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-هـ١٣٢(     يتناول البحث دراسة خراج الموصل والجزيرة في العصر العباسي 
، وذلك لما للخراج من اهمية في استقرار الوضع السياسي )م٩٤٥-٧٤٩/هـ٣٣٤

ي في البالد ويتضمن البحث معنى الخراج لغة واصطالحاً وانواع الخراج مثل واالقتصاد
خراج المساحة وخراج المقاسمة، ونوع االراضي في الموصل والجزيرة مثل االراضي 
الخراجية والقطائع، وصاحب الخراج الذي كان يتولى جمع الخراج ويأتي بعد الوالي في 

صر العباسي ومقداره في قوائم الخراج عند االهمية وخراج الموصل والجزيرة في الع
  .بة، الصابي، االزديذياري، مقدمة ابن خلدون، ابن خردااليعقوبي والجهش

     ويتبين لنا من خالل الدراسة ان خراج الموصل والجزيرة كان كبيراً قياسياً الى اقاليم 
راعية واسعة اضافة الدولة العربية االسالمية االخرى لما تتمتع به المنطقة من مساحات ز

الى تنوع في زراعة مختلف المحاصيل والمالحظ ان واردات الخراج كانت تتأثر كثيراً في 
  .الوضع السياسي للدولة

Land –tax in Mosul and peninsula in the 
Abbased Era A.D. 945-749/ A.H. 334-132 

Dr. Ahmad Ismaeel Abdullah 
Abstract: 
      The research deals with the study of land-tax in Mosul and the 
peninsula, since it has agreat importance in stabilizing the political and 
economical situation of the state. The research implies the meaning of 
land-tax linguistically and idiomatically, and the types of land-tax, such 
as: area, and share land-tax. It also implies the types of planting land in 
Mosul and the peainsuta, such as: the taxed, tenth (i.e. the land from 

                                           
 مركز دراسات الموصل/ اعداستاذ مس *
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which tenth is tasken) and sections. The man, who was responsible for 
collecting land-tax, comes after the ruler in importance. The sum of 
Mosul and the peninsula land-tax according to Al-yaqubi, Al-hrishawi, 
Qudama. Ibn-Khaldun, Ibn-Khidathibal-sabe. Al-Azdee, lists is tackled 
also in this study. Through the study of land-tax of Mosul and the 
peninsula, we found that, it was bigger in comparison with other regions 
of the Arab Islamic countries, because the region includes vast planting 
areas, which used to plant various types of summery and wintry crops. 
Finally, it was noticed that, the income of land-tax was so affected by 
the political situation of the state.  

òß‡Ô¾a@ @

تناول البحث دراسة خراج مدينة الموصل وأطرافها ومنطقة الجزيرة وللخراج أهمية    
كبرى في تاريخ الدولة العربية اإلسالمية لما له من أهمية في استقرار الوضع السياسي 

  . كن القول أن أهميته مشابهة لثروة النفط في الوقت الحاضرواالقتصادي في البالد، ويم
وتعد مدينة الموصل والجزيرة من المناطق الغنية بمواردها الزراعية في العصر العباسي     

بشكل خاص لما تحويه من مساحات زراعية واسعة ومنتجات مختلفة ومنها ما يسقى 
  . وقت مثل الناعور والشادوفباألمطار واألخرى باآلالت المعروفة في ذلك ال

وتزرع فيها مختلف المحاصيل الزراعية مثل الحنطة والشعير والذرة والقطن وقصب       
السكّر والفواكه والخضراوات بأنواعها، وغالباً ما تنقذ الموصل العاصمة بغداد أثناء األزمات 

 نسبة جباية هذه المنطقة السياسية واالقتصادية، وتبين لنا من خالل دراسة قوائم الخراج أن
عالية مقارنة بالمناطق األخرى من العراق، ومن اجل الحفاظ على موارد هذه المنطقة 
اتخذت الدولة العباسية سياسة خاصة في الحفاظ على موارد هذه المنطقة والقضاء على كّل 

لموصل الحركات السياسية التي كان زعمائها يسيطرون في الغالب على المناطق المحيطة با
  . ويقومون بجباية خراجها مما يضعف موارد الدولة األساسية

üëc@Nbyýİ–aë@òÌÛ@xa‹©a@ @

وردت في  واستعماالتها، وقد-ضريبة األرض–تعددت اآلراء حول أصول كلمة خراج      
 )١("فخراج ربك خير-أم تسألهم خرجاً"القرآن الكريم في موضعين األول في قوله تعالى 

@.)٢("فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً" قوله تعالى والثاني في @

ويرى بعض المفسرين أن الخراج والخرج شيء واحد بمعنى األجر أو الرزق، فقد      
  .)٣(أوضح القرطبي في تفسيره كلمة خرجاً بأنها تعني أجراً
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أم " القسم األول من اآلية وأوضح الماوردي هذا االختالف بين الخراج والخرج فبين أن     

فخراج ربك "أحدهما األجر، والثاني النفع، والقسم الثاني :  يحتمل وجهين "تسألهم خرجاً

  .)٤(أحدهما الرزق والثاني األجر في اآلخرة: يحتمل قولين أيضاً " خير
: قالت) رضي اهللا عنها(ووردت لفظة خراج في األحاديث النبوية الشريفة، فعن عائشة     
والمقصود بالخراج هنا المبيع إذا كان له دخل وغلّة، " الخراج بالضمان") (ال رسول اهللا ق

فمعنى قوله الخراج بالضمان هو تمليك الخراج بضمان األصل، فإذا ابتاع الرجل أرضاً 
فاشغلها أو ماشية فنتجها أو دابة فركبها أو عبداً فاستخدمه، ثم وجد به عيباً فله أن يرد رقبة 

  .)٥("به ملك وال شيء عليه في ما انتفعال
) ( واستعمل الرسول كلمة خرج بمعنى األجر، فقد ورد عن ابن عباس أن رسول اهللا    

ألن يمنح أحدكم أخاه خيراً له من أن يأخذ عنها خرجاً "لم ينه عن المزارعة، ولكنه قال 
  . بدالً من ان يأخذ منه خراج هنا المقصود من الحديث هو يمنح اخاه ارضاً هبة،)٦("معلوماً
وكذلك استعملها عليه الصالة والسالم بمعنى الجزية المشتركة في كتابه ألهل نجران      

وظهر استعمال آخر للفظّة . )٧("فما زادت على الخراج أو نقصت عن األواقي خالياً لحساب"
) ( رسول اهللا بعثي"خراج قريب من الضريبة والرسم فعن العالء عمر بن الحضرمي قال 

إلى البحرين وقال هجر، وكنت آتي الحائط بين االخوة قد اسلم بعضهم فأخذ من المسلم 
كلمة خراج معاني جديدة ) (العشر ومن المشرك الخراج، وهكذا شمل استعمال الرسول 

  .)٨("الجزية"أبرزها معنى ضريبة الرأس 
لمعاني المذكورة معنى جديد اضيفت إلى ا) (وفي زمن الخليفة عمر بن الخطاب      

في معرض حديثه عن وقف ) (وهو ضريبة االرض، فقد قال الخليفة عمر بن الخطاب 
وقد رأيت أن احبس األرضين بعلوجها واضع عليهم الخراج وفي "االرض على المسلمين 

  .)٩("رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئاً للمسلمين
لفقهاء الذين افردوا أبواباً في كتبهم تتعلق بضريبة ودرج هذا االستعمال على لسان ا      

األرض، فبين اإلمام أبو يوسف أن كلمة خراج عند الفقهاء  في عصره توازي الفيء بقوله 
ولهذا استقر استعمال الخراج كضريبة  .)١٠("فأما الفيء يا أمير المؤمنين فهو الخراج عندنا"

وإما الخراج فهو ما وضع على "ماوردي لألرض ألهمية وارد األرض عموماً فيقول ال

  .)١١("أرقاب األرض من حقوق تؤدي عنها
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bîãbq@Nxa‹©a@Êaìãc@ @

يعد الخراج من الموارد األساسية في الدولة ولقد عنيت السلطة بجبايته وفق شروط من    
  :أجل تحقيق العدالة عن دفع هذه الضريبة من قبل الفالحين واتبعت الدولة لذلك ما يأتي

@òyb¾a@ @

سارت جباية الخراج في الموصل والجزيرة على غرار ما كان يطبق في منطقة السواد      
أو االرض " خراج المساحة"أي تدفع الضريبة طبقاً للمساحة المزروعة ويسمى هذا بـ 

القابلة للزراعة ونوع المحصول وتكون الضريبة ثابتة حتى ال يكون مجاالً للتالعب فيها، ما 
احة االرض مضبوطة، ونجاح هذه الطريقة يتطلب بقاء الزراعة واالسعار دامت مس

، وتتفق المصادر على الغرض من ادخال نظام خراج المساحة كان النه ارفق )١٢(ثابتة
) ( وفي عهد الخليفة عمر بن الخطّاب )١٣(بالناس او اصلح المرهم واقرب الى بيئتهم

، ووضع بعد مسح االرض عليها الخراج على  ودرهماً)١٥(، قفيزاً)١٤(وضع على كل جريب
نوع المحصول من كل جريب من الكروم والشجر الملتف عشر دراهم، النخل ثمانية دراهم، 

  .)١٦(قصب السكر ستة دراهم، الرطبة بخمسة دراهم، البر اربعة دراهم، الشعير درهمين
@òbÔ¾a@Z@ @

للخالفة ومنها الموصل والجزيرة بنظام بعدها بدأ العمل في العراق والواليات التابعة      
 بدأ العمل به في عهد الخليفة العباسي المهدي، ويتطلب " خراج المقاسمة"جديد يسمى بـ 

، وقد ميز ابو يوسف في )١٧(ضبط مقدار المنتوج وضمان عدم تسربه بين الفالحين والعمال
 تبعاً الساليب الري اقتراحه بادخال نظام المقاسمة بين ما يجب ان يفرض على االراضي

فيها، فاقترح ان يقاسم من عمل الحنطة والشعير من اهل السواد طبقاً على خمسين للسيح 
 فعلى خمس ونصف، واما النخل والكروم والرطب والبساتين فعلى )١٨(منه، او ان الدوالي

  .)٢١( والنواضح)٢٠(، وبالربع فيما سقي بالدواليب)١٩(الثلث واما غالل الصيف فعلى الربع
brÛbq@Nñ‹í§aë@Ý–ì¾a@À@ïšaŠþa@Êìã@ @
Q@N@òîua‹©a@ïšaŠþa@ @

     أرض الموصل والجزيرة ال تختلف عن أرض السواد من حيث أن كليهما فتح عنوة 
ورضي أهلها بفرض الخراج فكان ذلك كالعهد لهم فهم يدفعون الخراج عنها وعن القطائع 

  ).٢٢"(أن ما افتتح عنوة فهو ارض الخراج"سف فيها فهو ينطبق عليها قول اإلمام أبي يو
  
  القطائع .٢
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وكل ارض من ارض العراق والحجاز واليمن والطائف وارض (      ذكر ابو يوسف 
العرب وغيرها عامرة وليس الحد وال في يد احد وال ملك وال وراثة وال عليها أثر عمارة 

نها الذي أقطعها الخراج، وان فأقطعها االمام رجالً، فان كانت من ارض الخراج أدى ع
كانت من ارض العشر ادى عنها الذي أقطعها العشر، فكل أرض أقطعها االمام فاقتحمت 

  .)٢٣()عنوة ففيها الخراج اال ان يصيرها االمام عشرية
      ولم يشر أبو يوسف الى ان ارض الموصل لها حكم خاص كالذي الرض البصرة 

  .)٢٤(وخراسان
ل الزراعة في الموصل تختلف عن السواد من حيث ان الزراعة في       غير ان احوا

السواد تعتمد بالدرجة االولى على االرواء من االنهار، ولذلك عرف بعض الفقهاء أرض 
  .)٢٥(الخراج هي ما يسقى بماء الخراج

     أما أرض الموصل فان الزراعة في معظمها تعتمد على االمطار ما عدا بعض المناطق 
ان  ( اطراف االنهار حيث تعتمد على وسائل ري خاصة، ولهذا ذكر أبو يوسف التي في

القطائع ما كان فيها سلماً فعلى العشر وما سقى منها بالدلو والغرب والسانية فنصف العشر 
 وال بد ان هذا )٢٦()لمؤنة الدالية والغرب والسانية من العشر ما تسقى سيماً او تسقيه السما

وصل من حيث ان حكم االراضي التي تسقى بالمطر هو كحكم ما ينطبق على ارض الم
  .)٢٧(يسقى سيحاً

، وحين جال عنها خلق من )٢٨(     بدأ اإلقطاع في الجزيرة عندما فتح العرب راس العين
) (أهلها فاعتمد العرب أرضهم وزرعوها بإقطاع، وقد شجع الخليفة عثمان بين عفّان 

يقة اإلقطاع، فقد أمر معاوية بن أبي سفيان واليه على الشام العرب على امتهان الزراعة بطر
والجزيرة أن ينزل العرب بمواضع نائية عن المدن والقرى ويؤذن لهم في زراعة 

  .)٢٩(واستصالح األرض
     وأقطع معاوية في خالفته بعض بني أخوته قطائع في الجزيرة وكانت سبخة واقطع 

وأخذ ما . )٣٠( إليه من الحجاز قطائع في نصيبينأيضاً عدد من األشخاص الذين وفدوا
  .)٣١(كانت للملوك من الضياع لنفسه خالصة واقطعها أهل بيته وخاصته

، ومن الخلفاء األمويين الذين )٣٢(      وكذلك اقطع بعض الفالحين في بلد وديار ربيعة
 الموصل، امتلكوا إقطاعات كبيرة في الجزيرة هشام بن عبدالملك، وكانت له ارض في
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وتحولت هذه اإلقطاعات بعدها إلى الخلفاء العباسيين، وكانت تسمى بأرض الصوافي وانشأ 
  ).٣٣"(ديوان الصوافي"لها ديوان خاص يسمى 

  صاحب الخراج. رابعاً
صاحب "     كان على رأس والية الموصل والجزيرة اثنان الوالي العامل ويسمى األخير 

 هو حمل الخراج من الوالية إلى خزانة الدولة في الرئيس  حيث أن واجبه،"الخراج
العاصمة، وكان هو متولي اإلنفاق على مرافق الوالية العامة كانت تتولى نفقات حاضرة 

  .)٣٤(الخالفة العامة
      ولم يكن والي الموصل يرسل ريع الخراج إلى بغداد دائماً، بل يحتفظ به أو بجزء منه 

ذا ما فعله والي الموصل موسى بن مصعب سنة ليعينه على حرب الخوارج، وه
فقد أجاب الخليفة بأنه يحتاج إلى المال الن البلد كثير الخوارج وأعددتها ) م٧٧٣/هـ١٥٧(

  .)٣٥(للرجال متى احتجت إلى محاربة خارجي
      وفي بعض األحيان تعتمد الدولة في تقدير الضرائب على القضاة إلضفاء مزيد من 

 الجباية، حيث يذكر األزدي أن الحارث بن الجارود تولي قضاء الموصل الشرعية على أمور
، وهو فقيه ومحدث )م٧٦٤/هـ١٤٧(مع خراجها في عهد الخليفة أبو جعفر المنصور سنة 

روى عن الزهري وقتادة والمعافي بن عمران وعفيف بن سالم، وولّى بعده بكار بن شريح 
  .)٣٧(الخوالني على الموصل وأعمالها

يجلس فيها صاحب " دار الخراج"  وهنالك دار خاصة لصاحب الخراج تسمى بـ     
الخراج وأحياناً الوالي نفسه عندما يكون مسؤوالً عن الخراج، وهذا ما حدث سنة 

عندما كان الوالي يحيى بن سعيد الحرشي الذي اغلق الدار حتى أحصر ) م٨٢٨/هـ١٨١(
  .)٣٤(اللصوص
bßb‚@N‹í§aë@Ý–ì¾a@xa‹‚@ñ@ @

      يذكر أن خراج والية الموصل كان في أوائل الفتح اإلسالمي نزراً تافهاً حتى نهاية 
القرن الثالث الهجري، حيث اخذ العرب ينزحون إليها جماعات كثيرة فيقطونها وعمروها، 
وزرعوا أراضيها الفيضانية التي كانت جرداء ال نبات فيها فكثر خراجها وأصبحت من 

  .)٣٨(ية للخزينة العامةالموارد الرئيس
      وفي العصر العباسي كان خراج الموصل والجزيرة كبير مقارنة بالمدن العراقية 

  ).٣٩"(إن الجزيرة والموصل كانت منها اكثر ميرة العراق"االخرى، حيث يذكر المقدسي 
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-١٣٢(      وفي بداية العصر العباسي وفي عهد الخليفة أبو العباس السفّاح 
وبسبب قتل آالف من أهل الموصل أثناء ثورتها على الخالفة ) م٧٥٣-٧٤٩/هـ١٣٦

العباسية فإن أعمالها مضطربة وعمارتها ناقصة ولم تعمر أسواقها ثالث سنين والوالي عليها 
وعلى أعمالها عم الخليفة أبو العباس السفّاح إسماعيل بن علي الذي بقي عليها إلى سنة 

من الطبيعي أن ينقص خراجها ومواردها األخرى بسبب ، وبالتالي ف)م٧٥٩/هـ١٤٢(
  .)٤٠(ذلك

بعدة إجراءات في ) م٧٧٤-٧٥٣/هـ١٥٨-١٣٦(       وقام الخليفة أبو جعفر المنصور 
الموصل والجزيرة من اجل السيطرة على جباية ضريبة الخراج، فقام بإرسال مساحين لمسح 

ل هو إنصاف دافعي الضرائب والتخفيف األرض وتعديل الضريبة عليها، والظاهر في التعدي
  .)٤١(عن كاهلهم

       ونالحظ أن النقص في الخراج ناتج عن االضطرابات السياسية واالقتصادية فيها 
وظهور حركات المتغلبين على الدولة الذي غالباً ما كانوا يقومون هم بجباية الخراج 

، حيث )م٨٢٢/هـ١٧٥(ث سنة ويمنعون وصوله إلى الدولة والعاصمة بغداد، وهذا ما حد
يذكر االزدي انه فيها كسر خراج الموصل، وكان يجبى فيها من البرية عشراً، وما كان 

  .)٤٢(بنينوى والمرج وما بينهما مرابعة يؤخذ من أهلها الربع
     وكان الخوارج تخرج ضد الدولة فال يصل إليها من الخراج إالّ أقّل من الربع، فإذا 

  .)٤٣(فالحين بالخراج احتجوا بأن الخوارج قد جبوه منهمطالبت الدولة ال
     ولهذا نجد أن الخليفة هارون الرشيد حاول معالجة هذه المسألة وحذّر الفالحين من مغبة 
االحتيال على الدولة والتهرب من دفع الخّراج خاصةً وان المنطقة تعد من المناطق الغنية 

زعماء القبائل فيها وناظرهم في هذه المسالة وأوكل بمواردها الزراعية، واجتمع بعدد من 
لهذه المهمة يحيى بن خالد البرمكي الذي قال لهم وانتقدهم في مسألة الخراج بأنهم حين يأتي 

" قطعة قماش قديمة"موعد الحصاد وجباية الغالّت يقومون بوضع قصبة وفي رأسها خرقة 
وطلب " أي الخارج عن السلطة" أخذه ويأخذون المحصول إلى بيوتهم ويقولون أن المارق

منهم عدم المغادرة إالّ في حسم هذه المسالة ودفع الخراج للدولة بالكامل وبدون تالعب أو 
، واضطر إلى حبس عدد منهم، ومن ثم إطالق سراحهم واالتفاق معهم على دفع )٤٤(نقص

شعير خمسة خراج الحنطة على الجريب الواحد من الحنطة سبعة دراهم ونصف وجريب ال
  .)٤٥(دراهم



  
)٨( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†M©a@†‡ÈÛa@æë‹“ÈÛaë@ßbM@kuŠQTSPçOM@Œì¸RPPYâ 

تحالف العطاف بن سفيان األزدي على هارون على الخليفة ) م٨٢٤/هـ١٧٧(     وفي سنة 
هارون الرشيد، وكان من فرسان أهل الموصل واجتمع إليه صعاليك الموصل فجبى الخراج 
وحبس العمال وكان معه أربعة آالف ومنع عمال الخليفة هارون الرشيد من الجباية وجبى 
هو الخراج له، وكان من يعاونه من كبار القادة عبدالعزيز بن معاوية وبيرويه ومنتصر 

  .)٤٦(وغيرهم
      وبقي العطاف متنفذ في مدينة الموصل لمدة سنتين لحين قدوم الخليفة هارون الرشيد 

  .)٤٧(إلى الموصل والقضاء على حركته وهدم سور المدينة من جراء ذلك
 - يحيى بن سعيد الحرشي–ولى الخليفة هارون الرشيد ) م٨٢٨/هـ١٨١(      وفي سنة 

الحرب والخراج في الموصل وعزل محمد بن العباس عن والية الموصل ومنجاب عن 
خراج الموصل وصادر ضياع العطاف ومعاونيه بيرويه ومنتصر وضيعة العطاف في 

إلى نهاية الدولة بابودى وضمها إلى ارض الصوافي التابعة للدولة العباسية وبقية 
  .)٤٨(العباسية

      وضم اليها ضيعة بيروية ومنتصر في الناعور وغيرها من الضياع وتعامل معاملة 
  .)٤٩(الضياع التابعة للخالفة العباسية

      والمالحظ أن يحيى بن سعيد الحرشي والي الموصل في عهد الخليفة هارون الرشيد قد 
أي السنوات التي " وطالب اهل الموصل بخراج سنتين استعمل القسوة في جباية الخراج

مما اضطر قسم كبير من الفالحين إلى ترك ديارهم وأراضيهم لعدم قدرتهم " جباها العطاف
 )٥١( ومنهم أهل باسحاق)٥٠(دفع ذلك فهاجر كثير من أهل الموصل إلى منطقة اذريبجان

  .)٥٢(من بني الحارث بن كعب وخربت المدينة التي كانوا فيها
     وخربت مدن أخرى من اطراف الموصل مثل اهل القادسية من رستان الخازر، وأهل 

ولهذا السبب .  )٥٣(سطرنينه ونسترباذ وهاعلة وباتلى وغيرها من القرى فلم تعمر بعدها
  .)٥٤"(لم يرضوا بمنجاب فجاءهم الحرشي"ضرب الناس في الموصل مثالً مشهوراً فقالوا 

مليون درهم " ٦"اصرين لألحداث أن الحرشي جبى من أهل الموصل      وذكر أحد المع
 فامر الخليفة بدفعها إلى جاريته )٥٥(فحملها إلى الخليفة هارون الرشيد في مدينة الرقّة

 هلك الناس "إنّأ هللا وإنّا إليه راجعون": قال " الحرشي"فلّما بلغ ذلك والي الموصل " خالصة"
، )٥٦(األموال إلى مملوكه فعلمت بذلك فلم تقبلها شهراً كامالًوالصبيان على يدي وتدفع هذه 

وهنالك رواية نشّك في صحتّها أن هذه الجارية اشترت بقسم من هذه األموال جوهراً نفيساً 
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 فنفخ في لحيته " أي والي الموصل يحيى بن سعيد الحرشي"وسحق في هاون وأحضرته 
  : ولهذا قال الشاعر

  .)٥٧(كما ضاع در على خالصة    ملقد ضاع شعري على بابك

     ومثل هذا العمل ال نعتقد أن خليفة مثل الرشيد يقبله، وليحيى بن سعيد الحرشي قصر 
، ويذكر االزدي أن نفراً بالموصل )٥٩(سور نينوى قريب من الكار األعلى) ٥٨(في لَجفْ

  .)٦٠(من ولده حاكه وهو من أهل خراسان ويعرفون ولده بالحرشيون
   وتعد قوائم الخراج ذات أهمية كبيرة في إعطائها معلومات عن الخراج في العراق   

بصورة عامة والموصل والجزيرة بصورة خاصة وتطور جباية الخراج ومقداره في العصر 
  : العباسي والظروف السياسية واالقتصادية في ذلك الوقت، وهذه القوائم هي

  .)٦١("٨٥٤/ هـ٢٤٠ت " قائمة خليفة بن خياط  .١
  . )٦٢(في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان" م٨٩٧/هـ٢٨٤ت " قائمة اليعقوبي  .٢
  . )٦٣(أيام الخليفة هارون الرشيد" م٩٤٢/هـ٣٣١ت " قائمة الجهشياري  .٣
  . )٦٤(أيام الخليفة المعتصم باهللا" م٩٣٢/ هـ٣٢٠" قائمة قدامة  .٤
  . )٦٥( باهللاأيام الخليفة المعتصم" م١٤٠٥/هـ٨٠٨ت " قائمة ابن خلدون  .٥
  .)٦٦(فترة التسع سنوات" م٩١٢/هـ٣٠٠ت " قائمة ابن خرداذيه  .٦
  . )٦٧(أيام الخليفة المقتدر باهللا" م١٠٥٦/ هـ٤٤٨ت " قائمة الصابي  .٧
  . )٦٨(أيام الرشيد وخراج الموصل" م٩٤٥/هـ٣٣٤ت " األزدي  .٨

م الفتنة بن األمين      ولعل سبب قلّة هذه القوائم هو حرق الدواوين المركزية في بغداد أيا
  .)٦٩(والمأمون وقد حرقت سجالت الدولة ومن ضمنها خراج الدولة لسنوات متعاقبة

     أما في فترة التغلب البويهي فلم تكن هناك دواوين وسجالّت للخراج أصالً فيذكر 
مسكويه أن الدواوين أبطلت أصالً ألن الدولة وجدت نفسها أمام ندرة النقد أن توزع 

الزراعية بشكل إقطاع عسكري، حيث خصصت لكل فرقة عسكرية اراضي معينة األراضي 
  . )٧٠(اخذ منها خراجها كرواتب لهم
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  : وفيما يلي مقدار خراج الموصل والجزيرة في هذه القوائم 

  ت
قوائم 

  الخراج
  مقدار خراج الموصل والجزيرة وأعمالها

 مليون درهم خراج ٤  اليعقوبي  .١
خراج لم يذكر ) ٧١(الموصل
  الجزيرة 

العصر األموي وبداية 
  العصر العباسي

   )٧٢( مليون درهم الموصل٢٤  الجهشياري  .٢
   مليون درهم الجزيرة٣٤

أيام الخليفة هارون الرشيد 
  العباسي

   )٧٣( مليون درهم الموصل٢٤  ابن خلدون  .٣
   مليون درهم الجزيرة٣٤

أيام الخليفة المعتصم باهللا 
  العباسي

كورة الجزيرة وكورة نينوى وكورة المرج : أعمال الموصل   ةابن قدام  . ٤
واقليم باعذرى والحديثة وحزة ولهدرا والمغلة وحبتون 

  .)٧٤( مليون درهم٦,٣٠٠,٠٠٠: والحناية يساوي
ديار ربيعة وكورها بلد وبصربايا ونصيبين ودارا وماردين 

  وكفر توثا وسنجار وراس العين والخابور 
  .)٧٥(ليون درهم م٤,٦٣٥,٠٠٠: يساوي 

 قردى وبازيدي وفيها جبل الجودي وقصبتهما جزيرة ابن عمر 
  .)٧٦( مليون درهم٣,٢٠٠,٠٠٠: يساوي 

  .)٧٧( مليون درهم٤,١٠٠,٠٠٠: كورتا ازن ميافارقين تساوي 
 مليون ٢,٧٥٠,٠٠٠: شهرزور والصافعان وداراباذ تساوي

  .)٧٨(درهم
 ٧,٠٠٠,٠٠٠: تكريت والطيرهان والسن والبوازيج تساوي

  .)٧٩(مليون درهم
ابن   .٥

  خرداذبة
 مليون درهم خراج الموصل ٤

 مليون ٧,٧٠٠,٠٠٠)٨٠(واعمالها
  درهم خراج ديار ربيعة 

  فترة التسع سنوات

   )٨١( مليون درهم الموصل٦,٠٠٠,٠٠٠  األزدي  .٦
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  م٨٢٧/هـ١٨٠جباها الحرشي والي الموصل سنة 
ابن الفقيه   .٧

  الهمداني
  )٨٢( درهم الموصل بما فيها مليون٤,٠٠٠,٠٠٠

الطيرهان، السن، حديثة، مرج جهينة، نينوى، باجلي، المرج، 
بانهدرا، باعذرى، حسن، بانقلى، حزة بانعاش، المعلى، رامين، 

  .الحناية، باجرمي، وبابغيش داسن، كفر كزى
 مليون درهم ديار ربيعة ونصيبين وآرزن وآمد ٧,٧٠٠,٠٠٠

  .)٨٣(ورأس العين وميافارقين
     وعند قراءة هذه القوائم نالحظ أن هنالك اسم تقارب في زمنها وتقارب أيضاً في قيمة 
الخراج بالنسبة للموصل ومنطقة الجزيرة، فقائمة اليعقوبي يرجع تاريخها إلى زمن الخليفة 

  .معاوية بن أبي سفيان
الحظ أن خراج       أما قائمة قدامة بن جعفر فيرجع زمنها إلى عصر الخليفة المأمون فن

 وهذا راجع إلى االستقرار )٨٤(الموصل والجزيرة عاٍل جداً مقارنة بقائمة ابن خرداذبة
السياسي للبالد، فعصر الخليفة المأمون يمثل قمة االستقرار السياسي للبالد، أما فترة التسع 

لخالفة سنوات فتعد من اكثر الفترات اضطراباً من الناحية السياسية واالقتصادية وكادت ا
  .)٨٥(العباسية أن تسقط فيها

      أما قائمة الجهشياري فهي مهمة بالنسبة للعصر العباسي والتي يرجع زمنها إلى عصر 
الخليفة هارون الرشيد، ويبدو من القائمة زيادة كبيرة في خراج والجزيرة مقارنة مع المناطق 

 بلغ خراج الموصل م، حيث٨٢٧/هـ١٨٠ من العراق، ويستثنى هذا سنة )٨٦(األخرى
 مليون درهم جباه والي الموصل الحرشي، وذلك ألن تغلب العطاف على ٦,٠٠٠,٠٠٠

الخراج ومنعه من وصوله إلى الخالفة فنقص بذلك مما اضطر الوالي إلى المطالبة بخراج 
  .)٨٧(سنتين

       أما قائمة ابن خلدون فهي تقترب وتشابه قائمة الجهشياري ويرجع زمنها إلى عهد
  .)٨٨(الخليفة هارون الرشيد، وتقترب من قائمة قدامة في عصر المأمون

      ونالحظ بصورة عامة أن معدل جباية الخراج في العراق بصورة عامة والموصل 
والجزيرة بصورة خاصة يمثل المعدل االعتيادي في حالة االستقرار السياسي واالقتصادي، 

لسياسي واالقتصادي، ونالحظ أن مقدار جباية وهذا يتغير ويهبط في سنوات االضطراب ا
  .)٨٩(الخراج في المنطقة ظل ثابتاً إلى حد ما إلى نهاية القرن الرابع الهجري
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      ونالحظ في القوائم أن موارد الخراج من العراق كانت تجبى بالدرهم بينما موارد في 
 دينار بعد الفتح الشام كانت تجبى بالدينار وكان سعر التبادل هو عشرة دراهم لكل

  .)٩٠(اإلسالمي
      وقد تبين لنا من خالل هذه القوائم مقدار التناقص في الخراج ومدى عالقته باستقالل 

 مليون ٥٣٠(األطراف عن جسم الدولة العباسية، فالخراج أيام الخليفة الرشيد بلغ أكثر من 
، ووصل في عهد ) مليون درهم٣٩٦(، أما في عصر المأمون فبلغ اكثر من )٩١()درهم

 ٢٩١(وفي فترة التسع سنوات وما بعدها إلى )  مليون درهم٣٨٨(الخليفة المعتصم باهللا 
) م٩١٨/هـ٣٠٦(، وتناقص بشكل كبير في عهد الخليفة المقتدر باهللا سنة )مليون درهم
، ولعل السبب في ذلك هو انفصال كثير من األقاليم عن )٩٢() مليون درهم١٤(وحصل إلى 

  .)٩٣(العربية اإلسالمية، ولم يبق لها سوى ما جاور بغداد وجزء من السوادالدولة 
       ورافق انخفاض موارد الخراج زيادة شديدة في األسعار إذ كانت تزداد موارد الجباية 
بصورة مضاعفة حتى تستطيع الدولة أن تغطي نفقاتها والتزاماتها لتتغلب على فرق 

الموظفين، ولكن الذي حدث هو انخفضت الجباية وتضخم األسعار، وزيادة رواتب الجند و
  .)٩٤(الجهاز الحكومي وزادت األسعار

     وكذلك غير أن قوائم الخراج إنها ال تقتصر على المبالغ النقدية التي تفرض على 
األراضي الزراعية فحسب، وإنما كانت هناك موارد أخرى تقدم كهدايا نقدية وعينية، 

خراج شهرة بعض األقاليم ببعض الصناعات والمحاصيل الزراعية وأظهرت لنا قوائم ال
والحيوانية، فاشتهرت مدينة الموصل بإنتاج العسل األبيض، حيث بلغ ما دفعته الموصل في 

  ).٩٦(، مع الخراج)٩٥(ألف رطل) ٢٠(قائمة الجهشياري 
”ßaìaZ@ @

  .٧٢ سورة المؤمنون، آية  -١
  . ٩٤ سورة الكهف، آية  -٢
  . ١٤٦- ١٢/١٤١: القرآن  الجامع ألحكام  -٣
للمزيد انظر غيداء خزنة كاتبي، . ١٤٦ األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص -٤

الخراج منذ الفتح االسالمي حتى اواسط القرن الثالث الهجري والممارسات النظرية، 
  .١٠١-١٠٠ص
  . ٢/٧٥٣:  ابن ماجة، سنن ابن ماجة  -٥
  . ٧/٣٥:  النسائي، كتاب السنن الكبرى  -٦
  . ٧٢و يوسف، الخراج، ص أب -٧
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، غيداء خزنة كاتبي، الخراج منذ الفتح اإلسالمي ٧٧ البالذري، فتوح البلدان، ص -٨
  . ١٠٢-١٠١ الممارسات والنظرية، ص- حتى أواسط القرن الثالث الهجري

  . ٢٥ أبو يوسف، الخراج، ص -٩
  . ٢٣ المصدر نفسه، ص - ١٠
: ، للمزيد انظر ٢/٢٥٢: ، ابن منظور لسان العرب ١٤٦األحكام السلطانية، ص  - ١١

  . ١٠٢غيداء خزنة كاتبي، الخراج منذ الفتح اإلسالمي، ص
  . ٢/٧٩: ، احمد الصوفي، خطط الموصل ١١١أبو يوسف الخراج، ص - ١٢
  .١٩٧ صالح احمد العلي، الخراج في العراق، ص - ١٣
، فالتر هنتس، ٢م١٥٩٢كمقياس لألرض يساوي في أوائل العصور الوسطى : الجريب  - ١٤

  . ٩٦اإلسالمية، ص المكاييل واألوزان 
، فالتر هنتس، المكاييل واألوزان ٢م١٥٩,٢كمقياس لألرض يساوي : القفيز  - ١٥

  . ٩٨اإلسالمية، ص 
  . ١١١أبو يوسف، الخراج، ص - ١٦
- ٢٠٩، صالح أحمد العلي، الخراج في العراق، ص١١٥، ١١٤المصدر نفسه، ص - ١٧

٢١٠ .  
ا يتم اخذ الماء، وهي عبارة عن جذع طول في رأسه مغرفة كبيرة بوساطته: الدوالي  - ١٨

  . ٩/١٦٢: ابن سيده، المخصص 
  .٢١١ ؛ صالح احمد العلي، الخراج في العراق، ص٧٥ الخراج، ص - ١٩
األول : وهي عجلة مائية شبيهة بالناعور إالّ انه اكثر تعقيداً وهو نوعان : الدواليب - ٢٠

  . ٦٢يديره ثور واحد والثاني يديره ثوران، الدوري، تاريخ العراق االقتصادي، ص
، ١/٢٣٥: ما يسقي بالسواني وهي الجمال، الفيروزآبادي، القاموس المحيط : نواضح ال - ٢١

  . ٥٠أبو يوسف، الخراج، ص
للمزيد انظر، صالح احمد العلي، الخراج في . ١١٥-١١٤أبو يوسف الخراج، ص - ٢٢

  .٢١٠العراق، ص
صالح احمد العلي، الخراج في العراق، :  ؛ للمزيد أنظر ٦٠-٥٩ الخراج، ص - ٢٣
  .٢١٠ص
  .٢١١لح احمد العلي، الخراج في العراق، ص صا - ٢٤
  . نفسه - ٢٥
  .٥٩ الخراج، ص - ٢٦
  .٢١١ صالح احمد العلي، الخراج في العراق، ص - ٢٧
وهي مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين وخنيسر : رأس العين  - ٢٨

وفيها عيون كثيرة عجيبة صافية تجتمع كلها في موضع واحد فتصب في الخابور، ياقوت 
  . ١٤-٣/١٣: موي، معجم البلدان الح
: للمزيد انظر . ٣١٥، قدامة بن جعفر، الخراج، ص١٨٢البالذري، فتوح البلدان، ص - ٢٩

محمد جاسم المشهداني، الجزيرة الفراتية والموصل، دراسة في التاريخ السياسي واالداري، 
  .٢٠٨-٢٠٥ص
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 الموصل والشام، وهي مدينة عامرة من بالد الجزيرة على جادة القوافل بين: نصيبين  - ٣٠
  . ٥/٢٨٨: وفيها عدة بساتين، بينها وبين الموصل ستة ايام، ياقوت الحموي، معجم البلدان 

، المشهداني، الجزيرة الفراتية والموصل، ٢/٢٢٢: اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي  - ٣١
  .٢٠٩-٢٠٨ص
بين الموصل إلى راس عين نحو بقعاء الموصل ونصيبين ورأس عين : ديار ربيعة  - ٣٢

ر والخابور جميعه وما بين ذلك من المدن والقرى وربما جمع بين ديار بكر وديار ووتيس
  . ٢/٤٩٤: ربيعة وسميت كلها ديار ربيعة، ياقوت الحموي، معجم البلدان

، جاسم صكبان علي، الحياة الريفية في الجزيرة ١٥٧األزدي، تاريخ الموصل، ص - ٣٣
، ١٥٣، ص١٩٨٥، ٢٦عربي، العدد الفراتية في القرن األول الهجري، مجلة المؤرخ ال
  . ٣٢٦-٣٢٤غيداء خزنة كاتبي، الخراج منذ الفتح اإلسالمي، ص

  . ٢/٧٨: احمد الصوفي، خطط الموصل  - ٣٤
  . ٧٣، فاروق عمر فوزي، موسوعة الموصل، ص٢٢٧االزدي، تاريخ الموصل، ص - ٣٥
  . ٢١٧، غيداء خزنة كاتبي، الخرج، ص٢٠٢المصدر نفسه، ص - ٣٦
لماجود احمد السلمان، الموصل في العهدين الراشدي ، عبدا٢٩٣المصدر نفسه، ص - ٣٧

  . ٩٢واألموي، ص
  . ٣٩أبو يوسف، الخراج، ص - ٣٨
  . ٧٨احسن التقاسيم في معرفة األقاليم، ص - ٣٩
  .١٦١- ١٥٢األزدي، تاريخ الموصل، ص - ٤٠
  . ٢١٧غيداء خزنة كاتبي، الخراج منذ الفتح اإلسالمي، ص - ٤١
  . ٢٧٦-٢٧٥تاريخ الموصل، ص - ٤٢
  . ٥٧٦- ٥٧٥صاالزدي، تاريخ الموصل،  - ٤٣
  . ٢٨٠-٢٧٩المصدر نفسه، ص - ٤٤
نفسه، للمزيد انظر، سوادي عبد محمد، االحوال االجتماعية واالقتصادية في بالد  - ٤٥

  .٤٥٨- ٤٥٢الجزيرة الفراتية، ص
  .نفسه - ٤٦
  .نفسه - ٤٧
  . ٢٨٧المصدر نفسه، ص - ٤٨
  . نفسه - ٤٩
معناها بيت النار، وهو اقليم واسع ومشهور ومدائنها تبريز وتستقل ببالد : أذريبجان  - ٥٠
  . ١/١٢٨: لدليم، الغالب عليها الجبال، بلد واسع، ياقوت الحموي، معجم البلدان ا
من قرى الموصل، وهي مدينة من نواحي نينوى شرقي دجلة، وتسمى حالياً : باسحاق  - ٥١
  . ١/٣٢٤: ، ياقوت الحموي، معجم البلدان )باعشيقا(
  . ٢٨٧االزدي، تاريخ الموصل، ص - ٥٢
  . ٢٨٧المصدر نفسه، ص - ٥٣
  . نفسه - ٥٤
مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثالثة ايام معدودة في بالد : ةّ الرق - ٥٥

  . ٥٩- ٣/٥٨: الجزيرة ألنها من جانب الفرات الشرقي، ياقوت الحموي، معجم البلدان 
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  . ٢٨٨االزدي، تاريخ الموصل، ص - ٥٦
  . نفسه - ٥٧
  . ٦/٦٣٦معناه سرة الوادي، الفيروزآبادي، تاج العروس، : لجف  - ٥٨
 قرية مقابل الموصل من شرقيها قرب دجلة ينسب اليها أبو محمد الفتح :الكار االعلى  - ٥٩

  . ٤/٤٢٨: بن سعيد الكاري الزاهد، ياقوت الحموي، معجم البلدان 
  . ٢٩٣االزدي، تاريخ الموصل، ص - ٦٠
  . ٢/١٦٩: تاريخ اليعقوبي  - ٦١
، تحسين حميد مجيد، دراسة لقوائم خراج الدولة العربية ٧١تاريخ خليفة بن خياط، ص  - ٦٢
-١٠٢، ص١٩٨٥، ٢٦إلسالمية إلى نهاية القرن الرابع، مجلة المؤرخ العربي، العدد ا

١٠٣ .  
  . ٢٩٠-٢٨٨الوزراء والكتاب، ص - ٦٣
غيداء خزنة كاتبي، الخراج : للمزيد انظر . ٢٥٢- ٢٥٠الخراج وضاعة الكتابة، ص - ٦٤

  .٢٢٠-٢١٦منذ الفتح االسالمي، ص
  . ١٨١-١٧٩المقدمة، ص - ٦٥
   .٢٥٠-٢٤٩المسالك والممالك، ص - ٦٦
  . ٢٣-٢٢رسوم دار الخالفة، ص - ٦٧
  . ٢٨٧تاريخ الموصل، ص - ٦٨
تحسين حميد مجيد، دراسة لقوائم خراج الدولة العربية االسالمية إلى نهاية القرن  - ٦٩

  . ١٠٢، ص١٩٨٥، ٢٦الرابع، مجلة المؤرخ العربي، العدد 
  . ٧٠- ٢/٦٩: تجارب االمم  - ٧٠
  . ٢٣٤-٢/٢٣٣: تاريخ اليعقوبي  - ٧١
  . ٢٥٤الوزراء والكتاب، ص - ٧٢
  . ١٨٠-١٥٦مقدمة، صال - ٧٣
غيداء خزنة كاتبي، الخراج :  ؛ للمزيد انظر ٢٤٦- ٢٤٠الخراج وصناعة الكتابة، ص - ٧٤

  .٢٢٥منذ الفتح االسالمي، ص
  نفسه - ٧٥
  نفسه - ٧٦
  نفسه - ٧٧
  نفسه - ٧٨
  نفسه - ٧٩
  . ٥٩، ١٥، ١٤، ٧المسالك والممالك، ص - ٨٠
  . ٢٨٧تاريخ الموصل، ص - ٨١
  . ١٣٣-١٣١مختصر كتاب البلدان، ص - ٨٢
  نفسه - ٨٣
  . ١٥ ،١٤المسالك والممالك، ص - ٨٤
، تحسين حميد، دراسة لقوائم ٣٩فاروق عمر فوزي، عصر الفوضى العسكرية، ص - ٨٥

  . ١٠٢، ص٢٦الخراج، المؤرخ العربي، العدد 
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  . ٢٥٤الوزراء والكتاّب، ص - ٨٦
  . ٢٨٧األزدي، تاريخ الموصل، ص - ٨٧
  . ١٨٠-١٥٦المقدمة، ص - ٨٨
  . ١١٠جهادية القره غلّي، العقلية العربية، ص - ٨٩
  . ١١١-١١٠المرجع نفسه، ص - ٩٠
سين حميد، دراسة لقوائم خراج الدولة العربية اإلسالمية، مجلة المؤرخ العربي، تح - ٩١

  . ١٠٣، ص٢٦العدد 
  . المرجع نفسه - ٩٢
  .  نفسه - ٩٣
  . نفسه - ٩٤
غم في هذا العصر، فالتر هنتس، المكاييل واألوزان ٨١٢,٥أي يساوي : رطل  - ٩٥

  . ٣٠اإلسالمية، ص 
، احمد ١٠٤راج، ص، تحسين حميد، دراسة لقوائم الخ١٠١الوزراء والكتاب، ص - ٩٦

@.١٠٩غلّي، العقلية العربية، ص ، جهادية القره٢/٨١: الصوفي، خطط الموصل @
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†@NïubjÈÛa@æìãˆ@æìîß*@ @
@ @

szjÛa@˜ƒÜß 

-٥٢١( قلعة الموصل في العـصر االتـابكي      يتناول البحث الكشف عن اهم نواب ادارة            
، اذ اصبحت قلعة الموصل في هذه الفترة مـن اهـم الوحـدات              ) م١٢٣٤-١١٢٧/هـ٦٣١

االدارية والعسكرية والتي وقعت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن المدينة ، وكان الذي يتولى              
تي تعني نائب القلعة،    وال)  دزدار القلعة (ادارة القلعة موظف اطلقت عليه المصادر التاريخية        

 وكان له دورا كبيرا     .، ويعين هذا النائب من قبل حاكم الموصل االتابكي        )مستحفظ القلعة (او  
في ادارية القلعة من حيث الدفاع عن المدينة ضد االخطار الخارجية ، اذ يقوم بشحن القلعـة       

سه في سبيل اعادة    بالرجال واالسلحة في سبيل مواجهة هذا الخطر ، واحيانا يقود الجيش بنف           
منطقة ما كانت تابعة اداريا للموصل ، وتعطى له صالحيات واسعة ، ولم تقتـصر وظيفـة                 
النائب على ادارة قلعة الموصل فقط ، وانما معظم القالع التي كانت تابعة اداريا للموصـل                

ـ       ....مثل قلعة كواشى ، وقلعة العمادية ، وقلعة عقر الحميدية          ذا الخ، وبلغ عدد من تـولى ه
المنصب في عصر الدولة االتابكية ستة نواب ، كان من  ابرزهم جاهد الدين قايماز ، وبدر                 

 .الدين لؤلؤ 
Abstract: 
     This study is  an attempt to explore the history of the most important 
administration agents Al-Mosul Castle during the Atabic-era (1127-1234 
AC./521-631 AH.), When the Mosul Castle had become one of the most 
important military and administrative units that was employed by the  
Atabic Mosul rule to run the castle  was called "Dizdar Al Qal'a" which 
means the agent of the Castle or (the protector of the Castle) .This agent 
plays a crucial role in running  the Castle and defending the city from 
foreign attacks . He, thus, supplies the Castle with soldiers and weapons 

                                           
 .مركز دراسات الموصل/ مدرس  *
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to defeat any attacks, and he some times lead the army himself so to get 
back an occupied region that Was within the Mosul district . therefore, 
the agents of the Castle was given so many privileges . This from of 
ruling was not restricted to Mosul- Castle only but it involved all the  
Castle that were directly linked to Al-Mosul . Among these Castles were 
Qal'at –Kawashi'  Qal'at Al 'imadiyya, Qal'at-'Aqril Hamediyya …..etc..  
     The history provides tgat six persons got this position of the Castle – 
agents ; tge most prominent of were Mujahidil Din Qaimaz and Badil-
Din Lulu.          

òß‡Ô¾a@ @

     القلعة بناء قديم تنشأ عادة ألغراض عسكرية دفاعية، فمدينة الموصل كانـت باألصـل              
وهـو  ) تل قليعات (عبارة عن حصنين الحصن الغربي حيث بناه اآلشوريون على تل يدعى            

، والحصن اآلخر هو الحصن الشرقي الذي بني في تل التوبة           )١( في الموصل  لمن اكبر التال  
-٥٢١(، وبرز دور قلعة الموصل في أيـام حكـم الدولـة اآلتابكيـة               )٢(ليعاتالمقابل لتل ق  

 في الموصل، وطبقاً لذلك ظهر منصباً مهما في هذه الفتـرة أال             ) م١٢٣٤-١١٢٧/هـ٦٣١
، وكان عادة ما يعين مـن       )نائب القلعة (أو  ) عةالقلمستحفظ  (أي  ) دزدار القلعة (وهو منصب   

حيات واسعة، حيث لم يكن مـسؤوال عـن إدارة قلعـة            قبل الحاكم اآلتابكي، وتمنح له صال     
الموصل فقط، بل القالع التابعة إداريا للموصل، وكانت له صالحية قيادة الجيش في بعـض               
األحيان، خاصة عندما يتطلب األمر منه استرجاع قلعة ما، كان قد استولى عليها طرف مـا                

 أهمية موضوعنا هذا، فـي      من األطراف التي كانت في صراع مع الموصل، ومن هنا تأتي          
 الذي لعبوه فـي إدارة      يالتعرف على ابرز نواب قلعة الموصل، والدور العسكري  والسياس         

القلعة، والتعرف على ابرز الصالحيات التي كانت تعطى لهم، ثم اثر ذلك على حكام الدولة               
ية منها مـثال    لذا قسم البحث إلى عدة نقاط أساس      . اآلتابكية في الموصل والدول المجاورة لها     

إعطاء لمحة موجزة عن القلعة، من حيث وصف موقعها الجغرافي، وزمـن إنـشاءها، ثـم             
  .الطريقة التي يتم بها إدارة القلعة، وأخيراً ذكر النواب الذين قاموا بإدارتها

  
@ @
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òÈÜÔÛa@Ñ–ëZ@ @

 ،)٣(الميـدان  كبريت شمال على دجلة وعين التي تشرف األرض على  قلعة الموصل       تقع
ـ ٦١٤ت(د وصفها الرحالة ابـن جبيـر        وق عنـد زيارتـه الموصـل سـنة        ) م١٢١٧/هـ
 ينتظمها سـور   البلد قلعة عظيمة قد رص بناؤها رصاً         أعلىوفي   ":قائالً) م١١٨٤/هـ٥٨٠(

عتيق البنية مشيد البروج وتتصل به دور السلطان وقد فصل بينهما وبين البلد شارع متـسع                
  .)٥(المعروفيحيط بها سور هو غير سور الموصل وكان  .)٤("أسفله إلى البلد أعلىمن 

bèàça@åß@laìia@ñ‡Ç@òÈÜÔÜÛ@æb×ëZ@ @

ويؤدي من القلعة الى الميدان، وكان يقابل الغرب،أي انه يقابل البـاب الغربـي              : باب القلعة 
  .)٦(والمعروف بباب سنجار

، )٧(وهو من امنع ابوابها، ويؤدي من القلعة الى النهر من جهـة عـين كبريـت               : باب السر 
 حصار صالح الـدين االيـوبي       أثناء األثير عند الحاجة، وقد جاء ذكره لدى ابن         إالواليفتح  

ان مجاهد الدين اخرج فـي بعـض الليـالي          : فقال) م١١٢٨/هـ٥٧٨(لمدينة الموصل سنة    
جماعة من باب السر الذي للقلعة ومعهم المشاعل فكان احدهم يخرج من الباب وينزل الـى                

  .)٨("كبريتدجلة مما يلي عين 
حيث حاصر الموصل القائد المغولي     ) م١٢٦١/هـ٦٦٠(     وبقيت القلعة عامرة حتى ستة      

سنداغو  في هذه السنة، ونصب عليها المنجنيقات، وشدد المغول الحصار علـى مـن فـي                 
ولم تزل بقاياها تعرف اليوم     .  والنار، فهدموا القلعة وقتلوا من فيها      باألحجارالقلعة، ورموها   

  .)٩()باشطابيا(باسم 
 حكـم الدولـة      كانت في زمن   وال نعرف بالتحديد تاريخ بناء القلعة، لكن أول ذكر لها               

، )١٠()م٩٨٨/هـ٣٧٨(في الموصل، وذلك في سنة      ) م١٠٩٥-٩٩٠/هـ٤٨٩-٣٨٠(العقيلية  
عند حديثـه عـن     )م١٠٥٨/هـ٤٥٠(وهناك إشارتين وردت لدى ابن األثير األولى في سنة          

يش بن بدران العقيلي اللذين هاجمـا الموصـل بعـد أن فارقهـا إبـراهيم                البساسيري وقر 
ينال،فاستولوا على المدينة لكن القلعة لم يستطيعوا السيطرة عليها فحاصـراها مـدة أربعـة               

ولما فارق ابراهيم الموصل قصدها البساسيري وقريش بن بدران وحاصـراها فملكـا             "اشهر
، ولـم   "... وجماعة من العسكر فحاصراها أربعة اشهر      البلد وبقيت القلعة وبها الخازن واردم     

دران بن  يرحال عنها إال بعد أن خاطبهما صاحب اربل فخرجوا من القلعة أي البساسيري وب             
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 الذي كان يتولى قلعة الموصل       عندما ذكر أن   )م١١٠٦/هـ٥٠٠( سنة   الثانية في و. )١١(عقيل
 ،)١٢(القلعـة عليـه مـستحفظ   في عصر الحاكم السلجوقي جكرمش هو غزغلي والذي اطلق   

 كان جاولي مستحفظاً لقلعة الموصل من قبـل اق          عندما) م١١٢٧/هـ٥٢١( في سنة    وكذلك
ـ ٥٤١-٥٢١( قبل أن يتولى عماد الدين زنكـي         سنقر البرسقي   إدارة  )م١١٤٦-١١٢٧/هـ

 .)١٣(الموصل

سس  وخاصة في عهد مؤاالتابكي، وبعدها تردد ذكر القلعة عدة مرات خالل العصر      
ويمكن القول أن المصدر األساس الذي زودنا . )١٤(الدولة االتابكية عماد الدين زنكي

الكامل في "بمعلومات وافية عن القلعة والذي كان يديرها في عصر الدولة االتابكية هو كتابي
" الباهر"للمؤرخ ابن األثير، الذي ألف كتاب " الباهر في الدولة االتابكية"وكتاب " التاريخ
اص بتاريخ الدولة االتابكية وحكامها،  فانه من دون شك مصدراً اولياً لنواب القلعة، ثم والخ

اصبح فيما بعد مصدر معلومات لمعظم المصادر التي أرخت للدولة االتباكية في الموصل 
الروضتين في تاريخ الدولتين النورية "في كتابه ) م١٢٦٦/هـ٦٦٥(مثل المؤرخ أبي شامة 

  ".والصالحية 
a†gòÈÜÔÛa@ñŠZ@ @

كانت الوظيفة الرئيسية التي تؤديها القلعة هي عسكرية بالدرجة االولى، حيـث فيهـا                    
يتـولى    الذي كان، ومهمتها الدفاع عن المدينة ضد أي خطر خارجي، و         )١٥(الجنود والعساكر 

صاحب  او   )١٦( الدزدار  عدة تسميات منها    التاريخية  القلعة موظف اطلقت عليه المصادر     ادارة
وهو من اهم المناصب     عادة من قبل صاحب الموصل،       ه، وكان يتم تعيين   )النائب(أو   القلعة،

 والتي استمرت حتى نهاية  الحكم السلجوقي للموصل، وبداية الحكم االتابكي     التي ظهرت اثناء  
  .هذه الدولة

 بها،   ولم تشر المصادر التاريخية إلى مهام هذا الموظف بالتفصيل، واألعمال التي كلف                
 يدير شؤون الموصل وبقية أجزاء اإلمارة نيابة        أنوتكتفي باإلشارة إلى انه كان على النائب        

، واإلشراف عليها عسكرياً، مثل قيامه بتحـصين     )١٧(عن صاحب الموصل عند غياب األخير     
، وحفر خنادقها، واعداد العساكر، عند قيام اية جهة باالعتـداء علـى الموصـل،      )١٨(المدينة

 لمحاربة جهة ما تتعرض لمدينة الموصل بـصورة         )١٩(نه كان يخرج بجيش الموصل    وحتى ا 
  .)٢٠(مباشرة أو غير مباشرة،كما كان يقوم بجباية الضرائب، وجمع األموال
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حيث     وهناك وظيفة اخرى وهي النقيب ولم تحدد المصادر التاريخية طبيعة هذه الوظيفة             
وهـي الـسنة    ) م١١٤٤/هـ٥٣٩( في سنة    فة وذلك انفرد المؤرخ ابن األثير بذكر هذه الوظي      

التي قتل فيها نصير الدين جقر صاحب قلعة الموصل في عهد عماد الدين زنكي،حيث ذكـر                
وكان بقلعة الموصل نقيب اسمه حسن،فلما قتل نصير الـدين،اغلق بـاب القلعـة              :" ما نصه 

انت تاتي في االهميـة     ، ويمكن القول أن وظيفة النقيب ك      )٢١("وجمع االجناد عنده في حفظها      
      .بعد منصب دزدار القلعة، حيث يتولى مهمة حفظ القلعة في حالة غياب الدزدار او قتله

  ذات وظيفة عـسكرية         ومن هنا نستطيع القول أن القلعة كانت بحد ذاتها مؤسسة إدارية          
 شؤونها، وتشكل مركز الدفاع عن المدينـة بمـا تـضم مـن الجنـد              لها موظفوها يديرون    

بهذا الصدد عند حديثه عـن      ) م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت  ( فقال ابن الشعار الموصلي      ،)٢٢(والسالح
 يتولى كتابة الرقـاع إلـى القـرى         القلعة،األديب يحيى بن محمد إذ كان األخير موظفاً في          

ـ ٦٠٧-٥٨٩(والنواحي وذلك عندما كان نور الدين أرسالنـشاه بـن مـسعود            -١١٩٣/هـ
، )٢٤(لعة ايضا خزائن صاحب القلعة ايضاً     ويبدو أن في الق   ،  )٢٣(حاكما على الموصل  ) م١٢١١

وكان يسكنها عادة اسرة هذا النائب، وحتى أنها كان فيها سجن، حيث هناك عـدة اشـارات                 
تاريخية اكدت على ذلك، من خالل ذكرها العديد من الشخصيات البارزة التي سـجنت فـي                

-٥٤٤( قطـب الـدين مـودود        القلعة، مثل جمال الدين محمد بن علي االصفهاني وزيـر         
ـ ٥٥٨( الذي قبض عليه سنة      )م١١٦٩-١١٤٩/هـ٥٦٥ وأودع فـي سـجن     ) م١١٦٢/هـ
  .)٢٥(بالقلعة

@òíŠa†⁄a@áèmbîyý–ë@òÈÜÔÛa@laìãòí‹ØÈÛaëZ@ @

 وبالتحديد منذ مجيء عماد الدين إلى       االتابكي، القلعة عدة نواب خالل العصر       إدارة    تولى  
 وقد اختلفـت صـالحياتهم      قبل صاحب أو حاكم الموصل،    الموصل، وكانت تتم التولية من      

الموصل وكان   وحسب الصالحيات التي كان يعطيها له صاحب         آخر،اإلدارية من نائب إلى     
   :لتوليهم وحسب التسلسل الزمني األتيترتيبهم على النحو 

üëaZ@lìÔÈí@åi@‹Ôu@åí‡Ûa@—ã@IURQMUSYçOQQRWMQQTTâZH@ @

 وكان يساعده في حكم الموصل، إدارةماد الدين زنكي عند توليه  نائب يعينه عأول    وهو 
فولى قواعدها نصير الدين دزدارية القلعة  " :بالقول ذلك إلى األثير ابن أشار حيث الموصل،

  .)٢٦(" سائر دزدارية القالعإليهبالموصل وجعل 
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 األعمـال و الموصل   إدارة نائب زنكي في     أصبح      وكان يتمتع بصالحيات واسعة بحيث      
 يقضي  أنبحيث الذي يريد السيطرة على الموصل يجب         ،)٢٧(جميعها والتي تقع شرق الفرات    

  .)٢٨(على نصير الدين جقر اوالً
bîãbq@Z@µØnØi@åi@Ùv×@ïÜÇ@åí‡Ûa@åíŒIUSYM@UVSçOQQTTMQQVXâ@ZH@ @

ن ، وقد عاصر م   )م١١٤٤/هـ٥٣٩( القلعة بعد مقتل نصير الدين جقر سنة         إدارة      تولى  
، وكذلك  )م١١٤٩-١١٤٦/هـ٥٤٤-٥٤١(اتابكة الموصل سيف الدين بن عماد الدين زنكي         

  .قطب الدين مودود بن عماد الدين
 إداريـا  العديد من المناطق التابعـة     إدارة مسؤوالً عن    أصبح     ووصلت صالحياته بحيث    

قـالع  لمدينة الموصل، مثل سنجار، وحران، واربل، وشهرزور، وقلعة عقـر الحميديـة، و    
وأكثر البالد  . وكان هو الحاكم في الدولة    : " وقال ابن األثير بصدد ذلك ما نصه       ،)٢٩(الهكارية

بيده منها اربل وجميع بلد الهكارية وقالعه منها العمادية وبلد الحميدية وتكريـت وسـنجار               
  .)٣٠("وقلعة الموصل هو بها 

 فعند وفاة سيف الدين غـازي       وكانت له الكلمة المسموعة في تعيين احد والة الموصل،            
اتفق كل من جمال الدين الوزير وزين الدين على تمليك الموصـل            ) م١١٤٩/هـ٥٤٤(سنة  

 ر شـهرزو  إلـى خرج بجيشه   ) م١١٥٦/هـ٥٥١(حتى انه في سنة     ،  )٣١(لقطب الدين مودود  
 قلعة إلىوتمكن من القبض على سليمان شاه الذي كان يريد السيطرة على بغداد، وقد سار به           

 لزوم  إلى اصيب بالعمى والطرش، واضطر      أن ة زين الدين  وكانت نهاي  .)٣٢(الموصل وحبسه 
وكـان  "  بالقول   األثيروقد وصفه ابن    ،  )م١١٦٨/هـ٥٦٣( توفي سنة    أن إلىبيته في اربل،    

  .)٣٣(" وبنى مدارس وربطاً بالموصل وغيرها،من اشجع الناس،ميمون النقيبة لم تهزم له راية
brÛbq@Z‡Ûa@‹ƒÏ@|î¾a@‡jÇ@åíIUSVMUVVçOQQVXMQQWQâ@ZH@ @

 القلعة بعد وفاة زين الدين فخر الدين عبد المسيح، من قبل قطـب الـدين                إدارةوتولى       
 قام باعمارها الن زين الدين لم يهتم بالعمارة، فاصبحت القلعة           إدارتها تولى   أنمودود، وبعد   
  .)٣٤(في عهده خراباً

 تـوفي قطـب الـدين       أنيطرة على امور البالد، حيث بعـد            وقد تمكن فيما بعد من الس     
مودود،اتفق مع ابنة حسام الدين تمرتاش وهي والدة سيف الدين الثاني على ابعاد عماد الدين               

 سيف الدين، وبالفعل تم توليته، وهو صـغير         إلى إدارتهازنكي عن والية الموصل، وتسليم      
 اسمه ذلك الن عماد الـدين       إالس لسيف الدين    السن وكان فخر الدين هو الذي يدير البلد، ولي        
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 األمـور ، فهـذه    )٣٥()م١١٧٤-١١٤٦/هـ٥٦٩-٥٤١(عمه نور الدين زنكي      كان مقرباً من  
 الموصـل سـنة   إلـى  األخيـر  عمه نور الـدين فجـاء   إلى االلتجاء إلىدفعت عماد الدين  

لى ذلـك،   فوافق نور الدين ع   اآلمان طلب فخر الدين     أن إلىوحاصرها   ،)م١١٧٠/هـ٥٦٦(
، واقر بنفسه سيف الدين غازي حاكماً عليها، واخرج معه          ته الموصل تحت سيطر   وأصبحت

  . )٣٦( الشام تاركاً الموصلإلىفخر الدين 
bÈiaŠ@Z@µØn“à×@åí‡Ûa@‡ÈIUVVMUVYçOQQWQMQQWTâ@ZH@ @

عنه  دال ينفر  ان   وأمره القلعة نور الدين زنكي، وطلب من سيف الدين          إدارة       وقد واله   
  .)٣٧(ابكثيره وال األموربقليل من 

 ان سـعد الـدين   إلـى  األثير ابن أشارلذا ال نجد لسعد الدين أي صالحيات تذكر، فقط           
خرج مع جيش سيف الدين غازي لغزو الفرنج، لكن في الطريق جاءهم نبأ وفاة نور الـدين                 

  .)٣٨(، فهرب على اثر سماع الخبر)م١١٧٤/هـ٥٦٩(سنة 
bßb‚@ZçbªŒbºbÓ@åí‡Ûa@‡ISYHIUWQMUYUçOQQWVMQQYYâZH@ @

 القلعة،، وكان قبل ذلك مـسؤوالً       إدارةوهو من أهم الشخصيات واشهرها التي تولت               
 مدينـة الموصـل سـنة       إلى من قبل زين الدين بن بكتكين، وانتقل         وأعمالهاعن إدارة اربل    

ـ ٥٧٦-٥٦٥(، وبعدها واله سيف الدين غـازي الثـاني          )م١١٧٥/هـ٥٧١( -١١٧٠/هـ
 اربل، قد كان له اثراً كبيراً       إدارة خبرته السابقة ونجاحه في      أنوالبد    القلعة، إدارة،  )م١١٨٠

 إليـه وفـوض   " : قلعة الموصل، وهذا ما أكد عليه ابن خلكان بالقول         بإدارة أيضافي نجاحه   
ن االتابك سيف الدين غازي مودود صاحب الموصل الحكم في سائر البالد لما رآه من حـس               

  .  )٤٠("...مقاصده
     وقد لعب دوراً كبيراً عندما تعرضت مدينة الموصل للحصار من قبل صـالح الـدين               

 بنفـسه   األمور، حيث اخرج من ماله الخاص كثيراً، ودار         )م١١٨٤/هـ٥٧٨( سنة   األيوبي
 وشارك في المفاوضات التي جرت بين صالح الدين والجانب الموصـلي            ،)٤١( الحصار أثناء
، وحتى أن صالح الدين قرر للمرة الثانية االستيالء علـى           )٤٢( للموصل األوللحصار   ا أثناء

الموصل بعد سماعه نبأ القبض على مجاهد الدين مـن قبـل عـز الـدين مـسعود سـنة                    
  الثالث للموصـل    الكبير في انهاء ازمة الحصار     ثروكان لمجاهد اال   .)٤٣()١١٨٥/هـ٥٧٩(

 عقد صلح نهـائي بـين   إلى والتوصل دين ايضاً، من قبل صالح ال  )م١١٧٢/ هـ٥٨١(سنة  
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وأمنت الدنيا، وسكنت الدهماء، وانحسمت مادة الفتن،       : " بالقول األثير ذلك  ابن   وأكدالطرفين،  
  .)٤٤("وكان ذلك بتوصل مجاهد الدين قايماز، رحمه اهللا

ـ       ت النواب الذين كانوا يتمتعون بصالحيا     أهم     وكان من    ل  واسعة، حيث كانت بيـده ارب
، ودقوقا، وقلعة عقر    وأعمالها شهرزور   أيضا، وتحت حكمه جزيرة ابن عمر، وبيده        وأعمالها
لم يبق له    فانه  ) م١١٩٣-١١٨٠/هـ٥٨٩-٥٧٦ (األول عز الدين مسعود     أما ،)٤٥(الحميدية
 تحريض عز   إلى، مما دفع احد الوشاة      )٤٦( وهي أيضا بيد مجاهد الدين      الموصل وقلعتها  سوى

 فـي الـسجن سـنة       وأودعلى مجاهـد الـدين، وبالفعـل قـبض عليـه،            الدين  للقبض ع   
 إلى ذلك   أدى، وقد   )٤٧(، وعين بدله رجالً يدعى عز الدين محمود زلفندار        )م١١٨٤/هـ٥٧٩(

 البلد سوف يتعـرض     أن عز الدين    رأى، فلما   )٤٨( الموصل مرة ثانية   بأخذطمع صالح الدين    
 توسط له صـاحب همـذان       أنعد  ، ب )م١١٥٨/هـ٥٨٠( سراحه في سنة   إطالقللضرر قرر   
  . )٤٩(وبالد الجبل

   بأنه وقد وصف ،)٥٠()م١١٩٩/هـ٥٩٥( حين وفاته سنة إلىقي في منصبه هذا ب و    
 وبنى الكثير من الربط والجوامع والخانات المعروف، وأرباب األمراءكان من صالحي 

 إليهمجاهدي الذي ، ومن اشهر الجوامع التي بناها هو الجامع الاألنهاروالقناطر على 
  .)٥١(ينسب
b†bZ@ûÛûÛ@åí‡Ûa@Š‡i@IUYUMVSQ@ç@OQQYYMQRSTâZH@ @

 الكبير في القضاء على الدولة      األثر وكان له    تمكناً، وأكثرهم هؤالء النواب    أقوى        كان  
 فقد تم تعيينه من قبل      الموصل، بفعل منصبه كنائب لقلعة      ،)م١٢٣٤/هـ٦٣١(االتابكية سنة   

 بعد وفـاة مجاهـد الـدين        )م١٢١١-١١٩٣/هـ٦٠٧-٥٨٩( األول   شاه رسالننور الدين ا  
  توليه هذا المنصب في عهد نور الدين ارسـالن         أثناء وكانت السلطة الفعلية بيده      ،)٥٢(قايماز
وقد اتاحت الفرصة أمام بدر الدين لؤلؤ ليلعب دورا كبيرا في إدارة أمـور الدولـة                 ،)٥٣(شاه

الفترة، وذلك لضعف هوالء الملوك الذين كان معظمهم صغار         االتابكية في الموصل في هذه      
في السن، فسهل ذلك لبدر الدين السيطرة عليهم، ثم التحكم في أمور الدولة بصورة مباشرة،               

رجـب سـنة    (وهذا ما نجده واضحا بعد وفاة الملك نور الدين ارسـالن شـاه األول فـي                 
-٦٠٧(الملـك القـاهر     ب الملقب عز الدين مسعود الثاني       ومجيء ولده  ،)م١٢١١/هـ٦٠٧
 والذي كان صغيراً في السن حيث كان يبلغ من العمـر عـشر              ،)م١٢١٨-١٢١١/هـ٦١٥
ثـم    عن تنصيب الملك القاهر حيث أجلسه مكان أبيه،        ، إذ كان بدر الدين مسؤوالً     )٥٤(سنوات
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لناصر لدين   الخليفة ا  إلى بدر الدين    أرسل وقد   ،)٥٥( مدبراً لشؤون الدولة    ليكون ين بدر الدين  ع
  األخيـر  بالوضع، فاستجا يطلب منه االعتراف بهذا     ) م١٢٢٥-١١٧٩/هـ٦٢٢-٥٧٥(اهللا  

  .)٥٦(لهذا الطلب

      ولعب بدر الدين دورا كبيرا في الخالفات التي كانت تدور بين أفراد الدولة االتابكيـة               
قبـل  نفسها، ثم مواجهة األخطار الخارجية التي كانت تتعرض لها الموصل وخاصـة مـن               

مظفر الدين وكبوري صاحب اربل، والذي كان في صراع دائم مع الدولـة االتابكيـة فـي                 
الموصل، فمن تلك الصراعات التي حدثت في عهد الملك القاهر هي تمكن عماد الدين زنكي               

  والتي كانت تابعة إلدارة    )٥٧(وهو عم نور الدين من االستيالء على قالع الهكارية والزوزان         
ذلك بعد أن فشل بدر الدين في االستيالء على قلعة العمادية التي كانـت بيـد                ، و )٥٨(الموصل

عماد الدين زنكي، مما دفع األخير في الكتابة إلى قالع الهكارية والـزوزان طالبـا مـنهم                 
مما دفع بدر الدين إلى االتفاق مع الملك االشرف ابن الملك العـادل              ،)٥٩(الدخول في طاعته  

على معظم الجزيرة الفراتية، وذلك لمواجهة خطر عماد الدين زنكي          الذي كان يسيطر آنذاك     
، وذلـك فـي سـنة       )٦٠(لـى بـدر الـدين     ومظفر الدين كوكبوري بعد اتفـاق االثنـين ع        

وكانت النتيجة أن تمكن بدر الدين من هزيمـة عمـاد الـدين زنكـي               ) م١٢١٨/هـ٦١٥(
 الموصلي، وتم الصلح بين بدر      ، وبذلك عادت هيبة العسكر    )٦١(واالستيالء على قلعة الحميدية   

 وفي تلك األثناء توفي     )٦٢(الدين وعماد الدين زنكي بامر من الخليفة الناصر والملك االشرف         
ـ ٦٣٠-٦١٦(ناصر الـدين محمـود      نور الدين، فاجلس بدر الدين مكانه أخاه         -١٢١٩/هـ

 مـن   ، وهنا تجدد الصراع مرة أخرى بين بدر الدين        )٦٣( وكان عمره ثالث سنوات    )م١٢٣٢
جهة وعماد الدين زنكي ومظفر الدين كوكبوري من جهة أخرى، مستغلين صغر سن ناصر              

 اسـتمرت   ا، وهكذ )٦٥(، فقاما بعدة غارات على أطراف الموصل ونهبوا وخربوا بها         )٦٤(الدين
الصراعات ما بين الطرفين كانت نتيجتها مرة لصالح عماد الدين زنكي ومرة أخرى لصالح              

نفس السنة التي توفي فيها الملك القاهر، فقد تمكـن عمـاد الـدين مـن                بدر الدين لؤلؤ في     
، وبالمقابل اسـتولى بـدر الـدين علـى تـل يعفـر سـنة                )٦٦(االستيالء على قلعة كواشي   

  .)٦٧(بمساعدة حليفه الملك االشرف بن الملك العادل) ١٢٢٠/هـ٦١٧(

كارية والـزوزان   أن أرسل أهالي قالع اله    ) م١٢٢١/هـ٦١٨(   وحدث تطور مهم في سنة      
التي كانت تحت سيطرة عماد الدين زنكي بعد رؤيتهم سوء معاملة عماد الدين زنكي لهـم،                
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فشاور بدر الدين لؤلؤ الملك االشرف في ذلك، فوافق األخير شريطة تعويضه بقلعة جديـدة               
ـ ٦١٩( سنة   )٦٩(، وتمكن بدر الدين لؤلؤ االستيالء على قلعة شوش        )٦٨(بنصيبين ) م١٢٢٢/هـ

  .)٧٠(ي كانت لعماد الدين زنكي أيضاالت

    وعلى الرغم من هذه االتفاقيات إال أن مظفر الدين كوكبوري ظل في صراع مستمر مع               
من الـسير إليهـا     ) م١٢٢٤/هـ٦٢١(بدر الدين لؤلؤ لالستيالء على الموصل، إذ تمكن سنة        

ذ قـام بإحكـام     وحصارها، لكن بدر الدين لؤلؤ بذل جهداً كبيرا في إفشال هذا الحـصار، إ             
المدينة، ووضع الجند على أسوارها، وظهار آالت الحصار، فلما رأى مظفر الـدين عـدم               

  .)٧١(قدرته على السيطرة على المدينة رحل عنها

استولى بدر الدين لؤلؤ على قلعتـي العماديـة وهـروز           ) م١٢٢٥/هـ٦٢٢( وفي سنة       
 األخير قد سلمهما إلى بدر الدين سنة        واللتين رجعتا إلى طاعة عماد الدين زنكي بعد أن كان         

استرجعهما بدر الـدين لؤلـؤ مـرة        ) م١٢٢٥/هـ٦٢٢(فلما كانت سنة  ) م١٢٢٨/هـ٦١٥(
  .      )٧٢(أخرى

      وحاول مظفر الدين كوكبوري حصار الموصـل مـرة أخـرى وذلـك فـي سـنة                 
أسـرع  فبادر بدر الدين لؤلؤ االستنجاد بالملك االشرف مرة أخـرى، ف          ) م١٢٢٦/هـ٦٢٣(

، فخـاف   )٧٤( فماردين التي قام بتخريبها ونهبها     )٧٣(بالسير إلى حران، ثم غادرها إلى دنيسر      
الملك المعظم عيسى من يسيطر الملك االشرف على ماردين، فأرسل إليـه فـي أن يتـرك                 

وبهذه العملية خربـت إعمـال الموصـل        . )٧٥(ماردين على أن يرحل هو عن حمص وحماه       
وعاد كل منهم إلى بلده، وخربت إعمال الموصـل،         : " ألثير ما نصه  وماردين، إذ ذكر ابن ا    

وأعمال ماردين بهذه الحركة، فإنها كانت أجحف بها تتابع الغالء وطول مدته، وجالء أكثـر               
  .)٧٦("أهلها، فأتتها هذه الحادثة فازدادت خرابا على خراب

من أخر حاكم اتابكي    لص  تخبالموصل وأعمالها، ال  واستمر بدر الدين في سياسة تحكمه             
ـ ٦٣١(وهو ناصر الدين محمود بن القاهر عز الدين مسعود فأعلن وفاته سنة            ) م١٢٣٣/هـ

، وأرسل إلى الخليفة العباسي المستنصر      )٧٧(فاعلن نفسه حاكماً على الموصل بعد ناصر الدين       
يفة يطلب منه تقليده حكم الموصل وأعمالها،فاقره الخل      ) م١٢٤٢-١٢٢٦/هـ٦٤٠-٦٢٣(باهللا  

  .، ثم أسس إمارة موصلية جديدة استمرت لسنوات طويلة جدا)٧٨(على ذلك
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      يمكن القول أن وظيفة نائب الموصل في قلعة الموصل أعلى وظيفـة فـي االتابكيـة                
واخطرها، فكان للقائم بها سلطات واسعة يخولها له اتابك الموصل، وكان في معظم االحيان              

، ودليل ذلك انه كان يتولى قيادة العساكر عند تعرض المدينة لخطـر             الحاكم الفعلي للموصل  
خارجي، او انه يقودها عندما يراد اخضاع منطقة ما للموصل، وكان يؤخذ بنظر االعتبـار               
رايه من قبل حاكم الموصل، ولربما أن الصالحيات الواسعة التي اعطيت له كانت ناتجة عن               

ائم عن المدينة، او انه كان ضعيف، بحيـث تتـاح           كون حاكم الموصل االتابكي في غياب د      
الفرصة لنائب الموصل في التحكم بالبالد، عندما كان الحـاكم قـوي نجـد انـه اليتمتـع                  
بصالحيات واسعة كما في عهد عماد الدين زنكي، ولكن في معظم االحيان يـتمكن حـاكم                

 بنائب جديد، وعلـى     الموصل من القضاء على سلطة هذا النائب اما بعزله، أو حبسه، وياتي           
كل حال كان لنائب الموصل دوراً كبيرا في حفظ المدينة، وهذا ما نالحظه لدى مجاهد الدين                
قايماز الذي دافع على المدينة عند اراد صالح الدين االيوبي السيطرة على المدينـة لـثالث                

ـ                 وى مرات، وقلعة الموصل وتحصيناتها كانت قد لعبت دورا كبيرا في ذلك، لكـن كـان أق
هوالء النواب هو بدر الدين لؤلؤ الذي استغل الظروف السياسية التي حصلت في اخر ايـام                
حكام الدولة االتابكية واستطاع ان ينصب نفسه حاكما على المدينة وذلك بعد ان انهى سيطرة               

  .الحكام االتابكة على الموصل
a”ßaìZ@ @
رسـالة  (اسة االحوال الحضرية فـي الموصـل   مصدراً لدر األثيرالكامل البن   : ميسون ذنون العباجي  )١(

  .١٢٦ص، )١٩٩٦ماجستير قدمت إلى جامعة بغداد،كلية التربية للبنات،غير منشورة، 
  .المرجع نفسه والصفحة) ٢(
  .١/٣٣٠،)١٩٨٢بغداد،المجمع العلمي العراقي،(تاريخ الموصل، : سعيد الديوه جي)٣(
يروت، دار الكتاب اللبنـاني، القـاهرة، دار الكتـاب          ب(الرحلة،  : ابوالحسين محمد بن احمد بن جبير     ) ٤(

  .١٦٨-١٦٧، ص)ت.المصري، د
  .١/٣٣١تاريخ الموصل، : الديوه جي) ٥(
  .المرجع نفسه والجزء والصفحة) ٦(
  .المرجع نفسه والجزء والصفحة) ٧(
كـر،  بيـروت، دار الف   (الكامل فـي التـاريخ،      : األثيرعز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم بن          ) ٨(

١١/٤٨٦، )١٩٧٨.  
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مجموعـة   موسوعة الموصل الحـضارية      ،"الموصل في عهد االدارة االتابكية      : " عبد المنعم رشاد  ) ٩(
  . ٢/٢٠٥، )١٩٩١الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر،  (باحثين،

، )١٩٨٢جامعة الموصل،دار الكتب للطباعة والنـشر،     (بحث في تراث الموصل،   : سعيد الديوه جي  ) ١٠(
     .٨٥ص

  .٩/٦٣٩الكامل، : األثيرابن ) ١١(
  .٢٣٩ /١١المصدر نفسه،) ١٢(
: اعـداد : وفيات االعيان وانباء ابنـاء الزمـان      : ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن خلكان        ) ١٣(

  .١/٣٤٧،)١٩٩٨، بيروت، دار احياء التراث العربي، ١ط(رياض عبد اهللا عبد الهادي ، 
  .١٠٥الكامل، ص: العباجي) ١٤(
  .١١/١٠١الكامل،: ابن األثير) ١٥(
)١٦ ( االلف راء لفظ اعجمي معناه حـافظ        د بضم الدال وسكون الزاي وفتح الدال المهملة وبع        :زدارالد 

الباهر في : األثير عز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم بن      .القلعة وهو الوالي والذي يعني حافظ القلعة      
  .٣٥، ص)١٩٦٣القاهرة، دار الكتب الحديثة، (ادر احمد طليمات، عبد الق: الدولة االتابكية،تحقيق

  .  ١٨١-٢/١٨٠ ، موسوعة الموصل،"الموصل في عهد االدارة االتابكية: " رشاد)١٧(
  .٢/١٨٠المرجع نفسه، ) ١٨(
  . المرجع نفسه والصفحة)١٩(
  .المرجع نفسه والصفحة) ٢٠(
  .٧٣الباهر، ص) ٢١(
،بيـروت،دار النهـضة    ٢ط: (بكة في الموصل بعد عماد الـدين زنكـي        دولة االتا : رشيد الجميلي ) ٢٢(

  .٢٨٢،ص)١٩٧٥العربية،
مخطـوط  ( قالئد الجمان في شعراء هـذا الزمـان،  : كمال الدين ابي البركات بن الشعار الموصلي      ) ٢٣(

  . ب٣١ورقة /١،)٣٢٦مصور عن نسخة مكتبة اسعد افندي في اسطنبول، رقم 
  .١١/٥٠٠الكامل، : ابن األثير) ٢٤(
  .١١٩الباهر، ص: ابن األثير) ٢٥(
  .٣٥ ؛ الباهر، ص٨/٣٢٤، المصدر نفسه) ٢٦(
  .٧١؛ الباهر، ص١١/١٠٠الكامل، ) ٢٧(
  .١١/١٠٠الكامل، ) ٢٨(
  .١١/٥٦٣المصدر نفسه،) ٢٩(
  .١١/٣٣١المصدر نفسه، ) ٣٠(
  .٩٤ ؛ الباهر ص١١/١٣٩المصدر نفسه،) ٣١(
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  .١٠٩-١٠٨ ؛ الباهر، ص١١/٢٠٧الكامل، )٣٢(
  .١٣٦ص المصدر نفسه،) ٣٣(
  .١١/٣٣٢الكامل، : األثيرابن )  ٣٤(
  .١٤٦ ؛ الباهر ص ١١/٣٥٥المصدر نفسه،) ٣٥(
  .١٥٣-١٥٢المصدر نفسه، ص) ٣٦(
  .١١/٣٦٥الكامل، : األثيرابن ) ٣٧(
  .١١/٤٠٦المصدر نفسه، ) ٣٨(
قب مجاهد الدين الخادم،كـان     وهو ابو منصور قايماز بن عبد اهللا الزيني،المل       : مجاهد الدين قايماز  ) ٣٩(

عتيق زين الدين ابي سعيد علي بن بكتكين والد الملك المعظم مظفر الدين كوكبوري صاحب اربـل،وهو                 
 اربل، وقد نجح في ادارتها، وسار في اهلهـا          إدارة،وفوض اليه   األخيرمن اهل سجستان، وقد تقرب من       

 الموصـل   إلـى مدرسة فيهـا، وقـد انتقـل        سيرة حسنة، وكانت له عدة اعمال عمرانية فيها حيث بنى           
  .٢٧٧-٢/٢٧٦وفيات االعيان،: ابن خلكان: للتفاصيل ينظر. ، وسكن قلعتها،وتولى ادارتها)هـ٥٧١(سنة

  .٢/٢٧٧المصدر نفسه، ) ٤٠(
  ، عمان، مؤسسة ١ط(فالح صالح حسين،: البرق الشامي، تحقيق: عماد الدين االصفهاني الكاتب )٤١(

  .١١/٤٩٩الكامل، : األثير ابن ؛ ٥/٣٥ )١٩٨٧عبد الحميد شومان، 
  .١١/٤٨٦المصدر نفسه، ) ٤٢(
  .١١/٥٠١المصدر نفسه،) ٤٣(
  .١١/٥١٧المصدر نفسه، ) ٤٤(
  .١١/٥٠٠المصدر نفسه، ) ٤٥(
  .المصدر نفسه والجزء والصفحة) ٤٦(
  .١٣٨الباهر، ص؛ ٥٠٠-١١/٤٩٩، المصدر نفسه) ٤٧(
  ١١/٥٠١المصدر نفسه،) ٤٨(
  . ٥٠٤ /١١فسه،  المصدر ن)٤٩(
  .١٢/١٥٣ المصدر نفسه، )٥٠(
  .١٥٤-١٢/١٥٣، ١١/٤٣٤المصدر نفسه،) ٥١(
  .٢/١٨١، موسوعة الموصل،"الموصل في عهد االدارة االتابكية: "رشاد) ٥٢(
  بغداد، مطبعة ،١ط(  امارة الموصل في عهد بدر الدين لؤلؤ،:الرويشديسوادي عبد محمد ) ٥٣(

  . ٢٦، ص)م١٩٧١االرشاد، 
  ، بيروت، دار النفائس، ١ط(تاريخ الزنكيين في الموصل وبالد الشام، :  محمد سهيل طقوش)٥٤(

  .١٩٧، ص)١٩٩٩
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  .٢٠٤الباهر، ص ؛ ١٢/٣٣٤الكامل، : ابن االثير) ٥٥(
  .١٢/٣٣٤الكامل، : األثيرابن ) ٥٦(
   شهاب.ناحية واسعة في شرقي دجلة من جزيرة ابن عمر، فيها قالع كثيرة حصينة:  زوزان)٥٧(

  ، )١٩٥٥ بيروت، ر صادر، دار، داتبيرو(معجم البلدان، : الدين ابي عبد اهللا ياقوت الحموي
١٠/١٥٨.  

  .١٢/٣٣٥الكامل، : ابن األثير) ٥٨(
  .٣٣٧-٣٣٦/ ١٢المصدر نفسه، ) ٥٩(
  .١٢/٣٣٧المصدر نفسه، ) ٦٠(
  .١٢/٣٣٨المصدر نفسه، ) ٦١(
  .المصدر نفسه والجزء والصفحة) ٦٢(
  .١٢/٣٣٩فسه، المصدر ن) ٦٣(
  .المصدر نفسه والجزء والصفحة) ٦٤(
  .المصدر نفسه والجزء والصفحة) ٦٥(
  معجم البلدان، : ياقوت الحموي. قلعة حصينة في الجبال التي شرقي الموصل: قلعة كواشي) ٦٦(

  .١٢/٣٤١، الكامل: ابن األثير. ١٦/٤٨٦
  .١٢/٣٤٣المصدر نفسه،) ٦٧(
  .١٢/٣٤٦المصدر نفسه،) ٦٨(
  معجم : ياقوت الحموي.قلعة عالية جدا قرب عقر الحميدية من أعمال الموصل: لعة الشوشق) ٦٩(

  .١٢/٣٧٢البلدان، 
  .٤١٢-١٢/٤١١الكامل، : ابن األثير) ٧٠(
  .١٢/٤٢٣المصدر نفسه، ) ٧١(
  .٤٤٦-١٢/٤٤٤المصدر نفسه، ) ٧٢(
  ياقوت . فرسخانبلدة عظيمة مشهورة من نواحي الجزيرة قرب ماردين بينهما : دونيسر) ٧٣(

  .٨/٤٧٨معجم البلدان، : الحموي
  .١٢/٤٥٤الكامل، : ابن األثير) ٧٤(
  .المصدر نفسه والجزء والصفحة) ٧٥(
  .المصدر نفسه والجزء والصفحة) ٧٦(
  .٢٢٩دولة االتابكة، ص: ألجميلي) ٧٧(
@.٢٣٠-٢٢٩المرجع نفسه، ص) ٧٨( @
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ïÜ–ì¾a@tëŠì¾a@ÑîÃìm@ @
@ÀIbàäîÛa@òzöaŠH@jÇ@ŠaäÛŠbnÛa@‡@ @

  
  

†@Na@‡jÇ@‡à«@âb“ç*@ @
@ @

szjÛa@˜ƒÜß@ @
غدت معالجة التراث الشعبي سمة بارزة في األدب الحديث منذ بدايات القـرن التاسـع                    

عشر فلم يعد التراث موضوعاً في متحف الماضي بقدر ما أصبح حضوره عالمـة بـارزة                
 هذا التراث من مساحات مـضيئة       ومؤشراً واضحاً النتماء المبدع إلى تراث أمته، بما يحمله        

كان لها دور فاعل في بناء الحياة االجتماعية من جهة، وبما يحمله هذا التراث مـن بـذور                  
يمكن أن تنبت رغم زحمة هذا الحاضر بما سيقدمه المبدع لهذه البذور مـن أرٍض خـصبٍة                 

لحياة االجتماعية  وفضاء مشمس يبعث فيها الحياة، لتكون موضوعاً أثيراً وعنصراً فاعالً في ا           
) رائحـة الـسينما   (وهكذا فعلنا في تناولنا للمجموعة القصصية لنزار عبد الستار           الحاضرة،

 التي اختصت بهـا     واألمكنة واأللفاظالتي تناولت البيئة الموصلية من حيث العادات والتقاليد         
  .ةالمدينة الموصلية استقصاء وتحليال وتفسيرا للظواهر البارزة في هذه المجموع

The treatment of the mosuli Traditions Nazar Abdul- Sattar s 
The Cinema Smell 

Abstract 
         The treatment of folklore has become a prominent feature in 
modern literature at the beginning of the ninetieth century. Folklore was 
no longer an object in the exposition of the past time , its presence has 
become a prominent remark and clear index of the innovator s lightening 
domains that had an influential role in establishing the social life. Thus, 
we studies Nazar Abdu-Sttar s collection of short stories The Cinema 

                                           
 .كلية التربية/  قسم اللغة العربية/  مدرس *
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Smell that tackled the mosuli environment with regard to habits, 
conventions, language and place that were restrictive to mosul city 
thorough  
investigation, analysis and interpretation of the prominent phenomena in 
this collection.       

òß‡Ô¾a@ @

تتناول هذه الدراسة موضوعا من الموضوعات التي تعبر عن اهمية بالغة في        
الدراسات اآلدبية والنثروبولوجية عموما، إذ ما تزال العودة إلى التراث واستقاء ثيماته من 
الموضوعات األثيرة عند األدباء في مقاربة مقصودة لتحقيق التواصل مع التراث من جهة، 

 بارزة كيد الهوية الثقافية لمجتمع ما، فضال عما يمثله هذا التوظيف من عالمةولغرض تأ
على المستوى العالمي بعد محاولة الخروج من الحيز المحلي لتحقيق العالمية التي برزت في 
اآلونة األخيرة عند كتاب الرومانتيكية التي تؤكد على الطابع المحلي في اآلداب االوربية، 

 لمثل هذا نموذجاً "رائحة السينما " زار عبد الستار في مجموعته القصصيةوتمثل محاولة ن
اللغة ومفرداتها، واالمكنة  :التوظيف الذي برزت فيه النكهة الموصلية من خالل ثيمتيم هما

  : الموصلية، لذا فقد تناولت هذه الدراسة هذا الموروث من خالل المحاور اآلتية
ذي اختص بالحديث عن مبررات هذا  والأسباب تناول الموروث الشعبي .١

  .التناول عند موظفيه من األدباء بشكل عام
  :الثيمات اآلتية حيث تم تناولنامكونات الموروث الموصلي في رائحة السينما  .٢

  .حيث تناولنا ألفاظ األشياء، وألفاظ األمكنة، وألفاظ األفعالاأللفاظ : أ
 في المجموعة القصصية وهي األمكنة حيث تناولنا تنوع األمكنة كما تبينتاألمكنة : ب

   .الخاصة، واألمكنة العامة، واألمكنة الدينية، ثم ختمنا الدراسة بنتائج أفرزتها الدراسة
szjÛa@ @

كانت العودة إلى التراث في بدايات القرن التاسع عشر تنطلق من النزعة القومية التي      
 وفي الوقت .يمثل األرض التي ينتمي إليها فهو . حيث العناية بهذا التراث،ينتمي إليها الفرد

 ،الذي تطورت فيه الصناعات وتبلورت فيه الدراسات التي تتناول اإلنسان بما آل إليه وضعه
 غير .)١( نحو اإلنسان في جانبه اآلخرتميلفي هذا الوقت كانت هناك دعوات وميوالت 
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 ،وثيقاً بالموروث بشكل خاص المعقد وليس بدعاً أن تكون القصة العراقية مرتبطة ارتباطاً
 . ومن بعدها الذات الجماعية،وة تشتغل بها الذات الفرديةحظلما يشكل هذا الموروث من 

 من مناحي التجريب في"وهذا التوظيف سمة بارزة في القص الحديث إذ يعد البعض أن 
األسطورية والحكائية والتاريخية – مستوياتهبكل توظيف الموروث ، العراقيةةالقص
فهذه الثيمات المتنوعة تشكل منظومة ثقافية وحضارية ترتد إليها  "الميثولوجية ثم الشعبيةو

الذات الواعية العتبارات مختلفة منها ما هو عملية تواصل واستقاء من الجذور ومنها ما هو 
تحديث في طريقة القص من خالل اعتماد آلية التوظيف لثيمات معينة في الوقت الذي تكون 

 تكون صورة ماضية يراد لها الحضور اآلني ونقلها من ، بداية للمبدع لتعميق رؤاهفيه نقطة
 بفعل ،ٍة على الحضورر بما تمتلكه هذه الثيمات من قد،متحف الماضي الى معرض الحاضر

بمثابة قناع " وبفعل معطيات الرؤية الحاضرة التي يتقدم بها المبدع فهي ،قوتها وأصالتها
لساردة لبلورة نظرٍة ورؤيا جديدة لمجريات الواقع ومواكبة تجليات تتوارى خلفه الذات ا

 وسنقف عند أهم األسباب الداعية إلى الرجوع إلى .)٢("ومؤثرات واقع األحداث الكبيرة
التراث قبل الدخول إلى أنموذج المبدع نزار عبد الستار الذي يمثل عالمةً واضحة في تناول 

   .الموروث الشعبي في قصِصِه
ˆb¾@È“Ûa@tëŠì¾a@aZ@ @
  :ارتباط الموروث بالثقافة  .١

 فهو مرتبط .ما من شكك في أن التراث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بماضي أمٍة من األمم        
بط بها أمة ما فالعودة تبمكونات هذه األمة ومرجعيتها الثقافية فالتراث يرتبط بالثقافة التي تر

تراكم " بالعودة إلى هذا التراث الذي يتكون مما إلى هذه الثقافة في جانبها الماضي يكون
 ،تجارب وخبرات وفنون وعلوم في شعٍب من الشعوب وخالل األزمنة من تقاليد وعادات
 وما من شك في أن )٣("اعي واإلنساني والتاريخي والخلقيوهو جزء من قواِمِه االجتم

 وال يمكن لفرٍد ،صر والمكوناتن هذه العناعالمكون الثقافي لشعٍب ما إنما هو خليطٌ متبلور 
إنما  البد من ارتباٍط أصيل بثقافة أمته " وما أو مبدع أن يتثقف على معطيات الحاضر فقط

 فالمبدع تدعوه .التي يكون التراث بمكوناته اآلنفة الذكر عامالً من عوامل تطورها ونضوجها
ثار األدباء والفنانين فتصبح فعل التراث في آ"العودة إلى التراث للتفاعل والتكون حيث يبرز 

 وهذا ما يفعله )٤("هذه اآلثار محصالً النصهار معطيات التراث وموحيات الشخصية الفردية
 انهم يتفاعلون معه وفق الذات الفردية التي تنظر .معظم المبدعين عندما يواجهون التراث
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مغايرة تتخلق من  وإنما على أساس إنتاج ذات ،الى األشياء ليس على أساس األنا واآلخر
 ومن الطبيعي جداً أن ال نرى تراثاً خالصاً أو ذاتاً خالصة وإنما نجد ،اندماج هذه األنا باآلخر

التراث البد أن يصبغ بوجهة نظـر من يتعامل " إذ أن .تراثاً بلبوس الذات التي تعاملت معه
  .)٥("معه بشكٍل ما
@taÛa@õýÇg@ @

تزازاً به وافتخاراً به ورغبة صادقة في إظهاره إن العودة إلى هذا التراث تمثل اع
ونقلِه من وجودِه الساكن الى الحالة الراهنة التي تتقدم للحياة بأصاِلِة هذا التراث وتميزه الذي 

سبه بفعل تقادم األزمان فمحاولة الكتابة عن هذا التراث هي إعالء له واالرتفاع به لما تاك
 وإذا كان التراث من مكونات تاريخ أمٍة ،دى مستحضرهيعنيه هذا التراث من أهمية بالغة ل

الكتابة تستلهم مكونات هذا التاريخ التراثية التي ال تزال تعيش في وجدان الناس لكي "ما فان 
 فتكتمل دائرة النار ،تستخدمها في أحداث التواصل الحي بين النص اإلبداعي وبين المتلقي

  .)٦("ب النفوس وتضيء الدروبالتي تله
وهذا ما فعله نزار عبد الستار حيث سعى إلى تحديث التراث أو المزاوجة بين التراث       

 من دون أن يسمح بطغيان الهاجس التراثي ،والحاضر من خالل االهتمام بالتراث ورموزه
 فهو يسير باالثنين معاً ليعلن قطيعةً للنظرة التي تأخذ جانباً واحداً على ،على قيمة الحاضر

 يأخذ التراث ،ك باألحداث والوقائع ليدلل على ثنائية قطبيةس فهو يم،نب اآلخرحساب الجا
 علمياً وتقنياً ،ما أنجز في الماضي"إذ ال يزال التراث وهو " آخر  والحاضر قطبامنها قطباً

 سواء أكان ذلك ، انه ذاكرتنا الثقافية عربياً وإسالمياً وإنسانياً،وقيمياً وال يزال حاضراً فينا
  .)٧("ريق الوعي الفكري العاقل أم عن طريق الوعي األسطورين طع

  :تجاوز أزمة الحاضر  .٢

 ال تخلو حياة الفرد والمبدع خصوصاً من أزمة يعانيها بفعل الحاضر المفعم بتعقيدات        
 وإذا كانت العودة إلى التراث عند عالم ،الحياة وتنوعها االجتماعي والسياسي والثقافي

لم اآلثار تنطلق من رغبة في استجالء هذا الماضي ونقله إلى الحاضر لتفاخر االجتماع أو عا
 أو من رغبٍة في تأصيل العامل الحضاري الذي يمتد عمقاً في .به األمة أمام غيرها من األمم

 فان عودة المبدع والفنان تختلف اختالفاً كبيراً فالمبدع قد يرجع إلى التراث ،سالف األزمان
 إال أن في أسرار عودته تلك تكمن عوامل أخرى لها أهمية في نفِسِه .يةليحقق هذه الغا

 إذ .وترتبط بالجانب اإلنساني الخالص أكثر من ارتباطها بالموضوع الحضاري أو األثاري
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 وعندما يرجع المبدع إليه فهو ال يراها مجرداً عن .ال يزال هناك حنين دائم إلى هذا التراث
 وإنما يراه ، الحياة الحضارية وثقافة األمة السالفةحرصل معه المكونات األخرى التي تشك

 فهو يحن إلى هذا الماضي الذي يرى فيه .مع المكونات األخرى من فضاء وشخصيات وآثار
 .أماً رؤوماً تحتضنه في مقابل هذا الحاضر الذي يهدد وجوده وكيانه ويوشك أن يفقده هويته

 األمر الذي ينبغي ،دد الموروث من العادات والتقاليدإحساس بان الحياة الحديثة ته"فهناك 
  .)٨("صر االستمرار في التراث اإلنساني الحفاظ على عن،معه

وهذه العودة هي نوع من إعادة تركيب العالم واستبدال العالم الحاضر بعالٍم متخلق         
ه التراثية فخيبة في الذات أوالً ومعتمٍد أساساً على عالم حلمي شفاف هو الماضي ومكونات

األمل من القدرة على التفاعل مع العالم اآلني ال حل لها إال بنقل الذات إلى الماضي الستلهام 
 فضالً عن أن الماضي بتراثه .معطياته وتكوين هذا العالم في فضاٍء جديد داخل الفضاء العام
لماضي هذه تأتي الرحلة إلى ا"ومعطياته يمثل المطلق المثالي إلنسان الزمن الحاضر فـ 

مبررة كونها تتخذ الموروث كمصٍد حضاري يحمي الذات والواقع من خطر المداهمة 
  .)٩("والتشويه

  :حفظ التراث  .٣

 كما فعل عدد من الكتاب العراقيين ومنهم ،إن إعادة تشكيل الموروث من خالل الفن
زمن ومتغيرات الحياة  هو نوع من الحفظ لهذه المادة التراثية من عاديات ال،نزار عبد الستار

التي قد تأتي على الحافظة وتضعف الذاكرة في أداء مهمتها وهي التذكر واستعادة األحداث 
والشخصيات واألماكن من الحافظة واسترجاعها بين الحين واآلخر والذي يشكل عامالً 

 وعلى الرغم من أن .يضاف إلى آلية التكرار لمفردات هذا الموروث في حفظ هذه المادة
مهمة الحفاظ على هذه الموروثات يقع ضمن مهام األنثروبولوجي الذي يعنى بالتراث 

 أو كما حددها الدكتور ،اته داخل المنظومة الحضارية والثقافية لمجتمع ماضيوأنواعه وتش
على الرغم من كل ما يقال عن تشعب الموضوعات التي تهتم بها ": أحمد أبو زيد بقوله 
 تدور كلها في دائرة محددة أصطلح علماء األنثربولوجيا أنفسهم على األنثربولوجيا فإنها

 بينما يمثل الضلعان …تسميتها المثلث البيوثقافي الذي تمثل قاعدته عالقة اإلنسان بالبيئة 
 على الرغم من ذلك )١٠("ثم عالقة اإلنسان بعالم الغيبيات –اآلخران عالقة اإلنسان باإلنسان

 بل ان مهمته ال تقوم على الحفاظ ، لهذا التراث فنياً يقوم بنفس المهمةإال أن المبدع بتخليده
 بل من خالل تقديمه وفق صورة جمالية تضفي على حقيقة وجوده نكهة ،على الموروث آلياً
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 إذ ان انتماء المبدع الى تراثه ال يقل عن .جمالية تجعله مزروعاً في العقل والشعور معاً
 .في الوقت الذي يكون فيه الموروث كنزاً يتباهى به شعب ما و.انتماء المؤرخ واألثاري

 دور جسمسكون بها"يكون هذا الموروث أمانة تستوجب الحفاظ عليها من قبل المبدع فهو 
الحارس لحماية ذاكرة األمة والدفاع عن تراثها وروحها ضد كل عوامل السقوط واالنهيار 

    .)١١("صف بالوطن من الجهات األربع عالتي ت
 وقد استطاع أن يغطي ،يقدم لنا نزار عبد الستار رؤية جديدة للتراث وكيفية التعامل به     

 وذلك من خالل االنخالع واالنفصال عن ،مساحةً واسعة في مكونات هذا التراث الموصلي
 وهذا االنفصال ،هذا التراث في مشهد يعبر عن ذاٍت ناظرة وذات منظورة هي هذا التراث

قق قدراً أكبر في منظور الصورة التراثية بعيداً عن كون هذه الذات الناظرة عن التراث يح
 وهذا هو حال المبدعين في .مكوناً من مكونات الواقع المستمد وجوده من التراث أصالً
أنهم قد انفصلوا عنه " يرى إذتعاملهم مع التراث كما يوضح ذلك عز الدين إسماعيل 

على بعد بعينِه يمكنهم من رؤيته رؤية أصدق وتمثله تمثالً لكي يقفوا منه مع ذلك ] التراث[
  : وقد تجسدت أهمية هذا الموروث الموصلي عند نزار عبد الستار في محورين  .)١٢("أعمق
@ÞëþaZ@ @
 فهو يحاول تسخير هذا الموروث ،هو ما يعنيه هذا الموروث في حيز اإلبداع األدبي       

 ومن الماضي إلى حيز الحاضر في ، إلى حالة الحركةونقله من حالته الساكنة الراكدة
 فالموروث هنا هو مجمل القيم ، ومن ثم االنحياز به إلى حيز المستقبل،محاولة أولى

 وهذا ما يختلف عن التراث الذي يراه ،ومفردات الحضارة بشتى مفرداتها ومستوى أهميتها
 أما ، في واقعة أو وقائع تاريخيةمفهوم يتصل بالحضارة بعصٍر يتجلّى"خلدون الشمعة بأنه 

الموروث فهو التاريخ الذي ال يختلف أو ال يتطابق مع مفهوم الحضارة في أنه يحتوي على 
 ولهذا ،)١٣(" برهة مهما كانت تافهةة وال يستثني من مجاِلِه أي،فتراٍت من الصعود والهبوط

ات يلة في الوقوف عند جزئ فان المبدع له الحرية كام،فعندما يكون الموروث هو مادة النص
رائحة السينما "أو صغائر قد ال تكون ذات قيمة عند غيرِه وهذا ما وجدناه في مجموعته 

 وقد ،التي تمثل نصاً متميزاً في تكثيف وتوظيف المادة التراثية في حيز اإلبداع القصصي"
 سنحاول ،لموصليةوجدنا أن القاص نزار عبد الستار قد وظّف كماً هائالً من مفردات الحياة ا

  .أن نقف عندها مسلطين الضوء على هذه الظواهر
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@ïãbrÛaZ   
ما يشكله هذا الموروث من قيمة ثقافية وجمالية عند األفراد أو المجموعة التي تنتمي      
 وهذا ما نجده واضحاً في التكثيف الحاصل لمفردات هذا الموروث في مجموعة نزار .إليه

 بغض النظر عن كون هذا التكثيف قد تجاوز القدر المطلوب له ،"رائحة السينما "القصصية 
 إذ أن هذا الحشد الهائل من المكونات التراثية ال تخلو منه صفحة .في النص القصصي أم ال

 مما يدلل على أن عملية استحواذ للذات المبدعة قد حدث وأن الذات ،في مجموعته كلها
 تظللها هذه المكونات فالذات أصبحت متلبسة المبدعة ال تجد مساحة فارغة من دون أن

بالموروث والموروث أصبح جهة موجهة لهذه الذات بما يمتلكه من سطوة وحضور في 
الذات المبدعة التي هي في األصل تنتمي انتماء حقيقياً لهذا الموروث قبل أن تنتمي إليه 

 في هذه المجموعة إبداعياً وفنياً وهو ما يحقق الصدق الفني في أعلى درجات حضوره
   .بالذات

@bàäîÛa@òzöaŠ@À@ïÜ–ì¾a@tëŠì¾a@pbãìØß@ @
يمكن أن نحدد عدداً من المكونات التي كانت سمة بارزة في مجموعة نزار عبد الستار وهذه 

  :المكونات هي 
  األلفاظ )١
  األمكنة  )٢

  .وسنأخذ كل مكوٍن من هذه المكونات ونكشف عن حضوره في النص القصصي
  :األلفاظ  .١

ما يرصد من ألفاظ موصلية قد حفلت بها هذه المجموعة يدلل على قضيتين إن 
   .أساسيتين
المعرفة الشاملة بهذه األلفاظ وقدرة كاتبها على رصدها وانتشالها من الحياة العادية : األولى 

  .إلى الحضور الفني واإلبداعي
هجة لها بعد ثقافي الرغبة في تقديم اللهجة الموصلية إلى القارئ على أنها ل: الثانية 

واجتماعي ولها حضور في الحياة الموصلية بل إن هذه األلفاظ هي سمة المدينة وشكلها 
   . وبها تعرف وتتميز عن غيرها من اللهجات.الجمالي

  :ويمكن تقسيم األلفاظ التي وردت في هذه المجموعة بقصصها السبع الى 
  :ألفاظ األشياء  .أ 
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ال أن ما يميز كثيراً من هذه األشياء هو إطالقها فالراوي يحدثنا عن أشياء كثيرة إ
  حيناواستعمالها في القص بلفظها المحلي الموصلي الذي يقترب قليالً من اللفظ الفصيح

  :ويبتعد كثيراً عنه حيناً آخر ومن هذه األلفاظ 
الملفع وهو أحد أغطية الرأس المستعملة عند المرأة الموصلية التي غالباً ما تلبسه  -

ة الكبيرة وهو قماش من نوع خاص تلّف به المرأة رأسها مرورٍا بأسفل ذقنها المرأ
   .وربطه إلى أحد جانبي الرأس

ق ملفعها مقمطة رأسها زفتقول عمته وهي تخ"رائحة السينما "كما في قوله في قصة 
  : المحمر 

   )١٤(سأزوجك ولو من كلبة جرباء -
ن بويحضر فيها الل) البالستيك (أو) النحاس(وهي أقداح تصنع من مادة : البواطي  -

 ومالبسه ،ولكنه كان يترك لها في المطبخ من قشور الخيار والثوم (،ويعد للبيع
  .)١٥()اللبن الخالية من رائحة الجاموس ما يعلمها إنه بخير) بواطي(المغسولة و

وهو قماش من تول يصنع خصيصاً للتخلص من الحشرات الالسعة ) الكلة) (تول( -
 فهو نوع من . أما الكلة بضم الكاف وفتح الالم،لنوم مثل البعوض وغيرهاليالً عند ا

الستار يركب على سرير ليستر النائمين فيه من أعين الجيران أو الناس وغالباً ما 
 ويعود وهي تحلم ،كان يذهب وهي نائمة(تكون هذه األسرة تنصب في السطوح 

  .)١٦()الصراصير المجنحةعن البعوض و) الكلة) (تول(على سريرها الذي عزله 
ليعطي داللة دقيقة عن وظيفة هذا ) الحذاء (وي هذا اللفظ وهوالقنادر استخدم الرا -

له استعمال غالب يرتبط باإلهانة ) القنادر( فمعلوم ان اطالق هذا اللفظ ،الحذاء
 فبعد أن يشاكس بائع التذاكر في رائحة السينما ويعود ،والسب  وهذا ما أكده النص

 تأخذه عمته  إلى بيت عدلة الحكيمة التي تعالجه )جمعة اإلسكافي(تاٍل مع بعد ق
 ثم كسرت ،ذهبت إلى عدلة الحكيمة التي فحصت عينه ببركة أولياء رأس الجادة(

 ووضعت .بيضة كبيرة أخذت منها بياضها وخلطته مع ملعقة شاي من الدهن الحر
سنى عصرته في عينه وقالت نديل أخضر اللون طرزته أسماء اهللا الحمالمزيج في 

 حيث كان يفرغ )١٧(" اذهب إلى بيتك وتزوج بدل من هدر قوتك على القنادر.له
   .شهوته وميوالته الجنسية المشاكسة متنقالً بين النساء
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 أشياء تمثل جزئيات مهمة .ومن األشياء التي أطلق الكاتب اللهجة الموصلية عليها        
و وهيمقعد الجلوس لمن يريد االستحمتم أو التغسيل  )١٨()تةالتخ(في البيت الموصلي مثل 

 التي كانت تتخذ مكانا لحفظ أشياء كثيرة مثل االلبسة قليلة االستخدام ام )١٩()الصندلية(
وهي قطعة قماش تتخذ لحفظ االلبسة في الصندلية كما  )٢٠()البقجة( و وبعض المؤن والبقج

وهو اإلناء الذي يغرف فيه  )٢١()الطاسة(و م السوق توضع فيها االلبسة عند الذهاب إلى حما
 والكاتب هو يحشد هذه األلفاظ لخصوصيتها في هذا الموروث ،الماء للشرب أو لالستحمام
   .ولتعبر عن السمة التراثية

  :ألفاظ األطعمة   .ب 

كما يتميز كل مكان بألفاظ لغوية عن غيره من األماكن كذلك لكل مكان أو فئة 
 ومدينة الموصل ليست بدعاً . ما أطعمة خاصة به وطرق عمل يتميز بهااجتماعية أو شعٍب

في ذلك وهذا ما أراد تأكيده نزار عبد الستار عندما عرض لنا في سياق األحداث ألفاظاً 
  .ألطعمة معينة تميزت هذه المدينة واختصت بها عن غيرها

 حيث تستعمل هذه ،وهي األمعاء الدقيقة في الحيوان المذبوح) البمبار(كما في لفظ 
ثم ذبحوا جمالً سـنجارياً وشكلوا من ") الباجة(األمعاء في صنع أكلٍة موصلية شهيرة وهي 

 أو اتينور صورة فلكية تبين الحربة في السماء جهة الشرق وهي تشبه قزحيات ن)بمباره(
تحدث عن ورغم انه ي" )٢٢( إال انها معتدلة القوام وتحيط بها دائرة بيبونية،قال مذنب حاصر
 إال انه يحاول الدخول إلى حيز .وهن من الحضارة العراقية القديمة) شمورات(سمير أميس 

قبل ( وهذا ما فعله في .هذا التراث وإحداث عملية تداخل بين موروث قديم وتراث أقدم منه
طبيب األعشاب الذي يقدم نصائحه ) أرادنانا( التي تتحدث عن )أن يذهب إلى مصيره

 باغت اولكن أرادنان"بية للملك ويفشل مراراً في معالجة الملك الذي أفسد الدواء ووصفاته الط
  :الملك بسؤال 

  ماذا تناولت في وجبة الفطور ؟ -
  : استخدم الملك أصابعه وهو يعدد 

  .البيض والجبن والقيمر والقشفي والعسل والفشافيش وماعون باجة -
  :ارتجف صوت الملك وهو يتابع 

باالمالة الكبرى ) القشفي(وهذه األطعمة هي بلفظها غير ان  )٢٣("وشربت الشاي  -
 مثالً وكذلك "القشدة"لأللف هي من األلفاظ الموصلية التي ال تعطي نفس داللتها لفظ 
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وهي اللحوم المعدة للشواء مثل الكبد والقلب وأجزاء من لحم ظهر البقر ) الفشافيش(
عام الذي يصنع من رأس البقر أو فهو من األلفاظ التي تطلق على الط) الباجة( أما

الغنم مع األرجل واألمعاء وال يمكن لنا أن نجد لفظاً يعبر عن هذه األكلة إال ما 
 .)الباجة(توارثناه من لفظ 

  :ألفاظ األفعال   .ج 
يقدم لنا الراوي في سرده بأفعال وحركات بلفظها الموصلي المعروف وإنما يفعل 

 التي يمكن ة في تقديم اللهجة الموصلية ومحلية المدينذلك لتتضافر هذه األلفاظ مع نظيراتها
 من خالل تأكيده على السمات البدائية واألصيلة في .أن ينطلق بها الكاتب إلى العالمية

  .مكونات مجتمع أو شريحة ما
 وقد استخدم هذا . وهي عملية الشد بقوة لالمساك بشيء ما)تحزق(فنجد مثالً لفظ 

ديث عن العمة صبرية عندما كانت ة وقد ورد هذا اللفظ في الحاللفظ مع ألفاظ أخرى محلي
  .على رأسها) الملفع(أي تلف ) تخرق(

 أي )تعنقش(ومن األلفاظ التي ال نجد لها مصدراً وجذراً في اللغة الفصيحة لفظ 
 ،ش معهن أحد أبناء إحداهني التي تتحدث عن نساء عوانس يع)بيت الخاالت(تسلق ففي

إال أن الخاالت المتوترات استدركن حنانهن ": راً بسلوكهن وأفكارهنوكيف انه كان محاص
المرير ) قشهوتَعنْ(عندما تركنه يتعذب مثلهن بخلل غير جائز بعد مغافلته العجيبة لتزمتهن 

 ويتكرر هذا اللفظ مرة أخرى ليحمل معنى الظهور إذ ان معنى )٢٤(على أريل التلفزيون
اقترب الملك من السجادة التي غطت جسد "لظهور أيضاً التسلق في مضمونه يحمل معنى ا

  :  نعومتها وقال ببحة مرضية ، تلّمسالطبيب
  أ هذا هو ؟ -
  .التهاب اللوزتين. .نعم يا موالي -

  : الغضب على مالمح الملك الذي قال بانفعال )تعنقش(
  ")٢٥(ذبحت نصف ما نملك من أسرى من أجل أن تقلب التين لوزاً -

والتي تعني المقتربة من "المتحاشكة "أوردها لنا النص لفظ ومن األلفاظ التي 
بعضها حد التالمس والتضييق على بعضها وقد يشعل هذا اللفظ موصلياً في اطالق الصفة 

 وقد استعمل الكاتب الصفة في هذا )التحاشك(ن أو المصدر فنقول وفنقول أشخاص متحاشك
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هذه الوصفة الساخنة لن "بان "ب الى مصيره قبل أن يذه"اللفظ عندما أخبر الطبيب الملك في 
   )٢٦(" نزول لقمته الى بيت الطعام)المتحاشكة(تعترض المسالك الوعرة والجبال 

 ا وهذ)الدحدغوني(ومن هذه األلفاظ المتميزة التي ال تحمل التوقيع الموصلي الموروث       
السيارات من ضيقها طلق على بعض الشوارع الضيقة التي ال تسمح بدخول ياللفظ إنما 

 وقد ورد هذا اللفظ في ، ليس شارعاً منبسطاً ومستوياً)منحدراً(وتمتاز بميزة مهمة هي كونها 
سياق الحديث عن عادة تفيد من انحدار هذا الشارع وهو دحرجة اسطوانات الغاز عند 

بة فكان يصعد الى السطح وينظر بحثاً عن الجرارات الزراعية الساح" .الرغبة في ملئها
لمقطورات اسطوانات الغاز يعطيهم بالرايات المستخدمة في تربية الطيور إشارة البدء في 

 ، يهرولون مثل القطط المتعثرة بغنائمها، فيخرجون من بيوتهم وقاماتهم منكسة،الهجوم
 وهم خلفها نقودهم في أفواههم )الدحدغوني(يتركون اسطواناتهم الفارغة تتدحرج في عوجة 

  .)٢٧(" نسوانهم منفوخة بهواء ساخن اتهم وعباءودشاديش رجال
  :األمكنة 

 إلى حد التماهي أحياناً حيث تطيع ،إن ما هو معلوم هو ارتباط الشخصية بالمكان     
الشخصية بطابع المكان فيغدو المكان هو الفضاء الذي تتقوقع فيه الشخصية والحديث عن 

 ،حفلت به هذه المجموعة القصصيةالمكان الموصلي يعني ذلك التراث المكاني الذي 
 وقد ،لمعالم المكانية التي يتكون فيها الفضاء الموصليلة طاحفالحديث عن المكان هنا هو إ

 ومن الممكن أن يقسم المكان وينظر إليه من جوانب .تنوعت األمكنة في هذه القصص
 ويحاول .الحديث فقد يكون هناك المكان الخاص والعام أو المكان التراثي والمكان ،متعددة

نزار عبد الستار في حديثه عن األمكنة الموصلية أن يعيد بناء المدينة التي ولد فيها وتمثلها 
 هذه األمكنة هو هفي حياته وتشبعت بها مجموعته القصصية وأول مكان يحاول أن يشيد في

وهذه العودة  إذ غالباً ما يكون هذا التذكر ،وعيه الحاضر الذي يريد له مالزمة هذه األمكنة
 مفاصل هذه ةبمثابة تكرار يؤكد ويعمق هذا الحضور أمام سيرورة الزمن الذي يهدد بمداهم

 الذي يكافح من أجل إبقائها ،المدينة وبعثرتها وتشويه صورتها وحضورها في وعي كاتبها
 والمكان اآلخر الذي يحاول أن يشيد عليه بناء مدينته هو ،حاضرة في الذات والواقع معاً

 فالحديث عن ، والذات الموضوعية التي تشكل ذاكرة ووعي اآلخر المتلقي،لوعي الجمعيا
 ومن ،المكان إذن هو نوع من الخطاب الذي  يبغي من خالله إلى إحداث التأثير في اآلخر

الغايات التي يبغيها الكاتب في حديثه عن هذا الموروث المكاني هي تأكيد معرفته بهذه 
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 ، ألفاظ، أمكنة،شخصيات( والحديث عن هذه المعرفة الشاملة ،لقي بذلكاألمكنة وتعريف المت
 معرفته بالموروث ليجعل من هذا )الراوي داخل النص( فالمؤلف يعكس من خالل )عادات

الراوي عالماً بكل شيء فهو يقف خلف هذا الراوي ويقف هذا األخير خلف األحداث ليوجهها 
  . ذي يريد تقديمهويأخذ بالمتلقي إلى مناحي الموروث ال

إن األمكنة التي حفلت بها هذه المجموعة تدل على ارتباط هذه الشخصيات داخل النص      
 –اهن–إنما يستخدمه القاص " إذ . وارتباط الكاتب بها من جهة أخرى،من جهة بهذه األمكنة

  عبر مفاهيم ورؤى، لصياغة النص،هو أساليب متعددة لعكس ما تضمره ذاكرته المعرفية
 وهي أساليب إحياء ،ونظرات إلى تاريخ المدينة أسطورياً وتاريخياً بشقيها القديم والحديث

 ويمكن أن )٢٨("هذا الموروث داخل النص باعتماد سرٍد ووصٍف مغايٍر للمألوف في القص
نرصد حزماً من هذه األمكنة وتناولها وفق رؤيا معرفية شاملة تبتعد عن التقسيمات الخاص 

  .ج حزماً من هذه األمكنة خارج إطار الدراسةالتي قد تخر
@üëc@Z@ò–b©a@òäØßþaZ@ @

إن المقصود بهذه األمكنة هي تلك التي تعبر عن خصوصية الشخصيات داخل 
 وهذه األمكنة ،النص التي قد تنحسر بالبيوت وما يتفرع عن فضاء البيت من أمكنة متعددة

لمكان الخاص قد يكون أشياء محددة  وا،هي التي تكون الفضاء الذي يحيط بالشخصيات
:  كما في هذا النص .والتي غالباً ما تكون مرتبطة بهذا الموروث الموصلي المحلي

 )االيوان( تدوم في ، تحيطه عجاجة من غبار)الحوش(وبخشوع جنائزي نشاهده يعبر "
ة  فالحوش واإليوان يمثالن مدخل البيت وهو الباحة الواسع،)٢٩()محركة ريش المروحة

  .ويليها اإليوان الذي يمثل مساحة أقل ولكنه يكون داخل البيت
وألهمية هذا الحوش نرى ان البيت الموصلي مندمج فيه الداخل بالداخل فنجد مكاناً 

 ومفتاح التواصل مع الخارج لمن ،خارجهو  لمن الذي يمثل العتبة )باب الحوش(آخر وهو 
 ويعبر عن هذا )٣٠("ول لها أنه سيخرجوعندما يفتح باب الحوش ال يق"هو في الداخل 

ومن باب الحوش " )رائحة السينما(التواصل ومدى ارتباط الداخل بالخارج قول الراوي في 
 بأن سعداً سيتزوج في يوم أطلت أم سعد برأسها ملقية السالم على أهل البيت وقائلة

  .)٣١("الخميس
 و )القنبة(مثل نفسها وهناك أثاث يرتبط بهذه األمكنة له الخصوصية الموصلية 

 ففي حديثه عن . وهنا يحاول نزار عبد الستار أن يربط هذا التراث بتراث أقدم منه)اإليوان(
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اجلسا هيبتهما على قنبة ": استخراج التماثيل اآلشورية بعد أن غمرتها مياه الفيضان يقول 
ماكن الخاصة  ومن األ)٣٢("إيوان شُغل بزخارف توريق تنتسب ألضرحة أولياء باب الجسر

 وهي غرفة تجتمع فيها )الرهرة(التي تعبر عن حالة نفسية يعيشها الساكن الموصلي هي 
  بناء ولعل ما يفسر، إال أنها تمتاز بان الداخل اليها ينزل من خالل درجتين أو ثالث.األسرة

 الرهرة هذه الرهرة هو الرغبة في االندماج والتقوقع من أفراد األسرة ومحاولة االحتماء بهذه
نقال القنبة الى مقدمة اإليوان كي يتمكنا من "وكأن الداخلين فيها يدخلون كهفاً يحتمون به 

ربط األوالد بنظراتهما المراقبة بعد أن توغلت تنقيباتهم عميقاً في حفرة شملت مربع باب 
 استباحت أنفاقهم برودة ،الحوش وقسماً من فسٍح سائبة  خارج مصطبة الغرف

  .)٣٣()"الرهرة(
ن غذاء مدخر للشتاء خز الذي تتخذه األسرة الموصلية م)مخزن المونة(وهناك 

الطويل وقد انتشرت هذه العادة بعد ما حدث من جدٍب وجوٍع في سنوات عجاف في قرٍن 
كان انتشار الصدع في عروق المرمر األزرق ووصول التشققات إلى أرضية اإليوان "مضى 

زامنه مع نتائج التنقيبات في مخزن المونة الشـتوي وظهور أمراً متروكاً إلهمال غفلتهم لت
  .)٣٤("البرنيـة العمالقة 

) ٣٥()دكة مريحة(وال ينفك الكاتب عن تناول معظم ما حفل به البيت الموصلي مثل       

  . وهي مقعد الجلوس لالستحمام)٣٦()تختة الحمام( و،وهي مكان يجلس فيه قرب باب الحوش
@bîãbq@Za@òäØßþa@òßbÈÛZ@ @

ال خصوصية للمكان العام إال من حيث ارتباطه بالمدينة الموصلية فالمكان هنا هو 
  خصوصية الفضاء الموصلي وليس فضاء الشخصية الموصلية وتتوزع هذه األمكنة 

 فقد تزاحمت الشوارع الموصلية في النص لسبٍب مهم وهو ان هذه الشوارع :الشوارع  .١
يمكن أن تكون فناراً لمن أراد أن يهتدي إلى بقية أصبحت عالمة بارزة في المدينة 

 و )٣٨()شارع النجفي( و )٣٧()شارع خالد بن الوليد( ولهذا نجد مثالً .المعالم األخرى
شارع ( و )٤١()شارع الجمهورية( و )٤٠()شارع محلة النبي شيت(و ) ٣٩()شارع الدواسة(

 و )٤٥()باب الطوب( و )٤٤()شارع السرجخانة( و )٤٣()شارع الفاروق( و )٤٢()حلب
  .)٤٦()الكورنيش(
 فقد أورد معظم شوارع ،ولعل هذا الحشد من أسماء الشوارع إنما يتم بقصدية تامة      
 إال ان ما يميز هذه الشوارع هو وقوعها في الجانب األيمن من نهر دجلة ولهذا .المدينة
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ء ألهل المدينة الساكن في  األول هو احتكاك الكاتب بهذه الشوارع كونها تمثل فضا،سببان
 والسبب الثاني هو ارتباط هذه الشوارع بزمن .جانبها األيمن أو الساكن في الجانب األيسر

   . فالجانب األيمن أقدم من الجانب اآلخر من النهر.المدينة ومبدأ نشأتها قبل أن تتوسع
عددة لكل ومما يالحظ ان الكاتب هنا قد عدد هذه الشوارع لكونها تمثل فضاءات مت

شرائح هذه المدينة فشارع خالد بن الوليد هو فضاء التجار ويمتاز بحركة دائبة في حين يمثل 
 . فضاء الكتب والطبقة المهتمة بالدراسة والتعليم وبيع مستلزمات المدارس)شارع النجفي(

 في حين يرتبط شارع حلب بطبقة ،ويمثل شارع الدواسة مكاناً ترفيهياً اختص بالسينمات
 وتبقى الشوارع األخرى لتضفي على المدينة نكهتها ،مارس الدعارة حيناً أو ارتياد الحاناتت

 وتصرف ذهنه إلى هذه األمكنة التي شكلت كما قلنا ،التي تحمل دالالت لدى المستذكر لها
   .فضاءاً موصلياً مستوعباً الشخصية ومكانها

  :األحياء  .٢
 منذ عقوٍد من الزمن ويعمق حضورها يسلط الكاتب ضوءاً أكبر على أحياٍء تكونت

 والرتباط هذه . لما لهذه األحياء من تراثية وقدم،في الفضاء الموصلي والنص القصصي
 فنجد محلة .األحياء بالحياة الخاصة للشخصيات الشعبية التي قدمها نزار في مجموعته هذه

باب ( ومحلة ) شيتالنبي( وهي من األحياء القديمة التي اقترنت بجامع )٤٧()النبي شيت(
 وهناك أحياء أكثر كثافة في السكان وأقل سعة . التي تقرب من محلة النبي شيت)٤٨()لكش

 و )٥٠()المكاوي( و )٤٩()عمو البقال(في المساحة والفضاءات المفتوحة شل أزقة 
 والمالحظ أن هذه األحياء كلها تشترك في سمة واضحة )٥٢()إقليعات( و )٥١()عبدوخوب(

 ما يعكس و وه.افة السكانية بالقياس إلى تداخل شوارعها الضيقة وتميز بناء بيوتهاوهي الكث
رغبته في الدخول إلى الفضاء المغلق المحدود واالبتعاد عن الفضاءات وميوالت الكاتب 

 فالفضاء العام والمكان المفتوح ال يشكل خصوصية لديه ، كما في األماكن العامة،المفتوحة
فضاءات المغلقة مخافة االنفالت أمام صدمة الفضاء الواسع الذي تضيع فهو يحتمي بهذه ال

  .فيه هويته الذاتية  وشخصيته المحلية المتفردة
  : األماكن الدينية  .٣

 وهي ،تعكس مدينة الموصل ثقافة دينية تمثلت في كثافة الجوامع واألماكن الدينية
 التقاليد واألعراف التي ترتبط ها علىتتعكس البنية الثقافية لهذه المدينة من حيث محافظ

 ومما يدلل على ثراء المدينة في امتالكها لألمكنة ،بالدين أحياناً وبالتقاليد المتوارثة حيناً آخر
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النبي ( و )النبي يونس(و ) النبي شيت(الدينية كثرة المساجد التي ترتبط بأسماء أنبياء مثل 
 )مرقد قضيب البان(راقد واألضرحة مثل  فضالً عن الكثير من الم)النبي جرجيس( و )دانيال

  ).اإلمام الباهر(و 
وترتبط هذه األمكنة بوعي المجتمع الذي يعتمد على عقائد توارثها عمن سبق كارتباط       

 بالموروث ا ان هذا االعتقاد والفعل ليس خاص منرغمعلى ال و.تقديم النذور عند هذه المراقد
 كما يبين هذا المقطع مثل هذه االعتقادات ،مكاٍن موصليالموصلي اال إن هذا الفعل مرتبط ب

 واشترت لجامع النبي يونس أباريق من ، وزارت مرقد قضيب البان،نذرت أمنا النذور"    :
  .)٥٣("النايلون

ويحاول الكاتب أن يتحدد في مساحات ضيقة من فضاء المدينة تأكيداً للهوية ومحافظة      
د أسماء الجوامع التي تشكل مكوناً من مكونات الحي أو على خصوصيته ولهذا نجده يور

بيت الخاالت وكأنه في مثلث كان يسكن بالقرب من ": يقول "بيت الخاالت "الزقاق كما في 
 ،السود الفاخرة لمقبرة عيسى ددةغائر بين المكاوي وعبدوخوب وفيه يصنع التوابيت 

 ونرى ،الجوامع القديمة في المدينة وهذا األخير من )٥٤("والرخيصة لمقبرة جامع جمشيد
  .مقدار تعلقه بكل ما هو قديم من طبيعة االختيار لهذه الجوامع

ولعّل الحديث عن األماكن الدينية في المدينة ال يمكن أن يمر إال بالحديث عن معلم هذه       
لقائد المدينة وهي منارة الحدباء التي بنيت في باحة الجامع النوري الكبير الذي بناه ا

 ويتجاوز نزار البعد التاريخي والديني لهذه المنارة ليؤكد فقط ،اإلسالمي نور الدين محمود
ولكنها الوحيدة التي تعاطفت مع ": على كونها من معالم المدينة البارزة التي ال مثيل لها 

تان تحليقِه البائس عندما وعدته بأخذه إلى منارة الحدباء لتحمله اللقالق من هناك إلى بس
   .)٥٥("الفيصلية
©aò¸b@ @

 )رائحة السينما(لمجموعة القصصية لمن خالل هذه السياحة في الموروث الموصلي 
  :نستطيع الخروج بنتائج أفرزتها هذه الدراسة وهي 

 ألن المدينة .ان هناك رغبةً عارمة في ذهن الكاتب بررت له هذا التوظيف .١
 وهذا ما يبرر .الحاضرة عنده هي المدينة الحلم التي ربما يكون قد فقدها في زمٍن ما

  .تشعب معرفته وإحاطته بمكونات المدينة من خالل تراثها المحلي
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ان الكاتب لم يقدم لنا موروثاً تاريخياً مجرداً عن قيم الحاضر وعالقته به وإنما قدم  .٢
 عند إيراد هذه المكونات بقدر ما هو إحداث لنوع من المزاوجة لنا آلية جديدة لم تتوقف

  .بين المكونات التراثية والمكونات الحضارية الحاضرة
قد يكون الكاتب قد أثقل النص بهذه المكونات التي وقفنا عند نماذج منها من دون  .٣

والمكانية إال أن ما يغفر له هو أن هذا اإليراد لهذه المكونات اللغوية –استيفاء كامل
  .يهدف في ذاته إلى التعريف بهذه المكونات وليس التمثيل

وتبقى دراسة الموروث وتوظيفه من القضايا الملحة في عصرنا الراهن سواء كان في      
  .اإلطار الفني واإلبداعي أو في اإلطار الثقافي والحضاري عامة

szjÛa@”ßaìçZ@ @
 .٢٥ :٤/٢٠٠٠ل ماضي، االقالم،عالتجريب من خالل توظيف الموروث في النص، جما )١(

 .٢٥. :ن.م )٢(

 . ٦٣المعجم األدبي، جبور عبد النور، دار العلم للماليين  )٣(

 . ٦٣ن . م )٤(

 / ٧٥قراءة التراث بين النص المفتوح والنص المغلق، محمد جمال طحان، الفكر العربي ع  )٥(
١٩٩٤  . 

 . ١٩٩٨ / ٣٥الكتابة التاريخية وحماية ذاكرة األمة، نزيه أبو نضال، مجلة عمان،  )٦(

 . ١٢٩قراءة التراث بين النص المفتوح ولنص المغلق  )٧(

 .  ٤ / ١٩٦١، ١الفنون الشعبية، رشدي صالح، دار القلم، القاهرة ط )٨(

 . ١٩ / ١٩٨٠التراث الشعبي وعالقته بالتنمية في البالد النامية، حمود العودي، عالم الكتب،  )٩(

 سابق   .  عن م نقال٦ً/دراسات في الفولكلور دار الثقافة، القاهرة  )١٠(

  ٤٥/ الكتابة التاريخية وحماية ذاكرة األمة  )١١(

  ٢٨/ الشعر العربي المعاصر، عز الدين إسماعيل  )١٢(

، ١٢- ١١ع . نحو الثابت والبنيوي في الثقافة العربية، خلدون الشمعة، الفكر العربي، بيروت )١٣(
١٧٤ / ١٩٧٩ . 

 .٢٠٠٢ ،١رائحة السينما نزار عبد الستار، دار الشؤون الثقافية ط )١٤(

  ٣٦/ ن . م )١٥(

 ٣٦/ ن . م )١٦(

 ٤١/ ن . م )١٧(
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  ٧٧/ صندوق األماني  )١٨(

  ٨٨/ ن . م )١٩(

 ٨٨/ ن . م )٢٠(

   ٩٥/ شمورامات  )٢١(

 ٩٤/ ن . م )٢٢(

   ١٨م : قبل أن يذهب الى مصيره  )٢٣(

   ٨٣: بيت الخاالت )٢٤(

   ١٢٣: قبل أن يذهب الى مصيره  )٢٥(

  ١١٥: ن . م )٢٦(

   ٤٤: رائحة السينما  )٢٧(

   ٢٥ /التجريب من خالل توظيف الموروث في النص  )٢٨(

 ١٥: أبونا  )٢٩(

  ٣٩: رائحة السينما  )٣٠(

 ٤٢: ن . م )٣١(

 ٥٤: ن . م )٣٢(

  ٥٧: تماثيل  )٣٣(

  ٥٩: ن . م )٣٤(

 ٦٤: ن . م )٣٥(

  ٧٧: صندوق األماني  )٣٦(

  ١٠: أبونا  )٣٧(

   ١٦: ن . م )٣٨(

 ١٩: ن . م )٣٩(

  ٣٢: رائحة السينما  )٤٠(

  ٣٨: ن . م )٤١(

 ٧٤: صندوق األماني  )٤٢(

   ١٠٠: شمورامات  )٤٣(

 ١٠٢: ن . م )٤٤(

  ١٠٢: ن . م )٤٥(

  ١٠٢: ن . م )٤٦(
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   ٣٢: ينما رائحة الس )٤٧(

   ٤٠: ن . م )٤٨(

   ٧٤: صندوق األماني  )٤٩(

   ٨٥: بيت الخاالت  )٥٠(

   ٨٥: ن . م )٥١(

   ١٠٣: شمورامات  )٥٢(

   ١٩: أبونا  )٥٣(

  ٨٥: بيت الخاالت  )٥٤(

   ٨٦: ن . م )٥٥(
 صادر البحثم

االقالم، دار الشؤون الثقافية،     جمال عاصي،  التجريب من خالل توظيف الموروث في النص،      .١
  .بغداد
  .١٩٨٠قته بالتنمية في البالد النامية، حمود العودي، عالم الكتب، التراث الشعبي وعال.٢
  .٢٠٠٢، ١رائحة السينما، نزار عبد الستار، دار الشؤون الثقافية، ط.٣
الشعر العربي المعاصر،قضاياه وظواهره الفنية، عز الدين إسماعيل، دار العـودة، بيـروت،             .٤
  .   ١٩٨٢، ٣ط
  .  ١٩٦١، ١ القلم، القاهرة، طالفنون الشعبية، رشدي صالح، دار.٥
  .١٩٩٤قراءة التراث بين النص المفتوح والنص المغلق، محمد جمال طحان، الفكر العربي،.٦
   . ١٩٩٨الكتابة التاريخية وحماية ذاكرة األمة، نزيه أبو نضال، مجلة عمان، .٧
  . ١٩٧٩المعجم األدبي، جبور عبد النور، دار العلم للماليين، بيروت، .٨
@.١٩٧٩ الثابت والبنيوي في الثقافة العربية، خلدون الشمعة، الفكر العربي، بيروت، نحو.٩ @
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ïi‹ÈÛa@Á©a@ @
ïãbàrÈÛa@‡èÈÛa@‹‚aëc@Ý–ì¾a@À@ @

@ @
‹ßbÇa@‡jÇ@à§a@ïÜî*  

  
szjÛa@˜ƒÜß@ @

شهدت حركة الخط العربي في الموصل في العهد العثمـاني األخيـر فتـرات مـن          (       
ر والتأثر والخمول والنشاط والتراجع أحيانـا ، والـذي ال شـك فيـه ان                 التأرجح بين التأثي  

، بحكم موقع الموصل الجغرافي القريب )لالهتمام العثماني أثر في اهتمام الموصل بفن الخط       
من العاصمة العثمانية  والذي سهل وصول المؤثرات الحضارية و الثقافيـة اليهـا اسـرع                

ومع ذلك ال نكاد نعثر على اية نتاجات فنية         .ألكثر بعدا   وأعمق من وصولها إلى الواليات  ا      
الـسادس  (وابداعية ذات قيمة في هذا المجال خالل القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين             

أي في بدايات السيطرة العثمانية ولكن نقطة التحول تبدأ في          ) عشر و السابع عشر الميالديين    
فقد شهدت هذه الفترة ازدهارا ملحوظا في       ) ة الجليلية الفتر(فترة الحكم العثماني المحلي، أي      

الخط العربي، واحتضن الوالة الجليليون الخطاطين والنساخ وكان لذلك كله أثر كبيـر فـي               
كخليل بن  : ظهور نهضة خطية فريدة، مهدت فيما بعد لبروز نخبة من الخطاطين الموصليين           

ـ ١١٦٣(عمر خدادة الموصلي ت       الـسعدي الموصـلي     والخطـاط صـالح   ) م١٧٤٩/هـ
  . وغيرهم وعلى امتداد الفترات الالحقة)م١٨٢٩/هـ١٢٤٥(ت

Abstract 
            The Arabic calligraphy movement in Mosul during the late 
Ottoman era fluctuated between affecting, getting affected, being 
inactive or recessive. It was beyond doubt that the Ottoman interest had 
an impact on the Mosulis’ love of calligraphy due to the fact that Mosul  
very near to the Ottoman capital which facilitated the transition of 
civilizational and cultural effects to Mosul in a deeper and quicker way 
than the other further districts. Nevertheless, it is hard to find any 
significant artistic or creative work in this demean during the tenth and 

                                           
 .قسم االثار /كلية االداب  /  مدرس مساعد*
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eleventh centuries A.H. (16th and 17th centuries A.D.) i.e., at the dawn of 
the Ottoman rule, however, the turning point starts with the local 
Ottoman rule (the Jalili era), which witnessed a remarkade boom in 
Arabic calligraphy and the Jalili rulers pattronized the calligraphers and 
scribes, which has an enormous effect on the rise of a unique 
calligraphical renaissance that paved the way for the emergence of a 
number of Mosuli calligrapher like : Khalil bin Omar Khudada Al-
Mosuli (died 1163 H.A., 1749 A.D.), and Salih Al-Sa’di Al-Mosuli 
(died 1245 A.H., 1829 A.D. ) the chain of Mosuli calligraphers did not 
end with this group at the end of the thirteenth century A.H. there were 
more and more calligraphers such as : Sheikh Mohammad Amin Al-
Omari and Abdurahman Chalabi Al-Sayigh (died  1294 A.H., 1877 
A.D.). Towards the end of the thirteen century and the beginning of the 
fourteenth century A.H., Arabic calligraphy witnessed a slight retreat 
due to the political situation and developments in the Ottoman state such 
as the coup of 1908 A.D., the overthrow of Sultan Abdulhameed, and 
the starvation of Mosul between 1917-1918 A.D. all of these thing had 
an impact on the standard of calligraphy in the city. Stranger still, the 
news of Mosul calligraphy in the early decades of that century were very 
scarce and it can be said that the generation Mosuli calligraphers of that 
century inherited from the generation that preceded them in imitating the 
poor stereotypical performance and style of the rules of calligraphy and 
mastering them. These calligraphers not only put the works  down in 
books and plates, but also on building. If we look at the inscriptions on 
the walls of Mosuli mosques, schools, houses, graves and carving works 
on wooden doors and articles, which belong to that era, we shall see the 
powerful calligraphical accomplishment of these more.   

òß‡Ôß@Z@ @
الموصل في العهد العثماني األخير فترات من التأرجح بين         شهدت حركة الخط العربي في         

التأثير والتأثر والخمول والنشاط والتراجع أحيانا، والذي ال شك فيه ان  لالهتمام العثمـاني               
 العثمـاني الـشامل، المباشـر وغيـر         التأثيرأثر في اهتمام الموصل بفن الخط، وذلك الن         

ة، وبخاصة تلك الخاضعة للسيطرة العثمانيـة كـان         المباشر، في البيئات االجتماعية المجاور    
واضحا وملموسا بفعل الدور الحضاري  العثماني وتقادمه الزمني الممتد ستة قرون، فـضال              
عن ان موقع الموصل الجغرافي القريب من العاصمة العثمانية سـهل وصـول المـؤثرات               

ولكن عالقة  .   األكثر بعدا    وأعمق من وصولها إلى الواليات     أسرعالحضارية و الثقافية اليها     
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التأثر والتأثير  الناشئة بين العثمانيين و الموصل في مجال االهتمام بفن الخط العربي لم تبدو                
 الحاسم  التأثيرواضحة  في مستهل السيطرة العثمانية، إلى حد جعل االهتمام العثماني عامل             

ثقافة وادءا وفنـا، ولعـل      : لخط   في تحفيز النخبة المثقفة الموصلية على االهتمام با        واألكبر
 إلى العاصمة، ولم    األساسالسبب في ذلك هو ان هذا االهتمام العثماني كان موجها بالدرجة            

يمتد افقيا إلى الواليات التابعة كما ان استقدام الخطاطين من هذه الواليات إلى العاصمة أدى               
  . صمة في هذا المجال لتعزيز مركز العااإلبداعيةإلى امتصاص قدراتها وامكاناتها 

وكان لالهتمام العثماني بالخط انعكاس سلبي على مستوى فن الخـط فـي الموصـل،                     
 ذات  وإبداعيـة وبخاصة في بدايات السيطرة العثمانية، إذ ال نكاد نعثر على اية نتاجات فنية              

لسابع السادس عشر و ا   (قيمة في هذا المجال خالل القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين           
وان كان هذا عامال مباشرا من عوامل إنحسار اهتمام الموصل بفن الخط،            ). عشر الميالديين 

فهناك عوامل أخرى، غير مباشرة تتمثل في األحداث العـسكرية والـسياسية و الكـوارث               
  المحلي، أي    -ولكن نقطة التحول تبدأ في فترة الحكم العثماني         . الطبيعية التي مرت بالمدينة   

فقد شهدت هذه الفترة ازدهارا ملحوظا حيث عادت للموصـل شخـصيتها            ) ة الجليلية الفتر(
المستقلة بعد نجاح  الموصليين في تولي الحكم طيلة  حقبة تزيد على المائة عام، امتدت من                 

م، احتفظت خاللها الموصل بخصوصية محلية واضحة المعالم        ١٨٣٤ وحتى عام    ١٧٢٦عام  
عي والعمراني و السياسي و االقتـصادي، فاصـبحت اللغـة           على الصعيد الثقافي واالجتما   

مما )١(العربية لغة الدوائر الرسمية والمؤسسات التعليمية واتسعت حركة التأليف باللغة العربية          
انعكس ذلك كله بطبيعة الحال على الخط العربي، واحتضن الـوالة الجليليـون الخطـاطين               

ساس الخطاط الموصلي بشخصيته الفنية العربية       عمق اح  تأكدوالنساخ، ونتيجة لذلك االهتمام     
وكان لذلك كله أثر كبير فـي ظهـور         . وبدأ يسعى لتطوير قابلياته االدائية في الخط العربي       

نهضة خطية فريدة، مهدت فيما بعد لبروز نخبة من الخطاطين الموصليين، وهكذا استعادت             
 االتابكي وريادتها في الخط، فبرز عدد       المدينة مكانتها الفنية السابقة التي عرفت بها في العهد        

كبير من الخطاطين المتفاوتين في جودة  الخط الفنية والثقافية في الموصل آنذاك، وتركوا لنا               
آثارا مهمة في هذا الفن ولعل من أشهر رواد الخط العربي في الموصل خالل القرن الثـاني                 

يصل احد من مترجميه إلى سنة      خليل بن عمر خدادة الموصلي الذي لم        : عشر الهجري كان    
، فقد عرف بكونه  واحـدا مـن         )م١٧٤٩/هـ١١٦٣(والدته ولكنهم رجحوا سنة وفاته بعام       

ابرز الخطاطين المجيدين في زمانه، فقد اتصف بالنضوج والتفوق الخطي وقد اجاد تحـسين            
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 جودة  ، فصار المثل في   )٢(الخط بما لم يكن مثله في زمانه ونماذج خطه خير شاهد على ذلك            
ياقوت زمانه وابـن    "الخط وحسنه ونفاسته بهذا الرجل الذي اجمع مترجموه على تلقيبه بلقب            

اتاه اهللا من حسن الخط وجودة الكتابة وتصوير الحرف مـا ال يـدرك وال               "وانه  " مقلة اوانه 
ابة الكاتب الماهر والخطاط الشاعر الذي تنتهي اليه الكت       " النه   )٣("يلحق وال ياتي الزمان بمثله    

 وقد برع في الخطوط المنسوبة كالثلث والنسخ و الريحاني، وفضال عن            )٤("والخط في زمانه  
تجلى ذلك في   " ادب جميل وانشاء بديع   "كونه خطاطا فقد كان اديبا بارعا وشاعرا موهوبا، له          

قصائده المطولة و القصيرة، التي نظمها في ظل تجربة الهجوم الفارسي المقيت  الذي قام به                
، وخصوصا في مدح والي الموصل حسين       )م١٧٤٣/هـ١١٥٦(رشاه على الموصل سنة     ناد

لوقفته الشجاعة فـي التـصدي لهـذه        )  م١٧٥٧-١٦٩٦/ هـ١١٧١-١١٠٨(باشا الجليلي 
هـو الخطـاط    ). الخطاط نعمان الذكائي  : (ومن الخطاطين في هذه الفترة ايضا       . )٥(الهجمة

اصله . بن المتصرف القادري الحنفي البغدادي  الشهير درويش نعمان الذكائي بن محمد افندي        
وقد اخذ فنون الخط العربي عن الخطاط       . من الموصل ولكنه نشا ببغداد ودرس على علمائها       

ـ ١١٧٩(ونال االجازة منه سنة     ) م١٧٦٨/هـ١١٨٢ت  (محمد امين االنسي     ). م١٧٦٥/هـ
، وكذلك مـن    )م١٧٨٤/هـ١١٩٩(كما نال االجازة بفنون الخط من السيد احمد رسمي سنة           

 له اثار خطيـة  .)٦(السيد محمد دستجي زادة في السنة نفسها، واخيرا من السيد محمد النوري         
ـ ١٢٠٠(كثيرة منها ابيات شعرية على باب مصلى جامع مرجان كتبها سنة             ، )م١٧٨٥/هـ

وقد اخذ الخط عنه وتخرج على يديه في بغـداد          . وله مجموعة كبيرة لدى احد احفاد اسرته      
ودرويـش  ) م١٨٤٩/هـ١٢٦٧ت  (رون ابرزهم الخطاط الكبير سفيان الوهبي     خطاطون كثي 

وغيرهم ) م١٨٦٠/هـ١٢٧٨ت  (وخلف اغا المصرف دار     ) م١٨١٧/هـ١٢٣٣ت  (الفيضي  
  .)٧()م١٨١٢/هـ١٢٢٧(وقد توفي هذا الخطاط سنة 

وهو كاتب جرى له    ) م١٧٥٠/هـ١١٦٤ت  ( كذلك الخطاط ابو بكر الكاتب بن ابراهيم            
، والخطاط قاسم بن محمـد      )٨( خدمة نبي اهللا جرجيس عليه السالم بمرقده بالموصل        القلم في 

 والخطاط عبد اهللا بن فخـر الـدين         )٩(حسن الموصلي الذي كان حسن الخط، جيد التصوير       
ولد في الموصل، ونشا فيها واخذ العلم عـن         ) : م١٧٧٤/هـ١١٨٨ت  (األعرجي الحسيني   

بغداد، فصادف قبوال لديهم فقربوه فـشغل منـصب         شيوخها، واتصل بخدمة والة الموصل و     
ومع انصرافه إلى العلم واالدب     . كاتب ديوان االنشاء ببغداد وبقي في منصبه هذا حتى وفاته         

  .)١٠(واالدارة السياسية كان خطاطا بارعا ومجيدا



  
)٥٤( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†M©a@†‡ÈÛa@æë‹“ÈÛaë@ßbM@kuŠQTSPçOM@Œì¸RPPYâ 

الذي يثير الدهشة بكثرة    ) حمو الكردي (وكذلك الخطاط محمد بن مال خليل الملقب بـ               
، وكـان   )١١()م١٧٧٠-١٧٥٣/هـ١١٨٤-١١٦٧(سخه للكتب بخط النسخ الجميل بين سنة        ن

في مجلدين بخط هـو     ) جامع االصول في احاديث الرسول    (من اشهر ما كتب وزوق كتاب       
غاية في الجودة واالتقان، على ورق حريري، وجلد الكتاب محلى ومزخـرف، وحواشـيه              

حمد العمري بن علي العمري، وهو ناسخ كتاب      ومن الخطاطين ايضا أ   ) ١٢(مرتبة بفنية خاصة  
  .)١٣()هـ١١٧٢(لمسكويه سنة ) جاويدان خرد(

وجرجيس بن المال محمد بن المال حسين الذي كان خطاطا مجودا وهو خطيب جـامع                     
 ومحمد صالح الواعظ     )١٤()هـ١٢١٤(نبي اهللا يونس وله مصحفاً كتبه كله بخط المحقق سنة           

ا بحسن الخط وله مصحفاً في ثالثين ورقة حوت كل ورقة منه جزءاً             الذي كان مشهورا ايض   
  . )١٥(بال زيادة وال نقص

واذا ما انتقلنا إلى مكانة الخط في الموصل خالل القرن الثالث عشر ورواده، فنرى ان                     
االهتمام بهذا الفن ظل منذ بداية هذا القرن  منتعشا لـدى  األوسـاط الثقافيـة والتعليميـة                   

وكان االهتمام مدفوعا بتأثير عوامل ذاتية تتصل بتأثير اعالم الخـط البـارزين             . صليةالمو
كالخطاط صالح السعدي الذي تتلمذ له عدد غير قليل من خطاطي الموصل في هـذا القـرن       
كما تتصل باالقبال الذاتي لبعض طلبة العلم في المدارس و الجوامع ودور العلـم األخـرى                

ية تتصل بواقع الموصل الحضاري وخاصـة علـى الـصعيد           على تعلمه وعوامل موضوع   
العلمي والثقافي والوعي القومي المتاثر بالنهضة العربية في مصر وبـالد الـشام وافاقهـا               
الثقافية في تحقيق الكتب والمخطوطات التراثية، التاريخية واالدبية، العربية على اثر ظهور            

فاق استجابة طيبـة لـدى النخبـة المثقفـة          وقد لقيت هذه اال   . الطباعة في المشرق العربي     
الموصلية وهو ما دفع إلى انتعاش الواقع الثقافي عموما وفي ظله انتعشت حركة استنـساخ               
الكتب والعناية بالخط فنا واداة ووسيلة للرزق، ما لبثت أن انحسرت على اثر ظهور الطباعة               

  .في الموصل في منتصف القرن التاسع عشر الميالدي
 الرغم من التاثير المزدوج لظهور الطباعة فـي الموصـل علـى يـد االبـاء                 وعلى      

االيجابي الثقافي والعلمي العام، والسلبي المتمثل في تراجع الخط مـن خـالل             : الدومينكان  
تضاؤل الحاجة اليه اداة وظيفية وجمالية معا، فقد ظهر خطاطون بارزون خالل هذا القرن،              

لخط الفنية والثقافية بفضل مستوياتهم االبداعية العالية فـي         تركوا اثارا واضحة في مسيرة ا     
   )١٦(هذا الفن، للتواصل سلسلة الخطاطين المواصلة
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ويمكن القول ان انتعاش الحركة الفنية للخط وظهور طبقة واسعة نسبيا من الخطاطين                   
طي المواصلة في هذه الحقبة قد مهدا لظهور خطاط موصلي كان واحدا مـن ابـرز خطـا                

الموصل في هذا القرن ومن انبغ الخطاطين العرب والمسلمين في عصره إذا لم نقـل انـه                 
 العربيـة   األقطـار اعظم خطاط عرفته الموصل في عصوره المتأخرة، ال بل في العراق و             

 أسـتاذنا جميعها، وليس ثمة من يضاهيه سوى الخطاطين العثمانيين العظام، على حد قـول              
هو صالح تقي الدين افنـدي      (انه الخطاط صالح السعدي الموصلي      ،  )١٧(الفاضل يوسف ذنون  

 ١١٩٢(بن يحيى افندي بن يونس افندي بن يحيى بك المولود فـي الموصـل قبـل سـنة                   
 الخطوط العربية من ثلث ونـسخ وتعليـق وغيرهـا           أنواعوكان يجيد جميع    ) م١٧٧٨/هـ

انظر الى نمـوذج مـن      (،   متميز، بل ذكر انه كان يخط باثني عشر قلما خطا رائعا           بأسلوب
) حمد اهللا األماسـي   (وله موهبة فذة في تقليد خط ابن الشيخ         ) خطه والمرفق في ختام البحث    

والحافظ عثمان، وكانت له مكانة مؤثرة في الخط و العلم واالدب و الشعر ليس بين علمـاء                 
ـ         . الموصل فحسب بل في بغداد ايضا      الل والى جانب كون السعدي نابغة من نوابغ الخط خ

ذلك القرن، فهو يتمتع بالمهارة في رسم الخط  وبشدة ضبطه ودقة حروفه مع حسن خطـه،                 
وليس ادل على ذلك من ارجوزته فـي  . فقد كان ايضا ملما بثقافة الخط وادابه اللغوية والفنية    

 التي تناول فيها السعدي موضوعات عـدة منهـا مـا يتـصل     –االمالء –) علم رسم الخط (
نها ما يتصل بادوات الكتابة وانواعها واسمائها، كما يشار ايضا إلى انـه             باصالح اللسان وم  

 وتـوفي الـسعدي     )١٨(كان عالما كبيرا وشاعرا باللغات الثالث العربية والفارسية والتركيـة         
نتيجة لالضطرابات التي حدثت في الموصـل فـي تلـك     )  م١٨٢٩/هـ١٢٤٥(مقتوال سنة   

رون وأغلبهم من تالميذ السعدي ولكن أياً منهم لـم          وبعد السعدي ظهر خطاطون آخ    ) ١٩(السنة
-١١٩٥(يبلغ شأوه، إال أنهم قد حققوا مستويات عالية في هذا الفن، ومنهم محمـد الفهمـي                 

والخطاط قاسم الحمدي وهـو اخـو الخطـاط الكبيـر صـالح             ) ١٨٣٤-١٧٨٠/هـ١٢٥٠
قافة فكـان أديبـا ولـه    ، وقد ولي كتابة ديوان اإلنشاء بعد السعدي، وعنه أخذ الث        )٢٠(السعدي

ديوان شعر معروف منه نسخ كثيرة كتبها الحمدي بخطه الجميل النفيس، كما هي عادته في               
خط اعماله الشعرية والنثرية الن قاسما الحمدي كان خطاطا مشهودا له بجودة الخط واتقانه              

ـ            ة وحسنه وضبطه، جعله ذلك كله من المبرزين في هذا الفن من المواصلة فـي هـذه الحقب
  . )٢١()م١٨٣٩/هـ١٢٥٥(وتوفي قاسم الحمدي سنة 
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ومن الخطاطين في هذه الفترة ايضا عبد الغفور الجلبي الذي اجيز في الخـط سـنة                        
، ثم أعقبهم طبقة واسعة من الخطاطين يأتي في مقدمتهم تالميذ السعدي            )م١٨١٠/هـ١٢٢٥(

يش البروشـكي، الـذي ال      أمثال عبد الرحمن فهمي وحسين الجدي ومعاصرهما محمد درو        
يعرف تاريخ مولده، ولكن المعروف عنه انه كان رجال مشهورا بالورع و التقـوى وكـان                
لشدة ورعه ال يأخذ ثمنا عن كتاباته وأعماله الخطية، ألنه يراها عمال دائما فـي سـبيل اهللا                  

، )٢٢(طيـة وتشير أعمالـه الخ   . وكان خطاطا مجيدا ومتمكنا من دقائق الخط الفنية والتشكيلية        
وخاصة في مجال خط الثلث، إلى أنه كان واحدا من ابرز خطاطي الموصل في حينه، وقـد                 

وقد تتلمـذ عليـه     ) م١٨٦٩/هـ١٢٨٦ت بعد   (كان تلميذا للخطاط عباس الصبري  اآلمدي        
وقـد  ) م١٨٧٩/هـ١٢٩٨ت بعد   (أمين افندي الخطاط    : كثير من الناس في الموصل منهم       

  . )٢٣(كان يكتب على المرمر
ولم تنقطع سلسلة الخطاطين الموصليين في نهاية القرن الثالث عشر الهجـري بهـذه                    

النخبة، فقد تواصل بروز خطاطين آخرين ال يقلون جودة واتقانا عمن  سبقوهم ولكن حظهم               
في تحقيق مستوى ابداعي فني ناضج لم يرق إلى درجة اداء افذاذ الخط المواصلة كالسعدي               

ود ذلك إلى ما قد يالحظ على مسار الخط في تلك الحقبة من غلبة صورة اداء              وربما يع . مثال
تقليدية متشابهة فقيرة غالبا في ضبط قواعد الخط واصوله العلمية والفنية، وان كـان فيهـا                

  .)٢٤(شيء من الفن واالبداع
ومن هؤالء الخطاطين اآلخرين، الشيخ محمد امين العمري المولـود بالموصـل عـام                   

وكان خطاطا مجيدا فضال عن كونه شاعرا، رحل إلى بغداد وآلت اليه            ) م١٨٠٨/هـ١٢٢٣(
كتابة ديـوان االنـشاء وخـدم فـي مناصـب رسـمية أخـرى وتـوفي ببغـداد عـام                     

-١٨٠٥/هـ١٢٩١-١٢٢٠(والشاعر والخطاط عبد الغفار األخرس      ). م١٨٧١/هـ١٢٨٨(
-١٢٣١(الــذي عــرف بجــودة خطــه وحــسنه، ومحمــد صــديق الجليلــي ) م١٨٧٤
ـ ١٢٨٢-١٢٥٨(ومحمد سعيد الجليلـي     ) م١٨٧٣-١٨١٥/هـ١٢٩٠ ) م١٨٦٥-١٨٤٢/هـ

ومصطفى الشربتجي في النصف الثاني     ) م١٨٧٧/هـ١٢٩٤ت  (وعبد الرحمن جلبي الصائغ     
من القرن الثالث عشر الهجري، وهؤالء وإن لم يحققوا مستوى السعدي، إال انهـم يـشكلون         

دينة، فقد حملوا  الرسالة وبلغوا األجيـال التاليـة          صفحة ناصعة في مسيرة الخط في هذه الم       
االمانة الفنية ويالحظ أن مسار الخط في زمانهم غلبت عليه صورة متشابهة فيها الكثير مـن         
الفن و األبداع ولكنها على األغلب فقيرة في القواعد والضبط وقد ورث الجيل التالي عـنهم                



  
)٥٧( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†M©a@†‡ÈÛa@æë‹“ÈÛaë@ßbM@kuŠQTSPçOM@Œì¸RPPYâ 

مـصطفى الـصائغ   : وعرف مـنهم  ) ٢٥(جريهذه المميزات في بداية القرن الرابع عشر اله   
الذي كان مشهورا بحسن الخط ومن المولعين بجمع الكتب الخطية ومـن خطوطـه               النقاش

الذي كان وقفـا    ) دسقوريدس(نَسِخِه وتقليده لنسخة اصلية على الورق لترجمة عربية لكتاب          
 والحيوانـات  للمدرسة المحمدية في جامع الزيواني وهذا الكتاب خاص في تصوير النباتـات  

نائب قنصل فرنـسا    ) نقوال سيوفي (وخواصه واتم هذا الخطاط تقليد الكتاب بناءا على طلب          
وجاءت النسخة مطابقة لالصل، االمر الذي جعل       ) م١٨٩٣-١٨٨٩(في الموصل للفترة من     

يونس بك بن عبد الرحمن باشا الجليلي الذي كان متولي جامع الزيواني يقتنع بالنسخة المقلدة               
يونس بك بها، اما الخطاط مصطفى الصائغ فقد كافئه قنصل فرنسا           ) سيوفي( أن رغّب      بعد

  كما ظهر في هذه الفترة       )٢٦(بمبلغ الف وخمسمائة قرشا بعد أن اخذ النسخة االصلية القديمة         
أما في نهايات القرن الثالث عشر وبدايات       ). م١٨٩١/هـ١٣٠٩ت  (الخطاط عبد اهللا الصائغ     

ر الهجريين فقد شهد الخط تراجعـا قلـيال بـسبب االحـداث الـسياسية و       القرن الرابع عش  
وعزل السلطان عبد الحميد    ) ١٩٠٨(التطورات التي حدثت في الدولة العثمانية كانقالب عام         

-١٩١٧(التي مرت بالموصـل بـين عـامي         ) مجاعة الموصل (فضال عن سنوات  القحط      
ي المدينة والالفت للنظر أن اخبـار       وغيرها، كل ذلك انعكس على مستوى  الخط ف        ) م١٩١٨

الخط في الموصل في العقود االولى من هذا القرن كانت يتيمة ومفردة ومتفرقة وهي بـذلك                
مجرد أخبار ال تعكس االهتمام بهذا الفن إال على النطاق الفردي والذاتي لـبعض المعنيـين                

والثقافة والوسيلة التجارية   الذي كان لهم اهتمام به على انحاء وغايات شتى من الهواية والفن             
ويمكـن  . وبذلك فاالمر هنا ال يرقى إلى أن يكون اهتماما ثقافيا أو علميا واضـحا             .  للزرق

القول أن جيل هذا القرن من الخطاطين المواصلة كان وريثا للجيل الذي سـبقه فـي تقليـد                  
ضبطها، اذ كـان    الصورة الواحدة المتشابهة لالداء واالسلوب الفقيرين في قواعد فن الخط و          

اغلب المشتغلين بالخط والكتابة من افراد هذا الجيل نساخين جيدين اكثر من كونهم خطاطين              
مجيدين ضالعين في فن الخط، ولكن ال يمكن أن نعدم وجود خطاطين ذوي درايـة ودربـة                 

 وقد برز مـن  )٢٧( في االقل في بداية القرن الرابع عشر منه       –وممارسة في العقدين االوليين     
اهتم بالخط وعمل فيه جهده العلمي والفني امثال محمد طاهر بن الخطاط عبـد اهللا الـصائغ                 

ـ ١٣٢٥ت  (أحمد، وحسن حسين الرمـضاني      ) حفيده(الذي مر ذكره وكذلك      ) م١٩٠٧/هـ
ـ ١٣٣٢-١٣٠١(ومحمد علـي الفخـري       ت (ومحمـود حموشـي     ) م١٩١٣-١٨٨٣/هـ

 وقد عاصرهم توما    )٢٨()م١٩١٩/هـ١٣٣٨ت  (وصالح افندي األسمى    ) م١٩١٦/هـ١٣٣٥
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قندال وبهنام لويس، وظهر في هذه الحقبة ايضا مهتمون آخرون بالخط عرفـوا بـه علـى                 
المستوى الشعبي والتجاري، ومنهم مال محمد البيغمبرلي الذي كتب مصحفا في ثالثين جزءا             

حكاك اوقفه في جامع نبي اهللا يونس وخير الدين بن امين افندي الخطاط وصالح الرفاعي وال              
، الذي مارس الخط منذ بدايات القـرن        )م١٩٣٢/هـ١٣٥١ت  (والخطاط المعروف مال عبد     

الرابع عشر، واشتهر في الموصل على انه واحد من ابـرز خطـاطي المدينـة المجيـدين                 
والبارعين في خط االلواح الفنية، وخصوصا في خطوط الثلث والتعليق والرقعة، ولكن اداءه             

الرسـمية  (، كما عرف خط الطغراء، وبخاصة في عمل االختـام      في خط النسخ يبدو ضعيفا    
التي اشتغل بها منذ ايام الدولة العثمانية حتى وفاته اذ أن بعض هذه االختـام   ) وغير الرسمية 

ومن صنعة االختـام هـذه      ). م١٩٠٥/هـ١٣٢٣(التي خطها وعملها يعود تاريخه إلى سنة        
هذا الخطاط اثارا خطية مشهورة على الرخام       ول. الذي هو صانع االختام   ) الحكاك(لحقه لقب   

ورقائق االلمنيوم ما تزال حتى اليوم منتشرة في كثير من جوامع الموصل، ولعـل ابرزهـا                
ورغم كثـرة   ). م١٩٢٧/هـ١٣٤٦(كتاباته على الرخام في جامع العباس المؤرخة في سنة          

ن ضعف ولكن طبيعـة  الخطاطين في هذه الفترة إال أن اثارهم في الخط محدودة، وما ذلك ع 
التبدالت والتحوالت السريعة التي تمت في بدايات القرن الرابع عشر الهجـري واالحـداث              

  .)٢٩(ام بهمالمتالحقة اثرت سلبيا على مسيرة الخط، فقل شانه وتحدد االهت
هذا ولم يودع الخطاطون آنذاك خطوطهم في سطور الكتب وبطون خزاناتها أو علـى                    

ة فحسب وانما خلدوها على العمائر كذلك، ومن يطلع على خطوط المساجد            المرقعات الخطي 
والمدارس وبعض البيوتات الموصلية ناهيك عن شواهد القبور والحفر على االبواب واالثاث            
الخشبية التي تعود إلى تلك الفترة والتي تؤرخ لبناء أو تجديد أو وفـاة، يـرى قـوة األداء                   

ومعظـم هـذه    . عن جودة التنفيذ في الحفر علـى الرخـام        الخطي الولئك الخطاطين فضال     
الخطوط جاءت غفالً من كتابة اسماء محرريها، وقد قام وكيل قنـصل فرنـسا بالموصـل                

مجموع الكتابات المحـررة    (بجمع بعٍض منها في كتابه      ) سيوفي(المدعو  ) م١٨٩٣-١٨٨٩(
  . )٣٠() الموصلأبنيةعلى 

مخطوطات (وطات التي دونها داود الجلبي في كتابه        ذا وان من يراجع قوائم المخط            ه
فضال عما تضمه   ) ٣١(والمخطوطات التي تضمها مكتبة األوقاف العامة في الموصل       ) الموصل

 الموصلية بين ثناياها من مخطوطات، يقف على المدى البعيد والمستوى           األسرمكتبات بعض   
  .جال الخط والنسخ إبان تلك الفترة الالمعة  في ماألسماءالفني الرائع التي نهضت به تلك 
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 قدرة المؤسسات     البيع على األرصفة أصبح بديالً عن السوق بسبب أزمة البطالة وعدم
 العاملة، وهذا البحث حاول الكشف عن الظاهرة حيث انها لم ىاالقتصادية على استيعاب القو

وذلك من خالل دراسة عينة من باعة األرصفة في مدينة الموصل، . تبحث علمياً في العراق
عمل وقد أوضحت نتائج البحث أن المبحوثين لجأوا إلى هذا العمل بسبب عدم توفر مجاالت ال

لهم برغم حصول غالبيتهم على شهادات جامعية، وانهم يتعرضون للكثير من المشكالت 
االجتماعية واالقتصادية والنفسية، والى ضغوط متعددة من أصحاب المحالت ودوائر البلدية 
والشرطة ويأملون الخالص من كل هذا عن طريق تدخل الدولة ومؤسساتها لتوفير فرص 

 تأهيلهم ليتمكنوا من ممارسة أدوارهم بنجاح في مجاالت العمل التي عمل مناسبة لهم وإعادة
  .يتوقع توفرها في الفترة القادمة

The Sidewalk sellers 
Mouafak Waiesy Mahmod                           Feras Abbas Fadhil 

Abstract: 
      Selling on the sidewalks became an alternative for market because of 
the unemployment crisis and the incapability of the economic 
institutions to grasp the labor power. This paper tried to reveal this 
phenomenon of which it wasn't surveyed practically in Iraq. Through 
studying a sample of sidewalks sellers in Mosul city. The research 
finding illustrated that the sellers resorted to this work because of the in 

                                           
 .جامعة الموصل/ كلية اآلداب/ رئيس قسم علم االجتماع/ أستاذ مساعد *

 . ماجستير في علم االجتماع**
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availability of job chance despite most of which  gained their bachelor's 
degree and they are facing a lot of social, economic and psychological 
problems as well as multi pressures from they will get the solution from 
all this thought the intervention of the state and it's institutions in order 
to provide suitable chances of work for them beside rehabilitating them, 
so that they would be able to practice their roles successfully in the 
fields of work which are supposed to be available during the next period. 

òß‡Ô¾aZ@ @

فمسيرة الحروب ...    كثيرة هي الظواهر التي تستحق الدراسة في مجتمعنا المعاصر
مع والحصار االقتصادي واالحتالل األمريكي زرعت في كل جانب من حياة هذا المجت

إال أن معجزات صغيرة ...سكيناً، ودائماً كان الهدف انهياره وتمزيق وحدته وسحق قيمه
فعلى مدى ثالثين عاماً تقريباً أكل العراقيون ...كانت تتفتح مقابل سكاكين العالم الهمجي

وتداووا بال دواء وعملوا من أجل بلدهم بدون راتب وأعالوا عوائلهم بال ...ال شيء تقريباً 
مل، ومع هذا أعادوا باستمرار بناء ما دمره همج القرن العشرين وأطلقوا ما في فرص ع

وابتدعوا من أجل العيش ...جعبتهم من رصاصات بوجه لصوص القرن الحادي والعشرين
ألف طريقة وطريقة، وحافظوا برغم كل ما مروا به على قيم أصيلة وأخالق نبيلة وعضوا 

وهذا البحث محاولة متواضعة إللقاء الضوء على ...على لحومهم من أجل اللقمة الحالل
واحدة من هذه الطرق والتعريف بمشكالت أولئك الذين افترشوا األرض صيفاً وشتاءاً بعد أن 
عجزت مؤسسات الدولة عن تأمين فرص العمل لهم ولم تسعفهم خبراتهم المهنية أو يشفع لهم 

اولة للتقرب من مشكالتهم لعلنا نثير إنها مح...تعليمهم في الحصول على فرصة عمل حقيقية
  .اهتماماً بها لدى مسؤولين أو مؤسسات رسمية أو مدنية

szjÛa@òÜØ“ß@‡í‡¥Z@ @

    الحاجات اإلنسانية كثيرة ومتنوعة، واإلنسان في سعي دائم إلشباعها، وهذه الحاجات 
ام والكساء تفرض نفسها بقوة خاصة تلك التي تم تصنيفها كحاجات أساسية والمتعلقة بالطع

وعادة … ناهيك عن مئات الحاجات التالية في األهمية . والسكن والدواء والحاجة إلى األمن
… ما يكون العمل الذي يمارسه أرباب األسر والبالغون فيها هو سبيلهم لتأمين احتياجاتهم 
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 ))التحايل للمعاش((ولكن عندما تضيق الفرص أمامهم يلجأون إلى ما يمكن أن نطلق عليه 
بمعنى إيجاد طرق غير مألوفة للكسب أو يندفعون باتجاه مسارب فرعية مما يؤدي إلى 
توسعها واعتمادها كصيغة أساسية، ومن ذلك البيع على األرصفة الذي أصبح في كثير من 
المجتمعات بديالً عن السوق المألوفة ذات الدكاكين والحوانيت بسبب تفاقم أزمة البطالة وعدم 

االقتصادية على استيعاب القوة العاملة، والعراق عرف هذه الظاهرة خالل قدرة المؤسسات 
وما نراه في مدينة الموصل يعد نموذجاً مناسباً للتعريف بالظاهرة … سنوات أزماته الطويلة 

ولهذا كان هذا البحث محاولة باتجاه الكشف عن الظاهرة وفهمها على أمل الحد منها 
  .ومعالجة آثارها السلبية

îàçcszjÛa@òZ@ @

وتكمن أهمية البحث في أنه محاولة أولى للتعرف ..هذه الظاهرة لم تبحث علمياً في العراق
  .على هذه الشريحة الواسعة من أبناء المجتمع والنفاذ إلى عالمهم الخاص وبيان مشكالتهم

szjÛa@Òa‡çcZ@ @

  :    يهدف هذا البحث إلى
  .باعة على األرصفةالتعرف على الخصائص االجتماعية والديموغرافية لل -١
  .معرفة األسباب التي تقف وراء انتشار الظاهرة الواسع -٢
  .أهم المشكالت التي يواجهها هؤالء الباعة على األرصفة -٣
 .تقديم بعض المقترحات والتوصيات ذات العالقة -٤
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   في محاولة للتعرف على الظاهرة بشكل موضوعي ودقيق حاول الباحثان المزاوجة بين 
نهج االنتربولوجي الذي يسمح بمالمسة جوهر الظاهرة والمنهج الوصفي السوسيولوجي الم

  .الذي يحاول ايجاد عالقات معبر عنها كمياً
szjÛa@paë†cZ@ @

  .     استخدم الباحثان المقابلة والمالحظة بالمشاركة فضالً عن استمارة االستبيان
@ @
@ @
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szjÛa@òäîÇZ  
الذين يعرضون بضائعهم على األرصفة من الجانبين       بائعاً من   ) ١٢٥(    اختيرت عينة من    

األيسر واأليمن لمدينة الموصل وبطريقة عشوائية بسيطة، وأثناء تفريغ استمارات األستبيان           
  .مبحوثاً) ١٢٠(منها لعدم صالحيتها فأصبحت العينة ) ٥(استبعدت 

szjÛa@pübªZ@ @

باب الطوب، (ى األرصفة وهي المناطق التي يتركز فيها نشاط البيع عل: المجال المكاني
السرجخانة، الكورنيش من جانب المدينة األيمن، ومناطق كراج الشمال، سوق النبي، 

  ).المجموعة الثقافية من جانب المدينة األيسر
  .الباعة على األرصفة في مدينة الموصل ممثلين بعينة: المجال البشري
  .٣٠/١٠/٢٠٠٤ ولغاية ١/٨/٢٠٠٤للفترة من : المجال الزماني

szjÛa@pbzÜİ—ß@‡í‡¥Z@ @

 تختلف وجهات نظر الباحثين إلى مفهوم السوق، فاالقتصاديون ينظرون إليه :السوق - ١
وهم بذلك يفكرون بالسوق ليس كمكان . )١(على أنه تعامل يتم من خالل تبادل سلعة بأخرى

جتماعية في حين يعتقد االنثروبولوجيون بترابط الحياة اال...وإنما كنشاط اقتصادي بحت
بالحياة االقتصادية، فالسوق ليس فعالية اقتصادية فحسب وإنما هو فعالية اجتماعية يتم 

فقد . بين أفراد حقيقيين) كمكان(وفق ثقافة اجتماعية وبواسطتها ) كعملية(التفاعل خاللها 
أوضحت الدراسات كيف تحدد األسعار وإلى أي مدى تكبح العالقات االجتماعية الحسابات 

صادية، كما أوضحت كيف أن تبادل الهدايا يمكن أن يتواجد جنباً إلى جنب مع التجارة االقت
  .)٢(في االقتصاد

  .)٣(    فاألسواق تنظيمات ذات طابع محلي يتم فيها تقايض السلع بين أعضاء الجماعة
    إذن السوق هو صورة مصغرة للمجتمع ينعكس فيها جانب من العالقات االجتماعية 

  )٤(ي سلوكية األفراد المتفاعلين مع بعضهم أثناء التعامل االقتصادي والتجاريمتجسداً ف
هو المكان الذي يتم فيه بيع السلع وتبادلها من : (    وعليه يكون تعريف السوق إجرائياً 

  )). المستهلكون– تجار التجزئة –تجار الجملة (خالل تفاعل أطراف العالقة الذين هم 
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البيع   أوردت الدراسات التي اهتمت بالموضوع أوصافاً لمهنة: الباعة على األرصفة- ٢
على األرصفة إال أنها لم تقدم تعريفاً محدداً ال للنشاط وال لممارسيه لذلك وضع الباحثان 

الذين يعرضون سلعهم  وهم باعة التجزئة: تعريفاً إجرائياً لهؤالء الباعة على النحو األتي
  .استخدموا لذلك مناضد أوعربات يد األرض مباشرةأو واعلى أرصفة الشوارع سواءاً افترش

    ويتمركز هؤالء الباعة عادةً على األرصفة والممرات الرئيسية والفرعية لألسواق 
  .)٥(التجارية المزدحمة بالسكان

Éànª@ñe‹ß@ÖìÛa@ @

    العمل ظاهرة عالمية وهو الوسيلة التي يحصل بها اإلنسان على احتياجاته المتنوعة 
وقد يضطر األفراد أحياناً إلى ابتكار أنماط عمل جديدة أو . التي هي ناتج عمل اآلخرينو

أساليب غير مألوفة أو قد يعودون إلى أساليب وطرق سادت في الماضي فيحيونها ومن هذه 
والتي نظن أنها تمثل الشكل األولي لقيام السوق، حيث كان المزارعون ) البيع على األرصفة(

ض في وسط القرية أو سوق المدينة ويعرضون منتجاتهم وكذلك فعل يفترشون األر
) على عكس المزارعين(الحرفيون في البداية إال أنهم وبسبب وجودهم الدائم في المدينة 

أقاموا الدكاكين والتي تطورت لتصبح المحدد الرئيس للسوق المعروف حالياً، فيما بقي 
لئك الذين ال قدرة لديهم على امتالك دكانهم المزارعون والمنتجون من خارج المدينة وأو

  .الخاص يفترشون األرض إما في ميادين مخصصة أو أمام دكاكين الحرفيين وسط السوق
    وهكذا عرفت المجتمعات لقاءات األسواق وتخصصت بعضها بأيام محددة عرفت 

اعي معين وأتصل أو أنها كانت أسواقاً موسمية ترتبط بمواسم الحصاد أو إنتاج زر. بأسمائها
 بها الكثير من الطقوس الدينية واالحتفاالت الجماهيرية، إلى الحد الذي حولها إلى أعياد

بموسم  والتي ارتبطت) إله الكرم والخمر(ولعل من أشهرها أعياد اإلله ديونيسيوس ..دينية
  .قطاف العنب

من سكان     أو على العكس قد يكون السوق مظهراً وقتياً ينتج عن تجمع أعداد 
المستوطنات المتباعدة في مكان واحد لغرض القيام بطقوس موسمية معينة ومع هذه الطقوس 

  .)٦(يستغل األفراد لقاءهم مع الجماعات األخرى بتبادل ما لديهم من بضائع مع اآلخرين
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    وفي بالد ما بين النهرين عثر على ألواح طينية تؤكد حقيقة قيام األسواق إذ وجدت 
وش على لوح طيني من العهد البابلي الحديث تدل على موضع معين تجري فيه بعض النق

، ويبدو أن ايكولوجيا بناء المدن في بالد ما بين النهرين لعبت دوراً )٧(عمليات البيع والشراء
في تواجد األسواق إذ أن إحاطة المدينة بالسور وعزلها عما يحيطها خلق مهناً تتناسب 

لكي ((، وبشكل عام فإن الغرض من بناء األسواق هو )٨(جيا البناءطبيعتها وطبيعة ايكولو
يقوم أولئك الذين يسكنون خارج المدينة باالتصال بسكان المدينة نفسها في سبيل تبادل 

. النقدية وتوسيع التبادل إلى نشوء السوق المحلية–، وأدى تطور العالقات السلعية)٩())السلع
  .)١٠(تجاري تجمعت حولها الصناعات الحرفيةوجرى تحولها تدريجياً إلى مركز 

    واستمر البعض في ممارسة العمل التجاري خارج إطار الدكان التقليدي فعرفت 
المجتمعات الباعة المتجولين الذين حملوا بضاعتهم على كواهلهم وطافوا بها في األزقة، أو 

 متنقلة مع عربات وضعوها على عربات يد للتخفيف من مشقة حملها، أو انشأوا دكاكين
تجرها الحيوانات وطافوا بها بين القرى، وعرفت مدننا هؤالء الباعة المتجولين وقامت بينهم 
وبين السكان عالقات مميزة، وأوصلوا إلى البيوت بضائع وسلع متنوعة أهمها المنتجات 

ذين الزراعية واألقمشة والصابون والحلي الكاذبة، وتبعهم في ذلك بعض أصحاب الحرف وال
وبائع النفط ومصلحي المشاعل النفطية المستخدمة في الطبخ ) حداد السكاكين(من أشهرهم 

وقالعوا األضراس والواشمين إال أن العديد من هذه المهن اختفى إما بسبب توفر فرص عمل 
أفضل أو بسبب تغير في استخدامات األدوات أو تطور في الوعي الصحي والثقافي وتبقت 

  .لة لم تستطع الحياة المعاصرة أن تصهرهافقط حاالت قلي
    إال أن المشكالت االقتصادية التي واجهت العراق بدءاً من حرب إيران مروراً بحرب 
الكويت وحتى االحتالل األمريكي وما صاحب ذلك من إيقاف للمشروعات االقتصادية 

ة ولم تعد المؤسسة والتضخم الكبير وانهيار السوق، كل هذا زاد وبنسبة كبيرة حجم البطال
االقتصادية بكل أقسامها قادرة على استيعاب العرض في العمالة، ثم جاءت الضربة القاصمة 
عندما حلّت قوات االحتالل األمريكي الجيش العراقي واألجهزة األمنية وعدد من المؤسسات 
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لة التي الحكومية وسرحت منتسبيها فدفعت بذلك إلى السوق أعداداً كبيرة من األيدي العام
كان عليها البحث عن وسيلة للعيش لسد حاجاتها وحاجات عوائلها المعيشية وهكذا عادت 
للظهور وبقوة كبيرة ظاهرة البيع على األرصفة لتشمل كل أصناف السلع ابتداء من المالبس 
القديمة حتى األجهزة الكهربائية واإلليكترونية كل ذلك في إطار بحثهم عن منافذ جديدة 

في رفع مستوياتهم المعاشية المتدنية مهما كانت هذه المنافذ ال تليق بمكانة الفرد تساهم 
، وبعد أن تقطعت السبل بالناس أصبحت األرصفة والساحات )١١(ومستواه الثقافي واالجتماعي

مالذاً لهم حتى أن المار يجد صعوبة كبيرة في شق طريقه بعد أن ضيق عليه مفترشو 
  .ا حركة المرور في الشوارعاألرض هؤالء كما أعاقو

    إال أن للموضوع وجهاً آخر، وجهاً اجتماعياً فهذه الظاهرة تعبر عن أزمة حقيقية 
والمشاركون فيها ليسوا مجرد أفراد منعزلين، وقد أثبتت الدراسات االجتماعية 

هي باألصل ذات صفة كلية حيث ) اقتصادية(واالنثروبولوجية على حد سواء أن الظاهرة 
، وبالتالي فإن )١٢(سم بطبيعة قانونية وسياسية واجتماعية واقتصادية ودينية وحتى جماليةتت

التأثيرات تطال المجتمع برمته وتمتد حتى مستقبله إذا لم نتدارك األمر، ذلك ألن أسراً كثيرة 
وأطفاالً كثيرين في مهب الريح، ويمكن ألية جهة تسويقية ذات مصدر مالي جيد أن تنشئ 

أو سوقين وتطوح بكل الباعة على الرصيف بأسعارها التنافسية ) سوبر ماركت(واسعة سوقاً 
  .وهو أمر بدأت بوادره بالظهور مع توقعات سيادة النمط االقتصادي الرأسمالي في العراق

ïãa‡î¾a@kãb§a@ @

  :المتغيرات األولية  - أ
  توزيع المبحوثين بحسب العمر والجنس) ١(جدول رقم 

 الجنس
  العمر

  %  مجموع  %  أ  %  ذ

٧,٥  ٩  ١٢,٥  ١  ٧,١  ٨  ١٩ – ١٠  
١٠,٨  ١٣  -  -  ١١,٦  ١٣  ٢٩ – ٢٠  
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٤٠  ٤٨  -  -  ٤٣  ٤٨  ٣٩ – ٣٠  
٢٣,٣  ٢٨  -  -  ٢٥  ٢٨  ٤٩ – ٤٠  
١٨,٣  ٢٢  ٨٧,٥  ٧  ١٣,٣  ١٥  ٥٩ – ٥٠  

  ١٠٠  ١٢٠  ١٠٠  ٨  ١٠٠  ١١٢  المجموع

، ويبين كذلك     يبين الجدول أن العاملين في هذا المجال من الذكور أكثر بكثير من اإلناث
عام والسبب أن ) ٤٩,٥(عام في حين متوسط عمر اإلناث ) ٢٧,٢(أن متوسط عمر الذكور 

القيم االجتماعية ال تسمح للمرأة مزاولة مثل هذه األنشطة حيث تكون فيها عرضة لإلغراء 
واإلستثناءات الممكنة تشمل فتيات صغيرات دون سن البلوغ أو نساء تجاوزن سن الخمسين 

  .م يعدن عرضة لخطر االنزالق في مشكالت تتعلق بالشرفبحيث ل
  توزيع المبحوثين حسب تحصيلهم الدراسي) ٢(جدول رقم 

التحصيل 
  الدراسي

  %  المجموع  أ  ذ

  ١٧,٥  ٢١  ٦  ١٥  أمي
  ١٩,٥  ٢٣  ٢  ٢١  ابتدائية
  ١٠  ١٢  -  ١٢  ثانوية
  ٤٧,٥  ٥٧  -  ٥٧  جامعة

  ٥,٨  ٧  -  ٧  شهادة عليا
  ١٠٠  ١٢٠  ٨  ١١٢  المجموع

   يالحظ من الجدول تنوع توزيع عينة البحث حسب التحصيل الدراسي مما يوضح إلى أي  
درجة هذا النشاط مفتوح لكل من ضاقت بوجهه سبل الحياة، وتشير النسبة األعلى في 
الجدول إلى حملة الشهادات الجامعية مما يؤكد عدم توفر فرص عمل حقيقية المتصاص 

  .من حملة الشهادات العليا% ٥,٨ نسبة بطالة أصحاب الشهادات بما فيهم
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  توزيع المبحوثين حسب ملكية السكن) ٣(جدول رقم 

  %  العدد  االشتراك  الملكية
  ١٨,٤  ٢٢  مستقل

  إيجار
  ٣٧,٥  ٤٥  مشترك
  ١٥,٨  ١٩  مستقل

  ملك
  ٢٨,٣  ٣٤  مشترك

  ١٠٠,٠  ١٢٠    المجموع

من % ٣٧,٥ضح نسبة     يوضح الجدول العبء الشهري لإليجار الذي ينبغي دفعه، وتو
أسر الباعة الذين يسكنون بيوتاً مؤجرة باالشتراك مع آخرين تدنياً إضافيا في أوضاعهم 
المادية والتي تنعكس سلباً على استقاللية العيش وما يتبع ذلك من مشكالت اجتماعية ونفسية، 

اشرة تعيش في بيوت مملوكة لها إال أن المالحظة المب% ٤٤,١وعلى الرغم من أن نسبة 
والمقابالت الشخصية أوضحت أن هذه الملكية للسكن ليست حقيقية بمعنى أن المبحوث 

وهو البيت الذي يسكنه ولكن ملكيته الحقيقية إما باسم أحد ) بيت أهله(يتحدث عادةً عن 
وواقع مشاركة ثلثي ) جزئية(الوالدين أو أنها ملكية مشاعة بين الوارثين وبذلك تكون الملكية 

 لغيرهم في البيوت المملوكة يؤشر عدم القدرة على االستقالل في السكن مما يعني المالكين
تدني القدرة المعيشية إذ لو افترضنا أن هذه األسر رغبت في العيش المستقل فإن نصف عدد 
المشتركين في السكن المملوك سينتقلون للعيش في بيوت مؤجرة وهذا يرفع النسبة إلى 

  .نة يعيشون في بيوت مؤجرةمن كامل العي% ٧٠حوالي 
  توزيع المبحوثين حسب الحالة االجتماعية) ٤(الجدول رقم 

  %  العدد  الحالة االجتماعية     

  ١٢,٥  ١٥  أعزب

  ٧٢,٥  ٨٧  متزوج

  ٥,٨  ٧  مطلق
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  ٩,٢  ١١  أرمل

  ١٠٠  ١٢٠  المجموع
هم وهذا يعني أن%) ٧٢,٥(        يالحظ من الجدول أن المتزوجين يمثلون أعلى النسب 

أرباب أسر مطلوب منهم سد احتياجات أسرهم في ظل غياب فرص العمل الحقيقية في 
فيهم النساء الالتي فقدن المعيل %) ١٥(المجاالت األخرى، ونسبة المطلقون واألرامل 

فتحملن عبء دوره، فضالً عن ما ذكرناه من أن األرملة أو المطلقة التي تجاوزت سن 
ر من التسامح فيما يتعلق بتعامالتها مع اآلخرين بسبب ضآلة الشباب تعامل عادة بدرجة أكب

  .الخطر الذي تمثله على شرف الجماعة
  توزيع المبحوثين حسب حجم أسرهم) ٥(جدول رقم 

  %  العدد  حجم األسرة

١٤,٢  ١٧  ٥ – ٢  

٣٧,٥  ٤٥  ٩ – ٦  

  ٤٨,٣  ٥٨   فأكثر– ١٠

  ١٠٠  ١٢٠  المجموع 

ي أسر كبيرة الحجم وهذا يعني أن أغلب الباعة ه%) ٤٨,٣(يبين الجدول أن أعلى النسب 
يقعون تحت عبء اقتصادي كبير تفرضه متطلبات أسر كبيرة بهذا الشكل األمر الذي يدفع 

  *.للبحث عن أية وسيلة ممكنة لتوفير دخل كافي
  

                                           
ات مهمة عن حجم العائلة ذات صلة بطبيعة العالقات أبدى بعض المبحوثين مالحظ* 

االجتماعية فبعضهم يعيلون والديهم وبعضهم أشاروا إلى مسؤولياتهم تجاه أخوات غير 
 .متزوجات وال يعملن وفي حالة محددة أضيفت عمة عجوز إلى مسؤولية الباحث
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  توزيع المبحوثين حسب المهنة األصلية) ٦(جدول رقم 

  %  العدد  المهنة األصلية

  ١٠,٨  ١٣  طالب

  ٥٣,٣  ٦٤  عاطلخريج 

  ٢٩,٢  ٣٥  موظف

  ٦,٧  ٨  فالح

 ١٠٠,٠  ١٢٠  المجموع 

    يوضح الجدول أن أعلى النسب كانت للخريجين العاطلين عن العمل يليهم الموظفون ثم 
الطلبة، وهذا يؤكد المؤشرات التي قدمتها الجداول السابقة بعدم توفر فرص عمل في 

فين الذين عانوا من ضآلة رواتبهم وجدوا فيها المؤسسات اإلنتاجية والخدمية كما أن الموظ
مالذاً يوفر لهم دخالً إضافياً أما الطلبة فكانت هذه المهنة وسيلة لسد متطلبات الدوام 
ومستلزمات الدراسة خاصة بالنسبة للطلبة الذين ال معيل لهم فضالً عن مساعدة األسرة 

  .نهابتوفير جزء من احتياجاتها إلى جانب رفع عبء الدراسة ع
  توزيع المبحوثين حسب مدة عملهم) ٧(جدول رقم 

  %  العدد  المدة
  ١٤,٢  ١٧  شهر
  ٣٣,٣  ٤٠  سنة

  ٥٢,٥  ٦٣  أكثر من سنة
  ١٠٠  ١٢٠  المجموع
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    يوضح الجدول االزدياد المضطرد في أعداد باعة األرصفة، فخالل السنة األخيرة 
مما % ٤٢,٥) زمن البحث(ر وبلغت نسبة الزيادة في الشهر األخي% ٦٦,٧ازدادوا بنسبة 

  .يؤشر مالحظة مهمة عن محدودية مجاالت كسب العيش بالنسبة للعاطلين عن العمل
  : متغيرات أوضاع العمل-ب

  يبين التسلسل المرتبي ألسباب البيع على األرصفة) ٨(جدول رقم 

 التسلسل المرتبي  األسبــاب

  ١  عدم توفر فرص عمل لدى الدولة

  ٢  لكافي للعمل في مجال آخرال أملك رأس المال ا

  ٣  العمل في هذا المجال أفضل من البقاء عاطل

  ٤  االستفادة من وقت الفراغ لتحقيق كسب مادي

  ٥  هذا العمل خطوة أولى فقط حتى تحصل على محل خاص

  ٦  هذا العمل ال يختلف عن غيره

  ٧  هذا العمل يوفر فرصة للتعرف على السوق

 يأتي سبب عدم توفر فرص العمل لدى الدولة، ويعود هذا إلى     على رأس قائمة األسباب
طبيعة النظام السياسي واالقتصادي في العراق حيث كانت الدولة تمتلك زمام كل مجاالت 
العمل وال يمثل القطاع الخاص إال نسبة ضئيلة من حجم العمل والعمالة فظلت هذه الفكرة 

ع وعن توفير فرص العمل لهم سائدة وهو أمر عن الدولة بوصفها المسؤولة عن أبناء المجتم
أكدته األدبيات الرسمية من جهة وممارساتها الفعلية من جهة ثانية وليست فكرة التعيين 

  .المركزي والتنسيب اإلجباري للعمل في مجاالت األنشطة الحكومية ببعيدة
ونالحظ ) مجال آخرعدم توفر رأس المال الكافي للعمل في (أما المرتبة الثانية فأحتلها سبب 

هنا القفز من مسؤولية الدولة الكاملة إلى النشاط الفردي الخاص وهو وضع محدد يمليه عدم 
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وجود شركات أو مؤسسات قطاع خاص قادرة على تلبية احتياجات المجتمع من جهة وتوفير 
ت أما المرتبة الثالثة فذا. فرص عمل ألبنائه من خالل نشاط اقتصادي واسع من جهة ثانية

عالقة باالضطرار إذ يجب القيام بأي عمل للحصول على لقمة العيش الشريفة، كما أن القيم 
في المقابل نجد أن المراتب الثالث … االجتماعية ال تقبل ببقاء الرجل عاطالً عن العمل 

وإن أشار بعض . األخيرة تبدو تبريرية وتستند إلى أمل واضح بإمكانية تحسن األوضاع
ل خاص إلى أن أملهم هذا يتضاءل يوماً بعد يوم في ظل تفاقم األوضاع سوءاً المبحوثين بشك

والتزاحم الذي يشهده سوق العمل حتى أن أحدهم عبر عن أمله في أن يحتفظ بعمله الحالي 
  .لفترة إضافية قادمة

  توزيع المبحوثين حسب أسباب ترك العمل السابق) ٩(جدول رقم 

  %  العدد  أسباب ترك العمل السابق

  ٥٥,٨  ٦٧  لم يكن لدي مهنة سابقة

  ٢٥  ٣٠  المردود المادي للمهنة السابقة لم يعد مجزياً
  ١٤,٢  ١٧  إصابة عمل

  ٣,٣  ٤  المرض

  ١,٧  ٢  اختالف مع شركاء العمل السابق

  ١٠٠  ١٢٠  المجموع

وهذه يشغلها الخريجون الجدد الذين ) لم يكن لدي مهنة سابقة(    في المقام األول يأتي سبب 
المردود المادي للمهنة السابقة (م يجدوا فرصاً لهم في سوق العمل وكذلك الطلبة، يليه سبب ل

ويشغلها في الغالب موظفو الدولة الذين أجبروا على ترك وظائفهم أمام التدني ) لم يعد مجزياً
دوالر فقط شهرياً في حين يبين ) ٥ – ٢(الكبير في قيمة رواتبهم والتي تراوحت عادة بين 
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سببان الثالث والرابع فقدان الضمان االجتماعي وتعويضات إصابة العمل وضآلة الراتب ال
  .التقاعدي، أما السبب الخامس واألخير فهو من الحاالت الشائعة في سوق العمل

  التسلسل المرتبي للمشكالت التي يعاني منها المبحوثون) ١٠(جدول رقم 

  التسلسل المرتبي  المشكالت  المجاالت
  ١  البيع على األرصفة ال يتناسب ومكانة عائلتك

أضغط على أعصابي كثيراً لكي أتمكن من التعامل 
  مع الناس

٢  

  ٣  البيع على األرصفة ال يتناسب وشهادتك
  ٤  أشعر أن الناس ينظرون إلي نظرة سلبية

  ٥  أصحاب المحالت يضايقونني
  ٦ ي تسوء بسبب االختالطأشعر أن أخالقي وتصرفات

  ٧  هذا العمل ال يتناسب مع حالتي الصحية

ت المشكال
االجتماعية 
  والنفسية

  ٨  لدي ثقة أن وضعي سيتحسن في المستقبل
  ١  المردود المادي ال يكفي

  ٢  ارتفاع أسعار مستلزمات العيش
المشكالت 
  االقتصادية

  ٣  عدم ثبات األسعار يعرضني للخسارة
  ١  )الحر والبرد(ة العوامل الطبيعي

  ٢  موظفو البلدية ال يرحمون أحداً

المشكالت 
البيئة 
  واألخرى

  ٣  أواجه مشكالت مع الشرطة

    تم تقسيم المشكالت إلى مجموعات بحسب طبيعتها، ونالحظ في مجموعة المشكالت 
التي احتلت ) البيع على األرصفة ال يتناسب ومكانة العائلة(االجتماعية والنفسية أن فقرة 

في المرتبة الثالثة البيع على األرصفة ال يتناسب والشهادة ثم المرتبة المرتبة األولى ثم 
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وهذه كلها مشكالت ذات أهمية كبيرة في ) أشعر أن الناس ينظرون إلي نظرة سلبية(الرابعة 
مجتمع الموصل حيث الناس يعرفون بعضهم البعض أو يعرفون عوائلهم، وحيث هناك أهمية 

ن الدارج بينهم من نسبة العوائل إلى مهنها بوصف المهنة كبيرة لما يقوله الناس، فضالً ع
شعاراً عائلياً وهكذا يكون البيع على األرصفة غير مناسب للعائلة ألنه يمثل موقعاً متدنياً في 

اضغط على (هرم المهن بسبب طبيعته الهامشية، أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب فقرة 
فأساسها أن الناس يتعاملون مع الباعة على ) ل مع الناسأعصابي كثيراً كي أتمكن من التعام

األرصفة بشكل يختلف عن تعاملهم مع أصحاب المحالت، فالمحل في الغالب يفرض قدراً 
من االحترام لصالح البائع في حين يواجه البائع على الرصيف قدراً من االستهانة، أنه يبدو 

 لآلخرين فهو يعمل على قارعة الطريق، ومكشوف تماماً) المحل(مجرداً من درعه الواقي 
  .وال يدفع إيجاراً وليس لديه رأسمال، أنه يدعو للرثاء أكثر من االحترام

    أما فيما يخص المشكالت االقتصادية، فإن هذا النوع من العمل ال يحتاج إلى مهارة 
عمال مهنية وال رأسمال كبير وهاتان الميزتان هما بالضبط نقطتا ضعفه فمثل هذه األ

مردودها المادي محدوداً لسببين األول إن كل شخص تقريباً يستطيع أن يدخل هذا المضمار 
كما أن المردود المادي ونسب الربح تتناسب طردياً مع رأس المال المستثمر وبالتالي فإن 
رأس المال المحدود يدر ربحاً محدوداً ال يكفي لسد متطلبات الحياة، وال يستطيع الصمود 

فإذا . تقلبات األسعار فالخسارة البسيطة لدى التاجر تكون قاصمة لدى الباعة الهامشيينأمام 
أضفنا إلى ذلك مطاردات موظفو البلدية ورجال الشرطة ومضايقات أصحاب المحالت الذين 
يعتبرون وجود البائع على الرصيف أمام المحل اعتداءاً عليهم أو انهم يعتبرون هذا الرصيف 

لمحالتهم وبالتالي يمتلكون الحق في استثماره أوالً إما بواسطة أحد أبنائهم )) نياًمه((امتداداً 
بدل ((أو أقاربهم أو عن طريق تقاضي أجرة من البائع الذي يفترش الرصيف كنوع من 

ناهيك عن أن العمل على الرصيف هو عمل في الهواء الطلق )) بدل حماية((أو )) سكوت
  .مناخ وبرده وأمطاره وحره وغبارهبما يعني التعرض لتقلبات ال
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  المبحوثين حسب دفعهم لإليجار) ١١(جدول رقم 

  %  العدد  دفع اإليجار
  ٣٩,٢  ٤٧  نعم
  ٦٠,٨  ٧٣  ال

  ١٠٠  ١٢٠  المجموع

    يؤكد هذا الجدول بعض ما ذكرناه عن المضايقات التي يتعرض لها الباعة والتي يوضح 
  .الجدول الالحق تفاصيلها

  يبين لمن يدفع اإليجار) ١٢(جدول رقم 

  %  العدد  الجهة التي يدفع لها اإليجار
  ٣٦,٢  ١٧  صاحب المحل

  ٦,٤  ٣  البلدية
  ٥٧,٤  ٢٧  متعهدين رسميين

  ١٠٠  ٤٧  المجموع

وهم في الحقيقة )) رسميين((مبحوثاً من أفراد العينة إيجاراً لمتعهدين ) ٢٧(    يدفع  
 هؤالء الباعة إتاوة باسم المتعهد الرسمي يفرضون على)) بكل انواعه((أشخاص ذوو نفوذ 

حيث ال أحد في أية جهة رسمية يمتلك الحق في إيجار رصيف للمارة في شارع تجاري 
إيجاراً لصاحب المحل الذي يفترش البائع الرصيف )  مبحوثا١٧ً(مزدحم ويدفع آخرون 

ب المحل فرصة أمامه وهو نوع آخر من اإلتاوة يفرضها قانون القوة، ولكن ربما وفر صاح
للبائع على الرصيف ألن يودع بضاعته في المحل وقت اإلغالق وحتى اليوم الثاني وهكذا 
يحصل البائع على الرصيف على فرصة كسب صغيرة تتمثل في بعض الراحة التي يوفرها 

  .هذا المكان بدالً من نقل البضاعة معه ذهاباً وعودة إلى السوق
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   قدموا طلباً للتعيين في دوائر الدولةالمبحوثين الذين) ١٣(جدول رقم 

  %  العدد  طلب التعيين
  ٧٣,٣  ٨٨  نعم
  ٢٩,٧  ٣٢  ال

  ١٠٠  ١٢٠  المجموع

    أغلب المبحوثين قدموا طلبات للتعيين في دوائر الدولة وذلك ألن الدولة ال زالت لدى 
سوى هؤالء المواطنين الجهة القادرة على تغيير وضعهم حيث ال مؤسسات عمل تستوعبهم 

  .مؤسساتها
  توزيع المبحوثين حسب قبولهم للعمل الرسمي) ١٤(جدول رقم 

  %  العدد  القبول بالعمل الرسمي
  ٨٣,٣  ١٠٠  نعم
  ١٦,٧  ٢٠  ال

  ١٠٠  ١٢٠  المجموع

    غالبية أفراد العينة يرغبون في  ترك عملهم على األرصفة لقاء عمل يوفر لهم 
دوالر أمريكي وهذا يعني من جهة أن ) ١٠٠(دينار عراقي شهرياً أي ما يعادل ) ١٥٠٠٠٠(

الدخل المترتب عن عملهم الحالي ضئيل بحيث تبدو المئة وخمسون ألف دينار مناسبة لتركه، 
ومن جهة ثانية يعني أن العمل الرسمي في الحدود الدنيا لدخله ال زال يمثل مطلباً للراغبين 

ي الرواتب واألجور وإمكانية في العمل بسبب القبول االجتماعي واحتماالت التحسن ف
  .الضمان من خالل التقاعد

  يبين مصادر ثمن البضاعة) ١٥(جدول رقم 

  %  العدد  مصدر ثمن البضاعة
  ١٤,٢  ١٧  من مالك المدخر
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  ١٦,٧  ٢٠  بعت جزءاً من أثاث البيت
  ٢٢,٥  ٢٧  استدنت ثمنها

  ٢٨,٣  ٣٤  أخذتها على التصريف
  ١٠  ١٢  أعطاك إياها التاجر بالدين

  ٨,٣  ١٠  )أختك/أمك/زوجتك(ت ذهب بع
  ١٠٠  ١٢٠  المجموع

على (    يوضح الجدول أن النسبة األكبر من الباعة المبحوثين يحصلون على البضاعة 
أي يدفعون ثمنها بعد بيعها ويحتفظون بفارق الربح، واستدان البعض اآلخر ثمنها ) التصريف

 من أفراد العينة مدينون بثمن بائعاً) ٧٣(من التاجر أو من آخرين وبالمجموع يصبح 
فرداً ) ١٧(آخرون أثاثاً أو ذهباً للحصول على رأس المال وفقط ) ٣٠(البضاعة في حين باع 

كان لديهم مدخرات سمحت لهم بشراء البضاعة مما يوضح الضعف الكبير ) ١٢٠(من أصل 
  .في القدرة المالية ألفراد العينة
  ين أوضاعهممقترحات المبحوثين لتحس) ١٦(جدول رقم 

  التسلسل المرتبي  المقترحات
  ١  إيجاد وظائف للخالص من عملهم الحالي

  ٢  عدم محاسبة البلدية لهم
  ٣  إنشاء أسواق خاصة بهم
  ٤  تأهيلهم ألعمال أخرى

    يؤكد المبحوثون مرة أخرى على إيجاد وظائف كوسيلة رئيسة للخالص من مهنتهم 
الحكومية حسب ما تعود عليه أبناء مجتمعنا، وفي الحالية وعادةً يفكرون في الوظائف 

المرتبة الثانية هناك ما يشبه نداء االستغاثة من مالحقات البلدية وإذا كانت البلدية معذورة في 
مطاردة من يشغل األرصفة، فالباعة أيضا معذورون لعدم توفر فرص عمل أخرى وهكذا 
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وفيما ) ٣المرتبة (ر ساحات عمل خاصة بهم وجدوا أن حالً جزئياً قد يكون ممكناً وذلك بتوفي
يشبه طوق نجاة أخير وجد البعض ضرورة تأهيلهم ألعمال أخرى وهو المقترح األفضل من 
الناحية النظرية إال أنه لن يكون ذو فائدة في ظل غياب فرص العمل الحقيقية وعدم توفر 

ارف والمؤسسات رأس المال الالزم وغياب شركات المبادرة الخاصة وعدم قدرة المص
وهكذا في حلقة … المالية على توفير قروض لمن ال يستطيع توفير ضمانات للقروض 

  .مفرغة تحتاج إلى نهضة اقتصادية وطنية بإمكانها أن تكسر طوق الجمود الراهن
pbî–ìnÛaZ@ @

ال شك إن حل هذه المشكلة يرتبط بالحل العام لمشكالت البلد االقتصادية ومنها  -١
تام للقطاعات اإلنتاجية والخدمية واالفتقار إلى المؤسسات االقتصادية التعطيل شبه ال

  .القادرة على إعادة الحياة إلى قطاعات العمل المختلفة
يوصي الباحثان وزارة العمل والشؤون االجتماعية بإعداد مسح شامل لهذه الشريحة  -٢

  .مالواسعة من أبناء المجتمع من العاملين للتعرف على خصائصهم ومؤهالته
  .إعداد دورات تأهيلية تعمل على دمجهم في قطاعات العمل اإلنتاجية والخدمية -٣
إطالق قروض المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة ومنحهم الفرصة لإلستفادة  -٤

  .منها
تشكيل هيأة أو مؤسسة متخصصة مهمتها مساعدة العاطلين عن العمل أو العاملين  -٥

 .رة وإرشادهم إلى فرص العمل المتوفرةفي مجاالت هامشية من خالل تقديم المشو
Š†b—¾aZ@ @

  .١٩٦٨حسين عمر، االقتصاد التحليلي، دار المعارف بمصر، مطبعة دار النشر الثقافية، - ١
، دار )اختيار وترجمة(الجوهري، محمد، وآخرون، االقتصاد والمجتمع في العالم الثالث - ٢

  .١٩٨٢المعارف، مصر، 
اق الشعبية في مدينة كركوك، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم شفيق إبراهيم الجبوري، األسو- ٣

  .١٩٩٤كلية اآلداب، جامعة بغداد، / االجتماع 
  .١٩٨٢عارف دليلة ،بحث في االقتصاد السياسي، دار الطباعة للنشر بيروت، لبنان، - ٤
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النشر، عبد القادر يوسف الجبوري، التاريخ االقتصادي، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة و- ٥
١٩٧٩.  

، مطبعة األديب، ٢قيس النوري، طبيعة المجتمع البشري في ضوء االنثروبولوجيا االجتماعية، ج- ٦
  .١٩٧٢النجف األشرف، العراق، 

ليو اوبنهايم، بالد ما بين النهرين، ترجمة سعدي فيضي عبد الرزاق، دار الرشيد للنشر، بغداد، - ٧
١٩٨١.  

 ت. دع،.م.ج االسكندرية، مدينة الطباعة والنشر، األسواق والبورصات، مقبل جمعي،- ٨
”ßaìaZ@ @

  .٥ع، بدون تاريخ،ص.م.مقبل جمعي،األسواق والبورصات،مدينة الطباعة والنشر، ج)١(
 ،١٩٦٨ مصر، الثقافة، نشر مطبعة دار المعارف، دار التحليلي، االقتصاد عمر، حسين)٢(

  .٤١٧ص
، مطبعة اآلداب، ٢ء االنثروبولوجيا االجتماعية، جقيس النوري، طبيعة المجتمع البشري في ضو) ٣(

  .٩٥، ص ١٩٧٢النجف األشرف، العراق، 
شفيق إبراهيم الجبوري، األسواق الشعبية في مدينة كركوك، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية ) ٤(

  .١٦، ص ١٩٩٤اآلداب، جامعة بغداد، 
  .٩٦نفس المصدر، ص ) ٥(
  .٩٥لبشري، مصدر سابق، ص قيس النوري، طبيعة المجتمع ا) ٦(
ليو ابنهايم، بالد ما بين النهرين، ترجمة سعدي فيضي عبد الرزاق، دار الرشيد للنشر، بغداد، ) ٧(

  .١٥٧، ص ١٩٨١
  .٣٨شفيق إبراهيم الجبوري، مصدر سابق، ص ) ٨(
  .١٥٧ليو ابنهايم، مصدر سابق، ص ) ٩(
امعة الموصل، مؤسسة دار الكتب للطباعة عبد القادر يوسف الجبوري، التاريخ االقتصادي، ج) ١٠(

  .٣٠، ص ١٩٧٩والنشر، الموصل 
، ١٩٨٢عارف دليلة، بحث في االقتصاد السياسي، دار الطباعة للنشر، بيروت، لبنان، ) ١١(

  .٩٩ص
، دار )اختيار وترجمة(محمد الجوهري وآخرون، االقتصاد والمجتمع في العالم الثالث ) ١٢(

  .٣٣ – ٢٢، ص ١٩٨٢المعارف، مصر، 
@ @
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âbČŠ@çŒ@pbíbØy@ @
ÞbÐ ÿÛ@ @

@ @
âNâ@Nxa‹Ûa@ïÜÇ@‘bjÇ@ñ‡öaŠ*@ @

@ @
szjÛa@˜ƒÜß@ @

  يهدف البحث إلى دراسة نشأة الحكاية الشعبية الموصلية الموجهة لألطفال باعتبارهـا                 
جنساً من األجناس اآلدبية التي حظيت في الفترة االخيرة باهتمام القـاص زهيـر رسـام،                

برز التقنيات الفنية التي تم إستخدامها من قبل في الحكاية وفائدتها فـي        وتسليط الضوء على أ   
تبصير األطفال بالقيم األخالقية والتربوية وغسرها في عقولهم بطريقة محببة وممتعة بعيـدة             

  .عن السردية والوعظية المباشرة
Abstract. 
        The aim of this paper is to study the rise of the Mosul popular tales 
that concern the children paid attention by the tulle-teller Zuhair 
Rassam.It is also aims to shed light on the prominent literary techniques 
that hads been used by him, its role in implanting in children moral and 
educational Values, apart from the direct enumerative and preachy ways.   

òß‡ÔßZ@ @

      تعد الحكاية الشعبية في أدب األطفال جنساً من األجناس األدبية التي حظيت في الفترة              
األخيرة باهتمام كبير من قبل القاصين، ولرغبتي الكبيرة والمعمقة لدراسة هذا النـوع مـن               

العميق بالمستقبل القادم الذي ال ينهض إال من خاللهـم          السرديات الخاص باألطفال وإيماني     
بما نغرسه في بنيانهم الروحي والعقلي من تقاليد اجتماعية وعادات وقيم تربوية وأخالقيـة،              

  .ارتأيت دراسة هذا الموضوع واختياره مادة للبحث

                                           
 مركز دراسات الموصل/  مدرس مساعد*
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ـ               ذة        وتقوم خطة البحث على مقدمة وتمهيد وأربع محاور، تضمن التمهيـد إعطـاء نب
 مختصرة عن سيرة حياة القاص زهير رسام، وخصص المحور األول لبيان مراحل تطـور             
الحكاية الشعبية الموجهة لألطفال،أما المحور الثاني فخصص لدراسة الحدث فـي الحكايـة             
الشعبية الموجهة لألطفال، وخصص المحور الثالث لدراسة الشخصية في الحكايـة الـشعبية            

محور الرابع لدراسة اللغة واألسلوب فـي الحكايـة الـشعبية           الموجهة لألطفال، وخصص ال   
الموجهة لألطفال، وانتهى البحث بعد ذلك إلى جملة استنتاجات جمعت فيها قدر اإلمكان مـا               

  .تناثر عبر محاور البحث
‡îèànÛaZ@ @

@@@@âbŠ@çŒ@™bÔÛa@ñbîy@ñ@Z@ @
، وفيها نـشأ مـن      ١٩٣٩       كاتب عراقي ولد في مدينة الموصل في منطقة الميدان عام         

أبوين عربيين وعائلة عربية فنية فقد أشتهر والده وكان معلماً بتحنيط الحيوانات التي كـان               
  .يصطادها بنفسه، وكان عمه حنا رسام من رواد كتاب المسرح في العراق

         أنهى القاص دراسته االبتدائية في مدرسة الطاهرة للبنيين الواقعة في شارع النبـي             
  جيس، أنهى دراسته المتوسطة في متوسطة الحدباء للبنيين الواقعة في شارع الفاروق، جر

أنهى دراسته اإلعدادية في ثانوية الشرقية للبنيين الواقعة قرب الجسر الثاني القريب من نادي              
الضباط في ذلك الوقت، ثم انتقل إلى بغداد إلكمال دراسته الجامعية فيها، تخرج مـن كليـة                 

 ونال شـهادة البكـالوريوس، وعمـل فـي           ١٩٦١ـ١٩٦٠، قسم اللغة العربية عام      التربية
  .التدريس مدة طويلة، ثم أحيل على التقاعد بعد بلوغه السن القانونية

  وكانت بداية التفات القاص إلى كتابة الحكاية الشعبية في صباه، إذ كـان يلقـي الحكايـة                 
التي كان يسمعها من والدته، أو الحكايات التي        الشعبية على أصدقائه شفهياً، خاصة الحكايات       

كانت من إبداعه الخاص التي نجح القاص في إلباسها ثوباً يليق بها مع إعطائها أجواء خاصة          
من كائنات غريبة كالسعالي، والديو، وشيخ الشط، والجان وأشياء غير معقولة  يتدخل فيهـا               

  .القدر
  ـ: من الحكايات الشعبية منهاللقاص عدداً) مجلتي(      وقد نشرت مجلة 

  .٥/٦/١٩٨٩في) ٢٣(، مجلتي، العدد)القابلة قطة والسعالة(حكاية )١
  .١٠/٧/١٩٨٩في) ٢٨(مجلتي، العدد) صوت الحق(حكاية )٢
  .٣١/٧/١٩٨٩في)٣١(مجلتي، العدد) صياد السمك(حكاية )٣



  
)٨٤( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†M©a@†‡ÈÛa@æë‹“ÈÛaë@ßbM@kuŠQTSPçOM@Œì¸RPPYâ 

مناسبة عليهـا             وسعى القاص بعد ذلك إلى جمع هذه الحكايات بعد إجراء تعديالت            
الصادر عن دار ثقافة األطفال     ) الفالّح الطيب والطير األبيض   (كي يتم نشرها في كتاب أسماه     

بأبطالهـا الـواقعيين    "، وعددها عشر حكايات تتصف بأحداثها الشعبية الساحرة و        ١٩٩٢عام  
عة متتب والوهميين محكمة الدقة في رسم الصور والمشاهد والمالمح معتمدة عنصر التشويق،          

وبمسار عقالني أو خرافي، عقدة الصراع بين الخير والـشر،واغلبها حكايـات عـن هـذا                
وتربـي  ...الصراع،منتصرة للحق،هذه الحكايات الشيقة لألطفال والتي تنّمي فيهم قوة المخيلة        

فيهم الفطنة واالنتباه والحذر،وكيفية التخلص من مكائد السيئين واألشرار،وتنعش أرواحهـم           
أحاديثهاــ المقنعـة وغيـر المقنعـة، وتـضعهم بتأثيرهـا الحكـائي الـذكي                بحوادثها و 

والواعي،لتصبح هذه الحكايات دروساً تربوية وبرمزيتها وداللتهـا الموحية،متفوقـة علـى            
الدروس التقليدية الواضحة الوعظية والمكشوفة بنصائحها المباشرة التي قد يملهـا الـصغار             

  )١(."لرتابتها وتكرارها

a@ŠìaÞëþZ@ @
@@@@@@@ÞbÐ ÿÛ@òèuì¾a@òîjÈ“Ûa@òíbØ¨a@Šìİm@Ýya‹ß@N@ @

     يعد الطفل محوراً من المحاور التي القت اهتمام المعنيين بجمع التراث الـشعبي عنـد               
األخـوان جـرم بجمـع      " ظهور علم المأثورات الشعبية، ولقد برزت هذه الحقيقة عندما قام         

 منذ اللحظة األولى قيمة هذه الحكايات بالنسبة للطفولـة    الحكايات الشعبية األلمانية، فقد أدركا      
   )٢(."واالطفال

تمثـل  " وتعد الحكاية الشعبية الحلقة الكبرى في التراث األدبي الشعبي ذلك ألنهـا                           
لقاء الشرق بالغرب، والباعث على احتفاظها      ...لقاء الكبار بالصغار  ...لقاء الماضي بالحاضر  

مما جعلها أنـسب    )٣(" التقاء الخيال بالواقع فيها إلى جانب التقاء الحلم بالحقيقة         بهذه المزية هو  
  .األشكال وأقربها إلى الطفل
òÌÜÛa@À@òîjÈ“Ûa@òíbØ¨a@Z@ @

حكيت فالناً وحاكيته فعلت مثـل      "ورد في لسان العرب البن منظور أن الحكاية معناها               
  )٤(."عنه الحديث حكايةفعله أو قلت مثل قوله سواء لم أجاوزه، وحكيت 

@byýİ–a@òîjÈ“Ûa@òíbØ¨a@bßcZ     
فهي حدث من أحداث الماضي غير المدون رواه إنسان ما بطريقتـه الخاصـة أمـام                      

ليس لها مؤلف واحد معروف، بل هي حاصل ضرب عـدد مـن             " اآلخرين وتمتاز بكونها    
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         رون فيه وفقاً لما يـستهدفون      ألوان السرد القصصي الشفاهي الذي يضيف إليه الرواة أو يحو
 وتنسب إلى الجماعة وتعبرعن عواطف الجماهير، وتدور حول معضالت اإلنـسان            )٥(."منه

  .الحياتية من محاربة الشر ومواجهة المواقف الصعبة، والكفاح من اجل الرزق
ل،      ويرجع ظهور الحكاية الشعبية إلى أمد بعيد، حيث ظلت الشعوب تتناقلها جيالً بعد جي             

ولرواية الحكاية الـشعبية    .فقد كانت وليدة معتقدات وعادات وعواطف الناس في أزمنة بعيدة         
تقاليد خاصة، فحكايات النساء غير حكايات الرجال، ويكون وقت الحكاية عادة في الليـل إذ               
كان الناس قديماً يتسامرون بقضاء الليل في سماع الحكايات من امرأة عجوز تروي الحكاية              

لـرغبتهم  ""ولها األطفال الذين يطالبونها بإعادة رواية الحكاية مرتين أو اكثر وذلك            ويلتف ح 
في تخّيل صور الحكاية تخّيالً مناسباً لها يبقى راسخاً والمد ربما يستمر للكبر، فهي تتنـاول                
الجزء العاطفي من شخصية الطفل، على العكس من الحقيقة الواقعية التي تتـصل بـالجزء               

  )٦(."شخصيتهالعقالني من 

وحين بدأت حركة تدوين الحكاية الشعبية، وجد أن هناك قسماً منهـا ال يـصلح أن                             
إن من بـين    " يكون مادة الدب األطفال، وهذا ما أشار إليه الدكتور هادي نعمان الهيتي بقوله            

لـه مـن    الحكايات الشعبية ما يمكن أن يصلح لألطفال ومنه ما ينبغي إبعاده عنهم لمـا يحم              
وهناك رأي آخر للدكتور    )٧(."أضرار، ومنه ما يمكن إعادة كتابته في مضمون وشكل مناسب         

الحكاية الشعبية ليست في حقيقة األمر قصصاً لألطفـال،         " عبد التواب يوسف يقول فيه أن       
وأنها في الواقع أعمال فلسفية تحمل في ثناياها اإلنسانية صدقاً واضحاً، لكن ذلك اليعني ابداً               
أنها ال تصلح لألطفال وبعيدة عنهم، حيث انه بات من الضروري أال نتدخل في هذه األعمال                
نبسط فيها، ونجهل منها، حتى ال تجرح عقولهم ومشاعرهم البريئة، أمـا أن نقـدمها أو ال                 
نقدمها، أما افتراسها بحجة تنقيتها من الشوائب فهو أمر يجب أن ال نرتكبـه، خاصـة وان                 

تتناول هذه الحكايات ال نظنها ترمي إلى مستوى عبقرية الشعب الذي أبـدعها،             األقالم التي   
  )٨(."وان األطفال يتّقبلونها حتى قبل أن يفهموها جيداً

وقد خالف بعض الباحثين الدكتور عبد التواب يوسف في رأيه العتقادهم  بان الحكاية                     
ا أو حذف منها الكثير من القصص   الشعبية منذ ظهورها قد مرت بأطوار عديدة، أضيف عليه        

طيلة مئات السنين وربما آالف السنين حتى وصلت إلينا بشكلها النهائي الذي نعرفه اليـوم،               
فما المانع من تبسيط بعض الحكايات الشعبية وتقديمها للطفل في شكل قريب ومالئم للحيـاة               

 أخيلـة وتحلـيالت     ال يحق لنا أن نجعل من طفولتنـا حبيـسة         " العصرية التي يعيشها، إذ     
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والدليل على ذلك حركة تحوير وتطـوير بعـض         . )٩("وتصورات وتأمالت مجتمعات متخلّفة   
أن تطـوير وتطويـع     " الحكايات الشعبية التي أعقبت حركة التدوين وكانت مكّملة لها، حيث         

الحكايات الشعبية بحيث تمسي مالئمة لألطفال هو جزء من عملية تطوير فن شعبي عريق،              
أن تظل له قيمة ما لم يتجدد، فمن الضروري تجديد أفكار بعض الحكايات الـشعبية               اليمكن  

وحذف كل ما يشوبها من اإليهام الذي يقف الطفل قبالته محتاراً، ووضعها في قوالب أدبيـة                
   )١٠(."جديدة

        وقد أستمد القاص ثيمة حكاياته من التراث الشعبي فهو بذلك يكون قـد سـعى إلـى               
راث الشعبي لكي يكون ذخيرة تراثية تستخدم في تنمية قابليات األطفـال األدبيـة              توظيف الت 

فضالً عن أن هذه الخطوة جعلت التراث متحرراً من الجمود والركود، غير مهتم للتحـوالت               
وهذا يعني أن أجدادنا تركوا آثراً أدبياً في حياة األحفاد من خالل             .الحضارية في كل جوانبها   

  .الذي ترفدنا به حكاياتهم الشعبيةالموروث الشعبي 
ïãbrÛa@Šìa@Z@ @

@@@@@@@@ÞbÐ ÿÛ@òèuì¾a@òîjÈ“Ûa@òíbØ¨a@À@t‡¨aN@ @

        يعد الحدث عنصراً من العناصر األساسية في الحكاية، فهو بمثابة العمود الفقري في             
  .بنية الحكاية الشعبية، وبه تتحدد أهمية العمل ويتقرر مدى نجاحه أو فشله

تلك السلسلة من الوقائع المسرودة سرداً فنيـاً، يـضمها إطـار            "       فالحادثة الفنية هي      
  .)١١("خاص

بدايـة أو   " ويعد تسلسل الحدث ونموه في الحكاية الشعبية مهماً، حتى تكون للحكاية                       
 ثـم وسـط ينمـو       ،موقف تتبلور فيه العوامل التي يترتب عليها نمو الحدث بـشكل معـين            

 واخيرا نهاية يتحقق بهـا اكتمـال        ،الضرورة من تلك البداية وتتشابك فيه عناصر الموقف       ب
 القاص نقله إلـى     )١٢(" الحدث وتتمثل فيها لحظة االكتشاف التي تكشف لنا المعنى الذي يريد          

 فتتسلسل األحداث يحافظ على جذب انتباه الطفل للحكاية مما يحفزه علـى مواصـلة               ،الطفل
  . ستمتاع به قراءة النص واال

بترتيب األحـداث بطريقـة مـشوقة       "    وتمثل الحبكة جزءاً مهماً من الحدث وذلك لقيامها         
 حتـى يـصل     ،ودقيقة بحيث ال يظهر من العقدة اال ما يسمح به القاص وفي وقته المناسب             

  )١٣(."ه إلى الخاتمة الشافية المشبعةبقارئ
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شعبية بسيطاً ومباشراً  وتكون حركة األحداث            وعادة ما يكون بناء الحبكة في الحكاية ال       
 إذ ينتقل البطل من حدث إلى أخر بكلمات قليلة وغالبا ما تنتهي بنهايـات               ،سريعة ومختصرة 

وطيـر  -معان-بنت السلطان (كما في حكاية  .سعيدة وبسرعة وقد تتضمن قليال من التفصيالت      
  )السعد

  وكان احتفال كبير بزواج يونس من قمر الزمان " 
  فال شارك فيه الناس كلهم وكانوا فرحين بذلكاحت

  النهم يحبون أميرتهم الجميلة معان، كما احبوا زوجها
  يونس لشجاعته وطيبته، فرح الناس كلهم أيضاً

  بالتخلص من الديو المرعب الذي قطع طريق التجارة
  . وأرعب الناس

  دامت األفراح سبعة أيام، وفي اليوم السابع وزع
  موال التي جلبت من كهف الديوالسلطان ويونس األ

  على أبناء الشعب كلهم بالتساوي فازداد الفرح وعم الخير
   )١٤(."جميع البالد، وعاش الناس كلهم عيشةً سعيدة رضية

         أن الغاية التي يهدف القاص تحقيقها من وراء جعـل حركـة األحـداث سـريعة،                
فطرتهم يكونون غيـر قـادرين علـى        ومختصرة هو البعاد الملل عن األطفال، فاألطفال ب       

التركيز لمدة طويلة فغالباً ما يشعرون بالملل بعد فترة قصيرة من قراءة الحكاية مما يـدعو                
القاص إلى جعل األحداث سريعة حتى يحافظ علـى انتبـاه الطفـل واسـتيعابه الـصحيح                 

مختـصرة،  التي جاءت خاتمتها منطقيـة و ) حطاب اسمه إبراهيم(كما جاء في حكاية  .للحكاية
ففي الحكاية يربط القاص بين السعادة والفقر والغنى، إذ توضح الحكاية االختبار الذي وضع              
فيه الحطّاب إذ يظهر أمامه في الغابة رجل شيخ بثياب بيض، فأغراه أن يعمل معه في بيـع                  
الذهب للصاغة، فبذلك اصبح إبراهيم تاجر ذهب مع بقائه حطاباً، باع الذهب فـي الـسوق                

 كيسه بالمال وأعطاها كلها للشيخ النه أراد أن يعرف مصدر الذهب فقد يكون الـذهب                فامتأل
مسروقاً، هذه األسئلة وغيرها أيقظت ضميره، فالذهب لم يفقده توازنه، المال لم يؤثر علـى               

  .سلوكه الطيب
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أن براهيم، لقد اجتزت االمتحان بنجاح، وربت على كتفه،          ا أحسنت يا : ابتسم الشيخ وقال  "    
ثم ...بريق الذهب لم يبهرك ويفقدك عقلك كما افقد عقل الكثيرين فتنكروا الخالقهم ومبادئهم            

  )١٥(."غاب الرجل ذو الثياب البيض عن نظره

 فالمغزى من الحكاية واضح يتمثل في رغبة القاص بتعلـيم الطفـل االبتعـاد عـن                          
، وان ال يبيع اإلنسان ضميره ونفـسه        مغريات الذهب، وعدم االهتزاز أمام مغريات األغنياء      

  .بالذهب، بل يبقى جوهر اإلنسان نظيفاً طيباً متواضعاً محباً لمساعدة اآلخرين
@sÛbrÛa@Šìa@ZÞbÐ ÿÛ@òèuì¾a@òîjÈ“Ûa@òíbØ¨a@À@òî—ƒ“ÛaN@ @

مجموعة الصفات االجتماعية، والخلقية والمزاجية والعقلية والجـسمية        :"         الشخصية  
  )١٦(."يتميز بها الشخص، والتي تبدو بصورة واضحة،متميزة في عالقته مع الناسالتي 

  -:وللشخصية بعدان هما
QHïà§a@‡ÈjÛa@ @

         يتضح هذا البعد من خالل قيام القاص بشرح الخواص الجـسمية للشخـصية فـي               
كمـا هـو موضـح فـي        . الحكاية الشعبية باختصار كدليل على قوة الشخصية وعظمتهـا        

التي تتضح فيها الصفات الجسمية للبطل بكونه بهي        ) وطير السعد -معان-بنت السلطان (يةحكا
الطلعة، جميل الشكل، إضافة إلى سمات الرجولة والشجاعة التي يتصف بها من خالل هيئته              

  .وقامته الفارعة ومشيته المتميزة
  شاب طويل يمشي بثبات على األرض" 

  )١٧(."هيئته وقامته الفارعةوسمات الرجولة والقوة والشجاعة في 

فمن خالل الحكاية يتبين للقارئ أن غاية القاص تكمن في رغبته بتقويم عادات الطفل                        
السلوكية وغرس صفات الرجولة والشجاعة في نفسه من خالل الشخصية المرسومة بعنايـة             

ية الشخصية أمامـه    بحاجة لرؤ " ودقة والتي تكون اكثر قدرة وفاعلية في التأثير، الن الطفل         
في الحكاية حية مجسمة، وان يسمعها تتكلم بصدق وحرارة واخالص حتى يرى فيها النموذج       

  )١٨(."الذي يحتذ يه فتترك أثرها فيه سلباً أو إيجابيا

R@HïÐäÛa@‡ÈjÛa@ @
بعداً آخر من أبعاد الشخصية اال وهو البعد النفسي،         ) صياد السمك (          نجد في حكاية    

اية تّصور لنا البعد النفسي لشخصية حارث من خالل وصف حالة الخوف والفزع التي              فالحك
  .أصيب بها عند رؤيته لشيخ الشط بعد أن رمى بالخيط في النهر
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كائن خرافي تتحدث عنه العجائز إلخافة الصبيان وابعـادهم عـن النهـر             :      فشيخ الشط 
  .خوفاً من الغرق

  ط، هذا الذيقال حارث، انه شيخ الش! يا الهي"
  حدثتني عنه أمي عندما كنت صغيراً

  )١٩(."بقي الصياد حارث جالساً والخيط بيده يرتعش
        وبدالً من تهرب حارث من الموقف المخيف الذي تعرض له، قام بمواجهته بكل ثقة              
وشجاعة من خالل تبريره لشيخ الشط عن سبب انتهاكه لحرمة الـشط، وان قيامـه بـصيد                 

لثالث لم يكن سببه طمع الصياد بل كانت غايته تكمن في تقـديم العـون لوالديـه                السمكات ا 
  .والرعاية السرته والمساعدة لجاره الفقير

  عفوك أيها الشيخ الجليل، أنني"
  لست طماعاً، بل اكره الطمع كراهية كبيرة، ولكن

  السمكة األولى لوالدي الشيخين العجوزين
  ، والسمكة الثالثةوالسمكة الثانية ألطفالي وزوجتي

  )٢٠(."التي انتظرها لجاري الذي رجع اليوم إلى بيته بال عشاء
  :   فمن خالل قراءتي للحكاية تركز في ذهني التساؤل اآلتي

هل أن جنوح حارث إلى اللين والمهادنة مرده إلى انه في وضعية المسيطر عليه، الـضعيف            
) با طـن + ظاهر( قبل الحيلة والخداعالعاجز عن مواجهة خصم يفوقه قوةً فيكون تصرفه من 

  .أم انه يظهر ما يبطن حقاً فيحتل مرتبة الصدق
      أن استقراء سريعاً للحكاية يفيد بان القيم المذكورة على لسان حارث تستوي في محـل               
رفيع من سلم القيم المضمنة فيه، لذا نفترض افتراضاً شبيهاً باليقين أن حارث يتكلم من موقع                

  .صدق
  فهذا النوع من الحكايات يساعد الطفل على التغلب على بعض الظواهر النفسية التي قد                  

يعاني منها كالتهرب من المسؤولية مثالً وتمنحه الثقة الكاملة الن يجد معنى وهدفاً في الحياة               
فالطفل حينما يستمع إلى حكاية معينة، يصوغ من المضمون فنتازيا واعية، وهذه تتوغـل              " "

نفعاالته ومشاكله وهي بالتالي تحد بنجاح من إمكانية حـدوث أي نـوع مـن أنـواع                 في ا 
  )٢١(."االضطهاد في العقل الباطن
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@Éia‹Ûa@ŠìaZ@ @
@@@@@ÞbÐ ÿÛ@òèuì¾a@òîjÈ“Ûa@òíbØ¨a@À@lìÜþaë@òÌÜÛa@N@ @

     تعد اللغة وسيلة اإليصال الرئيسة للقاص، فمن خاللها يتّمكن القاص من إيـصال أيـة               
  .معلومة يريد غرسها في أذهان األطفال

  .)٢٢("أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"      وقد عرف ابن جني اللغة بأنها 

إحدى وسائل النمو العقلي والتنشئة االجتماعية والتوافق االنفعـالي         "      أما لغة الطفل فهي     
  )٢٣(."عند الطفل

ية كانت تسرد بأكثر من لغة أو لهجة فـي أمـاكن أو              ونجد قديماً أن الحكاية الشعب                
اختالف لهجات المحاليل التي هي ترجـع إلـى         " محاليل مختلفة ويرجع السبب في ذلك إلى      

فكل قبيلة كانت تروي الحكايـة      ) ٢٤(."اختالف األصول القبلية التي سكنت الموصل منذ القدم       
إلى استخدام اللغة العربية الفـصحى      باللهجة المتعارف عليها عندها مما دفع اغلب القاصين         

إذ يعيش  . البسيطة القريبة من إدراك الطفل حتى اليجد صعوبة في فهم الحكاية واستيعابه لها            
الطفل عند قراءته للحكاية الشعبية حالة انسجام خاصة فكلمات الحكاية وجملها تثيـر خيـال               

 وإذا أراد إعادة سرد الحكاية      الطفل وتجعله يرسم الشخصيات ويتخيلها في ذهنه كما يحلو له،         
لغيره، فهو لن يكون ملزماً بروايتها بنفس تعابير مؤلفها بل انه يستطيع أن يستخدم مفرداتـه                

إعادة سرد الحكاية من قبل الطفل تمكنه من إتقان ربط الجمـل            " وتعابيره الخاصة به، إذ أن      
ظهور والنمو وهـي التـي      بعضها ببعض، وتبدأ عند الطفل ملكة المحافظة على التخييل بال         

  )٢٥(."تساعده على الحفظ والتركيز وإضافة ما يراه مناسباً

األداة التي تحول المعنى في الحكاية من مجـرد         "       وتعد اللغة أداة تصور وإدراك فهي        
بنت الـسلطان   ( ففي حكاية    ) ٢٦ (."كلمات إلى مدركات حسية يكاد يلمسها الطفل وهو يتخيلها        

  .تطلعنا صور تنتظم حول الثنائيات التالية) ر السعدـ معان ـ وطي
  .قوة البنية الجسدية التي  ساعدت يونس في القضاء على الديو

  نهض الديو بتثاقل إال أن يونس لم يمهله فهجم عليه" 
  هجمةً خاطفة قطع فيها ذراع الديو األيمن، ثم كر عليه
  )٢٧(."يونس وعاجله بضربة ثانية أطاحت بالذراع األيسر

تطالعنا صورة أخرى تنتظم حول الثنائية التاليـة وهـي          ) صياد السمك (       وفي حكاية   
  .خوف حارث من الهالك الذي سيلحقه به شيخ الشط النتهاكه حرمة الشط
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  بقي الصياد حارث جالساً والخيط بيده يرتعش" 
  .)٢٨("حاول إن يسيطر على خوفه ويهدئ من اعصابه، وبسمل مع نفسه

تمس من خالل النص السابق حضوراً خفياً للقاص لكنه فاعل في الوقـت ذاتـه، إذ                     ونل
تتضح الغاية التي استهدف القاص إيصالها إلى الطفل تقوم على االستدالل بالمثال الحي على              
إمكانية تغلب الضعيف على القوي أن صح منه العزم والتوسل بالمعرفة موظفاً إياها بحـذق               

  .وكفاءة عالية
  .وتظهر الوظيفة التصويرية للغة من خالل األسلوب      

طريقة الكاتب أو طريقة اإلنشاء أو طريقة اختيار االلفاظ، وتأليفها للتعبير بها    " هو: فاألسلوب
  )٢٩("عن المعاني قصد اإليضاح و التأثير

     فاألسلوب خاصية فردية متميزة، إذ انه لكل قاص أسلوبه الخاص به يميزه عن غيـره               
القاصين حيث يكشف األسلوب عن طريقة القاص في التفكير والشعور اللذين يتم نقلهمـا            من  

يستطيع أن يستخدم هذه األلفاظ     " إلى الطفل في صور لغوية معينة، فالقاص المبدع هو الذي           
بطريقة مطاوعة نجعله مسيطراً على التعبير، قادراً على نقل ما يريده من الصور الذهنيـة               

  .)٣٠("ظية في حالة حيةإلى مادته اللف
كان يا ما   "      وتنفرد الحكاية الشعبية بأسلوبها الخاص فنجد أن اغلب الحكايات تستهل بـ            

كان يـا مـا كـان وعلـى اهللا          )"حطاب اسمه إبراهيم  (كما في حكاية    ) كان على اهللا التكالن   
  ).في ليلة صيفية مقمرة( وحكاية )٣١("التكالن، كان في قديم الزمان

كان يا ما كان وعلى اهللا التكالن، وله التسبيح وحده ومنه الغفران على مر العـصور                     "
  . وتنتهي بهدف تعليمي للحكاية)٣٢("والزمان

      ويتراوح أسلوب القاص زهير رسام بين الوضوح والغموض فنجده في بعض حكايات            
طفال كالـديو والداميـة     يأتي أسلوبه مليئاً بالرموز المرعبة التي تدخل الخوف إلى قلوب األ          

التي يأتي القاص فيها بشخصية الـسعلوة فـي         ) انه ليس حلماً  (والسعلوة كما جاء في حكاية      
  .صورة متوحشة ومخيفة وبشعة

  عدة زهرات وإذا أمامه..  زهرتين-قطف باسل زهرة "
  تقف سعلوة بقامتها الطويلة المخيفة وشعرها المنفوش
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  )٢٢("توحشووجهها الم.. وفمها الواسع الكبير
      ولكن نجده في موضع آخر من الحكاية يأتي أسلوبه بسيطاً واضحاً قريباً من مـدارك               
الطفل، فقد سخر القاص مهارته اإلبداعية في الكتابة جاعالً من شخصية السعالة شخـصية              
طيبة وحنونة تعامل الصبي بلطف وتعمل على إعطائه أزهار البابونج إلنقاذ حياة ابن جارته              

ريض فالغاية من توظيف هذه الكائنات في الحكاية بهذا األسـلوب هـي لخدمـة الطفـل           الم
  .والوصول به إلى هدف سام ونبيل في الحياة

  التخف أيها الولد الطيب، أنا اعرف لماذا تقطف"
  أزهار البابونج، التخف أيها الولد انك طيب وشجاع
  )٣٤("ومدت يدها وقدمت له باقة كبيرة من أزهار البابونج

      أما أسلوب الحكاية الشعبية، فقد امتاز باستخدام القاص لالبتداءات في مقدمة الحكايـة             
  :التي ابتدأها القاص باالستهالل االتي) في ليلة صيفية مقمرة(كقصة 

كان يا ما كان وعلى اهللا التكالن، وله التسبيح وحده ومنه الغفـران علـى مـر العـصور                   "
  .)٣٥("والزمان

أيضاً في الحكاية الشعبية إضفاء القاص بعض التشبيهات الخاصة بالفتاة كـأن                   ونجد  
 التي يصف القاص )٣٦() وطير السعد- معان -بنت السلطان (يشبهها مثالً بالقمر كما في قصة       

  .فيها الجمال الذي امتازت به بنت السلطان
وجدت كلمة غامضة          وتميزت لغة الحكاية الشعبية بالوضوح والسهولة والبساطة وان         

يلجأ القاص إلـى التعليقـات      " فيها توجب على القاص توضيحها من خالل سياق الحكاية، إذ         
لشرح ما غمض من المواقف والمعاني، وتعليقات القصاص تثري المعنى وتغنيه إذا جـاءت              

التي ترد  ) رهان وشهامة ( كقصة   )٣٧("في مكانها الصحيح ووضعت بمهارة بين أحداث القصة       
وهي مفردة غامضة بالنسبة للطفل وإدراكه، لكننا نجـد أن القـاص            ) القصخون(مفردة  فيها  

هو راو يقوم برواية الحكايـة  ) القصخون(يوضح معنى المفردة ضمن سياق القصة فيبين أن   
  .الشعبية في المقهى

  في زاوية من مقهى الحي كان أربعة شباب جالسين مساءاً"
  الراوي من) القصخون(معاً يصغون إلى ما يرويه 

  حكايات البطولة
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  والجالسون في المقهى صامتون هادئون يتابعون كالم
  .)٣٨("الراوي الشيق وحركات يديه وقسمات وجهه

ò¸b©apbubnänüaë@ @

  : فيها ما تناثر عبر مباحث البحثلكل عمل خاتمة، إذ انتهى البحث إلى جملة نتائج جمعت
التراث األدبي الـشعبي ألنهـا تمثـل الماضـي          تعد الحكاية الشعبية الحلقة الكبرى في        .١

  .التقاء األجداد بالمعاصرين مما جعلها اقرب األشكال األدبية إلى األطفال.. بالحاضر
لقد مرت الحكاية الشعبية منذ ظهورها بأطوار عديدة أضيف إليها وحذف منها الكثيـر               .٢

ي نعرفه اليوم، فمـا     من الحكايات طيلة هذه الفترة حتى وصلت إلينا بشكلها النهائي الذ          
المانع من تبسيطها وتقديمها للطفل بشكل يالئم الحياة العصرية التـي يعيـشها الطفـل               
لمواكبة حركة التطور وتحوير بعض الحكايات الشعبية التي أعقبـت حركـة التـدوين              

  .وكانت مكملة لها
ة لقد سعى القاص زهير رسام إلى جعل حركة األحداث في الحكاية الـشعبية الموصـلي               .٣

سريعة، وذلك البعاد الملل عن األطفال، ولكي يحافظ على انتبـاه الطفـل واسـتيعابه               
  .الصحيح للحكاية

  :للشخصية في الحكاية الشعبية بعدان هما .٤
بعد جسمي يفيد تقويم عادات الطفل السلوكية وغرسها في نفسه من خالل الشخصية             .أ

 فان الطفل سوف يقتـدي  المرسومة بدقة وعناية، فان كانت الشخصية طيبة وشجاعة،      
بها وتقليدها، أما إذا كانت الشخصية سيئة ومرعبة، فان ذلك سوف يدفع الطفل إلـى               

  .االبتعاد عنها
بعد  نفسي يساعد الطفل على التغلب على بعض الظواهر النفسية التي قد يعاني              .ب

.لحياةمنها كالتهرب من المسؤولية وتمنحه الثقة الكاملة لن يجد معنى وهدفاً في ا  

يتفاوت أسلوب القاص ما بين الوضوح والغموض فنراه يأتي أسلوبه واضحاً وبسيطاً و              .٥
تارة يأتي مليئاً بالرموز المرعبة التي تدخل الخوف إلى قلوب األطفال، فالغايـة التـي               
سعى القاص من وراء إظهاره لهذه الشخصيات بهذا الشكل هي محاكاة عقليـة الطفـل               

 .شخصيات هي نسيج من وحي الخيال وليست حقيقيةوليبرهن له بان هذه ال

  
@ @
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