسين بن إدريس   .٢٣

 .))٤٠٤٠(الرهياني  بن سيارالفرهاذاني ويقال أبومحمد عبد اهللا بن محمد الفرهياني .٢٤

لدمشقي قراء علـى ابـن      أبو عبد اهللا هارون بن موسى بن شريك التغلبي ا         :االخفش   .٢٥
 .))٤١٤١(في بالد الشام ذكوان وهشام وتال عليه ابن شنبوذ رحل إليه النقاش 

 .))٤٢٤٢(سمعته بانطاكيه:الفضل بن محمد العطار ،قال النقاش  .٢٦

 .))٤٣٤٣(احمد بن انس  اخذ عنه النقاش في دمشق .٢٧

 .))٤٤٤٤(علي الحسن الجدب اخذ عنه النقاش في بغداد  .٢٨

 .))٤٥٤٥(اخذ عنه النقاش في الري علي بن ربيعة محمد بن إسحاق  .٢٩
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 .))٤٦٤٦(إسحاق بن سنين   .٣٠

 .))٤٧٤٧( مسلم الكجي  أبو .٣١

 .))٤٨٤٨(إبراهيم بن زهير  .٣٢

 .))٤٩٤٩(محمد بن عبد الرحمن الهروي .٣٣

 .))٥٠٥٠(الحسين بن الحسين الصواف  .٣٤

 . ))٥١٥١( بن عبد اهللا النحاس بمصرإسماعيل .٣٥

 . ))٥٢٥٢(إسحاق ربيعة محمد بن أبو .٣٦

 .))٥٣٥٣(  سيلمان بن يحيى الضبيأيوب أبو .٣٧

 .))٥٤٥٤( بن عبد الكريم إدريس .٣٨

  .))٥٥٥٥(القاسم بن احمد الخياط  .٣٩
@ @

ê‰îßýmZ@ @

 ذكرت كتب التراجم إن الذين تلقوا العلم عن النقاش أعداد كثيـرة مـن الطلبـة                   
خلـق ال يحـصى      )٥٦(روى عنه القراءة عرضا   ( -:الذهبي فقال وهذا ما نقله لنا اإلمام      ،

  .))٥٧٥٧()عددهم 
التراجم أن هؤالء الطالب تلقوا عنـه العلـم فـي           كتب   منوتدل الروايات المنقولة    

منهم في بغداد والبصرة والكوفة والشام والحجـاز        مناطق مختلفة من  البالد اإلسالمية ،      
ومصر وبالد ما وراء النهر وخراسان وغيرها من البالد اإلسالمية التي دخلها إما للتعليم              

نتاجه العلمي والفكري،مما جعلـه مـادة        األثر الواضح في إبراز      لطالبهوكان  ،أو للتعلم   
 وصـل إلينـا     هم من وهؤالء الطالب من  .علمية في اغلب كتب التفسير والقراءات واللغة        

  المخطوطات ،ونذكر الكتب و  محفوظة في بطون      نتاجاتهم نتاجهم العلمي ومنهم من بقيت    
  :وفياتهم   حسببعض منهم

  بن مجاهد التميمي البغـدادي ،      أبو بكر بن احمد بن موسى بن العباس       :ابن مجاهد      .١
هــ وتـوفي سـنة      ) ٢٤٥(ولد ببغداد سنة    ، المقرئ صاحب كتاب القراءات السبعة    

  .))٥٨٥٨(هـ)٣٢٤(
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ولد سـنة   . ببغداد على النقاش     أأبو بكر االصبهاني ،قر   :احمد بن الحسين بن مهران       .٢
 .))٥٩٥٩(هـ ) ٣٨١(هـ وتوفي سنة ) ٢٩٥(

أبو الحسن الدار قطني البغدادي ولد سنة :علي بن عمر بن مهدي بن سعود بن نعمان  .٣
 .))٦٠٦٠(هـ عن عمر جاوز الثمانين سنة ) ٣٨٥(هـ وتوفي سنة ) ٣٠٦(

هـ وتـوفي    )٣٢٤(أبو إسحاق الطبري المالكي المقرئ ولد سنة         :إبراهيم بن احمد     .٤
 .))٦١٦١(هـ) ٣٩٣(سنة 

بدمشق بن الحسن بن سعيد أبو علي االصبهاني شيخ القراء          :احمد بن محمد بن احمد       .٥
 .))٦٢٦٢(هـ)٣٩٣(توفي سنة 

بن محمد بن كامل أبو الحسين الدالل ،ويعرف بالزعفراني          :محمد بن احمد بن احمد       .٦
 .))٦٣٦٣(هـ) ٣٩٤(توفي سنة 

أبو الحسن المقرئ من أهل فارس تـوفي حـدود سـنة            :علي بن جعفر السعيدي      .٧
  .))٦٤٦٤(هـ )٤٠٠(

 بالقطـان تـوفي سـنة       أبو الفرج النهرواني المقرئ ويعرف    : عبد الملك بن بكران    .٨
 .))٦٥٦٥(هـ)٤٠٤(

 .))٦٦٦٦(هـ) ٤٠٠(أبو عبد اهللا المقرئ توفي سنة :الحسين بن محمد بن خلف  .٩

بن القاسم بن إسماعيل بن محمد سعيد بن أبان أبو الحسين الـضبي             :محمد بن احمد     .١٠
 .)٦٧(هـ) ٤٠٧(هـ وتوفي سنة ) ٣٣٢(القاضي المعروف بابن ألمحاملي ولد سنة 

مد بن عثمان أبو القاسم بن أبـي عمـرو ألعجلـي تـوفي سـنة                عبد الواحد بن مح    .١١
 .))٦٨٦٨(هـ يوم االثنين الرابع عشر من رجب ودفن في مقبرة باب حرب )٤١٠(

بن محمد بن سعيد أبو الفتح النحاس الموصلي توفي سـنة           :عبد اهللا بن عبد الملك       .١٢
 .))٦٩٦٩(هـ ) ٤٠٨(

 القـراءات   أ   المقرئ ،قر  بن يحيى بن الفحام ألسامري أبو محمد       :الحسن بن محمد       .١٣
 .))٧٠٧٠(هـ)٤٠٨(عن النقاش توفي سنة 

أبو الفتح محمد بن احمد بن محمد بن فارس ،سهل البغدادي ولد            : الفوارس     يابن أب  .١٤
 .))٧١٧١(هـ) ٤١٢(هـ وتوفي سنة )٣٤٦(هـ،سمع النقاش سنة ) ٣٣٨(سنة 
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و سهل  بن إسحاق بن محمود بن علي بن بيان بن بهير أب           :محمود بن عمر بن جعفر       .١٥
هـ وتوفي في شعبان    )٣٢١(العكبري فارسي األصل سكن بغداد وحدث بها ولد سنة          

 .))٧٢٧٢(هـ )٤١٣(سنة 

بن محمد بن إسحاق بن محمد بـن خواسـتي أبـو القاسـم               :عبد العزيز بن جعفر      .١٦
هــ  ) ٣٢٠(الضاري البغدادي المقرئ النحوي ويعرف بابن أبي غسان ولد سـنة            

 .))٧٣٧٣(هـ) ٤١٣(وتوفي سنة 

 الحسن بن ألحمامي البغدادي العكبري مقـري  أبوبن حفص  :بن احمد بن عمر  علي   .١٧
 .))٧٤٧٤(هـ وله تسعين سنة ) ٤١٧(هـ وتوفي سنة)٣٢٨(العراق ومسند األفاق ولد سنة 

 الحسن المعروف بابن طيب   أبوبن داود بن موسى بن بيان        :علي بن احمد بن محمد       .١٨
) ٤١٩(بعاء من شهر ربيع األول سنة هـ في ربيع األول ليله األر )٣٣٥( الرزاز ولد 

 .))٧٥٧٥(هـ

بن محمد بن الحسين بن عبد اهللا بن إسحاق بن الفرات بن             :عبد الرحمن بن عبيد اهللا       .١٩
) ٣٣٦(دينار بن مسلم بن اسلم أبو القاسم السمسار المعروف بابن الحربي ولد سـنة               

 .))٧٦٧٦(هـ ) ٤٢٣(هـ وتوفي سنة 

لوي الحسيني الزيدي الحراني الحنبلـي قـرأ        أبو القاسم الع  :علي بن محمد بن علي       .٢٠
 .))٧٧٧٧(هـ) ٤٣٣(بالرواية عن النقاش وسمع منه التفسير وكان أخر من رآه توفي 

أبو علي الحسن بن أبي بكر احمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمـد بـن                :ابن شاذان    .٢١
 .))٧٨٧٨(هـ )٤٤٥(هـ وتوفي سنة ) ٣٣٩(شاذان البغدادي البزاز األصولي ولد 

@ @

szj¾asÛbrÛa@ZémbÐÛûß@ @

تناقلت أمهات الكتب مؤلفات هذا العالم الجليل منها ما هو مؤلف في القـراءات              
ومنها ما يكون في التفسير ومنها ما يكون في معلومات عامة سواء في سيرة النبي عليه                

سواء جم  ا هذه الكتب من المع    أحصينا وقد   إرشادية موضوعات تربوية    أمالصالة والسالم   
ولعل فقدان اغلب   ،وطات أو المطبوعات ولم نجد ها سوى أنها ذكرت باسمه         معاجم المخط 

  : وهي هذه المؤلفات يعود إلى ثالثة أمور
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كان للصراع السياسي األثر البارز في ضـياع الكثيـر مـن            :الصراع السياسي    -:أوال
المؤلفات وذلك بسب االنتماء السياسي والحزبي وذلك بعد ظهور فرق وأحزاب وطوائف            

  . فة مختل
تعرضت البالد اإلسالمية إلى حروب وغزوات متكررة كان        :الغزوات والحروب    -:ثانيا

باإلضـافة إلـى الحـروب      ،هـ)٦٥٦(أفتكها ضراوة الغزو المغولي وسقوط بغداد سنة        
  .الصليبية المتكررة

بـسبب سـوء   تعرضت الكثير من المخطوطات إلى تلف : سوء تخزين المخطوط  -:ثالثا
مما افقدها قيمتها العلمية    ،استخدامها من قبل الدارسين في الوقت الراهن       أو سوء    تخزينها

ويوجد الكثير من المخطوطات ال يعرف      ،وذلك بتلف ونقص في مقدمة الكتاب أو بمنتهاه         
  . لها صاحب ذكرت اغلبها في معاجم المخطوطات

  :وهذه المؤلفات هي 
 . ويتناول هذا الكتاب علم المنطق))٧٩٧٩(كتاب ضد العقل  .١

 .ويتناول هذا الكتاب علم القراءات  ))٨٠٨٠(جزء النقاش  .٢

ويتناول هذا الكتاب مناسـك     .))٨١٨١(المناسك أو فهم مناسك النقاش في المذهب الشافعي          .٣
 )رحمة اهللا تعالى(الحج على مذهب اإلمام الشافعي 

 ويتناول هذا الكتاب المفردة القرآنية ومـا يناظرهـا مـن            ))٨٢٨٢(علم الوجوه والنظائر     .٤
 .ظاأللفا

 ويتناول هذا الكتاب غريب القران من األلفاظ مع بيانه          ))٨٣٨٣(اإلشارة في غريب القران      .٥
 لها بالشرح واإليضاح

 ويتناول هذا الكتاب إيضاح بعض من آيات القـران          ))٨٤٨٤(الموضح في القران ومعانيه      .٦
 الكريم مع بيان معانيها

 .ه  ويتناول هذا الكتاب أخبار القصاصين في زمان))٨٥٨٥(أخبار القصاص  .٧

 . ويتناول هذا الكتاب التربية واإلرشاد))٨٦٨٦(ذم الحسد  .٨

  ).صلى اهللا عليه وسلم( ويتناول هذا الكتاب سيرة النبي محمد ))٨٧٨٧(دالئل النبوة  .٩
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 ويتناول هذا الكتاب ابرز المواضيع التي تناولها القـران          ))٨٨٨٨(كتاب األبواب في القران    .١٠
  .  الكريم بالبحث والبيان

 ويتناول هذا الكتاب ذكر األمم السابقة وهي تفـسير قولـه            ))٨٩٨٩(كتاب ارم ذات العماد      .١١
 . ) ٧:الفجر) (ِإرم ذَاِت الِْعماِد(تعالى 

 . ويتناول هذا الكتاب علم القراءات))٩٠٩٠(كتاب المعجم األوسط .١٢

 . ويتناول هذا الكتاب علم القراءات))٩١٩١(كتاب المعجم األصغر  .١٣

 ويتناول هذا الكتاب علم القراءات  ))٩٢٩٢(م  كتاب المعجم األكبر في أسماء القران وقراءته       .١٤
 .مع ذكر القراء وإسناد كل قارئ

 . ويتناول هذا الكتاب علم القراءات))٩٣٩٣(كتاب السبعة بعللها الكبير  .١٥

 . ويتناول هذا الكتاب علم القراءات))٩٤٩٤(كتاب السبعة األوسط .١٦

 . ويتناول هذا الكتاب علم القراءات))٩٥٩٥(كتاب السبعة األصغر  .١٧

 ))٩٦٩٦( ورقة ،ويـسمى بتفـسير شـفاء الـصدور          ألف ير الكبير ،اثنا عشر   كتاب التفس  .١٨
وأخرى ميكروفلمية  )٣٣٨٩(نسخة منه محفوظة بمكتبة تشستربتي تحت رقم      )مخطوط(

مصورة عن النسخة السابقة بمركز البحث العلمي وإحياء التراث بمكة تحـت رقـم              
 . )٩٧(تفسير وعلوم القران )٢٧٦(

 .ذا الكتاب علم القراءات من طريق الكسائي ويتناول ه))٩٨٩٨(كتاب الكسائي  .١٩

 . ويتناول هذا الكتاب علم القراءات من طريق حمزة ))٩٩٩٩(كتاب حمزة  .٢٠

ويتنـاول هـذا    ))١٠٠١٠٠(كتاب القراء الثمانية،إضافة السبعة رواته خلف بن هشام البـزار          .٢١
 .الكتاب علم القراءات من طريق خلف بن هشام 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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ر النقاش من قبل الباحث وسجل رسميا في كلية العلوم اإلسالمية وتمت تم جمع تفسي )١(

 .مفاتحة دور النشر لغرض نشره 

،  هـ)٦٥١(ت أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، بن خلكانا: ينظر )٢(

، )دت  لبنان،- دار الثقافة (  عباس إحسان: وفيات األعيان و أبناء الزمان، تحقيق

 ،  هـ)٧٤٨(ت ذهبي أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمانو ال، ) ٣/٤٢٥(

. د: العبر في خبر من غبر، تحقيق ، )٣/٩٠٨) (دت  ،بيروت ،١ط(تذكرة الحفاظ ، 

 ، االعتدال في نقد الرجالميزان ، )٢٩٢(، )١٩٨٤ -،الكويت ٢ط(صالح الدين المنجد 

  -بيروت ،١ط(الموجود ،  بدالشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد ع: تحقيق

بشار عواد : معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، تحقيق ، )٣/٥٣٠(، )،١٩٩٥

  تقي الدينلسبكي وا، )١/١٥٩(، )١٤٠٤ - بيروت  ،١ط(اخرونمعروف و 
 ، )١٩٦٥عيسى الحلبي (تحقيق الطناوي والحلو ، طبقات الشافعية الكبرى،هـ)٧٧١(ت

هـ )٩١١( ت،  طبقات المفسرين ، عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي و،) ٢/١٤٨(

الحنبلي عبد الحي بن أحمد بن ،  )٨٠(،)١٣٩٦ -القاهرة ،١ط(علي محمد عمر : تحقيق

 وعبد القادر األرنؤوط،:  ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيقيالعكبرمحمد 

مصطفى بن  ،حاجي خليفةو، )٣/٨(، ) هـ١٤٠٦،   دمشق- ١ط(محمود األرنؤوط  
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 كشف الظنون عن أسامي الكتب ،هـ)١٠٦٧(ت عبداهللا القسطنطيني الرومي الحنفي

  .) ١/٤٣١(،) م١٩٩٢ - هـ١٤١٣ -بيروت ( والفنون ، 

 دار الكتب  (،  ،تاريخ بغدادهـ)٤٦٣( تأحمد بن علي أبو بكر،الخطيب البغدادي )٣(

  )٢/٢٠١(  )  بيروت–العلمية 

ة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة،  محمد بن جعفر ، الرسال،الكتاني )٤(

، ) ١٩٨٦ -  ١٤٠٦ - بيروت - ٤ط(محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني : تحقيق

)١/٧٧ . ( 

  .)٢٩٨- ١/٢٩٤( معرفة القراء الكبار،الذهبي )٥(

  ).٢٩٨-١/٢٩٤(  معرفة القراء الكبار ،الذهبي )٦(

  ).٢٩٨-١/٢٩٤( معرفة القراء الكبار، الذهبي )٧(

  ).٣/٤٢٥(فيات األعيان و،ابن خلكان  )٨(

 ذم الهوى ، هـ ،)٥٩٧(ت  أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن، الجوزيابن )٩(

  .)١/٢٤(،  )١٩٦٢ - بيروت( مصطفى عبد الواحد : تحقيق

 ،١ط(عامر حسن صبري . د: المنتخب من والرقائق، تحقيق الخطيب البغدادي ، )١٠(

  ).١/٩٨( ،  )م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ -  تبيرو

بغية الطلب في تاريخ حلب  مال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة ،ك  ،ابن العديم )١١(

  ).٦/٢٧٧٥(،)دت،دار الفكر،بيروت(سهيل زكار .د : تحقيق
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محمد نعيم العرقسوسي و، شعيب األرناؤوط :  النبالء، تحقيقأعالمالذهبي ، سير  )١٢(

  .)٢٥١- ١٤/٢٤٩ (،)١٤١٣،بيروت١ط،(

  .)٣١٩- ١٤/٣١٧( تاريخ بغداد،الخطيب البغدادي )١٣(

   . ) ٣/١٥٣(تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادي )١٤(
 .)٨/٢٨٨ (المصدر السابق  )١٥(

 )١/٢٥٢(معرفة القراء الكبار ،الذهبي  )١٦(

 .) ١/٢٥١ (المصدر السابق  )١٧(

  .)١/٢٥٧ (المصدر السابق  )١٨(

 .)١/٢٦٣ (المصدر السابق  )١٩(

  )١/٢٢٩ (المصدر السابق  )٢٠(

مكتبة (ية والنهاية،  البدا،هـ)٧٧٤(ت بن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشيا )٢١(

  . )١١/١١٨ ()دت، بيروت–المعارف 

 .)١٥/٥٧٣(، سير أعالم النبالء) ١/٢٣٧(معرفة القراء الكبار ،الذهبي  )٢٢(

  .)٢/٧٠٤(تذكرة الحفاظ ،الذهبي  )٢٣(

  .)١٥/٥٧٣-١٤/١٥٨(سير أعالم النبالء ،الذهبي  )٢٤(

 )١٤/١٦٤(أعالم النبالء سير،) ١/٢٣٩( معرفة القراء الكبار ،الذهبي )٢٥(

 )٤٧(طبقات المفسرين ،سيوطيلا،
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 .)١٤/٢٤٩(سير أعالم النبالء ،الذهبي  )٢٦(

المكتبة (  إبراهيم حمدي المدني : الكفاية في علم الرواية، تحقيق،الخطيب البغدادي  )٢٧(

  ).١/١٣٢ ()  المدينة المنورة،دت-العلمية 

 األنساب، ،هـ)٥٦٢(ت  سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميميوالسمعاني أب )٢٨(

 ).٥/٦٥٦ (، )م،١٩٩٨ - بيروت - دار الفكر ،١ط(عبد اهللا عمر البارودي : حقيقت

  .) ١/٢٤٩(معرفة القراء الكبار ،الذهبي  )٢٩(

  )١/٢٣٦ (المصدر السابق  )٣٠(

 .)١/٢٦٦ (المصدر السابق  )٣١(

أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف : الفقيه والمتفقه ، تحقيق ، الخطيب البغدادي:ينظر )٣٢(

  ).٥٧/ ٢( ، ) هـ١٤٢١ -  السعودية - جوزي دار ابن ال،٢ط(الغرازي 

 1).١٤/٤٣٠( سير أعالم النبالء ،الذهبي )٣٣(

  )١٥/٥٧ (المصدر السابق  )٣٤(

  .)١١/١١٨(البداية والنهاية،) ١٥/٣٨٢( سير أعالم النبالء ،الذهبي )٣٥(

 ،هـ)٥٧١(ت  هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعيأبنأبي القاسم علي بن الحسن ،ابن عساكر )٣٦(

محب الدين أبي : وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل ، تحقيقتاريخ مدينة دمشق 

  ). ٢٤/٤٥٥(، )١٩٩٥ – بيروت - دار الفكر ( سعيد عمر بن غرامة العمري 

 .)١/٣٣٣(معرفة القراء الكبار ، الذهبي )٣٧(



  

)١٨٩( 
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  )١/٢٦٣ (المصدر السابق  )٣٨(

 . ) ١/٢٤٧ (المصدر السابق  )٣٩(

  .)١٤/١١٤( سير أعالم النبالء ،الذهبي )٤٠(

 .  )١٤/١٤٧ (السابقالمصدر  )٤١(

 .)١٣/٥٦٦ (المصدر السابق  )٤٢(

 )٩/٣٧٧( )  المصدر السابق   ( )٤٣(

  .)١٥/٥٧٣  (المصدر السابق  )٤٤(

 .)١٥/٥٧٣ (المصدر السابق )٤٥(

  .)١٥/٥٧٣ (المصدر السابق )٤٦(

 .)١٥/٥٧٣ (المصدر السابق )٤٧(

 . )١٥/٥٧٣ (المصدر السابق  )٤٨(

 .)١٥/٥٧٣ (المصدر السابق )٤٩(

 .)١٥/٥٧٣ (المصدر السابق )٥٠(

  .)١٥/٥٧٣ (سابق المصدر ال )٥١(

  .)١٥/٥٧٣ (المصدر السابق  )٥٢(

 .)١٥/٥٧٣ (المصدر السابق  )٥٣(

  .)١٥/٥٧٣ (المصدر السابق )٥٤(



  

)١٩٠( 
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 .)١٥/٥٧٣ (المصدر السابق )٥٥(

  .)١٥/٥٧٣ (المصدر السابق )٥٦(

عرضتُ الِكتَاب :يقال  ،إليه وأبرزته له أظهرتهوعرضته له ، أي ظهر، عرض له )٥٧(

فإذا وجد الشيخ ،لب بعرض مايحفظة على شيخههي أن يقوم الطا:وعراضة الكتب، قَرْأتُه

ومنه أن الطالب قد تعلم أو حفظ ذلك الموضوع أو الكتاب فانه يمنحه اإلجازة العلمية 

 الزبيدي محمد مرتضى : ينظر. َأكِْثروا علي ِمن الصالِة فِإنَّها معروضةٌ علَي، الحديث

 ،منشورات دار الحياة (قاموس، تاج العروس من جواهر ال، هـ)١٢٠٥(ت الحسيني

صبح األعشى في ،محمد أبو العباس احمد بن،القشقلندي ،)١٨/٤٢٣)(دت ، بيروت

 ). ٣٢٧- ١٤/٣٢٢(،)١٩٦٣،القاهرة(،صناعة االنشا

 ) .١/٢٩٤(معرفة القراء ،الذهبي  )٥٨(

 ).١١/١٨٥(البداية والنهاية،ابن كثير )٥٩(

  )١٥/٥٧٣ _١٦/٤٠٧(بالء سير أعالم الن،) ١/٤٨( معرفة القراء الكبار ،الذهبي )٦٠(

 ) .١/٣٥٠(معرفة القراء الكبار،الذهبي  )٦١(

 .)١٥/٥٧٣(سير أعالم النبالء ،) ١/٣٥٨(معرفة القراء الكبار ،الذهبي  )٦٢(

 ) ١/٣٧٤(معرفة القراء الكبار ،الذهبي  )٦٣(

 ).١/٢٦٥( معرفة القراء الكبار،الذهبي  )٦٤(

 .)١٥/٥٧٣(سير أعالم النبالء ، ) ١/٣٧٠(معرفة القراء الكبار ،الذهبي  )٦٥(



  

)١٩١( 
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، ) ١/٣٧١(معرفة القراء الكبار  الذهبي،) ١٠/٤٣١( تاريخ بغداد،الخطيب البغدادي )٦٦(

  ) ١٥/٥٧٣(سير أعالم النبالء 

  ).٨/١٠٤(  تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادي )٦٧(

  .) ١/٣٣٤ (المصدر السابق )٦٨(

 ) .١١/١٤ (المصدر السابق )٦٩(

  )١٠/٤١ (المصدر السابق )٧٠(

  )١/٣٧٢( معرفة القراء الكبار ،الذهبي )٧١(

 .)١٧/٢٢٤( الذهبي سير أعالم النبالء ،) ١/٣٥٢( تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادي )٧٢(

   .)١٣/٩٥( تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادي )٧٣(

 ) .١٧/٣٥١-  ١٥/٥٧٣(سير أعالم النبالء ،) ١/٣٧٥(معرفة القراء الكبار ،الذهبي  )٧٤(

سير أعالم  ،) ١/٣٧٦(معرفة القراء الكبار ، )١/٣٢٩(تاريخ بغداد،الخطيب البغدادي  )٧٥(

 . )١٧/٤٠٢-  ١٥/٥٧٣(النبالء 

  ) .١١/٣٣٠( تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادي )٧٦(

 ) .١٧/٤١١(سير أعالم النبالء ، الذهبي ،) ١٠/٣٠٣( تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادي )٧٧(

 .)١٧/٥٠٥-  ١٥/٥٧٣(سير أعالم النبالء ،) ١/٣٩٣(معرفة القراء الكبار ،الذهبي  )٧٨(

  ) .١٧/٤١٦-١٥/٥٧٣( سير أعالم النبالء ،الذهبي )٧٩(



  

)١٩٢( 
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 بيروت - دار المعرفة ( ، الفهرست، هـ)٣٧٣(ت  محمد بن إسحاق أبو الفرج،النديمابن  )٨٠(

 .)٥٧٦/ ١٥( سيرة أعالم النبالء ، الذهبي،) ٥٠(، ) ١٩٧٨ -  ١٣٩٨ - 

 .)١/٥٦٩(كشف الظنون ، حاجي خليفة )٨١(

  .)  ٥٧٦/ ١٥( سيرة أعالم النبالء ،الذهبي ، )٥٠( الفهرست ،ابن النديم )٨٢(

 صديق بن حسن ، أبجد العلوم ، القنوجي، )٢/٢٠٠١(كشف الظنون،حاجي خليفة )٨٣(

 -  دار الكتب العلمية (عبد الجبار زكار  : الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تحقيق

  .) ٢/٥٦٧(  ،)  ١٩٧٨- بيروت 

طبقات  ،السيوطي ،) ١٥/٥٧٦( الذهبي سير أعالم النبالء ،)٥٠( الفهرست ،ابن النديم )٨٤(

 مفسرين ال

  .)١( المفسرين تطبقا، السيوطي،) ٥٠(الفهرست ،ابن النديم  )٨٥(

 ) ١٥/٥٧٦( سير أعالم النبالء ، الذهبي،) ٥٠( الفهرست ،ابن النديم )٨٦(

 )  . )٥٠(الفهرست ، ابن النديم )٨٧(

 .) ١٥/٥٧٦( سير أعالم النبالء ،الذهبي،) ٥٠( الفهرست ،ابن النديم )٨٨(

 )١٥/٥٧٦(ير أعالم النبالء  س، الذهبي،) ٥٠( الفهرست ،ابن النديم )٨٩(

 ) ١٥/٥٧٦( سير أعالم النبالء ، الذهبي،)٥٠( الفهرست ،ابن النديم )٩٠(

  ) .١٥/٥٧٦( سير أعالم النبالء ، الذهبي،) ٥٠( الفهرست ،ابن النديم )٩١(

 ) ٥٠( الفهرست ،ابن النديم )٩٢(



  

)١٩٣( 
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  ).١٥/٥٧٦( سير أعالم النبالء ، الذهبي،) ٥٠( الفهرست ،ابن النديم )٩٣(

  ) .١٥/٥٧٦( سير أعالم النبالء ، الذهبي،) ٥٠(لفهرست  ا،ابن النديم )٩٤(

  ).٥٠( الفهرست ،ابن النديم )٩٥(

 ).٥٠ (المصدر السابق )٩٦(

  ).١٥/٥٧٦( سير أعالم النبالء ، الذهبي،) ٥٠(الفهرست ، ابن النديم )٩٧(

 ، )١٩٨٤، الرياض ،١ط(،  معجم مصنفات القران الكريم ، علي شواخإسحاق )٩٨(

)٣/١٠٠(.   

  ).٥٨(ت  الفهرس،ابن النديم )٩٩(

  ).٥٨ (المصدر السابق )١٠٠(

 ) .٥٨( المصدر السابق )١٠١(

  
  
  
  
  


