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@szjÛa@˜ƒÜß@Z@ @

الدكتور علي كمـال الـدين الفهـادي أسـتاذ األدب           (تم اختيار القاص الموصلي     
 لما تحمل قصصه من تقنيات فنية       ميداناً للبحث )  جامعة الموصل  –اإلسالمي في كلية اآلداب   

متماسكة إلى حد كبير فضالً عن لغته ذات الحس الشعري وهي ثمان قصص قصيرة نشرت               
، صـافات   ) ١٩٩٩(سيدة النور والفرس األصيل     :  على وفق اآلتي     ٢٠٠٤-١٩٩٩ما بين   

، حورية  ) ٢٠٠١(، البائس والطريدة    ) ٢٠٠١(، سيدة األبراج    ) ٢٠٠٠(في سماء األقصى    
، الثـور والحلبـة     ) ٢٠٠٣(، الجواد والراية    ) ٢٠٠١(، معلمة النهر    ) ٢٠٠١(دي ظهر   وا

  ) .٢٠٠٤(والمصارعة 
حوت قصص علي الفهادي مقاطع وصفية متنوعة األشـكال والتعـابير أظهـرت             
المكان ومحتوياته من حيث كونه وعاء للحدث وللشخصية بشكل تأطيري متميز ، لذا جـاء               

من خالل تحليل النصوص القصـصية      ) ن في قصص علي الفهادي    المكا(هذا البحث ليدرس    
  . وبيان أبعادها الفنية والجمالية والكشف عن الدالالت التي تمخضت عنها 

وخص . قام البحث على مدخل وثالثة مباحث تضمن المدخل تحديد مفهوم المكان            
، أما المبحث   من حيث المكان العام والمكان الخاص       ) وصف المكان (المبحث األول بدراسة    

 الفـضاء الواصـل ، والمكـان      / من حيث فضاء العتبة     ) انماط المكان (الثاني فكان لدراسة    
المكـان  / المكان اآلني ، والمكان المسرحي      / المكان المعادي ، والمكان التاريخي      / االليف  
رؤية ال: من خالل   ) الرؤية للتعرف على المكان   (أما المبحث الثالث فتنأول دراسة      . الكوني  

  .التجزيئية ، والرؤية المشهدية ، والرؤية الشمولية 
  

                                           
 . اللغة العربية  ، كلية التربية األساسية ،أستاذ مساعد *
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Place in Ali Fahadi Stories: Analytical Study 
 

ABSTRACT 

 
The Muslawi writer, Dr. Ali Kamal Al Den Al Fahadi, lecturer 

of Islamic Literature at the College of Arts, Mosul University, is 
examined here for the coherent and artistic features that characterize his 
stories in addition to their poetic and sensitive language. They include 
eight stories published for the period 1999–2004 including: Light 
Mistress and the Original Horse (1999), Equities in Al Aqsa Sky (2000), 
Mistress of Towers (2001), The Depressed and the Prey (2001), Dhuhur 
Valley Angle (2001), River Teacher (2001), Horse and Banner (2003), 
Ox, Yard and Wrestling (2004).  

Ali Al Fahady stories included various descriptive section and 
expressions showing place and its contents as a container for the event 
and personality in a distinctive framework. The study deals with the 
place in Ali Al Fahady stories through analyzing the narrative texts to 
show their artistic and aesthetic dimensions to reveal their significances.  

The study consists of an introduction and three sections where 
the introduction identifies the concept of place. Section one examines 
place description concerning general and private place. Section two 
deals with patterns of place concerning threshold space/ connecting 
space, tamed place/ usual place, historical place, spontaneous place, 
theatrical place/ universal place. Section three deals with vision to 
identify place through the portioning, scene and universal vision.  

 
¶g@Ý‚‡ß@æbØ¾a@âìèÐß@‡í‡¥@Z@ @

مساحة هندسية ذات أبعاد هندسية أو طوبوغرافية تحكمهـا المقـاييس           "يعد المكان   
والحجوم ، ويتكون من مواد وال تحدد المادة بخصائصها الفيزيقية فحسب ، بل هو نظام من                

لجهد العالقات المجردة فيستخرج من األشياء الملموسة بقدر ما يستمد من التجريد الذهني أو ا             
فالمكان وسط يتصف بطبيعة خارجية أجزائه ، إذ يتحدد فيه موضـع أو             . ) ١("الذهني المجرد 

محل إدراكاتنا ، وهو يحتوي على كل االمدادات المتناهية ، وأنه نظام تسأوق األشـياء فـي     
  . )٢(الوجود ومعيتها الخصوصية في تالصق وممارسة وتجأور وتقارن
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صية إذ يظهـر مظـاهر الحيـاة التـي تعيـشها            يمثل المكان وعاء للحدث وللشخ    
وعلى ذلك يكـون    . )٣(الشخصيات كما يحوي األحداث التي تنمو مسيرتها ضمن إطار محدد         

إذ  . )٤("الكيان االجتماعي الذي يحتوي على خالصة التفاعل بين االنسان ومجتمعـه          "المكان  
وهو يعكـس سـلوك   . )٥(تيعد نظاماً من العالقات ووسطاً حيوياً تنسجم من خالله الشخصيا    

فاإلنسان ما هـو إال  . )٦(الفرد ومشاعره وأحاسيسه وهو الذي يحدد طبيعة الشخصية وسماتها       
يشكل المكان  . ) ٧(وليد البيئة تخضع بنيته الجسدية والنفسية للطبيعة وما يعتريها من تغيرات          

بـرر صـفات    ركناً مكمالً للشخصية فضالً عن وظيفته في تفسير الشخصية إذ من خالله ت            
وتتـشكل  . ) ٨(الشخصية وطبائعها ومعالمها الداخلية والخارجية عن طريق مواقفها وسلوكها        

  . ) ٩(األمكنة من خالل األحداث التي تقوم بها الشخصيات
  وصف المكان : المبحث األول 

إذ يعمل الوصف على تـشكيله      ) ١٠(يعد الوصف من أهم األساليب في تقديم المكان       
والمكان ال يكون فارغاً ومهمة الكاتب تكمن في أن يمـأل           . ) ١١(مقاً داللياً ومنحه حضوراً وع  

  . ) ١٢( ما يحتويه من أشياء لها عالقات بشخصيات القصةالمكان بوصف
Q@N@âbÈÛa@æbØ¾a@ @

إن للمكان أبعاداً نفسية فضالً عن وظائفه الفنية وأبعـاده االجتماعيـة والتاريخيـة              
ال تفارقه ، حتى أننا نسترجع هـذه الـسياقات واألبعـاد عنـد              والعقائدية التي ترتبط به ، و     

كما تتسع داللة المكان بما يرتبط به من سـياقات          ) ١٣( للمكان نفسه أو ما يرتبط به      ااسترجاعن
ويتشكل المكان وتتضح   . ) ١٤( واجتماعية ومن ثم يرتفع إلى درجة النموذج التصويري        ةنفسي

 ، فالواقع يبقى خارجاً ما لم تجِر فيه أفكار يضع مـن             أبعاده من التأثير االجتماعي والفكري    
  . ) ١٥(خاللها اإلنسان معنى جديداً ألبعاد ذلك المكان

e@N@ïÈîjİÛa@æbØ¾a@Z@ @
هو المكان الذي ال يتدخل اإلنسان في صنعه ويرد في قصص علي الفهادي علـى               

  .  تحتهما من أمكنة فرعية ياألرض والسماء وما تنطو: وفق نمطين 
Ma@@ŠþZ@ @

  .  )١٧("قد التقت سماؤك باألرض . ") ١٦("األرض تدور تدور"
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Mòí†ëþa@Z@@ @
 الملـيء بالدهـشة   ) وادي ظهـر  (كما في   ) األودية(ومن األمكنة التابعة لألرض     

الذي "الساحرة والطبيعة الممتعة بمشاكساتها العجيبة إذ يبين القاص سبب التسمية بهذا االسم             
 نفالحين لظهور خصبه واستواء زرعه ، وحـسب المـؤرخي         سمي كذلك حسب الزراع وال    

إلظهار حقائق األحداث وأحوال األمم ، وعلى رأي الفلكيين لظهور الشمس من خالله فـي               
انطلقـت  : " ويذكر القاص الوادي من حيث عنقه وجانبـاه          )١٨("أبراج السعد وأبراج النحس   

 واستقر بنا المقـام علـى أحـد         السيارة بنا في طريق تتلوى بين السفحين حول عنق الوادي         
   . ) ١٩("جانبي الوادي في مكان يرصد الغادي والرائح

الـذي  ) عبقر(بهذا االسم مع ذكره لوادي      ) وادي ظهر (ويكمل القاص سبب تسمية     
لظهور الجنيات في سفوحه وجنباتـه فهـو        ) ظهرا(وتقول العوام سمي    : "شبهه بوادي ظهر    

مى ظهرا لظهور ساكنه فمن سكنه نال الفوز والظفـر          ويقول العراف س  ) عبقر(شقيق لوادي   
  .  )٢٠("والغلبة

وال يكتفي القاص بذكر أسباب تسمية وادي ظهر وبيان تفصيالته بل يـذكر قـول               
من رأى نفسه فـي     : وقال معبر الرؤيا    " معبر الرؤيا ليعطي لهذا المكان بعده بشكل واضح       

وس المسافة من قعره إلى قمة جبله فإذا        قعر وادي ظهر فقد أظهره اهللا على عدوه بقدر معك         
   . )٢١("رأى نفسه يؤذن فيه بلغ الرياسة في قومه بقدر مدى صوته

MÞbj§a@Z@@ @
إذ يذكرها القاص لتدل على الشموخ واألنفـة     ) الجبال(ومن األمكنة التابعة لألرض     

 هبطت  لم يكن في يدي غير ثوبها الذي صار مظلة        "والكبرياء ضمن أحداث مالحقة الحورية      
كما يذكر القاص قمة الجبـل       . ) ٢٢("بي على جانب من سفح الجبل تفقدت جسدي كان سليماً         

 للداللة على وصول آخر حد في       ) ٢٣("لما وصلنا إلى القمة نظرت من أعلى الجبل       : "وأعاله  
  . محاولة البحث عن الحورية باستنفاذ الحد األقصى من ذلك 

MpbibÌÛa@Z@@ @
وهو يفتح النافـذة المطلـة      ) : "غابات دجلة (وناً بنهر دجلة    ويأتي ذكر الغابات مقر   

 بتحديد مكان   ) ٢٤("على جامعة الموصل من ورائها غابات دجلة تبسم للصبح ابتسامة مشرقة          
وفي نص آخـر    . وجودها وراء جامعة الموصل وبيان قيمتها الجمالية والسيما عند الصبح           

جيرها طارت كل عـصافير الغابـة والحمـام         تأتي الغابة موضعاً لسقوط طائرة فيها بعد تف       
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ودوى صوت عظيم فجر طائرة سقطت في الغابـة فالتفـت حولنـا رفـوف العـصافير                  "
  . ) ٢٥("والحمامات

M@òîöb¾a@pbzİ¾a@Z@ @
. من شاطئ وبحر ونهر وبئـر       ) المسطحات المائية (ومن األمكنة التابعة لألرض     

قصر منتصب على شاطئ عدن قد      "قصر  إذ يأتي وصفها مقرونا بال    ) شواطئ عدن (ومن ذلك   
جوانبه الداخلـة   " أما ذكر البحر فيقترن أيضا مع وصف القصر        . )٢٦("ضرب الموج جوانبه  

مقترنا بالغابـات   ) نهر دجلة (ويذكر القاص    . )٢٧("في البحر وأحاط الرمل بجوانبه األخرى     
متألق الزرقة ألقاً نابعـاً     تلتقي اشراقاتها بصفاء األفق ال    .. من ورائها غابات دجلة     : "والسماء

أما النهر فيأتي ذكره مفرداً أو مجموعا باقترانه بالصيد تارة           . )٢٨("من زرقتي دجلة والسماء   
سحب الخيط على دورات حتى أخرج السنارة وقد علقت بها أنثـى الـسرطان أمـسكها                : "

ت فـي   ليخلصها من السنارة عضت خنصره فنفض يده نفضة قوية سريعة فأفلتت يده وغار            
ويأتي وصف امتداد النهر والسعي نحو تأمله لتلمس القيمة الجمالية التي يعطيهـا             . )٢٩("النهر
ويأتي نص مفرد النهر وجمعـه مـن         . )٣٠("نظرت إلى امتداد النهر وصاحت انظر     " المنظر

ر أما البئ  . )٣١("نحن شققنا األنهار  . األنهار كتبوا   . جمع النهر األنهار    "خالل تدريس الطلبة    
  .  )٣٢("فرأيت بئرا عميقة في أسفلها مراة الماء الصافي: "فيأتي ذكره من حيث العمق 

M@õbàÛa@Z 
" . واختلطت زرقة السماء بزرقة البحر    "يأتي وصف لون السماء مقترنا بلون البحر        

وحملتنا السيارة تتابع الشمس المغادرة لسماء صنعاء       "وتأتي السماء مخصصة بمدينة صنعاء      
 ويرجع القاص من جديد إلى بيان تأمل القيمة الجمالية للمكـان إذ يـذكر               )٣٣("المغربباتجاه  

كمـا   . )٣٤("وكلما التقت سماء بنهر في أفق التقينا وهجـاً أو نـورا           "السماء مقترنة باالنهار    
أرعدت السماء ثالثـة سـبحانك اللهـم        "يصف القاص الرعد والمطر اللذين يقترنان بالسماء        

 كما تقترن الـسماء بـدعاء   )٣٥("ف علينا وأغمضنا عيوننا حتى كفت السماءوانهمر مطر كثي  
على حين راحت قلوب كثيرة تتجـه إلـى اهللا          : "الناس وهي تشخص بإبصارها نحو السماء       

   . )٣٦("وأكف ضراعتها تبتهل إليه شاخصة بأبصارها نحو السماء
إذ يأتي  ) السماء (ويقترن مكان السحب والغيوم والشمس والقمر مع المكان األساس        

كذا احتشدت السحب الغربية الـسود فـوق        "بأنها سود ومن ناحية الغرب      ) السحب(وصف  
أما الغيوم فيأتي وصفها مع صـعقات        . )٣٧("األقصى المبارك فغطت العتمة ساحته ونواحيه     
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وافق صعقات البرق الذي صعق الغيوم صعقات جلت شيئا منها بدا كأنه كوى فتحت              "البرق  
أما الشمس فبدأ بأشعتها ثم ذكر كيف ستغادر المكان أي فـي حـال               . )٣٨(" متالطم في موج 
 كمـا جـاء     )٣٩("وحملتنا السيارة تتابع الشمس المغادرة لسماء صنعاء باتجاه الغرب        "غيابها  

أوشك الفجر على البزوغ بيد انـه يعـالج         "وصف الشمس بالشروق الذي يتبع بزوغ الفجر        
ك لينشر خيوطه استعدادا الشراقة الشمس ، بقيت محلقة لم تغادر           بعسر شق ظالم الليل الحال    

كانت الشمس  "كما جاء وصف الشمس بالغياب مع وجود ضوئها الساطع           . )٤٠("سماء صنعاء 
أما القمر فقد كان بـدرا       . )٤١("على وشك المغيب ضؤوها ساطع لكنها محجوبة وراء الجبل        

كما جاء وصف القمر بالغياب      . )٤٢("د مأل المكان  كان شعاع القمر بدرا ق    : "أنار المكان كله    
كان البدر قد تراجع إلى البحر وأخذ نـوره   . ")٤٣("وأوشك الفجر على البزوغ  ...غاب البدر   "

  .  )٤٣("ينزاح عن الشاطئ
l@N@ïÇbä—Ûa@æbØ¾aZ@ @

وقد جاء هذا النمط من األمكنة      . هو المكان الذي يتدخل اإلنسان في صنعة وإنشائه         
 علي الفهادي من حيث المدن ، والقـصور ، والمـإذن والقبـاب ، والـساحات                 في قصص 

  . والشوارع ، والحقول والغابات الصناعية ، والمدارس ، والمالعب الرياضية ، والمتاحف 
Mæ‡¾a@Z@@ @

كانت : "قد يأتي ذكر المدن في قصص علي الفهادي والسيما سيناء وغزة وصنعاء             
 أو يـأتي ذكرهـا      )٤٥(" أو منصورا من سينا أو مـن غـزة         أمي نذرتني لألقصى آتيه شهيدا    

: أو  .  )٤٦("طارت طيور الصافات وطافت عواصم العرب ومـدن األمـة         "ووصفها تعبيريا   
  . )٤٧("صفا الجو في صنعاء بعيد الظهيرة"
M@Šì—ÔÛa@Z@ @

جاء وصف القصر بعدة صفات بانتصابه على شاطئ عـدن أوالً ، وقـد ضـرب                
ويشبهه القـاص  . في البحر ثانياً ، وأحاط الرمل بجوانبه األخرى ثالثاً        الموج جوانبه الداخلة    

قصر أشبة بقصر غمدان العجيب الذي قالت فيه العرب أن الجـن            : "بقصر غمدان العجيب    
 ، ويفصل القاص فـي      )٤٨("ابتنته وصار شاهدا على الحضارة العربية العريقة ومن أعاجيبها        

نظرت إليه فدهشت لما رأيـت      : "بقه األرضي   وصف القصر من حيث شرفته وسطحه وطا      
على شرفة من شرفاته رأيت شبح امرأة أو سحر امرأة ال ادري من كانت ولعلي أعرفهـا ،                  
ثياب بيض شفافة يداعبها هواء البحر على شرفة القصر فتعطي وهجا مضيئاً مـن سـيدتها                
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فت هنيهة ثم ظهرت    اخت. " )٥٠("غابت لحظة وظهرت على سطح القصر      : ")٤٩("ترتديها التي
   . )٥١("من الطابق األرضي للقصر من الجهة المواجهة للبحر

ومما سبق فالقصر قديم جدا وستتم هندسته من جديد بمعاونة جماعية من المهندسين             
كان ثمة مهندسون وبناءون وعمال يعيدون هندسة القـصر   : "نوالبنائين والعمال والكهربائيي  

... سالك النور ويتجه بها إلى القصر الذي غادرته الـسيدة           وكهربائي يمسك أ  ... من جديد   
تعالى صوت غناء جماعي داخل القصر سنبني بناء جديداً سنبني على أساس القـصر بنـاء                

ويوحي العمل من أجل هندسة القصر في محاولة بعث الحضارة العربية المتألقـة             . )٥٢("جديد
ألجيال بهذا اإلرث الحضاري إلفادة منه      من جديد والتركيز على أمجاد الماضي ، وتعريف ا        

  . في واقع الحاضر وآفاق المستقبل 
من حيـث موضـعه     ) دار الحجر (ويصف القاص قصرا ثانيا هو القصر الحجري        

قصر ينصب فوق صخرة عموديـة فـي        "بالضبط والشارع المؤدي إليه وحجراته وطوابقه       
انحدرت بي  .... عليها حجرات   الوادي عالية على جبل شاهق قد نحتت منها حجرات وبنيت           

طابق أول من حجرات منحوتة صـغيرة       ...  إلى القصر    يالطريق مع الشارع الترابي المؤد    
... حتى بلغت الطابق الخـامس       ... ةفي قلب الصخر ودرجات سلم صغير كدرجات المئذن       

من الشقيق  ويقدم هذا الوصف الرؤية التاريخية لبلد الي      .  )٥٣(..."انطلقت إلى الطابق السادس     
من حيث حضارته التي تعبر عن الماضي الزاهر والكشف عن التطور العمراني والحضاري          

  . العريق 
MlbjÔÛaë@æˆf¾a@Z@@ @

ويـصفها   . )٥٤("ومئذنة منيرة القناديل  "يصف القاص الماذن من حيث قناديلها مرة        
ئذنة اتجه  حتى إذا استوى واقفا في حوض الم      "من حيث حوضها واتجاهها فضال عن عددها        

ولم يشعر المؤذن إال والمئذنة تتأرجح       .. ةاتجه الناس بأسماعهم صوب المئذن    .... إلى القبلة   
وترمز المؤذنة لإلسالم الذي حرر اإلنسان      ) ٥٥( ..."فجد السير إلى المئذنة الثانية      .. من تحته   

قليل مـن شـأن     وجعل له قيمة سامية ، أما المؤذنة المتأرجحة فتدل على حملة الصهاينة للت            
اإلسالم بداللة الثور الذي يريد أن يطمس المعالم اإلسالمية والتاريخية في القدس الـشريف              

أما القباب فيـأتي وصـف قبـة        . فهذا التأرجح يشير الى بداية هذه المخططات الصهيونية         
فالتقوا علـى قبـة المـسجد       : "المسجد األقصى منها من حيث مرور طيور الصافات عليها          

  .  )٥٦("األقصى
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M@ÊŠaì“Ûaë@pbybÛa@Z@ @
يصف القاص الساحات والشوارع والسيما ساحة األقصى من حيث جوها والفعـل            

لذا احتشدت السحب الغربية السود فوق األقصى المبارك فغطـت          : "القتالي الذي يحدث فيها     
لـوا  العتمة ساحته ونواحيه فيما راح الصبية والشباب يرجمون الصهاينة المسلحين الذين احت           

ويدل احتشاد السحب الغربية السوداء على الحالة المظلمـة          . )٥٧("المسجد األقصى بالحجارة  
التي يعيشها سكان األقصى إذ ترمز هذه السحب لالحتالل الصهيوني لفلسطين فيحال الصبية             

أمـا الـشوارع فيـأتي      . والشباب الى الوصول لحالة انقشاع هذه السحب بالدفاع المستميت          
فسلكت بنا شارعا يطل    : " من حيث إطاللها على الوادي أو كونها شوارع ترابية           وصفها أما 

انحدرت بي الطريق مع الشارع الترابي المـؤدي إلـى          ... على واد ملئ بالدهشة الساحرة      
خطـا نحـو منتـصف      : "كما جاء وصف الشوارع المبلطة وتحديد مـسافتها          . )٥٨("القصر
   . )٥٩("الشارع

MòîÇbä—Ûa@pbibÌÛa@ÞìÔ¨aë@Z@@ @
يحدد القاص الغابات الصناعية بكونها تحوي شجيرات القات فـضال عـن أنـواع              

وكلما دخلت بين الزروع واألشجار ازدادت نشاطا فإذا دخلت         "أخرى من الزروع واألشجار     
أما  . )٦٠("بين شجيرات القات اضطربت كمن يوشك أن يسقط على األرض من شدة اإلعياء            

في كفـك غابـات مثمـرة       : "القمح والشعير واألشجار    : داتها  الحقول فيصف القاص موجو   
 . )٦١("وحقول سنابل من قمح وشعير وأشجار الفستق واللوز وأعذاق نخيل باسـق وغـدير             

ويأتي هذا الوصف ليدل على ازدهار الزراعة في بالد اليمن الشقيق فـضالً عـن القيمـة                 
  .  بأنواعها مع سنابل القمح والشعيرالجمالية التي يمنحها هذا الوصف من خالل ذكر األشجار

M@‘Ša‡¾a@Z@ @
فـي  ) مدرسة عين البقر  (يحدد القاص في وصفه للمدارس اسم المدرسة ووجودها         

ويحدد في نص وصفي آخر صفوف       . )٦٢("أخوك من مدرسة عين البقر    : "مصر قال العربي    
.. لمـسطرة الـسبورة     وضربت با .. دخلت الصف   "المدرسة والسبورة وبابها والشارع الذي تقابله       

ويأتي هذا الوصف للداللة على قيمة      .  )٦٣(" بباب المدرسة على الرصيف المقابل في الفئ       كان
  . العلم وأهميته في تطور المجتمعات ونشوء الثقافات التي تغذي الناس بالعلم والمعرفة 
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M@òîšbí‹Ûa@kÇý¾a@Z@ @
: اته وتحديد منتصفه    يصف القاص أحد المالعب الرياضية من حيث ساحته ومدرج        

مأل مدرجات الملعب فقد كـان مـن        ... أما الرياضيون فكانوا في الساحة      ... دخل الملعب   "
ثـم  ... فبدأ الثور استعراضه في الساحة بركضة استعراضية        ... الرجال والنساء واالطفال    

 ويصف القاص ملعبا آخر من حيث سوره ومدرجه       . )٦٤("سلح على قفاه وتوقف وسط الملعب     
أما الملعب فقد أحـاط بـساحته       .. فحاصروه في سور ملعب مدرج كبير       : "الكبير وساحته   

ويلقي هذا الوصف بظالله على اهتمـام النـاس بـأمور الرياضـية             . )٦٥( ..."جمهور عقيم 
  .وتشجيعها مما له األثر في نقل الحياة الشعبية ضمن أحداث القصة 

M@Ñybn¾a@Z@ @
ث التماثيل مع التركيز على مادة التمثـال اال         يصف القاص أحدى المتاحف من حي     

ليست هذه من شمع خالص     ... وهو يدخل إلى المتحف     ... استوقفه تمثال الشمع    "وهو الشمع   
واعرف صياغتها فهي محنطة مطلية     .. وليست محنطة بل هي نتاج يدي ، اعرف تاريخها          

ة صنع التمثال من الـشمع      وتعطي ماد .  )٦٦(..."وإذ يغادر صاحبه باب المتحف      ... بالشمع  
على التحول والكينونة عبر الزمن ، فالشمع مادة هشة وقابلة للذوبان ولهـا القـدرة علـى                 
التشكيل والصيرورة كيفما يشاء الفنان ، وهذا هو حال الطريدة إذ تشكلت بعدة صور عبـر                

  .الزمن 
R@N@™b©a@æbØ¾aZ@ @

ة الثانية بصورة قليلـة     يأتي وصف المكان الخاص في قصص علي الفهادي بالدرج        
  .جدا قياسا بالمكان العام إذ يركز على وصف المساجد والغرف 

M‡ub¾a@Z@@ @
يمثل المسجد مكاناً خاصا للمسلمين يؤدون فيه الصالة لذا يركز القاص في قصصه             
على هذا النمط من األمكنة كما في وصفه للمسجد األقصى الذي يرمز للقدسية وللتدنيس من               

ذين احتلوه على الرغم من الكفاح المستميت ألهله ، ويصفه القاص مـن حيـث               الصهاينة ال 
كذا احتشدت السحب الغربية السود فـوق األقـصى         : "ساحته وقبته ومحرابه ومكان المؤذن      

كـان صـوت    ... فالتقوا على قبة المسجد األقصى      ... ساحته ونواحيه   المبارك فغطت العتمة    
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علـوا         : (المقرئ مجلجال ينطق من فوق القبة     

 ويأتي وصف المساجد من خالل ذكر خطبة الجمعـة وصـالتها والقبلـة              )٦٨( ...")٦٧()تتبيرا
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أتجه إلى  ... حوض المئذنة   .... دخول المساجد   ... صوت المؤذن للصالة    : "واآلذان والمآذن   
لم يعد األمر سرا فقـد الح       .... صوت المؤذن   ... ثانية  والمئذنة ال ... صوب المئذنة   ... القبلة  

الصباح على حين الحت قلوب كثيرة تتجه إلى اهللا واكف ضـراعتها تبتهـل إليـه شاخـصة                  
   . )٦٩("أبصارها نحو السماء

M@Ò‹ÌÛa@Z@ @
تمثل الغرفة التي تعود للرجل الذي يقابل سيدة االبراج مكاناً خاصاً ذاتيـاً فيـسعى               

الغرفة من حيث نافذتها المطلة على جامعة الموصل ، فضال عن وصف            القاص لوصف هذه    
قال ذلك . افتح نافذتي لي باباً يرضي عني سيدة الهودج        : "الغابات المطلة ، وبابها والكرسي      

وهو يفتح النافذة المطلة على جامعة الموصل من وراء غابات دجلة تبتسم للصبح ابتـسامة               
فق المتألق الزرقة القاً نابعاً من تغامز زرقتي دجلة والسماء          مشرقة تلتقي اشراقتها بصفاء األ    

طرقت الباب الـريح    .. جلس على كرسيه وأطلق للبصر مديات تجتاز كل مكان إال الغابة            . 
  .  )٧٠("وفتحته على مصراعيه

يمكن أن تكون غرفة الصف في المدرسة مكانا خاصا للطلبة يتلقون فيه العلم مـع               
  التي هي مكانا عأما فيسعى القاص لوصف الصف من حيث قيام الطلبـة كونه تابعا للمدرسة 

دخلـت الـصف بـسرعة      : " وجلوسهم ، والسبورة والطبشورة والمسطرة والباب والنافذة        
... أمـسكت الطبـشور     ... رشاقتها صاح الطالب قيام قام الطالب وصاحوا عاش الـوطن           

ه هدير طائرات التحالف ثانيـة  دق جرس االنصراف وصاحب   ... ضربت بالمسطرة السبورة    
  .  )٧١("فاختلط بصياح األوالد ينصرفون من باب الغرفة ويتقافزون من نوافذها

  
@ïãbrÛa@szj¾a@ZæbØ¾a@Âb¹cZ@@@ @

إن عالقة األمكنة بعضها بالبعض اآلخر لها دالالتها وأبعادهـا الرمزيـة شـكال              
 عالقات تتعلق بالتناظر أو بالتناقص      كما أن األمكنة المختلفة تشكل فيما بينها      . )٧٢(ومضمونا

  . ) ٧٣(وبالجاذبية أو التوتر والنفور
يخضع المكان في قصص علي الفهادي لعدد من التقـابالت التـي تتوالـد عنهـا                

ويمكن أن ندرج هذه التقابالت     . الدالالت واإليحاءات التي تدل على االبعاد التركبية للمكان         
 اآلنـي ، /المعـادي ، التـاريخي   /اء الواصل ، األليـف    الفض/فضاء العتبة : على وفق اآلتي    

  .الكوني /المسرحي
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Q@N@òjnÈÛa@õb›ÏO@Ý–aìÛa@õb›ÐÛaZ@ @
إن فضاء العتبة مصطلح أطلقه باختين في دراسته ألعمال دوستويفسكي إذ لحظ انه             
يستخدم في رواياته فضاء رمزيا خاصا يتمثل بالمـداخل والممـرات واألبـواب والنوافـذ               

لشوارع ، كما قد يتمثل هذا الفضاء في الحانات واألكواخ والقناطر والخنـادق             المشرعة في ا  
والشخـصية هنـا    . والسيارات والقطارات والبواخر إذ يتسم هذا الفضاء بالمواقف واألفكار          

  . )٧٤(تعيش حالة مضطربة ومتأزمة وقلقة
يـا رب   باسمك  "ومن األمكنة التي تدخل ضمن فضاء العتبة النافذة وما يطل عليها            

وهو يفتح النافـذة المطلـة   . الكون أفتح نافذتي لي بابا يرضي عني سيدة الهودج ، قال ذلك           
على جامعة الموصل ومن ورائها غابات دجلة تبسم للصبح ابتسامة مشرقة تلتقي إشـراقتها              
بصفاء األفق المتألق ألقا نابعا من تغامز زرقتي دجلة والسماء جلس على كرسـيه وأطلـق                

  .  )٧٥("ات تجتاز كل مكان إال الغابةللبصر مدي
فالنافذة األولـى   ) النافذة(و) نافذتي(للنافذة في هذا النص القصصي دالالت متعددة        

تعود إلى المتكلم للداللة على نافذة الغرفة التي تعود لصاحبها المضطرب القلق المتأزم فهـو               
وتتوارد األفكار والمواقـف    يدعو اهللا تعالى بأن يسهل أمره لكي ترضى عنة سيدة الهودج ،             

ويتواشج مع ذلك ذكر النافذة التي تعود للغرفة وما يطـل           . عند هذه النافذة التي عدت فضاء       
عليها من الجامعة وغابات دجلة والمناظر الطبيعية الكونية المتألقة التي تدل علـى االنفتـاح      

   . ةمضطربللحياة وتقابلها الشخصية التي تعيش في وضع متأزم لتحل أمورها ال
ما يربط عالمين أو مجتمعين أو ثقافتين أو ما يدل علـى            "ويقصد بالفضاء الواصل    

كل من هذه ، وما يربط مجتمعا بدائيا بمجتمع صناعي ، أو ما يدل عليها ، أو مـا يـربط                     
  .  )٧٦("الداخل المختنق بالخارج المنفتح

فـامتألت رئتـي    ) : "وادي ظهر (ومن األمكنة التي يمكن أن تكون فضاء واصال         
انطلقت بنا السيارة   ) ..... وادي ظهر (بهواء رطب ممتع فتح لي آفاق الرؤيا التي يسبح فيها           

 السفحين حول عنق الوادي واستقر بنا المقام على أحد جانبي الـوادي             نفي طريق تتلوى بي   
   . )٧٧("في مكان يرصد الغادي والرائح

لماضي والحاضر ، وبين المجتمع     يمثل وادي ظهر فضاء واصال إذ انه يجمع بين ا         
القديم والمجتمع الحديث الذي يشكل باسمه إرثاً تاريخياً معروفاً عند اليمنيين من حيث سـبب         
تسميته بهذا االسم بحسب رأي الزراع والفالحين والمؤرخين والفلكيين والعامة ، فضال عن             
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ي وأصوله العريقة فيـراه      ، فهذه األسباب مجتمعة تدل على قدم هذا الواد         ارأى معبر الرؤي  
الغادي والرائح ، وهم في السيارة عبر طويها الطريق الذي تسير فيه بين الـسفحين حـول                 
عنق الوادي ، وبذلك تترابط الثقافات القديمة والحديثة من خالل رؤية االنسان المعاصر لهذه              

  . اآلثار التاريخية العريقة وانعكاساتها عبر الواقع 
  
R@NÑîÛþa@æbØ¾aO@ð†bÈ¾a@æbØ¾aZ@ 

قد تنسجم الشخصية مع المكان وقد ال تنسجم ، فإذا حدث نوع من أنواع االنـسجام                
فإن الشخصيات تحيا فيه وتعيش في ألفة ، وإذا لم يحدث ذلك فستكون الشخصيات كارهـة                

ويتولد من هاتين العالقتين نمطان من المكان وتشكل فـي          ) ٧٨(للمكان وينشأ نوع من التناقض    
ولكن المصطلح المستخدم المتعارف عليـه      ) ٧٩(عهما األمكنة الجإذبة واألمكنة الطاردة    مجمو

المكان األليف إذا انسجمت معه الشخصية ، والمكان المعادي إذا لم تنسجم معه إذ يؤكد ذلك                
الصلة التي تربط اإلنسان بالمكان فتظهر هذه الصلة عواطف اإلنسان وانفعاالته وأحاسيـسه             

  . ما في اآلخر على وفق عالقة ألفة أو عداء فيوثر كل منه
ومن األمكنة التي تشكل في مجموعتها األلفة والعداء إزاء الشخصية المتواجدة في            

  : هذا المكان ساحة األقصى 
فيما راح الـصبية    .... كذا احتشدت السحب الغريبة السود فوق األقصى المبارك         "

تلوا ساحة األقصى بالحجارة رشـقا باأليـدي        والشباب يرجمون الصهاينة المسلحين الذين اح     
والمقالع رجما وافق صعقات البرق الذي صعق الغيوم صعقات جلت شيئا منها بـدا كأنـه                

  .  )٨٠("كوى فتحت في موج تتالطم
تمثل ساحة األقصى المبارك مكانا أليفاً ومعادياً في الوقت نفسه ، األلفـة للـصبية               

حجارة ، والتي ارتبطت في نفوسهم روح الكفاح والقتال         والشباب الذين يرجمون الصهاينة بال    
أمـا  : ضد المحتل في حين يكون هذا المكان معاديا للصهاينة الذين تأتيهم الحجارة رشـقاً               

باأليدي أو بالمقالع فينفرون من وجودهم في هذا المكان الذين يخسرون حياتهم فيـه علـى                
وتنبه المجاهدون إلى خفقات أجنحة     : "يهم  الرغم من احتاللهم له والزالت الحجارة ترشق عل       

ورفيف طيور اخترقت الغيوم من كوى الخرق التي أحدثها البرق لكنهم لم يروا طيرا فعادوا               
  .  )٨١("إلى رشق الجنود الصهاينة بالحجارة رشق غضب يغلي في الصدر
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وتحول الصف الذي هو مكان أليف للطلبة إلى مكان معاد بمجرد سـماع الهـدير               
سمعوا هديرا قويا لطائرات التحالف فكفوا عن القـراءة صـامتين           "ي لطائرات التحالف    القو

فبعد  . )٨٢("وزمت المعلمة شفتيها باحتقار وامتعاض شاخصة بأجمل عينين إلى سقف الغرفة          
أن كان الصف مكان التقاء الطلبة لطلب العلم وقد تعودوا جلوسهم على المقاعد ، والـسبورة                

ون عليها الكتابة والقراءة ، فأصبح لديهم مكانا حميما أليفـا يتحـول إلـى               على الحائط يتعلم  
كابوس بمجرد سماع صوت الطائرات وشعورهم بالعداء له مـن خـوفهم إذ مـا لبثـوا أن                  

دق جرس االنصراف وصاحبه هدير طائرات التحـالف        : "انصرفوا من باب الصف ونوافذه      
  .  )٨٣(" باب الغرفة ويتقافزون من نوافذهاثانية فاختلط بصياح األوالد وهم ينصرفون من

  
S@Nï²ŠbnÛa@æbØ¾a@O@ïãŁa@æbØ¾aZ@ @

ليس المكان بناء خارجياً مرئياً وال حيزاً محدد المساحة وال تركيباً من عدة غـرف           
يستحـضر  "والمكان التاريخي   . ) ٨٤(واسعة بل هو يحيا من فعل غيره ويحوي على تاريخ ما          

وهو ما تفوح منه رائحة القرون       . )٨٥("كونه عالقة في سياق الزمن    الرتباطه بعهد مضى أو ل    
واألجيال السالفة مشيرا بخصوصية إلى الجذور التاريخية العريقة ، كما يحمل هذا المكـان              

  . ) ٨٦(تاريخا للتحوالت االجتماعية التي تطرأ على المجتمع
ل معلماً عريقـاً    ومن األمكنة التاريخية القصر المنتصب على شاطئ عدن الذي يمث         

وأصيالً من معمار اليمن فهو يرتبط بالماضي إذ كان مسكنا ألحد ملوك اليمن الشقيق ليـدل                
على الجيل الماضي وعراقته وأصوله الكريمة ، فهو أشبه ما يكون بقصر غمدان العجيـب               
ولكي يدل القاص على تاريخية هذا القصر يسعى إلى وصف موقعه على شاطئ عدن علـى                

 أن مكانه الحقيقي في صنعاء وليس في عدن ، من حيث بنائه ومكوناتـه ، فقـد                  الرغم من 
قصر منتصب على   : "أصبح هذا القصر شاهدا على الحضارة العربية العريقة ومن أعاجيبها           

شاطئ عدن قد ضرب الموج جوانبه الداخلة في البحر وأحاط الرمل بجوانبه األخرى قـصر   
  .  )٨٧("أشبه بقصر غمدان العجيب

 التابع لوادي ظهر الـذي      )٨٨()دار الحجر (ومن األمكنة التاريخية القصر الحجري      
يدل على الماضي الزاهر الذي يقابله بؤس الحاضر إذ ينتصب هذا القـصر فـوق صـخرة               
عمودية في الوادي عالية علو جبل شاهق ، أما الحجرات فقد نحتت وبقيت عليها حجـرات                

ر هذا المكان ويعاينه ليدلل به على تاريخ الـيمن          بعضها فوق بعض ، واخذ السارد يستحض      
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ويركز على القصر الذي ينخلب اللب لمشاهدته هو ومحتوياته مـن الحجـرات والطريـق               
وعلى هذا يرمز هذا القـصر للتطـور المعمـاري          . المؤدية إليه وطوابقه ونوافذه وشرفاته      

  . واإلرث الحضاري 
فيه الشخصيات في راهنها الذي يتحدث فيه       المكان الذي تحيا    : "ويقصد بالمكان اآلني    

  .  )٨٩("عن األحداث والمجريات
إذ تحولت سيدة النور من القصر مع الفرس األصيل إلـى           ) البحر(ومن األمكنة اآلنية    

غابـت لحظـات   .... فدهشت لما رأيت على شرفة من شرفاته رأيت شـبح امـرأة        "البحر  
 األرضي للقصر من الجهة المواجهـة       ثم ظهرت من الطابق   ... وظهرت على سطح القصر     

   . )٩٠("للبحر
بعد أن أخذت سيدة النور تربت على عنق الفرس رفعت اللجام عن رأسـها فوضـعت              
خدها على خد الفرس وانطلقت على األمواج المتكسرة على شاطئ عدن ، وبهـذا تحولـت                

لة من الـرذاذ    األحداث القصصية من القصر إلى البحر حيث يحيط الماء السيدة والفرس بها           
كان ثمـة مهندسـون     "ومن ثم تعود األحداث إلى حيث مكان القصر         .. والضباب والمطر ،    

وبناءون وعمال يعيدون هندسة القصر من جديد ومئذنة منيرة القناديـل وكهربـائي يمـسك        
  .  )٩١("أسالك النور يتجه بها إلى القصر الذي غادرته السيدة

T@Nïy‹¾a@æbØ¾aO@ïãìØÛa@æbØ¾aZ@ @
يختبر إمكانياته وحدوده ، فهـو يستكـشف        "يمثل المكان المسرحي مكاناً لالستكشاف      

 ولكي يتحدد المكان المسرحي     )٩٢("أبعاده ويستخدم االتجاه األفقي كما يستخدم العمق إن وجد        
البد أن يرسم القاص المشاهد ويصف الواقع الذي تدور فيه األحداث بحيث تـصبح كأنهـا                

سرح الخلفية إذ تقدم للمشاهد أو للقارئ صورة ملمومة األطراف يـسهل            ستارة من ستائر الم   
إدراكها واستيعابها وتلخص هذه الصورة السريعة الموجزة المكان الذي تتحرك فيه األحداث            

وهذا المكان معقد إلى حد ما الشتماله على مكان محـسوس           ) ٩٣(وتجري فيه األفعال اإلنسانية   
 يضم بين جوانبه كل العالقات الحقيقية الضمنية بين هذه          نتتحرك فيه الشخصيات ، فهو مكا     

  . ) ٩٤(الشخصيات
التي تدل على المسجد فالمئذنة جزء      ) ٩٥(ومن األمكنة المسرحية المئذنة المنيرة القناديل     

من أجزائه وتحيل على الجزء األكبر ، وتكون منارة للداللة على قدسيته إذ أنه مكان اجتماع                
صالة والسيما صالة الفجر كما في النص القصصي فالقناديل تنير طريـق            المسلمين لتأدية ال  
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المصلين للوصول إلى محراب المسجد بعد سماع صوت المؤذن أو الوصول قبل هذا الوقت              
بقليل ، فالمئذنة ترى منارة من بعيد ولكن تحيل إلى الداخل وما يجري فيه من التقرب إلـى                  

  . كن من أركان اإلسالم أال وهو الصالة اهللا سبحانه تعالى وعبادته وتأدية ر
مـن  " وهو يدخل إلى المتحف   "ومن األمكنة المسرحية المتحف إذ يذكر القاص المكان         

دون الحديث عن محتويات هذا المتحف الذي يحتوي على تماثيل وتحف وآثار وما إلى ذلك               
ص القصـصي   فضال عن الخزانات الزجاجية التي تحافظ على هذه التحف في حين يذكر الن            

ليست هذه مـن شـمع خـالص ،         "تمثال الشمع ويجري الحديث عنه أال وهو تمثال الغزالة          
وليست محنطة بل هي نتاج يدي ، أعرف تاريخها وأعرف صياغتها فهي محنطـة مطليـة                

وعليه فقد ذكر لفظ المتحف للداللة بـه علـى          . ويذكر النص الجثة المحنطة      . )٩٦("بالشمع
حف النادرة والتماثيل التراثية التي يحتويها مما لـه األثـر فـي الترميـز       اآلثار القديمة والت  

  . للحضارة العربية العريقة وإرثها الحضاري 
أما المكان الكوني فهو الذي يظهر فيه الكون ومفرداته من الشمس والقمـر والنجـوم              

  . ) ٩٧(والكواكب فضال عن الطبيعة من ماء ونبات وحيوان وجماد
كـذا احتـشدت    : "كونية اإلشارة إلى السماء وما فيها من سحب سود          ومن األمكنة ال  

صعقات البرق  ... السحب الغربية السود من األقصى المبارك فغطت العتمة ساحته ونواحيه           
إذ يبين النص موجودات السماء من غيـوم   . )٩٨("الذي صعق الغيوم صعقات جلت شيئا منها  
  . ة بالبرق استعدادا لسقوط األمطار وسحب ، فضال عن الظاهرة الكونية المتمثل

صفا الجو في صنعاء    "ومن األمكنة الكونية اإلشارة إلى السماء والشمس والجو والقمر          
... غـاب البـدر     ... كان شعاع القمر بدرا قد مأل المكان        ... بعيد الظهيرة باتجاه المغرب     

روب الشمس ومن ثم     إذا يبين النص القصصي صفاء الجو وغ       )٩٩("أوشك الفجر على البزوغ   
ظهوره الذي ما يلبث أن يغيب ويطلع الفجر ، وفي ذلك داللة علـى انقـضاء يـوم كامـل                    
الستقبال يوم جديد مليء بالجد والنشاط والحيوية واستقبال الحياة على وفـق رؤيـة جديـدة        

   . ةمتألقة بعد انقضاء ظالم الليل الحالك وبدء الشمس وإشراقتها الدافئ
   الرؤية للتعرف على المكان : الثالث ثالمبح

يعرض المكان في القصة على وفق الرؤية التي تتعدد أشكالها فهذه الرؤية هي التـي               
 إذ تؤثر الرؤية المضمونية في      )١٠٠("ستقودنا نحو معرفة المكان وتملكه من حيث هو صورة        "
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د فالقصة يمكنها أن تـستخدم مئـات مـن المـشاه          ) ١٠١(أسلوب الوصف المكاني بشكل عام    
  . ) ١٠٢( أن تنقلنا إلى أي مكان بكلمة أو بكلمتينعوالمواقع وتستطي

Q@N@òî÷ívnÛa@òíú‹ÛaZ 
هي المنظر القريب الذي يشير إلى التفاصيل ، ويمكن ان تكون هذه التفاصيل جـزءا        "

وتركـز  . )١٠٣(" كثقب في حائط نشأ من طلقة رصاصة أو يكون جزءاً من شيء            رمن الديكو 
مفردات والتفاصيل عن طريق الوصف الحسي المباشر لألشياء أو جعـل           هذه الرؤية على ال   

  . ) ١٠٤(المفردات رموزا مكانية دالة على الهوية االيجابية أو السلبية
  : على وفق الرؤية التجزيئية من خالل التفاصيل اآلتية )١٠٥()وادي ظهر(يقدم 

  .صفاء الجو في صنعاء بعيد الظهيرة  -
 .ماء صنعاء باتجاه المغرب تتابع الشمس المغادرة لس -

الشارع الذي يطل على الوادي المليء بالدهشة الساحرة والطبيعـة الممتعـة بمشاكـساتها               -
 . العجيبة

 .توقف السائق إلمتاع أنظار الراكبين وملء صدورهم بالنسيم البارد العذب  -

لعوام ذكر أسباب تسمية وادي ظهر بهذا االسم على رأي الزراع والفالحين والفلكيين وا             -
 .ومعبر الرؤيا 

 .وصف أشجار الوادي بكونها متشابكة وفيها من األثمار كلها  -

 .وجود مساحات خصبة يغطيها شجر القات  -

 .انطالق السيارة في طريق تتلوى بين السفحين حول عنق الوادي  -

 .االستقرار على أحد جانبي الوادي في مكان يرصد الغادي والرائح  -

رائحة الشواء ونكهة الشاي المعطر وعبق البخور الموضوعة        إيقاد النار ومن ثم فاحت       -
 . في قلب الحجر المتقد 

من حيث انتصابه فوق صخرة عمودية في الوادي        ) دار الحجر (وصف القصر الحجري     -
عالية علو الجبل الشاهق فضال عن وصف محتويات القصر من الـسور والحجـرات              

 .فضال عن الغرف والطوابق والشرفات وأعلى القصر ودرجات السلم 

 . وصف الشارع الترابي المؤدي إلى القصر  -

 . وصف الشمس وهي على وشك المغيب  -

 . الزروع واألشجار وشجيرات الغاب  -
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 . وصف الجبل من حيث سفحه وأعاله وقمته  -

ومما سبق فقد أعطى النص القصصي المفردات والتفاصيل عـن طريـق الوصـف              
وارتباطه بالماضي البعيد واإلشـارة إلـى التطـور         الحسي الداللة على تاريخية وادي ظهر       

  . المعماري واإلرث الحضاري والتاريخ المجيد 
R@N@òí‡è“¾a@òíú‹ÛaZ@ @

بخلفية مشهدية تسمى بالمنظر المتوسـط إذ ال        "تحدد هذه الرؤية إطاراً محدداً للمكان       
ر مجموعة  يعرض الكل ولكنه يعرض جزءا منه فهو ال يظهر إال جزءا من الديكور وال يظه              

  .  )١٠٦("من الناس بل فريقا منهم فكأن الكاميرا تشير إلى أجزاء معينة وكأنها تقول أن هذا هام
برؤية مشهدية للداللة على أهميتـه مـن        ) ١٠٧(يقدم القصر المنتصب على شاطئ عدن     

خالل ذكر التفاصيل التي تقدم رؤية محددة للمكان تركز عليه دون األجزاء األخـرى مـن                
  : يأتي خالل ما

  .انتصاب القصر على شاطئ عدن  -
 .ضرب الموج للجوانب الداخلة من القصر في البحر  -

 .إحاطة الرمل بالجوانب األخرى للقصر  -

 .تشبيه القصر بقصر غمدان العجيب  -

 .غياب الشمس عن القصر وغياب الشفق واختالط زرقة السماء يزرقة البحر  -

رفة من شرفاته وهـي تلـبس الثيـاب         وصف سيدة النور التي تتجول في القصر على ش         -
البيض الشفافة ومن ثم غيابها وظهورها من جديد على سطح القصر وهي ترفع ذراعيهـا               
إلى السماء ومن ثم اختفاؤها وظهورها في الطابق األرضي للقصر من الجهة المواجهـة              

 .للبحر 

مـن  بحيث أعطيت أوصـافه     ) القصر(إلى هنا تنتهي الرؤية المشهدية للتعرف على        
حيث موقعه بالضبط مع تدخل البحر والرمل فضال عن وصف الجو من خالل غياب الشمس               
وغياب الشفق ، ووصف السيدة النور وهي تتجول في أجزاء القصر بحيـث قـدم القـاص                 
الوصف الحي لشرفات سطحه وطابقه األرضي ليدل بذلك على أهمية هذا القصر ودوره في              

ذي تجري فيه أحداث القصة فتتحول إلى البحر ومن ثم تعود           األحداث إذ انه المكان الرئيس ال     
إليه مع بدء بزوغ الفجر إلعادة هندسته من جديد وبنائه على األساسات نفسها بالتعاون فيمـا        

  . بين المهندسين والبنائين والعمال والكهربائي 
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S@N@òîÛìà“Ûa@òíú‹ÛaZ@ @
ر ولكن المنظر العام يـرى      المنظر العام الذي يستطيع أن يرينا مجموعة العناص       "هي  

 وهذه الرؤية تتـسع باتـساع الحيـز المكـاني           )١٠٨("من بعيد وال يمكن أن يظهر التفاصيل      
  . )١٠٩(وانتشاره إنها التأطير الفضائي العام للنص الحسي منه النفسي

يقدم الملعب برؤية شمولية ال تظهر التفاصيل وإنما تقدم ما في الملعب من مفردات              
  :)١١٠(خالل اآلتيبمنظر عام من 

دخول الثور الملعب مع مباهاة المـصارع برشـاقة قوامـة وجمـال زركـشة بدلـة                  -
  .المصارعين

 .وجود الرياضيين بالساحة وهم يرفعون الفؤوس على إذرع قوية متينة  -

 .مدرجات الملعب مليئة بالجمهور من النساء واألطفال  -

 .ألرض بقوائمه ضربا قويااستعراض الثور لجسمه في الساحة بركضه ومن ثم ضربه ا -

 . على الخيل بفؤوسهم ن الرياضييضاستعرا -

 .علو الغبار في سماء الساحة  -

 .بدء النزال بين الثور والمصارعين  -

ومما سبق فالتفاصيل كانت عامة أعطت التأطير المكاني للملعب من حيث سـاحته             
مـتألت واكتظـت     ، ومن حيث مدرجاته التي ا      نالتي فيها الثور والمصارعون والرياضيو    

 دون تفاصيل ، ويتكرر     نبالناس ، فما هذا العرض إال تأطير فضائي يذكر األجزاء العامة م           
ففي الساحة  . من حيث سوره ومدرجه الكبير وساحته       ) ١١١(هذا التأطير للملعب في قصة ثانية     

يظهر الجواد والكالب المسروجة ، وعلى المدرج يجلس الجمهـور الكثيـف مـن الجهلـة                
بياء والحمقى من دون التركيز على التفاصيل بحيث يبقى المنظر عامـا بعيـداً عـن                واألغ

  . التجزيئية والمشهدية 
@ @

@évöbnãë@szjÛa@ò¸b‚@Z@ @
بعد االنتهاء من الدراسة التحليلية لموضوع المكان في قصص علي الفهادي توصل            

  : البحث إلى النتائج اآلتية 
 حيث المكان العام بما فيه المكان الطبيعي        جاء وصف المكان في قصص علي الفهادي من        •

األرض وما يتبعهـا مـن األوديـة والجبـال          : فمن المكان الطبيعي    . والمكان الصناعي   
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 والسماء وما يتبعها من الرعد والمطر والسحب والغيـوم والـشمس      . والمسطحات المائية   
الساحات والشوارع  المدن والقصور والمآذن والقباب و    : والقمر ، ويشمل المكان الصناعي      

أمـا المكـان    . والغابات الصناعية والحقول والمدارس والمالعب الرياضية والمتـاحف         
إذ أعطيت أوصاف المكان دالالت متعددة منها القيمة        . المساجد والغرف   : الخاص فيشمل   

الجمالية واإلرث الحضاري والقيمة التاريخية والتراث المجيد كما أن تعدد ذكر األماكن له             
  .الله فنيه على دور المكان واألساس في كونه الوعاء المستوعب للحدث وللشخصية د

يخضع المكان في قصص علي الفهادي لعدد من التقابالت التي تتوالد عنهـا الـدالالت                •
/ فضاء العتبـة  : وهذه التقابالت هي    . وااليحات التي تدل على األبعاد التركيبية للمكان        

  .الكوني /اآلني ، المسرحي/معادي ، التاريخيال/الفضاء الواصل ، األليف
تشكل النافذة وما يطل عليها فضاء العتبة للشخصية التـي تعـيش فـي وضـع قلـق                   •

ومضطرب أما وادي ظهر فقد كان فضاء واصال يجمع الماضـي والحاضـر ويـربط               
 الثقافات القديمة والمعاصرة عبر اآلثار التاريخية العريقة وانعكاساتها عبر الواقـع فـي            
حين تمثل ساحة األقصى المبارك مكانا أليفاً ومعاديا في الوقت نفـسه أليفـاً للـصبية                
وللشباب الذين يرجمون الصهاينة بالحجارة ، ومعاديا للصهاينة وجنودهم ومـن ذلـك             
أيضاً الصف الذي يمثل األلفة عند الطلبة في أوقات طلب العلم وما يلبث أن يتحول إلى                

ويأتي القصر المنتصب على شـاطئ      .  الطائرة من عنده     مكان معاٍد عند سماع صوت    
بوصفهما مكانا تاريخا يدل على الماضي الزاهر       ) دار الحجر (عدن ، والقصر الحجري     

ويتحول البحر إلى مكان آني في أحـداث سـيدة          . والجيل الماضي واألصول الكريمة     
 . راهن إلى البحر النور والفرس األصيل إذ بدأت األحداث بالقصر لتتحول في الوضع ال

تشكل المئذنة المنيرة والمتحف أمكنة مسرحية إذ يقدم األول الداللة اإلسالمية المقترنـة              •
في حين يدل المتحف على اآلثار القديمة والتحف النادرة والتماثيل التراثيـة            . بالصالة  

ـ      . التي ترمز للحضارة العربية العريقة وإرثها الحضاري         ن وتأتي السماء بما فيهـا م
سحب وغيوم والشمس والقمر والجو وما إلى ذلك لتـشكيل المكـان الكـوني بداللـة                

 . الكون  موجودات

يعرض المكان في قصص علي الفهادي على وفق الرؤية التي تتعدد اشكالها في ثالثـة                 •
الرؤية التجزيئية التي تقدم وادي ظهر من خالل ذكر التفاصيل للمفردات           : اتجاهات هي   

 الحسي للداللة على تاريخية المكان وارتباطـه بالماضـي البعيـد            عن طريق الوصف  
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والرؤية المشهدية  . واإلشارة إلى التطور المعماري واإلرث الحضاري والتاريخ المجيد         
التي تقدم القصر المنتصب على شاطئ عدن للداللة على أهميته من خالل ذكر التفاصيل             

األجزاء األخرى فيحدد الوصف مكـان      التي تعطى رؤية محددة للمكان تركز عليه دون         
القصر مع تداخله في البحر والرمل فضال عن وصف الجو المحيط به من خالل غياب               

شرفاته وسطحه  : الشمس وغياب الشفق ووصف السيدة وهي تتجول في أجزاء القصر           
والرؤية الشمولية التي تقدم الملعب بعد إظهار التفاصيل بتقديم ما في           . وطابقه األرضي   

الملعب من مفردات بمنظر عام أعطت التأطير المكاني من حيث الساحة التي فيها الثور              
 .والمصارعون والرياضيون ومن حيث مدرجاته التي امتألت واكتظت بالناس 

  
@”ßaìaZ@ @

   . ٧٦ : ١٩٨٦ لسنة ١اعتدال عثمان ، جماليات المكان ، مجلة األقالم ، بغداد ، العدد ) ١(
ي عبد المعطي محمد ، تيارات فلـسفية معاصـرة ، دار المعرفـة الجامعيـة ،                 عل. د: ينظر  ) ٢(

   . ٢٨١-٢٨٠ : ١٩٨٤اإلسكندرية ، 
الشخصية ، المركـز الثقـافي   . الزمن . الفضاء  : حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي       : ينظر  ) ٣(

   . ٢٩ : ١٩٩٠ ، بيروت ، الدار البيضاء ، ١العربي ، ط
دراسة في فن الرواية العراقية ، سلسلة الموسوعة الـصغيرة         : رواية والمكان   ياسين النصير ، ال   ) ٤(

   . ١/١٦ : ١٩٨٠، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ) ٥٧(
روايتا اإلعصار والمئذنة وفجـر نهـاره       :  ، الموصل فضاء روائياً      يإبراهيم جندار . د: ينظر  ) ٥(

   . ٥٦ : ١٩٩٢ لسنة ٨و٧وحشي نموذجين ، مجلة األقالم ، بغداد ، العددان 
جامعـة  –زياد الزغبي ، المكان ودالالته في رواية العودة إلى الشمال ، مجلة أبحاث اليرمـوك                : ينظر  ) ٦(

   .٢١-٢٠ : ١٩٩٥ لسنة ٢ ، العدد ١٢األردن ، المجلد /  اربد–اليرموك
 أبحاث اليرموك،   محمد شوابكة ، داللة المكان في مدن الملح لعبد الرحمن منيف ، مجلة            : ينظر  ) ٧(

   . ١١-١٠ : ١٩٩٩ لسنه ٢ ، العدد ٩األردن ، المجلد / اربد –جامعة اليرموك
الوصـف وبنـاء    (شجاع مسلم العاني ، البناء الفني في الرواية العربية في العـراق             . د: ينظر  ) ٨(

   . ٢١ : ٢٠٠٠ ، بغداد ، ١، دار الشؤون الثقافية العامة ، ط) المكان
   .٢٩:  ، المصدر السابق بحراوي: ينظر ) ٩(
 ، الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم ، دار الشؤون الثقافية العامة            يإبراهيم جندا ر  . د: ينظر  ) ١٠(

   . ١٧٥ : ٢٠٠٠ ، بغداد ، ١، ط
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 ، هامشية المكان في رواية غانم الدباغ ، ضجة في ذلك الزقاق ،              يإبراهيم جندا ر  . د: ينظر  ) ١١(
 ٢٠٩ -٢٠٨ : ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ جامعة الموصل ، العدد      -، كلية األدب  مجلة آداب الرافدين    

 ٢إبراهيم جنداري ، المكان في النص الروائي ، مجلة أفق ، اتحاد أدباء نينوى ، العدد                 . د. 
   .٦ : ١٩٩٨لسنة 

   .١٤ : ١٩٨٩ لسنة ٧وليد أبو بكر ، البيئة في القصة ، مجلة األقالم ، بغداد ، العدد : ينظر) ١٢(
مدحت الجيار ، جماليات المكان في مسرح عبد الصبور ، مجلة ألف، القاهرة ، العدد               : ينظر  ) ١٣(

   .٢٨ : ١٩٨٦ لسنة ٦
   . ١٧٢: جنداري ، المصدر السابق ، الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم  جبرا : ينظر ) ١٤(
   لـسنة   ٨اد ، العـدد     ياسين النصير ، المكان في الرواية ، مجلة آفاق عربيـة ، بغـد             : ينظر  ) ١٥(

٨٧ : ١٩٨٠ .   
   ٢٠٠١/ يناير/١٥في ) ١٣٢١٤(العدد علي الفهادي ، معلمة النهر ، جريدة الثورة اليمنية ، . د) ١٦(
  .المصدر نفسه ) ١٧(
   ٢٠٠١/يوليو/١٢في ) ٩٦٦( سبتمبر ، العدد ٢٦علي الفهادي ، حورية وادي ظهر، جريدة . د) ١٨(
  .المصدر نفسه ) ١٩(
  .صدر نفسه الم) ٢٠(
  .المصدر نفسه ) ٢١(
  .المصدر نفسه ) ٢٢(
  .المصدر نفسه ) ٢٣(
/ ١٢فـي   ) ١٣٢٤٢(عـدد   علي الفهادي ، سيدة األبـراج ، جريـدة الثـورة اليمنيـة ، ال              . د) ٢٤(

    ٢٠٠١/فبراير
  . الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر ) ٢٥(
) ١٣٢٤٢( أكتوبر اليمنية ، العدد      ١٤، جريدة   علي الفهادي ، سيدة النور والفرس األصيل        . د) ٢٦(

   . ٢٠٠١/فبراير/ ١٢في 
  . المصدر نفسه ) ٢٧(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة األبراج ) ٢٨(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر ) ٢٩(
  .المصدر نفسه ) ٣٠(
  .المصدر نفسه ) ٣١(
  .ظهر الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ) ٣٢(
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  .المصدر نفسه ) ٣٣(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر ) ٣٤(
  . المصدر نفسه ) ٣٥(
فـي  ) ٣٢(علي الفهادي ، الثور والحلبة والمصارعة ، جريدة عراقيون ، بغـداد ، العـدد                . د) ٣٦(

٨/٦/٢٠٠٤.   
لثورة اليمينية ، العـدد     علي الفهادي ، صافات في سماء األقصى ، الملحق الثقافي لجريدة ا           . د) ٣٧(

   . ٢/١١/٢٠٠٠في ) ١٣١٥٨(
  .المصدر نفسه ) ٣٨(
  .المصدر نفسه ) ٣٩(
  .المصدر نفسه ) ٤٠(
  .المصدر نفسه ) ٤١(
  .المصدر نفسه ) ٤٢(
  .المصدر نفسه ) ٤٣(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس األصيل ) ٤٤(
  .في سماء األقصى الفهادي ، المصدر السابق ، صافات ) ٤٥(
  . المصدر نفسه ) ٤٦(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر ) ٤٧(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس األصيل ) ٤٨(
  . المصدر نفسه ) ٤٩(
  . المصدر نفسه ) ٥٠(
  . المصدر نفسه ) ٥١(
  . المصدر نفسه ) ٥٢(
  . ورية وادي ظهر الفهادي ، المصدر السابق ، ح) ٥٣(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس األصيل ) ٥٤(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، الثور والحلبة والمصارعة ) ٥٥(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء األقصى ) ٥٦(
  .المصدر نفسه ) ٥٧(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر ) ٥٨(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر ) ٥٩(
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  . الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر ) ٦٠(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة األبراج ) ٦١(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء األقصى ) ٦٢(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر ) ٦٣(
  . لمصدر السابق ، الثور والحلبة والمصارعة الفهادي ، ا) ٦٤(
   .١٩/٤/٢٠٠٣في ) ٦(علي الفهادي ، الجواد والراية ، جريدة ثمود اليمنية ، العدد . د) ٦٥(
     ٢/٤/٢٠٠١في ) ١٣٢٦٣(ية ، العدد علي الفهادي ، البائس والطريدة ، جريدة الثورة اليمن. د) ٦٦(
   . ٧اآلية : سورة اإلسراء ) ٦٧(
  . لفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء األقصى ا) ٦٨(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، الثور والحلبة والمصارعة ) ٦٩(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة األبراج ) ٧٠(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر ) ٧١(
ب ، مجلة أبحاث اليرموك ، جامعـة        أحمد الزعبي ، اإليقاع الروائي في اللص والكال       : ينظر  ) ٧٢(

   . ٧٨ : ١٩٨٥ لسنة ١ ، العدد ٢٣ األردن ، المجلد -اليرموك إربد
نهاد التكرلي ، دار الـشؤون      : عالم الرواية ، روالن بوزنوف وريال أوئيليه ، ترجمة          : ينظر  ) ٧٣(

   .  ٩٣ : ١٩٩١ ، بغداد ، ١الثقافية العامة ، ط
جميـل نـصيف    . د: يا الفن اإلبداعي عند دوستويفسكي ، ترجمة        باختين ، قضا  . ب.م: ينظر  ) ٧٤(

   . ٢٥٠-٢٤٩ : ١٩٨٦التكريتي ، سلسلة المئة كتاب ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة األبراج ) ٧٥(
   . ١٠٢: جنداري ، المصدر السابق ، الفضاء الروائي عند جبرا ابراهيم جبرا ) ٧٦(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر ) ٧٧(
دراسـة فنيـة ، دار الـشؤون        : فاطمة عيسى جاسم ، غائب طعمة فرمان روائياً         . د: ينظر  ) ٧٨(

   . ١٥٦ : ٢٠٠٣الثقافية العامة ، بغداد ، 
   . ١٦٤: المصدر نفسه : ينظر ) ٧٩(
  .  األقصى الفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء) ٨٠(
  . المصدر نفسه ) ٨١(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر ) ٨٢(
  . المصدر نفسه ) ٨٣(
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دراسـات نقديـة ، دار الـشؤون        : ياسين النصير ، إشكالية المكان في النص األدبي         : ينظر  ) ٨٤(
   . ٨ : ١٩٨٦ ، بغداد ، ١الثقافية العامة ، ط

 ، بيروت ٢دراسات في األدب العربي الحديث ، دار العودة ، ط    : خالدة سعيد ، حركية اإلبداع    ) ٨٥(
 ،٣٠ : ١٩٨٢ .   

   . ٢٣٣: جنداري ، المصدر السابق ، الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا : ينظر ) ٨٦(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس األصيل ) ٨٧(
  .رية وادي ظهر الفهادي ، المصدر السابق ، حو: ينظر ) ٨٨(
   . ٢٣٥: جندراي ، المصدر السابق ، الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا ) ٨٩(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس األصيل ) ٩٠(
  . المصدر نفسه ) ٩١(
 ٤دد  سامية أحمد أسعد ، مفهوم المكان في المسرح المعاصر ، مجلة عالم الفكر ، الكويت ، الع                ) ٩٢(

   . ٣٢ : ١٩٨٥لسنة 
   . ١٨-١٧ : ١٩٧٩ ، بيروت ، ٧محمد يوسف نجم ، فن القصة ، دار الثقافة ، ط. د: ينظر ) ٩٣(
   . ٢١٥: جنداري ، المصدر السابق ، الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا : ينظر ) ٩٤(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس األصيل : ينظر ) ٩٥(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، البائس والطريدة ) ٩٦(
دراسة جمالية ، رسـالة     : نبهان حسون السعدون ، الشكل القصصي في القرآن الكريم          : ينظر  ) ٩٧(

   . ١٣٤ : ١٩٩٩ جامعة الموصل ، -ماجستير مقدمة إلى كلية اآلداب
  . الفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء األقصى ) ٩٨(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر  )٩٩(
   . ١٠١: بحراوي ، المصدر السابق ) ١٠٠(
حميد لحمداني ، بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ، المركز الثقافي العربي              : ينظر  ) ١٠١(

   . ٦٨ : ١٩٩٣الدار البيضاء ، . ، بيروت 
محمد مصطفى هدارة ، عالم الكتـب ،        . د: رجمة  برنار دي فوتو ، عالم القصة ، ت       : ينظر  ) ١٠٢(

   . ١٩٥ : ١٩٦٩القاهرة ، 
دار الحريـة   ) ٩٨(صالح أبو سيف ، كيف تكتب السيناريو ، سلسلة الموسوعة الـصغيرة             ) ١٠٣(

جندراي ، المصدر السابق ، الفضاء الروائي عنـد         : وينظر   . ٦٥ : ١٩٨١للطباعة ، بغداد ،     
   . ٢٤٤-٢٤٣: جبرا إبراهيم جبرا 

   . ٢٠٩-٢٠٨: جنداري ، المصدر السابق ، هامشية المكان في رواية غانم الدباغ ) ١٠٤(
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  .الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر : ينظر ) ١٠٥(
   . ٦٥: أبو سيف ، المصدر السابق ) ١٠٦(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس األصيل : ينظر ) ١٠٧(
   . ٦٥:  أبو سيف ، المصدر السابق :ينظر ) ١٠٨(
   . ٢٤٧: جنداري ، المصدر السابق ، الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا ) ١٠٩(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، الثور والحلبة والمصارعة ) ١١٠(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، الجواد والراية ) ١١١(
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ðŠìàÌîÛa@‡¼a@åi@Ñìí@åba@ìic@ @
I@pVWSçOQRWTâ@HénÏbÔqë@ém@À@òaŠ†  

  
  

                                                        †@N‡î¼@‡îÈ@bèß*  

  
@szjÛa@˜ƒÜß@Z@ @

تضمن البحث شخصية يوسف بن احمد اليغموري وهي شخصية موصـلية االصـل             
ن والمماليك الذين اثروا على حياته بشكل او باخر ، وقـد            ومن اسرة عربية ، عاصر االيوبي     

اهتم اول حياته في علم الحديث وله مؤلفات في ذلك لكنها ضاعت ، ثم وجه اهتمامه نحـو                  
  ) نور القبس(االدب والشعر وقد برع فيه ايضا وترك مؤلفات وصل الينا منها كتاب 

  
Yousif Ibn Ahmed Al Yaghmaori studies 

 in autobiography and culture's  
Abstract: 

The research handles the character of Yousif Ibn Ahmed Al 
Yaghmaori who is a Mousl in his blood , and from an Arab family . He 
was Contemporay with Al Ajubim and who affected his life in one or 
another. Eavlier in his life , he was much concerned with Hadith , He 
has writhing in this filed , but they were lost , Then he changed his 
concern  to literature , especially poetry . He was talented in this area . 
He left behind anumber of writing , among which is his famous book " 
Noor Al Qabis" . 

  
òß‡Ô¾a@@Z@ @

اشتهرت مدينة الموصل على مدى األيام والعصور بالعلم والعلماء،وفي هذا البحـث            
نتناول شخصية أصولها وثقافتها موصلية ونشاطها العلمي انتشر مابين الـشام ومـصر،وقد             

                                           
 مركز دراسات الموصل/ مدرس  *
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لنا أال  اهتم اليغموري بعلوم عدة منها الحديث والتاريخ واألدب،وترك مؤلفات كثيرة ولم يص           
 لمقتبس من كتاب ضاع،لم يصلنا أيضا وهنـا         ركتاب واحد له في مجال األدب وهو مختص       

أما دوافع كتابة هذا البحـث هـو        .لليغموري الذي بين أيدينا   ) سنور القب (تكمن أهمية كتاب    
الغموض الذي أحاط بشخصية يوسف بن احمد اليغموري،وشحة المعلومات حـول أسـرته             

ي،إضافة الى ندرة المصادر التي أشارت إليه ،ولعل ذلك دفعنـي الـى             وحياته ونشاطه الثقاف  
  .تناول شخصية اليغموري والبحث عن أصول أسرته وثقافته

أما أهمية هذا البحث فان نصوص كتاب اليغموري قد وفر لدينا مادة علمية ومضامين              
ن ذلك فقـد    لكتاب قد فقد ضمن مفقودات الكثير من كتب التراث العربي اإلسالمي،فضالً ع           

 وأدبية وترجمات للكثير من أعالم األدب العربي،وتـضمن         ةوفر لنا اليغموري قيمة تاريخي    
البحث فقرات عدة منها اسمه ونسبه ووالدته،وكنيته وألقابه وثقافته ومؤلفاته والقيمة التاريخية            

  .لليغموري وعالقته بالسلطة ووفاته وأراء المؤرخين به) نور القبس(واالدبية لكتاب 
  

@ém†üëë@éjãë@éaZ@ @
               ـديبفـتح  )١(هو يوسف بن احمد بن محمود بن احمد بن محمد بن أبي القاسـم األس،

األلف والسين المهملة وبعدها الدال المهملة هذه نسبة إلى قبيلة أسد،وهناك أكثر مـن قبيلـة                
اط الحربي  ،وبنو أسد قبيلة مشهورة من العدنانية وهي من القبائل ذات النش          )٢(عرفت باسم أسد  

أسهمت في الحروب والغزوات في الجاهلية واإلسالم وقد جاءوا من نجد ثم تفرقـوا علـى                
،ثم انتقلت قبيلة أسد إلى الموصـل فـي         )٣()م٦٤٠/هـ١٩(األقطار ونزلوا العراق منذ سنة      

العصر الراشدي حيث أصبحت الموصل من أهم المراكز القبلية االستيطانية وغدت مركـزاً             
،اذ نجد أن كثير من القبائل جاءت       )م٦٣٧/هـ١٦(ي بعد الفتح اإلسالمي لها سنة       للتجمع القبل 

بـان  ) م٩٢٢/هـ٣١٠ت(مع جيوش التحرير كمقاتلين واستقرت في الموصل وذكر الطبري       
،فضالً )٤())أهل الجزيرة والموصل يومئذ ناقلة رميتا بكل من ترك هجرته من أهل البلدين            (( 

افيون الى استمرار تدفق القبائل العربية الى الموصل وخاصة         عن ذلك فقد أشار ايضاً الجغر     
  .من الكوفة والبصرة

مدينة الموصل أهلها عرب    (( الى ذلك بقوله  ) م٩٧٧/هـ٣٦٧ت(فقد أشار ابن حوقل     
وعلى الرغم من نسبة يوسف بن احمد       .)٥())ولهم بها خطط وأكثر أهلها ناقلة الكوفة والبصرة       

مسألة القبيلة يبدو قد انصهرت في مجتمع يمر في مرحلة انتقالية           األسدي الى بني أسد أال أن       
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ـ ٦٦٠-٥٧١(مابين االيوبين    ـ ٩٢٢-٦٦٠(،والمماليـك   )م١٢٦١-١١٧٥/هـ -١٢٦٢/هـ
  .ولم تعد القبيلة لها تأثيرها كما كان في العصر األموي وبدايات العصر العباسي) م١٥٢٤

ولد يوسـف   ) م١٢٠٣/هـ٦٠٠(أما مايخص والدته فقد اتفق المؤرخون انه في سنة          
ـ       ـ  )٧( من أب موصلي وجد تكريتي     )٦()الدمشقي(بن احمد في دمشق ولهذا عرف ب  م،وال نعل

 لماذا ترك جده تكريـت متجهـاً الـى          ملماذا جاء أباه الى دمشق قادماً من الموصل وال نعل         
الموصل،ولعل هناك جملة أسباب جعلت من مميزات هذه األسرة التنقل في أكثر من بلـد،أما       

 دعتـه الـى تـرك       )٨()الطحان(مايخص انتقال أبيه من الموصل الى دمشق فيبدو أن مهنته           
الموصل التي عانت من سوء األوضاع الطبيعية واالقتصادية آنذاك خالل العقدين األخيـرين   

،على الرغم مما سبق فال يمكـن أن نؤكـد         )٩(الثاني عشر للميالد  /من القرن السادس الهجري   
ن ما يمكن الوثوق به أن انتقال أبيه أو جده من قبل ذلـك كـان يعـود                  مثل هذه الفرضية،لك  

ألسباب اقتصادية أو اجتماعية أو بتعبير أخر أن هذه األسرة كانت تبحث عن ما يناسبها مـا                 
  .بين تكريت والموصل ودمشق وأخيرا مصر مكان وفاة يوسف بن احمد األسدي

  
@éibÔÛcë@énîä×Z@ @

جمـال  :( ولقب بألقاب عدة هـي       )١٠()نأبو المحاس (كني يوسف بن احمد األسدي ب     
 وهذا اللقب جاء من خالل مصاحبته لألمير جمال الدين موسى بـن يغمـور بـن                 )١١()الدين

ـ ٥٩٩( الذي ولد سـنة      يبن عبداهللا أبو الفتح الباروق    *جلدك ابن بلهان   بقريـة  ) م١٢٠٢/هـ
،سمع الحديث من )ابن يغمور(بالقرب من سمهود من عمل قوص بصعيد مصر تعرف بقرية           

،وأبو علي الحسن بن ابراهيم بن      )م١٢٢٥/هـ٦٢٢ت(أبي عبداهللا محمد بن ابراهيم الفارسي     
،تنقل في الواليات الجليلـة وتـولى نيابـة         )١٢(وحدث) م١٢٤١/هـ٦٣٩ت(دينار المصري   

ـ ٦٤٧ت(عن الملك الصالح أيوب     ) ١٢٤٩/هـ٦٤٧( بدمشق سنة    )١٣(السلطنة ) م١٢٤٩/هـ
،وقام بانشاء المدرسة اليغمورية الحنفية بدمـشق فـي         )١٤( السلطنة رأموواشرف على تدبير    

وتولى نيابة السلطنة هناك    ) م١٢٦٢/هـ٦٦٠(ثم توجه الى القاهرة بحدود سنة       .)١٥(الصالحية
،ولم يكن من األمـراء مـن       )١٦()م١٢٧٧-١٢٥٩/هـ٦٧٦-٦٥٨(ايضاً عن الملك الظاهر     

ك فكان اميراً جليالً حازماً مدبراً جواداً وكـان         يضاهيه في منزلته وشجاعته وقربه من الملو      
الملك الظاهر يعمل بمشاورته فهو احد األمراء المشهورين بالمعرفة وحسن الدراية وتـدبر             

بمصر وحمل الى تربة    * بالقصير من أعمال الفاقوسية   ) م١٢٦٤/هـ٦٦٣(األمور توفي سنة    
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) جمال الـدين  (ن احمد تلقب بلقب     ،ويظهر أن يوسف ب   )١٧(فدفن بها * والده بسفح جبل المقطم   
بدمشق حيث كان يوسـف بـن احمـد         ) م١٢٥٢/هـ٦٥٠(نسبة الى هذا األمير بحدود سنة       

مستقر هناك هذه الفترة واألمير جمال الدين تولى نيابة السلطنة بدمشق وعرف عنـه بأنـه                
، فتقرب منه يوسف بن احمد والزمه لفترة طويلة حتـى تلقـب باسـمه               )١٨(محدث وشاعر 

ـ وع ـ  )جمال الدين (رف ب نسبة الى صحبته لألمير جمال الدين بن       ) اليغموري(،ولقب ايضاً ب
ـ     )١٩(يغمور فقربه منه حيث عـرف عـن       ) يوسف بن احمد  (،ويظهر أن األخير كان معجباً ب

 )٢١(،كما ذكرته المـصادر   )٢٠()) كان حلو المحادثة مليح النادرة التمل مجالسته       ((األخير بأنه   
  )).األخالق لطيف الشمائلكان حسن (( بأنه 

ولعل مثل هذه العالقة مابين يوسف بن احمد اليغموري واألمير جمال الدين يدل على              
كما لقـب   .تأثير األخير على اليغموري،وعلى عالقة اليغموري نفسه بالسلطة في ذلك الوقت          

،وهـو لقـب أطلقـه عليـه صـاحبه المـؤرخ ابـن خلكـان                )٢٢()شـمس الـدين   (بلقب  
،اذ ورد فـي كتابـه      )٢٣(،مخالفاً بذلك ما جاء في كتب التراجم األخرى       )م١٢٨٢/هـ٦٨١ت(
الـذي عـرف    ) جمـال الـدين   (بالذات بدالً من لقبـه      ) وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان    (
من األلقاب المعروفة التـي     ) شمش الدين (و) جمال الدين (،وقد أشار البعض ان القاب      )٢٤(به

) يوسـف (اختص باالسم   ) جمال الدين (يك وخاصة لقب    أطلقت على العلماء في عصر الممال     
ويالحظ هنا الصلة بين اللقب واالسم التي تشير الى النبي يوسف عليه السالم والجمال الذي               

 أن األمير شهاب الدين بن جمال الدين بـن          )٢٦(،حيث ذكرت المصادر التاريخية   )٢٥(اشتهر به 
صرامة واله الملك الظـاهر بيبـرس       كان معروفاً بالشهامة وال   ) م١٢٧٤/هـ٦٧٣ت(يغمور  

المحلة وأعمالها من الغربية في مصر،فعمل على توطيد األمن والسالم ومهد قواعدها وأبـاد              
 وقطع األيدي واألرجل وشنق وأباد بحيث أفـرط فـي ذلـك،             رمن بها من المفسدين والدعا    

ن شديداً في تعامله    وعلى الرغم من المبالغة في هذا القول لكنه يبدوان األمير شهاب الدين كا            
مع العامة، فمن المحتمل على هذا األمر أن يكون يوسف بن احمد اليغموري قد تخلى عـن                 

لما علق بهما من بطش وقسوة ميزت ال يغمـور آنـذاك             ) اليغموري(و) جمال الدين (ألقابه  
وبعد وفاة األمير جمال الدين الذي نسب اليه يوسف بن احمد ،وقد يكون ابن خلكـان فعـل                  

لشيء نفسه لألسباب  نفـسها إلبعـاد مـا يـشين سـمعة صـاحبه يوسـف بـن احمـد                  ا
ولهذا . ،وهذا تفسير فيه تخمين أكثر مما هو دليل قاطع لكي يبقى تفسيراً مقبوالً            )٢٧(اليغموري

وهـذا  . اليغمـوري  روال يـذك  ) الدمشقي(نرى ابن خلكان يذكر صاحبه يوسف بن احمد بـ          
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كما لقب يوسف بن احمـد      . وليس اليغموري في ذلك الوقت     جواب لسؤال لماذا لقبه بالدمشقي    
ـ  ،وهو لقب الصق به الن أباه كان طحان يعمل بطحن الحبوب           )٢٨()ابن الطحان (اليغموري ب

في الموصل ومن هنا جاء هذا اللقب وهو يدل على عراقة أسرته وأبوه تحديداً فـي مجـال                  
ـ ٧٤٨ت()٢٩(الـذهبي  بقدر ماكان من أواسط الناس،كما لقبـه         ةالعلم والمعرف  ) م١٣٤٧/هـ

وهذا يدل على براعته في الدراسة ومعرفة الحديث وربما كان أباه تقياً فشجعه             ). المحدث(بـ
عنـي بالحـديث    (( به حيث أشار الذهبي      رعلى ذلك،ألنه كان يدرس الحديث ويرويه فاشته      

وسـف بـن     ويدل هذا النص على اهتمام ي      )٣٠())وتعب فيه وحصل وكتب الكثير من الحديث      
احمد اليغموري في بداية حياته بالحديث حيث بذل اهتمام كبير وتحمل الصعاب في دراسـة               
الحديث على يد شيوخ كبار في عصره ودون ما تلقاه منهم حتى وصل الى درجة كبيرة في                 

ـ    وهو لقب يطلـق علـى مـن    ) المحدث(معرفة الحديث وروايته واهتمامه هذا جعله يلقب ب
ـ  )٣١(يروي الحديث الشريف    وهو من ألقاب المحدثين واختص بهم       )٣٢ ()الحافظ(،وايضاً لقب ب

لضرورة حفظهم لألحاديث وأسماء الرجال وتواريخهم ونحو ذلك ولهذا نعت به من مهر في              
،ويشير ذلك الى نبوغه ووصوله الى مرحلة متقدمة مـن          )٣٣(معرفة الحديث الشريف وروايته   

ـ    اتقان علم الرجال والجرح والتعديل ود      وهو لقب يطلق على    : )٣٤()الشيخ(ليل ذلك انه لقب ب
،فهـذا  )٣٥(كبار السن وبعض كبار العلماء وربما قصد به من يجب توقيره كما يوقر الـشيخ              

اللقب يدل على مشيخته في علم الحديث ووصوله الى درجة متقدمة في روايته ومعرفته له،               
عالقتها بعلم الحـديث إال انـه مـن         و) المحدث،الحافظ،الشيخ(وعلى الرغم من هذه األلقاب      

 أن كانـت    مالمؤسف عدم وصول إلينا أي كتاب له عالقة بالحديث والجرح والتعديل وال نعل            
هذه الكتب لم تكن لها مكانتها في عصره أو أنها فقدت واندثرت ألسباب أخرى حيث أكـدت                 

وأطلـق  . ا لم تصلنا   بأنه كتب الكثير من المؤلفات،أي أن له مؤلفات كثيرة لكنه          )٣٦(المصادر
لكن . )٣٨( وهو لقب يطلق على من يؤرخ األحداث التاريخية        )٣٧()المؤرخ(عليه البرزالي لقب    

 وهو من ألقاب أهـل      )٣٩()األديب(لم يصل إلينا أي مؤلفات له عن التاريخ،وأطلق عليه لقب           
  .)٤٠(األدب

 باختصار كتـاب    فاشتهر يوسف بن احمد بكونه أديبا شاعراً والدليل على ذلك انه قام           
لمؤلفه أبي عبداهللا محمد بن عمـران       ) المقتبس في أخبار النحاة واألدباء والشعراء والعلماء      (

وهو الكتاب الوحيد الذي وصلنا لألديب يوسف بن احمـد   )٤١().م٩٩٤/هـ٣٨٤ت(المرزباني  
ويبدو أن األخير لما وصل الى درجة متقدمة في الحديث توجه رغبة منـه الـى                .اليغموري
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دب والشعر فاهتم به في نهاية حياته بدليل مذاكراته مع صاحبه المؤرخ ابن خلكـان فـي                األ
،وايضاً مكاتباته مع شعراء عصره مثل شهاب الدين بـن          )٤٢(القاهرة حول احد شعراء دمشق    

  * :، فكتب األخير الى اليغموري وكانا أرمدين)٤٣()م١٢٨٦/هـ٦٨٥ت(الخيمي 
  

ـِْن***        أبثك ياخليلي أن عيني           .غدتْ رمـداء مثـل عي
  .ألنك قد رمدت وأنت عيني***         حديثُ أنت تعرفه يقيناً       

  
  :فأجابه اليغموري 

  .محاسن مقلتيك بكّل زيـن***        كفاك اهللا ماتشكو وحيـا      
  .)٤٤(ألنك قد شفيت وأنت عيني***       فاني من شفائك ذو يقين         

  
يتبين من خالل هذه األبيات اثر الرمد في شعر اليغموري وان هذا المرض ال يمنعه               

  :  على شخصيتهر وال يؤثسمن مخالطة النا
  

  :ومن شعره ايضاً
  .حسنـاً انتم بها ذاك الحسـن***      أنـا مرآةَ فـان أبصرتـم      

  .)٤٥(من زمنصدئت ان لم تروها ***           ليس يرضيكم فقد  اأو تروا م 
  

ونستدل من خالل هذه األلقاب العلمية التي تلقب بها يوسف بن احمد اليغموري علـى               
 بان  )٤٦(رالمكانة العلمية المرموقة التي وصلها بفضل جهوده العلمية بدليل ما ذكرته المصاد           

له فهم ومعرفة واتقان ومشاركة في علوم متعددة منها األدب و التاريخ وعلوم أخرى،وانـه               
ان في بداية حياته مهتماً بالحديث وعلومه وما أن بلغ مرحلة متقدمة في ذلك حتى توجـه                 ك

الى فنون أخرى مثل الشعر والتاريخ ومال إليها أخر حياته أكثر من الحـديث ممـا جعلـه                  
 واختيار بعض المؤلفات في األدب والشعر وقراءتهـا         )٤٧())جمع مجاميع مفيدة  ((يشتهر في   

علومات عن حياته تجعلنا نتحدث عن ألقابه بإسهاب والخـروج بـبعض            واختصارها فقلة الم  
  .  االستنتاجات التي قد تقدم بعض األجوبة في هذا البحث
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 @énÏbÔqZ@ @
cM@@@é‚ìî’Z@ @

تلقى يوسف بن احمد اليغموري ثقافته األولى في التعليم بالكتاتيب بدمشق وهو صغير             
ن وهم صغار الى الكتاتيب لتعلم شـيء        السن،حيث كما هو واضح أن الصبيان كانوا يرسلو       

،ولما بلغ عمره حـوالي أكثـر مـن عـشر سـنوات أي بعـد سـنة                  )٤٨(من القران الكريم  
توجه الى الموصل لتلقي علم القراءات والحديث على شيوخها فـدرس           ) م١٢١٥/هـ٦١٢(

ـ                 يالحديث على المحدث أبو العباس احمد بن سلمان بن أبي بكر بن سالمة األصفر الحريم
 على المقرئ أبو بكر مسمار بن عمر بن محمد بـن            ت،ودرس القراءا )م١٢١٩/هـ٦١٦ت(

،ودرس الحـديث فـي دار الحـديث المهاجريـة          )٤٩()م١٢٢٢/هـ٦١٩ت(عيسى الموصلي 
 على يد كال من المحدث أبي اسحق بن البرني ابراهيم ابن مظفر بن ابـراهيم                )٥٠(بالموصل

ـ    ) م١٢٢٥/هـ٦٢٢ت( سيني بـن عمـر بـن بـاز الموصـلي           والمحدث أبي عبداهللا الح
سـنة لدراسـة   ) ٢٠(،ثم عاد بعد ذلك الى دمشق وعمره حـوالي    )٥١ ()م١٢٢٥/هـ٦٢٢ت(

الحديث على يد المحدث أبي محمد هبة اهللا بن الخضر بن هبه اهللا بن احمد بـن طـاووس                   
والمحدث أبو محمد الحسن بن علي نفيس الدين ابـن الـبن            ) م١٢٢١/هـ٦١٨ت(الدمشقي  
والمحدث أبي القاسم بن صـصري شـمس الـدين          ).م١٢٢٧/هـ٦٢٥ت( أألسدي   الدمشقي

   )٥٢()م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(الحسن بن هبة اهللا بن محفوظ الدمشقي
ثم توجه الى مصر وسمع من شيوخها ولم نعثر على أسماء شيوخه بمصر كما يـدل                

ـ   )٥٣(على عدم االستفادة منهم بشكل كبير ودليل ما يؤكد ذلك أن المصادر            ه سـمع    ذكرت ان
الكثير بالموصل ودمشق ومصر واإلسكندرية دون ذكر شيوخه بمصر أو اإلسـكندرية،ولعل            

  .شيوخ مصر لم يكونوا بمستوى شيوخ الحديث بالموصل ودمشق
lM@éiý @Z@ @

ذكرنا أن يوسف بن احمد اليغموري اشتهر بالحديث وروايته،وكان قد تلقى على يـده              
   :الكثير من الطالب منهم

حدث احمد بن اسماعيل بن منصور نجـم الـدين الحلبـي المعـروف بـابن                 الشيخ الم  -١
ــي ـــ٦٩٨-٦٣١(التبل ــى  ) م١٢٩٨-١٣٣٣/ه ــشام عل ــديث بال ــث درس الح حي
علـى اقـل    ) م١٢٤٧/هـ٦٤٥(ويبدو انه تلقى منه العلم حوالي بعد سنة         .)٥٤(اليغموري

  . تقدير
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-٦٢٠(برنلي الدواداري    المحدث العالم علم الدين سنجر التركي أبو موسى البرلي أو ال           -٢
في ) معجم كبير (درس الحديث بمصر على اليغموري وألف       ) م١٢٩٩-١٢٢٣/هـ٦٩٩

الحديث وله أوقاف كثيرة بدمشق والقدس وهو احد األمـراء الكبـار تـوفي بحـصن                
 متى التقى باليغموري ويبدو انـه تلقـى منـه العلـم بعـد سـنة                 موال نعل .)٥٥(األكراد

  .يرعلى اقل تقد) م١٢٣٧/هـ٦٣٥(
الشيخ األمام العالم  الحافظ شيخ المحدثين في عصره شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن               -٣

بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى الدمياطي ولد بـدمياط سـنة                 
درس وتفقه بها ثم طلب الحديث بمصر ودمشق وسمع من شيوخها           ) م١٢١٦/هـ٦١٣(

 بقي من الحفاظ وأهل الحديث تولى مـشيخة         ومنهم اليغموري،فكان الدمياطي آخر من    
: الحديث للملك الظاهر ورحل اليه الكثير من طالب العلم له العديد من المؤلفات منهـا              

 علـى ألـف وثالثمائـة شـيخ وهـو           نالذين التقى بهم وهم يزيـدو     ) معجم شيوخه (
ل  ومن خـال   )٥٦()األعيان الجياد من شيوخ بغداد    (،وكتاب  )فضل الخيل (مجلدان،وكتاب  

) م١٢٢٧/هـ٦٢٥(سنه والدته يمكن تقدير سنة تلقي علومه من اليغموري بحوالي سنة            
  .تقريباً

وتوفي )م١٢٤٢/ هـ٦٤٠(الحديث في مصر بعد سنة      ) ٥٧(سمع منه :  الشريف عز الدين     -٤
  ).م١٢٩٤/هـ٦٩٤ت(سنة
@émbÐÛûßZ@ @

 اشرنا فيما سبق أن اليغموري له اهتمـام بعلـوم عـدة منهـا الحـديث والتـاريخ                 
،لكن لألسف فقدت معظمهـا ولـم تـشير         )٥٨(واألدب،وكتب الكثير من المؤلفات بهذه العلوم     

المصادر لها وال حتى الى عناوينها،فلم يصلنا أي كتاب من كتب الحديث أو الجرح والتعديل               
 من كتب التـراث العربـي االسـالمي،أو أنهـا           رمما يدل على أنها فقدت حالها حال الكثي       

ق بسبب موقف سياسي له نجهل تفاصيله ولكن مثل هذا القول من باب             تعرضت للتلف والحر  
الفرضية البعيدة أو انه غادر كتب الحديث من النصف الثاني من حياته واتجه الى االهتمـام                 
باألدب ما جعل كتبه في الحديث ال ترتقي إلى كتب العاملين بالحديث طوال حيـاتهم ممـن                 

  .عاصروه
 معلومات عنها أو عناوينها فلم نعثر   ك التاريخ فال نمل   أما بخصوص مؤلفاته بما يخص    

له جموع حسنة لم    (( عليها أو حتى على اسمها في المصادر التاريخية بدليل قول الذهبي أن             
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،مما يدل على أن نصوص اليغموري فقدت منذ عهد الـذهبي ولعـل األوضـاع               )٥٩())أرها
يخ، لكننا ال نملك معلومات عن عالقتـه        السياسية لها اثر كبير في ضياع هذه الكتب في التار         

  . بتلك األوضاع
،كما اهتم  )٦٠()كنوز الفوائد ومعادن الفرائد   (أما كتبه في مجال األدب والشعر فله كتاب         

 رفي أخر حياته العلمية باألدباء والشعراء واخذ يطلع على مؤلفاتهم وتصانيفهم فقام باختصا            
للمرزباني وهـو كتـاب مهـم       )  والشعراء والعلماء  المقتبس في أخبار النحاة واألدباء    (كتاب  

يحتوي على بداية علم النحو وأهميته وتراجم لكثير من النحاة واألدباء والشعراء في البصرة              
ثم : ((،فقد قال عنه الحموي مبين أهميته     )٦١(والكوفة وبغداد خالل العصرين األموي والعباسي     

الً كبيراً على عادته في تصانيفه، أال انه حـشاه          صنف فيه أبو عبيد اهللا المزرباني كتاباً حفي       
،فينبغي أن يسمى مسند النحويين، وقد وقفت على هذا الكتاب وهو           هبما روؤه،ومألهَ بما وعو   

ألف (( وأكد أبن القفطي على أهميته بقوله       )) تسعة عشر مجلداً ونقلت فوائده الى هذا الكتاب       
رين مجلداً وورد في أثنائه من المـسائل النحويـة           يقارب العش  - المقتبس -كتاباً كبيراً سماه    

 مع العلم أنه يحتوي على تراجم ال تربو علـى  )٦٢())واأللفاظ اللغوية ما يعد به من اكبر أهله   
قليـل التـراجم    :(( ،وأكد ذلك الحموي بقولـه    )٦٣(ورقة) ٣٠٠٠(ترجمة انتظمت في    ) ١٥٠(

كتاب وما يحويه من غرائـب ونـوادر         فيدل ذلك على أهمية ال     )٦٤())بالنسبة الى كبر حجمه   
 من هذا الكتاب نسخة سوى األصل الـذي هـو        دوالدليل على ذلك اهتمام السلطة به فال يوج       

في ) م١٠٩٢/هـ٤٨٥ت(بخط المصنف وهو ثمانية عشر مجلداً في وقف الوزير نظام الملك            
ـ          )٦٥(مدرسته بمدينة السالم   غير وأوراق  ،يتبين من خالل هذه الروايات أن الكتاب ذو حجم ص

للمرزباني أال انه لـم     ) سالمقتب(قليلة ال يتعدى العشرين مجلداً،وعلى الرغم من أهمية كتاب          
 به والجواب على ذلك عده عوامل منها العامل العلمي فنسخ           ةيشتهر أو يعرف المعرفة الالئق    

الكتب ليس بالعمل اليسير،وموضوعه يهم طبقة معينـة مـن العلمـاء وهـم أهـل األدب                 
ـ ٧ق(،اضافة الى العامل السياسي فاكتساح المغول للعالم االسالمي في          )٦٦(عروالش ) م١٣/هـ

،أما العامل الطبيعي فد طغت مياه      )٦٧(وما أحدثه المغول من دمار في مكتبات بغداد ومدارسها        
) م١٢٥٦-١٢٤٣/هـ٦٥٤-٦٤١( بين سنتي    ةدجلة على بغداد مرات عديدة في الفترة الواقع       

 الخراب بالمدينة وبشكل خاص على المدرسة النظامية وفيها مـا           ذه حينئ وقد سببت تلك الميا   
،وايضاً العامل الشخصي فـاعتزال المرزبـاني وتـشيعه         )٦٨(فيها من الكتب ومنها المقتبس    

وسلوكه في تفسير آيات القران الكريم جعلت جمهـور المفـسرين يمتنعـون عـن األخـذ                 
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 أثارة حفيظة العلماء وابتعادهم عن مصنفاته       بها،وروايته لبعض الخرافات وهذا كله أدى الى      
،ونحن نعلم من أيامنا هذه انه أذا ما وجه نقد الى كتاب ما             )٧٠( وكثرة تعاطيه الخمر   )٦٩(كذلك

أو الى مؤلف كتاب ما فان جمهور القراء يعزف عن قراءة ذلك الكتاب،فهذه العوامل جعلت               
  .)٧١(عدم تحقيق الشهرة الالئقة به) المقتبس(من كتاب 

فقام اليغموري باختصار هذا الكتاب فوفر لنا مضامين نص مفقود فيه تراجم وأخبـار        
،وكان منهجه  ))لم ينقل تراجم المقتبس كلها    ((طليعة النحاة واألدباء والشعراء والعلماء مع انه        

وقد حذفت األسانيد والطرق وما ال يتعلـق بـه          ((في االختصار انه قام بحذف األسانيد بقوله      
والـم  ((،وايضاً تصرف في التراجم فشذ عن ترتيب تراجم األصل بقوله         ))رض وفائدة كبير غ 

وقام بكتابة هذا المختصر حوالي سـنة       .)٧٢())اخل ترجمة منه غير أني اذكر احاسن ما ذكر        
بمكة فقد ذهب للحج والتقى مع نجم الدين أبو النعمان بشير بن أبي بكر              ) م١٢٤٨/هـ٦٤٦(

الذي انتخب  كتاب المقتبس فـي مـستهل         ) م١٢٤٨/هـ٦٤٦ت(حامد بن سليمان التبريزي     
،وقد انتخب منه اليغموري مختصره،فحفظ بذلك      )الثالث عشر للميالد  /القرن السابع الهجري  (

،كـل هـذه    )٧٣(لنا على األقل قبساً من نور األصل لتكون في متناول يد اكبر عدد من الناس              
 علميـة فـي تـاريخ األدب        ةرفيعة وقيم األمور تشير الى ما يتحلى به المختصر من مكانة          

   .العربي
  

@lbnØÛ@òîi†þaë@òî²ŠbnÛa@òàîÔÛaIjÔÛa@Šìã@H@ðŠìàÌîÜÛZM@ @
من خالل مراجعة كتاب نور القبس المختصر من المقتبس،نجد أن هناك قيمة أدبيـة              

للمرزباني مفقود والمنتخب للمقتبس    ) المقتبس(وتاريخية لهذا الكتاب إذ أن كتاب األصل وهو         
ايضاً مفقود،وبذلك فان اليغموري وفر لنا مضامين مادة تاريخية قد فقدت من ضمن الكثيـر               

  .)٧٤(من مفقودات التراث االسالمي
ترجمة لشخـصيات   ) ١٢٥(ويالحظ من كتاب نور القبس انه يحتوي على حوالي          

 من أعمدة األدب والنحو والتاريخ،وقد قسمهم اليغموري الى علماء ونحاه ورواة مـن أهـل              
 علماء البصرة من أبرزهم أبو األسـود        نشخصية م ) ٥٩(،فذكر  )٧٥(البصرة والكوفة وبغداد  

،كـذلك  )٧٦(صفحة في غاية األهميـة    ) ١٤(،وترجم له حوالي    )م    ٦٨٨/   هـ٦٩ت(الدولي  
،أما األصمعي فقـد اخـذ   )٧٧(صفحة) ١٦(ذكر أخبار العالم احمد بن خليل الفراهيدي حوالي       

صفحة فضالً عـن ذكـر بعـض األدبيـات          ) ٢٥( ذكر أخباره في     حيزاً من تراجمه عندما   
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-١٧٠(ومناسباتها وكثيراً من نوادره ومنها ما حدث معه ومع الخليفـة هـارون الرشـيد                
قلب العاشـق عليـه مـع       : سمعت الرشيد يقول     ((اذ قال األصمعي  ) م٨٠٩-٧٨٦/هـ١٩٣

: فقال الرشيد ....... ن خزام هذا واهللا، يا أمير المؤمنين،أحسن من قول عروة ب        :معشوقه،فقلت
فاني أجد عنـدك مـا يـضل عـن          :من قال هذا وهماً فاني أقوله علماً،وهللا درك،يا أصمعي        

  .)٧٨())العلماء
ومن القيمة التاريخية لكتابه ذكر بعض المفردات بما يخص ابتداء أمر البصرة ونزول             

ترجمـة  ) ٢٧(ثم ذكر   ،)٧٩(المسلمين فيها وسرد بعض معاني اسمها وذكر فضائلها ومكانتها        
 فذكر محمـد بـن      همن الكتاب وأدباء هذه المدينة منهم المشهورين ومنهم من ضاعت نتاجات          

والـذي  ) م٨٦٨/هـ٢٥٥ت  ( وعمر بن بحر الجاحظ      )٨٠()م٨٤٦/هـ٢٣٢ت(سالم الجمحي   
لم يذكر من أخباره سوى عشرة اسطر جاء في محتواها التقليل من شأن الجاحظ كقوله نقـالً         

  .)٨١())اخبرني من رأى الجاحظ يبيع الخبز والسمك بسيحان:((نيعن الماز
من ابرزهم الـشعبي     عالم من علماء الكوفة    )٢٩(فضالً عما سبق فقد ترجم لحوالي       

ت ( صفحة ومحمد بـن الـسائب الكلبـي          )٨٢()١٥(ترجم له حوالي    ) م  ٧٢٣/ ه ١٠٥ت  (
) نـور القـبس   (ألدباء في كتاب     ولعل القيمة التاريخية لهؤالء النحاة وا      )٨٣()م٧٦٥/هـ١٤٨

لليغموري تتصدر القيمة األدبية،في حين أن تقسيمه هذا يدل على تأكيده بوجود أكثـر مـن                
عالم وابتـداء   ) ٣٠(مدرسة للنحو واألدب وهي البصرة والكوفة وبغداد التي استعرض منها           

وضع الخليفة أبو   الحديث عنهم بذكر بناء مدينة بغداد وأبوابها وابرز ما جاء في ذلك عندما              
ابنـوا علـى بركـة      :(( أول لبنة بيده فقال   ) م٧٧٥-٧٥٤/هـ١٥٨-١٣٦(جعفر المنصور   

  .)٨٤())اهللا
ــرزهم الواقــدي   ــة بغــداد ومــن أب ــاء ومــؤرخين مدين ــاب وأدب ــم أورد كت ث

) ١٠(الــذي تــرجم لــه حــوالي )م٨٩٨/هـــ٢٨٥( والمبــرد )٨٥()م٨٢٢/هـــ٢٠٧ت(
كر النسابين ولعل أبرزهم ما ذكره عن وهـب بـن           ثم اختتم اليغموري كتابه بذ    .)٨٦(صفحات

-٩٩(وبعض مواقفه مـع الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز               )م٧٣٢/هـ١١٤ت  (منبه  
 فضالً عما سبق فيمكن القول أن مضامين كتاب اليغموري هـي            )٨٧()م٧١٩-٧١٧/هـ١٠١

بحد ذاتها موضع دراسة ومقارنة مع نصوص سابقة لها بما يخص تراجم أولئـك والنحـاة                
  .   ألدباء والكتابوا
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@émbÏëë@òİÜÛbi@énÓýÇ@Z@ @
اتسمت عالقة اليغموري بالسلطة بأنها جيدة فقد صحب اليغموري األمير جمال الدين            

،الن ابن كثير   )م١٢٥٢/هـ٦٥٠(،وكان ذلك بحدود سنة     )٨٨(نائب السلطنة في دمشق ومصر    
ثم انتقل  ) م١٢٤٩/ـه٦٤٧(يذكر أن األمير جمال الدين أصبح نائب السلطان في دمشق سنة          

،السيما قد ذكرنا أن اليغموري كان يتسم بخلق        )٨٩(الى مصر وتولى نيابة السلطنة فيها ايضاً      
،فمن نوادره أن في احد األيام مرض بعض        )٩٠(حسن وسعة علم،كثير النوادر ال تمل مجالسته      

ر من األعيان مماليك االمير جمال الدين فعالجه احد األطباء لكنه توفي وخرج في جنازته كثي           
افعـل كـذا وكـذا      : وخرج الطبيب الذي عالجه ووقف على شفير القبر وشرع يقول للحفار          

أنت قد قضيت ما عليك وقد وصلته الى هاهنا ومالك بعد هـذا             :واحفر كذا،فقال له اليغموري   
حديث هذا يتواله غيرك، فضحك الحاضرون وخجل الطبيب وبلغ األمير جمال الدين ذلـك              

،كما كان لألخير مدرسة عرفت بالمدرسـة اليغموريـة بدمـشق والبـد أن               )٩١(فطرب له 
وبعد وفاة األمير جمـال     . )٩٢(اليغموري له علم بها،وانه قام بتدريس الحديث فيها لمدة معينة         

الدين اتصل بابنه األمير شهاب الدين الذي تولى المحلة وهي من أعمال الغربية بمصر عـن       
يغموري يفكر في أن يتجه الى مصر ويستقر بها ليحافظ على           ، مما جعل ال   )٩٣(الملك الظاهر 

هذه العالقة مع السلطة أو انه كان يبحث عن من ينفق عليه آنذاك،وفعالً توجه الـى مـصر                  
وبقى بها حتى أخر يوم في عمره،وهذا اثر على اليغموري في أن يحول اهتمامه بالحـديث                

وابنه شهاب الدين كانا لهم اهتمام       ال الدين الى الشعر واألدب وخاصة إذا علمنا أن األمير جم        
،فيظهر أنهما من أسرة علمية تهتم بالعلم وهذا أدى الى تقرب اليغمـوري             )٩٤(باألدب والشعر 

منهم ووجه اهتمامه الى الشعر في أخر حياته وان يهتم بملبسه كثيراً ليكـون جـديراً بهـذه                  
،ولعـل  )٩٥ ())مشغوالً بنفـسه  ((أنه كان   المكانه القريبة من السلطة،وهذا ما أكدته المصادر ب       

  .ارثه العائلي جعله يبحث عن ما يناسبه
  
@émbÏëZ@ @

في المحلة مـن    ) م١٢٧٤/هـ٦٧٣(فتوفي يوسف بن احمد اليغموري سنة       : أما وفاته 
 هذا األميـر فتـوفي      ةأعمال الغربية بمصر عند األمير شهاب الدين وكان قد جاء إليها لرؤي           

ل لماذا توفي اليغموري عند األمير شهاب الدين بمـصر،والجواب           وهنا يطرح سؤا   )٩٦(عنده
ذكر المحقق زلهايم أن األمير المـذكور كـان         :على هذا السؤال يتحمل عده احتماالت منها        
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 وهذا  )٩٧(قاسي في تعامله مع الناس فذهب إليه اليغموري ليقنعه في أن يعدل عن سلوكه هذا              
اب الدين كانا لهم اهتمامات باألدب والشعر ممـا         تفسير سطحي،أو أن اليغموري واألمير شه     

 وهذا اقرب للواقع أو أن      )٩٨(أدى الى تقرب االثنان حتى أن توفي األمير بعد اليغموري بشهر          
اليغموري كان متشرد في أخر حياته وهنا تطرح تساؤالت منها أن اليغموري لم يتـزوج أو                

 المـصادر   ه حياته وهذا ماال تـذكر     تزوج وليس له أوالد يعيش معهم أو يستقر عندهم أخر         
  . التاريخية

  
@éÛ@aì»‹m@åí‰Ûa@µ‚Šû¾a@õaŠcZ@ @

ـ    بأنها آراء تشير الى المكانـة      ) يوسف بن احمد اليغموري   (تميزت أراء المؤرخين ب
 ) م١٢٨٢/هـ٦٨١ت(التي وصلها،وكان ابرز المؤرخين المعاصرين له ابن خلكان          العلمية

ري عند حديثه في ترجمة احد الشعراء وعن شـعره فـي            آذ ذكر االخير نصاً يخص اليغمو     
: والتشكيك في نسبة ذلك الشعر قـائالً      ) م١١٧٣/ هـ٥٦٩ت(مدح األمير نور الدين محمود      

فلما كان في أوائل سنة اثنتين وسبعين وستمائة وقفت بالقاهرة المحروسة على مجلد مـن               ((
خريـدة  (قد جعله ذيالً علـى كتابـه    ،و*لعماد الدين الكاتب االصبهاني   ) السيل والذيل (كتاب  
ثم بعد ذلك بقليل جاءني صاحبنا جمال الدين أبو المحاسن يوسـف بـن احمـد                ).... القصر

،يالحظ من النص عدة أمور أولها أن        )٩٩())اليغموري المعروف بالحافظ اليغموري فتذاكرنا    
ـ ٦٧٢( في القاهرة قبل وبعد سنة        ابن خلكان قد التقى مع مع اليغموري       وان ) م١٢٧٣ /هـ

ابن خلكان كان أكثر شان من اليغموري حتى أن األخير كان يزوره وال يزار ، وثانيا انـه                  
كان يربط االثنين صحبة عميقة وان كانت تتم بين االثنين زيارات في الشام أو مـصر وان                 
هذه الزيارات كانت تتكرر وليس نادرة وفق ما تبين من سياق حديث ابـن خلكـان وقولـه                  

 وان  )١٠٠())ا جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن احمد المعروف بالحافظ اليغموري          صاحبن((
عالقة ابن خلكان مع اليغموري استمرت أكثر من عقد وانه يعرفه باسمه جمال الـدين أبـو                 

الذي يعرف في ذلـك البلـد   ....) الشامي أو المصري  (المحاسن وانه أراد أن يعرف القارئ       
الحظ من نص ابن خلكان أن اليغموري كان يزور ابـن خلكـان             بالحافظ اليغموري؛ كذلك ي   

وهذا يعني نوعاً ما ارتفاع شان ابن خلكان على اليغموري،ولعل من عوامل صـحبة ابـن                
،وان كالهمـا   )١٠١(خلكان واليغموري أن كالهما كانا على مذهب واحد هو المذهب الشافعي          

،وكالهما لهمـا   )١٠٢(ما هذا الحديث  غرباء عن مصر وهو المكان الذي التقوا فيه وجرى بينه         
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 ونتيجة لهذه   )١٠٤(،وكالهما كانا قريبين من رجال الدولة في مصر       )١٠٣(اهتمام بالشعر واألدب  
بعد أن انتهى مـن تـصنيف       ) نور القبس (الصحبة سمح اليغموري البن خلكان بقراءة كتابه        

ـ ٦٧٢(سـنة   ) وفيات األعيان وأنباء أبنـاء الزمـان      (كتابه   ي قبـل سـنة     أ) م١٢٧٣/هـ
وهي سنة وفاة اليغموري،والدليل على ذلك أن ابن خلكان لم ينقـل فـي              ) م١٢٧٤/هـ٦٧٣(

اخباراً من المقتبس والمن أحدى النسخ المختصرة من المقتبس مع انه قد نقل           ) الوفيات(كتابه  
،أما األخبـار   )١٠٥(عن كتب أخرى للمرزباني كما تدل على ذلك األخبار الواردة في الوفيات           

 ي فقد نقلها ابن خلكان من مصدر ثان       )١٠٧( والتي جاءت من المقتبس    )١٠٦(واردة في الوفيات  ال
فلم يكن ابن خلكـان     . يالبن القفط )االنباه(لياقوت الحموي او كتاب     ) معجم األدباء (قد يكون   

قد نقل عن المقتبس وال عن النسخ المختصرة منه وانما قام بقراءة المختصر وكتـب عليـه                 
تصره الشيخ األجل العالم الفاضل شمس الدين أبو المحاسن يوسف بن احمد بـن              اخ((عبارة  

تـدل علـى    ) أبقـاه اهللا تعـالى    (،فعبارة  ))محمد المعروف بالحافظ الدمشقي أبقاه اهللا تعالى      
،في حين كان ابن شاكر الكتبي قد ذكـر         )١٠٨(معاصرته لليغموري وحسن العالقة بين االثنين     

هـ، عني بالحديث وتعب وحصل وكتب      ٦٧٣ي رحمه اهللا سنة      توف ((في ترجمة اليغموري    
الكثير من الحديث واألدب،وكان له فهم ومعرفة واتقان ومشاركة في األدب والتواريخ ولـه              

،يالحظ من النص على العالقة الحسنة بين الكتبي واليغموري في حالـة            )١٠٩())مجاميع حسنة 
لتقاءهما فلعل مؤلفات أو نتـاج اليغمـوري        وجود لقاء بينهما أو تواصل، أما في حالة عدم ا         

وكان له فهـم ومعرفـة واتقـان        ((،في حين قوله    )برحمه اهللا عليه  (دعت الكتبي الى القول     
 يدل على أن اليغموري عرف عند الكتبـي بالدرجـة           )١١٠())ومشاركة في األدب والتواريخ   

نويـة التـي بـرع فيهـا        األولى بعلوم الحديث وإتقانها وان األدب والتاريخ من العلـوم الثا          
فنالحظ انـه ال    /  ) هـ٧٤٨ت(ومن الترجمات المهمة لليغموري ترجمة الذهبي       . اليغموري

تـاريخ  ( يقدح به بل اثنا عليه من خالل استشهاده بمن عاصر اليغموري فقد جاء في كتابـه               
، بل اثنا على فضائله الشريف عـز الـدين وقـال            ))وله جموع حسنة لم أرها    ): ((اإلسالم

 ويتبين من هذا النص أن مؤلفات اليغموري قد ضاعت ولم تصل حتى             )١١١(...))معت منه س:
ومن الطبيعي عدم وصولها إلينا،في حين وصـول كتـاب          ) م١٤/هـ٨ق(الى عصر الذهبي    

له أهمية كبيرة في ظل غياب مؤلفاته في عصر الذهبي، كذلك يدل نص الذهبي              ) نور القبس (
ن على لسان الذهبي،كذلك ينقل لنا األخير قول أخر لطالب          على مدح طالبه الشريف عز الدي     

الموصلي األب،الدمشقي المولـد،المحلي    ((له هو الدمياطي يتحدث عن نسبه وأصوله آذ ذكر        
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،ويدل هذا على أن اليغموري قد صحب تلميذه الـدمياطي وان األخيـر             )١١٢(..))الوفاة رفيقنا 
وأباه فضالً عن معرفتـه تفاصـيل وفاتـه         كانت عالقته به وثيقة حتى انه عرف مولد جده          

يالحظ ممـا سـبق أن   . ويالحظ أن الذهبي قد نقل عن الكتبي عند ترجمته له وأضاف عليها          
اليغموري كان طيب الذكر بين المؤرخين الذين ترجموا له وخاصة عند ابن خلكـان الـذي                

ت ضمن التنـافس    عاصره والتقى به وانه عاش أزمة مالية دعته الى التنقل وليس لديه أزما            
المذهبي في حين اليستبعد تبدل طبيعة عصره بكونه مرحلة انتقالية مابين العصر األيـوبي              

  . والعصر المملوكي وانه عاصر تأسيس دولة المماليك
  
@ò¸b©aZ@ @

يالحظ من خالل البحث أن شخصية يوسف بن احمد اليغموري موصلية األصل ومن             
بيين والمماليك الذين اثروا علـى حياتـه بـشكل أو           أسرة عربية،دمشقي المولد عاصر األيو    

بآخر،وتبين من البحث أن هذه األسرة كانت تبحث عن مايناسبها فأبوه ولد في الموصل ونشأ               
  .بها وغادرها الى الشام وهو ولد في دمشق ونشأ بها وغادرها الى مصر

يث وله مؤلفات في       كذلك تبين من خالل البحث أنه في أول حياته اهتم وبرع في علم الحد             
ذلك لكنها ضاعت ولم تصل إلينا،ثم وجه اهتمامه نحو األدب والشعر وقد برع فيـه ايـضاً                 

بتعد عن الحديث وعلومه،بحيث أصبح له قدرة على استقطاب محبي األدب والشعر وفـي              وا
 مقدمتهم رجال الدولة أمثال األمير جمال الدين وابنه شهاب الدين الذي توفى عنده،فضالً عن             
محبة العامة له بسبب ما امتاز به من كالم ظريف ال يمل وحسن أخـالق وأدب جميل،أمـا                  
بخصوص المدة األخيرة من حياته ووفاته فقد تبين أن اليغموري قد تعرض لمشاكل في تلك               
المدة النعلم أسبابها،لكن يبدو أنها مشاكل اقتصادية أثرت على رحالته واختيـار أصـحابه              

  .  وثقافته
  
ßaìa@”Z@ @

،مطبعة مجلس دائـرة    )١٩٦٠:الهند(،١اليونيني،قطب الدين موسى بن محمد،ذيل مرآة الزمان،ط      ) ١(
؛اليغموري،أبو المحاسن يوسـف بـن احمـد بـن          ٣/١٠٦المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن،    

محمود،نور القـبس المختـصر مـن المقتـبس فـي أخبـار النحـاة واألدبـاء والـشعراء                   
،دار النـشر فـرانتس شـتاينر،مقدمة       )١٩٦٤:بفيـسبادن ( زلهـايم،  رودلـف :والعلماء،تحقيق
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؛الكتبي،محمـد بـن شـاكر،فوات الوفيـات والـذيل عليهـا،تحقيق أحـسان              ١٤المحقق،ص
؛الذهبي،شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان،تاريخ       ٤/٣٣٨،دار الثقافة،م )ت/د:بيروت(عباس،

ار الكتـاب العربي،حـوادث     ،د)٢٠٠٣:بيـروت (،٣عمر عبد السالم تدمري،ط   :االسالم،تحقيق
  .١٤٣،ص)هـ٦٨٠-٦٧١(سنة

ـ          ) ٢( محمـد  : منـصور التميمي،األنـساب،تحقيق    نالسمعاني،أبو سعيد عبد الكـريم بـن محمـد ب
؛ابن األثير،عز الدين أبو الحسن     ١/١٣٨،مطبعة محمد هاشم الكتبي،   )١٩٨١:دمشق(،٢عوامة،ط

، مكتبة المثنـى  ) ١٩٧٠:بغداد( ، علي بن عبد الكريم بن عبد الواحد،اللباب في تهذيب األنساب      
،٥٣-١/٥٢.  

،المطبعــة )١٩٤٩:دمــشق(كحالــة،عمر رضــا،معجم قبائــل العــرب القديمــة والحديثــة ،) ٣(
  .٢٢-١/٢١الهاشمية،

محمـد أبـو الفـضل      :الطبري،أبو جعفر محمد بـن جرير،تـاريخ الرسـل والملوك،تحقيـق          ) ٤(
  .٤/١٦١،دار المعارف،)١٩٦٦:بيروت(،٤ابراهيم،ط

  .١٩٥،دار مكتبة الحياة،ص)١٩٧٩:بيروت( حوقل،أبو القاسم محمد بن علي،صورة األرض،ابن) ٥(
؛المقريزي،تقي الـدين   ١٤٣؛الذهبي،تاريخ،ص٤/٣٣٨الكتبي،فوات،م ؛ ٣/١٠٦ ، ذيل اليونيني،) ٦(

، ) ١٩٣٦:القاهرة(محمد مصطفى زيادة ،     : نشرة:احمد بن علي،السلوك لمعرفة دول الملوك     
  .٢/٦١٩ق١جـ لمصرية ،مطبعة دار الكتب ا

؛البرزالي،أبو محمد علم الدين القاسم بن محمد بن يوسـف،المقتفي علـى            ٣/١٠٦ذيل، اليونيني،) ٧(
ــق    ــاريخ البرزالي،تحقي ــروف بت ــتين المع ــاب الروض ــسالم  :كت ــد ال ــر عب عم

  .١/٣١٨ق١،المكتبة العصرية،جـ)٢٠٠٦:بيروت(،١تدمري،ط
بردي،أبو المحاسن جمـال الـدين يوسـف،النجوم        ؛ ابن تغري    ١/٣١٨ق١البرزالي،المقتفي،جـ) ٨(

  .٧/٢٤٧،المؤسسة المصرية العامة،)ت/د: مصر(الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،
ابن األثير،عز الدين أبو الحسن علي بن عبد الكريم بن عبد الواحد، التاريخ الباهر فـي الدولـة                  ) ٩(

  ؛١٧٨،ص)١٩٦٣:مصر(عبد القادر احمد طليمات،:االتابكية بالموصل،تحقيق
  .١٤٣؛الذهبي،تاريخ،ص٤/٣٣٨؛الكتبي،فوات،م٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ١٠(
نبيلـة عبـد المـنعم داود       :؛الكتبي،محمد بن شاكر،عيون التواريخ،تحقيق   ٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ١١(

؛الكتبـي ،   ٢١/٦٣، دائـرة الـشؤون الثقافيـة والنـشر،        ) ١٩٨٤:العراق(وفيصل السامر، 
  ١٤٤-١٤٣خ ، ص؛ الذهبي ، تاري٤/٣٣٨فوات،

عقد الجمان فـي    :،ينظر)بلهان(؛العيني،بدرالدين محمود،يذكر   ٣٣٠/ ٢:،ينظر)يلمان(اليونيني،يذكر* 
،الهيئـة المـصرية العامـة      )١٩٨٨:القـاهرة (محمد محمد أمـين،   :تاريخ أهل الزمان،تحقيق  
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-٧/٢١٨النجوم الزاهـرة،  :، ينظر )بليمان(؛أما ابن تغري بردي،يذكر   ٤١٣-٤١٢للكتاب،ص
٢١٩.  

 جعفر بن ثعلب بن جعفر، الطالع السعيد الجامع ألسماء الفضالء والـرواة             لاالدفوي،أبو الفض ) ١٢(
ــصعيد، ــأعلى ال ــصر(ب ــة،ص)١٩١٤:م ــة الجمالي ــد ٣٨٢-٣٨١،المطبع ؛العيني،عق

  .٤١٣-٤١٢الجمان،ص
وهي أرقى مناصب الدولة جمعاء،وتأتي في المرتبة الثانية بعد السلطان، ومـن            :نيابة السلطنة ) ١٣(

يتولها يكون واسع النفوذ وأكثر تخصص بأمور الدولة ويقوم بانجاز الكثير من األعمال التي              
القلقـشندي، أبـو   :تعتبر من اختصاص السلطان وفي الحقيقة هو الحاكم الحقيقي للبالد ،ينظر   

نبيـل خالـد    : العباس احمد بن علي،صبح األعشى فـي صـناعة اإلنـشا،شرح وتعليـق            
؛المقريزي،تقي الدين احمد بـن     ٢٥-٤/٢٤،دار الكتب العلمية،  )١٩٨٧:بيروت(،١الخطيب،ط

علي،المـــواعظ واالعتبـــار بـــذكر الخطـــط واآلثـــار المعـــروف بـــالخطط 
؛سـليم،محمد رزق،عـصر سـالطين      ٢١٥-٢/٢١٤،مكتبة المثنـى،  )ت/د:بغداد(المقريزية،
  . ١/٩٠،المطبعة النموذجية،)١٩٦٢:القاهرة(،٢المماليك،ط

علـي محمـد معـوض وعـادل احمـد عبـد            :  البدايـة والنهاية،وثقـه    ابن كثير،أبو الفداء  ) ١٤(
  .١٣/١٧٩،دار الكتب العلمية،)٢٠٠٥:بيروت(،٢الموجود،ط

ابــراهيم شــمس : محمد،الــدارس فــي تــاريخ المدارس،أعــدادنالنعيمي،عبــد القــادر بــ) ١٥(
  .٥٠٠-١/٤٩٩،دار الكتب العلمية،)١٩٩٠:بيروت(،١الدين،ط

ـ    هو ركن ال  : الملك الظاهر ) ١٦( يعد من أهم الملوك البحرية     ) الظاهر(دين بيبرس،البند قداري لقب ب
واصلة من ارض القبجاق اسر وبيع ضغيراً لرجل يدعى العماد الضائع ثم اشتراه منه األمير               
عالء الدين البند قداري ثم آل ملكه الى الملك الصالح نجم الدين األيوبي ثم اعتقه وجعله من                 

عهم فشب شجاعاً باسالً ثم صار اتابك العسكر في دولة قطز ولمـا             المماليك البحرية ورباه م   
؛ابـن تغـري بردي،أبـو      ٢/٢٣٨المقريزي،الخطط،:قتل األخير صار بيبرس سلطاناً،ينظر    

محمد محمد أمين،   :المحاسن جمال الدين يوسف،المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي،تحقيق       
 ، سليم،عصر سـالطين     ٤٥١-٣/٤٤٧ـ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،ج    ) ١٩٨٤:مصر(

،مطبعـة المفيـد    )١٩٢٨:دمـشق (؛علي،محمد كرد،خطط الـشام،     ٢٦،١٥-١/١٤المماليك ، 
  .٢/١٢١جـ

 اسم مدينة في حوض مصر الشرقي في أخر ديار مصر من جهة الشام في الحـوف                 -:الفاقوسية* 
محمد عبد  : وتقديم ياقوت الحموي،شهاب الدين أبو عبداهللا،معجم البلدان،تنقيح     : ينظر: األقصى

  .٦/٤١٢جـ٣،دار احياء التراث العربي،م)١٩٩٦بيروت(الرحمن المرعشلي ، 
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 وهو جبل يمتد من أسوان وبالد الحبش على نهر النيل حتى ينقطع في طـرف القـاهرة                  -:المقطم* 
ويسمى في كل موضع باسم وعليه مساجد وصوامع وسـمي المقطـم ألنـه ال ينبـت فيـه             

  . ٨/٣٠٢جـ٤،معجم البلدان،مياقوت الحموي:شي،ينظر
أبو هاجر محمـد    :الذهبي،شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان،العبر في خبر من غبر،تحقيق          ) ١٧(

؛االدفـوي ، الطـالع     ٣/٣٠٨،دار الكتـب العلميـة،    )١٩٨٥:بيروت(السعيد بسيوني زغلول،  
؛ ابـن تغـري بردي،النجـوم       ٤١٣-٤١٢ ؛ العيني،نثر الجمان ، ص     ٣٨٢-٣٨١السعيد،ص

؛ابن العماد الحنبلي،أبو الفالح عبد الحي،شذرات الذهب في أخبـار          ٢١٩-٧/٢١٨اهرة ، الز
  .٥/٣١٣،دار أحياء التراث العربي،)ت/د:بيروت(من ذهب،

  .٢١٩-٧/٢١٨؛ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة،٣٨٢-٣٨١االدفوي،الطالع السعيد،ص) ١٨(
ــور القب) ١٩( ــق،ص ساليغموري،ن ــة المحق ــل،١٥،مقدم ــون ٣/١٠٦؛اليونيني،ذي ؛الكتبي،عي

  .١٤٤؛الذهبي،تاريخ،ص٢١/٦٤التواريخ،
  .٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٢٠(
  ١٤٤؛الذهبي،تاريخ،ص٢١/٦٤؛الكتبي،عيون التواريخ،٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٢١(
  .٢١،١٤،مقدمة المحقق،صساليغموري،نور القب) ٢٢(
؛ابـن تغـري    ١٤٣؛الـذهبي،تاريخ،ص ٢١/٦٣؛الكتبي،عيون التـواريخ،  ٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٢٣(

  .٧/٢٤٧بردي،النجوم الزاهرة،
ابن خلكان،شمس الدين احمد بـن محمـد بـن ابـي بكر،وفيـات االعيـان وانبـاء ابنـاء                    ) ٢٤(

  .٦/٢٥٠،دار الثقافة،)١٩٧٧:بيروت(احسان عباس،:الزمان،تحقيق
 ،باشا،حسن،األلقاب االسالمية في التـاريخ والوثـائق      ٥/٤٨٨القلقشندي،صبح األعشى، : ينظر) ٢٥(

  .٢٤٠،المكتبة المصرية،ص)١٩٥٧:القاهرة(واآلثار،
؛ الكتبي ،عيون   ٧٧االدفوي،الطالع السعيد،ص :٢٣-٢٢،مقدمة المحقق،ص ساليغموري،نور القب ) ٢٦(

ــواريخ، ــان ، ص٢١/٥٧الت ــد الجم ــل ١٣٧ ؛ العيني،عق ــردي ، المنه ــري ب ــن تغ ؛اب
  .٢٣٠-٢/٢٢٩الصافي،

  .٢٣-٢٢اليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،ص) ٢٧(
؛ابـن تغـري    ٤/٣٣٨؛ الكتبي،فـوات،م  ١/٣١٨ق١؛البرزالي،المقتفي،جـ٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٢٨(

  .٧/٢٤٧بردي،النجوم الزاهرة، 
  .١٤٣تاريخ ،ص:ينظر) ٢٩(
  .٤/٣٣٨الكتبي،فوات،م) ٣٠(
  .٥/٤٦٤القلقشندى،صبح األعشى،) ٣١(
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؛ المقريزي ،   ١٤٣يخ، ص ؛ الذهبي، تار  ٤/٣٣٨؛ الكتبي ، فوات ، م     ٣/١٠٦اليونيني ، ذيل ،     )  ٣٢(
  .٢/٦١٩ق١السلوك ، جـ

  .٢٥٣-٢٥٢؛باشا،األلقاب اإلسالمية ،ص٦/١٠القلقشندى،صبح األعشى،) ٣٣(
  .٧/٢٤٧ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة،) ٣٤(
  .٣٦٥-٣٦٤؛باشا،األلقاب،ص٦/١٧القلقشندى،صبح األعشى،) ٣٥(
  . ١٤٤بي،تاريخ،ص؛الذه٢١/٦٣؛الكتبي،عيون التواريخ،٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٣٦(
  .١/٣١٨ق١المقتفي،جـ:ينظر) ٣٧(
  .١٣٦باشا،االلقاب،ص) ٣٨(
  .١/٣١٨ق١البرزالي،المقتفي،جـ) ٣٩(
  .١٣٧باشا،االلقاب،ص) ٤٠(
  .١٤،مقدمة المحقق،صساليغموري،نور القب) ٤١(
  .٦/٢٥٠ابن خلكان ،وفيات األعيان،) ٤٢(
ن محمد المعروف بابن الخيمـي الـشاعر        هو محمد بن عبد المنعم ب     : شهاب الدين ابن الخيمي   ) ٤٣(

بمصر،له اسهامات في كثير من العلوم الـى جانـب          ) م١٢٠٥/هـ٦٠٢(المشهور ولد سنة    
ابـن الـشعار،كمال الـدين      : الشعر وهو شاعر متصوف له ديوان شعر توفي بمصر،ينظر        

ــان،تحقيق   ــذا الزم ــعراء ه ــد ش ــي فرائ ــان ف ــد الجم ــلمان :مبارك،قالئ ــل س كام
  .٢١/٣٧٥؛الكتبي،عيون التواريخ،٧/٢٥٣،دار الكتب العلمية،)٢٠٠٥:وتبير(،١الجبوري،ط

الفيـروز ابادي،محمـد بـن يعقوب،القـاموس        :هو مرض يؤدي الى هيجان العين،ينظـر      :الرمد* 
  .٥٣٠،دار المعرفة،ص)٢٠٠٨:بيروت(،٣خليل مأمون شيحا،ط:المحيط،رتبه

  .٤/٣٣٨؛الكتبي،فوات،م١٠٧-٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٤٤(
  .٢١/٦٤؛الكتبي،عيون التواريخ،١٠٨-٣/١٠٧يونيني،ذيل،ال) ٤٥(
  .١٤٤؛الذهبي،تاريخ،ص٢١/٦٣؛الكتبي،عيون التواريخ،٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٤٦(
  .٢١/٦٣الكتبي،عيون التواريخ،) ٤٧(
علـي عبـد الواحـد      :ابن خلدون،عبـد الـرحمن بـن محمد،مقدمـة ابـن خلـدون،تحقيق            ) ٤٨(

  .٤/١٢٣٩ن العربي،،لجنة البيا)١٩٦٢:القاهرة(،١وافي،ط
؛ البرزالي ، المقتفي ،     ٣/١٠٦؛ اليونيني ، ذيل ،      ١٧،مقدمة المحقق ، ص   ساليغموري،نور القب ) ٤٩(

  .١/٣١٨ق١جـ
وهي أحدى دور الحديث في الموصل أنشأها أبو القاسم علي بن علوان            :دار الحديث المهاجرية  ) ٥٠(

الثـاني  / ن الـسادس الهجـري    بن مهاجر المعروف بمعين الدين في النصف الثاني من القر         
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ـ ٥٥٢(عشرالميالدي في الموصل بسكة أبـي نجـيح سـنة            الـديوه  : ،ينظـر )م١١٥٧/هـ
؛الجميلي،رشـيد  ١٦،ص)١٩٥٩:بغـداد (جي،سعيد،مدارس الموصل في العهـد االتـابكي،      

،دار النهـضة   )١٩٧٠:بيروت(،١عبداهللا،دولة االتابكة في الموصل بعد عماد الدين زنكي،ط       
  .٣١٩العربية،ص

  .١/٣١٨ق١البرزالي،المقتفي،جـ) ٥١(
  .١/٣١٨ق١البرزالي،المقتفي،جـ) ٥٢(
  .١٤٣؛الذهبي،تاريخ،ص٢١/٦٣؛الكتبي،عيون التواريخ،٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٥٣(
  .٢٤١-٤/٢٤٠ابن تغري بردي،المنهل الصافي،) ٥٤(
، ٢١الذهبي ، أبو عبداهللا شمس الدين محمـد بـن احمـد بـن عثمان،تـذكرة الحفـاظ ، ط                   ) ٥٥(

؛ابن العمـاد   ١٤٤؛ الذهبي،تاريخ،ص ٤/١٤٨٨، دار أحياء التراث العربي،    ) ١٩٥٧:بيروت(
  .٥/٤٤٩الحنبلي، شذرات ،

  .١٤٧٩-٤/١٤٧٧؛الذهبي،تذكرة،٣١٣-١/٣١١ق٢البرزالي،المقتفي،جـ) ٥٦(
  .١٤٤الذهبي،تاريخ،ص) ٥٧(
  .١٤٤؛الذهبي،تاريخ،ص٢١/٦٣الكتبي،عيون التواريخ،) ٥٨(
  .١٤٤تاريخ،ص:ينظر) ٥٩(
البغدادي،اسماعيل باشا ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب                ) ٦٠(

  .٢/٣٨٩،مكتبة المثنى،)ت/د:بغداد(رفعت بيلكه الكليس،:والفنون،تصحيح
  .ا،وما بعده٤اليغموري،نور القبس،ص) ٦١(
،جمال الـدين   ؛ ابن القفطي  ١/٤٧،دار الفكر، )١٩٨٠:بيروت(،٣الحموي،ياقوت،معجم االدباء،ط ) ٦٢(

( محمد أبو الفضل ابـراهيم،    :أبو الحسن علي بن يوسف،أنباه الرواة على انباء النحاة،تحقيق        
  . ٣/١٨٠،دار الكتب المصرية،)١٩٥٥: القاهرة

  .٣٠اليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،ص) ٦٣(
  .١/٤٧معجم األدباء،: ينظر) ٦٤(
  .١٨اليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،ص) ٦٥(
  .٣١ليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،صا) ٦٦(
،مؤسسة شباب  )١٩٨٢:مصر(العبادي،احمد مختار،قيام دولة المماليك االولى في مصر والشام،       ) ٦٧(

  .١٤٩-١٤٨الجامعة،ص
ابن األثير،عز الدين أبو الحسن علي بن عبد الكريم بن عبـد الواحـد،الكامل فـي التـاريخ                   ) ٦٨(

؛يحيى،فـوزي أمين،الفيـضانات والـزالزل      ١٧٠-١٢/١١٠،دار صادر، )١٩٦٦:بيروت(،
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،بحث منشور  )هـ٦٥٦-٥٧٥(وأثرهما االقتصادي واالجتماعي والصحي في الدولة العباسية      
-٣٧٩، ص ٤٥، العـدد  ) ٢٠٠٦:جامعة الموصـل  (في مجلة آداب الرافدين ، كلية اآلداب ،         

٣٩٠.  
  .٣١اليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،ص) ٦٩(
  .١٨/٢٧١اء،الحموي،معجم األدب) ٧٠(
  .٣٣-٣٢اليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،ص) ٧١(
  .١٨،٢٧اليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،ص) ٧٢(
  .١٩-١٨اليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،ص) ٧٣(
، )١٩٧٩:بيروت(؛الزركلي،خير الدين ، االعالم ،      ١٤اليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،ص  ) ٧٤(

  .٢/٢١٤دار العلم للماليين،
  ٣٤٨،٧اليغموري،نور القبس،ص) ٧٥(
  ٢١-٧اليغموري،نور القبس،ص) ٧٦(
  ٥٦اليغموري،نور القبس،ص) ٧٧(
  ١٤١اليغموري،نور القبس،ص) ٧٨(
  ١٧٣-١٧١اليغموري،نور القبس،ص) ٧٩(
  ١٨٦-١٨٥اليغموري،نور القبس،ص) ٨٠(
  ٢٣٠اليغموري،نور القبس،ص) ٨١(
  ٢٥٠-٢٣٧اليغموري،نور القبس،ص) ٨٢(
  ٢٦٢-٢٥٦موري،نور القبس،صاليغ) ٨٣(
  ٣٠٨اليغموري،نور القبس،ص) ٨٤(
  ٣١٢-٣١١اليغموري،نور القبس،ص) ٨٥(
  ٣٣٤-٣٢٤اليغموري،نور القبس،ص) ٨٦(
  ٣٥١-٣٤٨اليغموري،نور القبس،ص) ٨٧(
  .٤/٣٣٨؛الكتبي،فوات،م٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٨٨(
  .١٣/١٧٩البداية والنهاية،:ينظر) ٨٩(
  .١٤٤لذهبي،تاريخ،ص؛ا٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٩٠(
  .٢١/٦٥الكتبي،عيون التواريخ،) ٩١(
  .٥٠٠-١/٤٩٩النعيمي،الدارس،) ٩٢(
  .٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٩٣(
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  .٣٨٢-٣٨١االدفوي،الطالع السعيد،ص) ٩٤(
  .١٤٤؛الذهبي،تاريخ،ص٢١/٦٤؛الكتبي،عيون التواريخ،٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٩٥(
  .٦٤-٢١/٦٣يخ،؛الكتبي،عيون التوار٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ٩٦(
  .٢٣اليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،ص) ٩٧(
  .٢١/٥٧،٦٤الكتبي،عيون التواريخ،) ٩٨(
هو أبو عبداهللا محمد بن صفي الدين الملقب بعماد الدين الكاتب االصفهاني ولد  : الكاتب االصفهاني  -*

ـ            ) م١١١٨/هـ٥١٩(سنة    ةمن أسرة اشتهرت بتولي أفرادها وظائف مهمة فـي عهـد الدول
  .٥/١٤٧ابن خلكان،وفيات االعيان،: ينظر) م١٢٠٠/هـ٥٩٧(السلجوقية توفي سنة 

  . ٦/٢٥٠ابن خلكان ،وفيات األعيان،) ٩٩(
  .٢٥١-٦/٢٥٠ابن خلكان ،وفيات األعيان،) ١٠٠(
جاسم،خليل ابراهيم،منهج ابن خلكان في وفيات األعيان،أطروحة دكتوراه غيـر منـشورة ،             ) ١٠١(

  .٢٦-٢٥،٢٢،ص)١٩٨٩:وصلجامعة الم(كلية اآلداب،
  .٢٨،جاسم،منهج ابن خلكان،ص٧/١٠٠ابن خلكان،وفيات األعيان،) ١٠٢(
  .٤٤-٤٢جاسم،منهج ابن خلكان،ص) ١٠٣(
  .ا وما بعده٣٠؛ جاسم،منهج ابن خلكان،ص٣/١٠٦اليونيني،ذيل،) ١٠٤(
  .٤١٤-٤/٥،٣٤/٤١٢وفيات االعيان،:ينظر) ١٠٥(
  .٣/٤٥١وفيات االعيان، :ينظر) ١٠٦(
  .٣٤٣ص: ينظر)١٠٧(
  .١٤،٢٢اليغموري،نور القبس،مقدمة المحقق،ص) ١٠٨(
  .٤/٣٣٨م ، الكتبي،الوافي) ١٠٩(
  .٤/٣٣٨م ، الوافي الكتبي،) ١١٠(
  .١٤٤ص ، تاريخ الذهبي،) ١١١(
  .١٤٤ص ، تاريخ الذهبي،) ١١٢(
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الموصل التـي تجـري     تعد األسواق والخانات من أهم المراكز التجارية في مدينة          
  .بوساطتها المعامالت التجارية بين تجار الجملة والمفرد 

أولهما األسواق في الموصل وما تمتاز به من تخـصص          :  تضمن البحث محورين  
بكل نوع من أنواع السلع التجارية، كما تناول البحث زيارة العديد مـن الرحالـة األجانـب                 

  .ألسواق المدينة 
سلط الضوء على دراسة الخانات ألنها المكان الخاص بإقامة         أما المحور الثاني ، ف    

التجار، فضال عما تقدمه الخانات من خدمات اجتماعية للقوافل التجارية وللفقراء والمساكين،            
كما تطرقت المحكمة الشرعية إلى الحسم في القضايا الخاصة بالتركة والميـراث، وشـملت              

 .حصل بين الموكل وورثة الخاناتأيضا قضايا التسوية القانونية التي قد ت
 

Markets and Khans in Mosul through Some  
of the Shari'a Court Records Between 1831 and 1918 

 
Abstract 

 
Markets and Khans are considered the most important 

commercial centres in the city of Mosul through which the commercial 
transaction among merchants are done. 

The research consists of two axes. The first is Markets in Mosul 
and their specialization (as far as the commercial goods dealt with) to 
the city Markets.  

The second axis sheds light on the study of Khans because they 
constitute a special residence of merchants, in addition to presenting 

                                           
  مركز دراسات الموصل،مدرس  *
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social and Economical services to the commercial caravans and to the 
poor. The Shari'a court also dealt with settling the Heritage cases 
including the cases of law settlement which take place between the  
deputy and those who inherit the Khans.   
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يهدف البحث إلى دراسة أهمية األسواق والخانات التجاريـة والـدور االقتـصادي             
والتجاري لها خالل هذه الفترة ، خاصةً وأن األسواق التي حافظت على نشاطاتها التجارية ،               

عد أهم الخانات التجارية في الموصل ، ونمــط المعـامالت           وتضمن البحث الخانات التي ت    
التجارية التي اختصت بها ، فضال عن الدور األمثل للخانات التي جرى تشييدها من أجـل                

 وعلى المـساجـد   البـر والتقوى ، ال سيما تلك التي كانـت وقفا على الفقـراء والمساكين           
  . وعلى الحرم النبوي الشريف 

Þëþa@ŠìaZ@@ @
@Öaìþa@Z@ @

يتركز النشاط االقتصادي لمدينة الموصل في أسواقها بوصفها مركزا تجاريا حيويـا            
، وكانت تقع عموما بالقرب من الجامع النوري، المعروف بالجامع الكبير           ) ١ (في هذا المجال  

، وتعد األسواق من المراكز التجارية الرئيسة فـي         ) ٢(وذلك قبل دخول العثمانيين إلى المدينة     
بـين تجـار الجملـة      ) بيع وشراء   ( لموصل التي تجري بوساطتها العمليات التجارية من        ا

، ومن المظاهر الحيوية التي اتسمت بها الموصل        ) ٣(والمفرد ، وذوي الحرف ، والمستهلكين       
من األعلى ويخـتص    ) مسقفة(وأسواق الموصل في الغالب مغطاة      . كثرة أسواقها التجارية    
  .) ٥ (، فضال عن تميزها بجمال عمرانها وكثرة حاجياتها) ٤ (كل منها بسلعة معينة

     ووفقا لمبدأ التخصص كان لكل نوع من أنواع التجارة ، او الحرف سوقا باسمها، فمـن             
سوق السراي يتفرع مجموعة من األسواق في صنوف التجارة المختلفة، مثل سوق التحافيـة      

لخبازين وسوق السراجين وسوق الـشكرجية      ، وسوق ا  ) القندرجية  ( وسوق عمال األحذية    
وسوق البلوريات وأواني الخزف ويوجد في السوق أيـضا عـدد مـن             )  ٦(وسوق القوطجية   

، ويساعد هـذا التخـصص      ) ٧(أدوات الخياطة ، ومحالت لبيع األقمشة المستوردة وغيرها         
يع ان ينتقـي    براعة ودقة األشراف عليها، وإمكانية تسهيل مهمة الفرد المشتري الذي يستط          
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البضائع والسلع التي يحتاجها في وقت قصير لتقارب الدكاكين والمحـالت التـي تعـرض               
  .البضاعة المتشابهة 

تميزت الموصل بكثـرة أسواقها فارتبطت الخانات بوجود األسواق التـي تركـزت            
ـ    ) ٨(بالقرب منها فَصمم كل جزء من الخان لكي يؤدي وظيفة تجارية معينة              ي لها عالقـة ف

تسهيل مهمة التجارة ومن يقوم بها، حيث ينطلق من الخان توزيع السلع والبـضائع سـواء                
المنتجة محليا أم المستوردة ، إلى األسواق الخاصة لبيع الجملة ، ومن ثم تبـاع البـضاعة                 

  .) ٩(ألصحاب الدكاكين الذين يقومون بالبيع بالمفرد إلى الناس 
عج على الدوام بمختلـف األصـناف مـن الـسلع              كانت أسواق مدينة الموصل تزخر وت     

والبضائع المحلية المستوردة من بريطانيا والهند، كانت المالبس القطنية تسهم بنسبة ثالثـة             
، فضال عن المعادن والدهون والفرفوريـات وزجـاج النوافـذ           ) ١٠(أرباع المواد المستوردة    
شة الجوخ والحرير، والمخمـل     الخ ، ومن فرنسا فتمثلت في أقم      ... ومكائن أخرى للخياطة    

والبقم وهو خشب أحمر يستعمل في الصياغة والمشروبات الكحوليـة والجلـود المدبوغـة              
، وأخيرا من ألمانيا فتمثل بالسكر والقهوة وأصباغ االثيلين والنحاس والـصوف            )١١(الجاهزة  

كما يوجد فـي  . والكتان والحرير والبلوريات والمرايا وورق السكر وأنواع األدوية والعقاقير       
  . ) ١٢(الموصل أيضاً أسواق مكشوفة، مثل سوق علوة الحنطة وسوق األغنام 

معظم مدينة أسواق الموصل تقع في وسط المدينة وتمتاز بالسعة واالزدحام حتـى             
 ) ٣٠٦٢(  مـا يقـارب      ١٩١٢ان مجموع عدد الدكاكين في أسواق الموصل بلغ في سـنة            

  . )١٣(دكان
ن بإعطاء تصوراتهم عن أسواق مدينـة الموصـل، ومـنهم           قام الرحالة األوربيو  

وقد مررت أكثر من مرة بأسواق المدينة ، فأخـذني          : " بقوله  ) ١٤(الرحالة الفرنسي فنشنسو    
العجب من األسعار البخسة التي تطلب لمختلف البضائع ، وقد اشتريت أشياء كثيرة ، فالشاة               

وقد أعطونــا   .. ) ل أربع قطع بوليه رومانية      التي تعاد ( ) ١٥(الواحدة تباع بأربعة شاهيات     
أما أبقـار الموصـل     .. واحدة ال غير  ) ١٧(واحد أي باقجة    ) ١٦(حمال كبيرا من الفواكه بدرهم      

وتساوي القطعة  ) ١٨(فهي من جنس جيد جدا وال يزيد سعر البقرة عن قطعتين من أبو شلبي               
فحدث وال حرج ، فهي من مختلف        واحد ال غير أما الخيول       Talevoالواحدة من أبو شلبي     

لقــد رأيـت    . األجناس فهناك الخيول الفارسـية والتركية ، والخيول العربيـة األصـيلة            
  .  " أو خمسة ) ١٩(أعـدادا كبيرة جدا تباع بأربعة قروش 
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    ووفق تصور الرحالة األوربيون، يتضح ان الموصل شهدت تطورا واضحا في المجـال             
، ولكنه في الوقت ذاته لم يوضح الرحالة مديات اإلمكانيات الشرائية           االقتصادي، واالجتماعي 

  . ألهالي مدينة الموصل آنذاك 
 فقد وجد ما أثار إعجابه من تقديم تسهيالت William Heudeأما الرحالة وليم هود 

لراحة التجار الوافدين إليها مما يدل على ما في هذا البلد من ثراء طائل وتجـارة مزدهـرة                  
، إلى ان أسواقها واسعة ومزدحمة في أغلب        ) ٢٠ (بين التجار ، في حين يشير جون اشر       وثقة  

  .)٢١(األحيان وأصحاب الدكاكين اغلبهم مسيحيون ومعظمهم من األرمن 
     كانت األسواق بمثابة مراكز تستقطب شرائح اجتماعية كثيرة من السكان فهناك الكثيـر             

ماعية يكـون مصدرها السوق، على اعتبار ان األسواق        من األمور التي ترتبط بالحياة االجت     
، فإنها تؤثر في نفوس الوافدين إليهـا مـن          ) الموصل  ( احد المراكز الحضرية في المدينة      

األطراف فأما ان تغير جزءا من طبائعهم االجتماعية او أنها تشجعهم على الهجرة من الريف        
 دورها في تلك المدن على الجانب االقتصادي        وهذه األسواق المتباينة لم يقتصر    . إلى المدينة 

فحسب بل أنها شملت جوانب اجتماعية إذ اتصفت الدكاكين بوجودها في حيز مكاني واحـد               
وأمام كل دكان مكان يشبه المصطبة يجلس عليه التاجر ومن سيتردد عليـه مـن العمـالء                 

  . )٢٢(واألصدقاء 
 ة في أسواق الموصل علـى سـبيل       ومن األمثلة على الجوانب االقتصادية واالجتماعي     

المثال ال الحصر ، سوق الصفارين ، وكان يرتاد هذا السوق العرسان عند تجهيـزهم قبـل                 
الزواج فضال عن تزويد مربي األغنام بما يحتاجونه من قـدور وأوانـي لحفـظ الحليـب                 
ومشتقاته، وسوق الحصران ، الذي يزود األهالي وذوي المصالح بما يحتاجونه مـن فـرش              

  .) ٢٣(تجهيز البيوت ل
أما القيصريات ، فهي عبارة عن أسواق على هيئة أروقة تشتمل على عـدد مـن                

، وهي مسقفة بشكل دقيق تشـبه الخانـات وتغلـق   ) ٢٤(الدكاكين والمخازن وأحيانا المساكن  
عليها أبواب حديدية وعموما وظيفتها تجارية ال تختلف عن وظيفة الخانات وتحتـوي علـى               

المحالت التجارية الصغيرة وهي متخصصة في ببيع سلعة معينة او عدد من السلع          العديد من   
، ) ٢٥(ويتعامل أصحابها بتجارة الجملة ومن أهم قيصريات المدينـة، قيـصرية الكونجيـة              

) ٢٨(، قيصرية أيوب بك الجليلي      ) ٢٧(، قيصرية الطمغة الكبيرة     ) ٢٦(وقيصرية معاش عسكر    

  . )٣٠(، وأوقفت قسم من هذه القيصريات على المدارس والجوامع ) ٢٩(، وقيصرية العبدالية 
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وتضمنت سجالت المحكمة الشرعية بالموصل توكيل الوكيل بالحصة الشايعة للموكل          
خدوجة بنت علـي أفنـدي      ( ، وأشارت إلى ذلك الوثيقة ، إذ خولت السيدة          ) ٣٢(األصيل) ٣١(

 أفندي بن محمود أفنـدي تـوكيالً لحـق          الساكنة في محلة جامع جمشيد السيد أمين      ) المفتي  
 ،  التصرف بممتلكاتها المتعددة والمتكونة من ، دكاكين الوقف على جامع النبي يـونس              

والدكاكين األخرى في سوق الميدان ، فضالً عن دكان واحد ، والواقع بخـان الـصفارين ،                 
ية متعلقـات الـديون     تصرفاً بالوكالة يعطي للوكيل السيد أمين أفندي بن محمود أفندي لتصف          

المترتبة على السيدة خدوجة خاتون بنت علي أفندي ، إذ أثبت السيدة خدوجة خـاتون أمـام                 
، )  غـرش    ٢٥٠٠( المجلس الشرعي بأن السيدة هيبو بنت السيد حمو تطلبها مبلغ قـدره             

وبناء على ذلك قام الوكيل بالحق الشرعي السيد أمين أفندي بن محمود أفندي ببيـع بعـض                 
ص المستحقات القانونية للسيدة خدوجة خاتون بهدف تسديد دينَها المذكور أعـاله إلـى              حص

السيدة هيبو بنت السيد حمو ، وحرر ذلك في المجلس الشرعي ، وُأفهم علَناً وبإقرار مختـار   
  ) ٣٣()م١٨٩٣/ هـ١٣١٠ محرم٦(محلة جمشيد أمام محلة جامع جمشيد،وذلك في يوم السبت 

محكمة الشرعية بالموصل دعـوى استحصال الحـق الشرعي       وتناولت سـجالت ال  
، وظهر ذلك في الوثيقـة ، إذ        ) ٣٤(في الميراث وقانونيا تدعى قانون دعوى إزالـة الشيوع         

أوكلت السـيدة خدوجة بنت حافظ من ساكنـات محلة باب المسجد السيد ابراهيم بن ســيد          
خاصمة، وتحديد الحصص مـع أخيهـا   ججو من سكنة باب المسجد توكيالً قضائياً لفصل الم        

السيد عبد اهللا ابن حافظ ، والمتعلق بحصصها الشرعية من أخيهـا المتوفي الـسيد حـاجي                
أيوب بن حافظ ، والمشتملة على العقارات بصفة دكاكين تقـع احداهن في سوق الصفارين ،          

لكرجية،والـدكان  والثانية في سوق القزازين ، والثالثة بالدكان  المعروف باسم دكـان بـن ا              
، والخامسة بوصفه   )سروج االضاءة   ( في سوق   ) بائعي اللمبات   ( الرابعة الواقعة في سوق     

وقف في سوق القصابين ، وإقررت الوكالة لغرض استحصال الحق الشرعي في الميـراث              
  .  ) ٣٥( م ١٨٩٢/  هـ ١٣٠٩/  شوال ٢٩وأثبت قانوناً في يوم األربعاء 

@ïãbrÛa@ŠìaZ@ @
ãb©a@pb@Z@ @

ويعد . )٣٦(ومعناها البيت أو المكان     ) خانة  (  لفظة فارسية معربة عن كلمة       :الخان  
الخان المكان الخاص بإقامة واستراحة التجار وحفظ سـلعهم وبـضائعهم وتـوفير الـسكن               
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للمسافرين وحمايتهم ، إذ كان المكان األمثل لعمليات البيع والشراء التي تجري عن طريـق               
  . ) ٣٧ (اربات واالتفاقيات التجاريةالمزايدات والمض

وقد ازدادت عدد الخانات في الموصل منذ السيطرة العثمانية عليها وذلك لنمو وتطور             
النشاط التجاري فيها إلى نهاية الحكم العثماني ويظهر ذلك من خالل مذكرات بعض الرحالة              

وصل غير خانيـن حقيـرين     انه لم يكن في الم    " ،  ) ٣٨(الذين زاروا المدينة، ويذكر تافرينية      
   .) ٣٩ ("م١٥٧٤كانا مكتظين بالمسافرين عندما زار المدينة سنة 

م أنه وجد الخانـات     ١٧٢٦فيذكر أثناء زيارته لمدينة الموصل سنة       ) ٤٠(أما الصديقي   
الموجودة على الطرق قد أصابها الدمار نتيجة غارات البدو على القوافـل التجاريـة ، وان                

 ١٧٦٦، وعندما زار نيبور الموصل سـنة        ) ٤١(ى اصطبالت لخيول البدو   معظمها قد تحول إل   
خانا من ضمنها خمسة خانات صغيرة اما البقية فهي       )  خمسة عشر    ١٥( م كان عدد خاناتها     

)  ستة عشر١٦( ان في المدينة    ) ٤٣(، وفي القرن التاسع عشر يذكر دوبريه        ) ٤٢ (كبيرة واسعة 
، خان العلوة وخان المفتي ، مبينا بالوصف مشتمالت كل من           خاناً وأشار إلى أن أهمها كان       

، كانت تستخدم إلدامة النـشاطات      )  ستة وعشرون غرفة     ٢٦( الخانين ، إذ شمل كل خان       
الذي زار الموصل  في أوائـل القـرن   ) هود ( وفي الوصف نفسه أشار الرحالة  . التجارية  

ل المـسافرين وتـوفر اإلمكانيـات       خانا تـستقب  )  ستة عشر    ١٦( التاسع عشر، إلى وجود     
/ هــ   ١٣٢٥وقد أشارت سالنامه والية الموصل لسنة       . ) ٤٤(التجارية وسائل الراحة للتجار     

 ١٣٣٠، وفي سـالنامه   ) ٤٥ (خاناً)  أربعة وثالثون    ٣٤( م ان عدد الخانات وصل نحو       ١٩٠٧
  .)٤٦(خاناً ) ٤٠( م زاد عدد الخانات ليصل نحو ١٩١٢/ هـ 

لذكر أن أجور نزالء تلك القوافل في الخانات كانت مناسبة بحيث لـم             ومن الجدير با  
ان سعر " ، فعلى سبيل المثال ) ٤٨(يوميا لمبيت الشخص الواحد ) ٤٧(عانات ) ٣ ـ  ٢(تتجاوز 

 ربيـع األول    ١٤قرشا وذلك فـي     ) ١٥٠(المبيت في غرفة في خان الحجيات لمدة سنة بلغ          
 ١٠( م فقد استأجر شـخص      ١٨٩٨/ هـ  ١٣١٦ م ، أما في ربيع األول     ١٨٧٧/ هـ  ١٢٩٤
منها لخزن الصوف واألخيرة للسكن وكان      )  تسعا   ٩( غرف في خان الشط استخدم      ) عشرة  

  .) ٤٩(إيجار كل غرفة يصل إلى قرشا واحداً 
ومما يالحظ على أسماء خانات الموصل أنها ارتبطت بتسميات مختلفـة ، فكانـت              

خـان حمـو    ( و  ) المفتي  ( قاموا بإنشائها مثل خان     تسمى أما للداللة على أسماء أشخاص       
، أو للداللة على شـخص      ) الحاجيات  ( وخان الجاجية   ) خان الحاج حسين أغا     ( و  ) القدو  
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، ) عبو التوتنجــي    ( أو خان   ) القنصل  ( بارز يتواجد ويعمل في الخان مثل خان الباليوز         
خان ( سكان الموصل مثل     روفة لدى او للداللة لقرب بعض الخانات من أماكن أو مناطق مع         

لقربه من شاطئ دجلة أو لمالصقة الخانات بعضها البعض مثل          ) خان الشـط   ( و  ) الكمرك  
  . ) ٥٠() الزوج الصغير والكبير ( خان الجفت 

) خان النفط   ( وتسمى الخانات أحيانا للداللة على نوع نشاطها التجاري والخدمي مثل           
 و) خان النعـل    ( و  ) خان الغزل   ( و  ) خان اللبن   ( و  ) سواد  خان ال ( و  ) خان التمر   ( و
، كما سميت طائفة من الخانات على بعض األصناف المهنية فـي الموصـل          ) خان الجلود   (

) خان شرعية الكالكين    ( و  ) خان الصقالين   ( ، و   ) القالوين  ( ) ٥١() خان الجبوقجية   ( مثل  
سميت بعض الخانات على أسماء الساكنين فيهـا         ما، في ) سوق الحنطة   ) ( خان العلوة   ( ، و 

وأحيانا ُأطلقت تسميات جديـدة علـى       ) . الساكنين من أهل تلعفر     ) ( خان التلعفرية   ( مثل  
بعض الخانات من خالل إجراءات اتبعتها الحكومة غيرت من معالم الخانـات مثـل خـان                

وب إلى بـاب الجـسر      المقصوص الذي قسم إلى نصفين جراء فتح شارع يمتد من باب الط           
   .)٥٢(القديم 

كان للخانات الدور البارز في تقديم الخدمات العديـدة للقوافـل التجاريـة كالمبيـت               
، ويقوم تصميم الخان على     ) ٥٣(والسكن، فضال عما يقدمه الخان للحيوانات من مأوى وعلف          

 غيـر   )فـضوة   ( شكل بناء واسع ذي مدخل واحد أو عدة مداخل تنتهي إلى ساحة وسطية              
مسقوفة يحيط بها بناء يتكون من طابقين وسرداب لحفظ بضائع أصحاب الدكاكين المجاورة             

كمرابط للحيوانات ، وأماكن لخزن السلع والبضائع ،        ) األراضي  ( وخصص الطابق األول    
واشـتملت الخانـات    . فيستخدم ألغراض السكن والمبيت للتجار    ) العلوي(أما الطابق الثاني    
   .)٥٤()المكانس القصبية والحصران(بعض الحرف اليدوية والصناعات الخفيفة أحيانا محالت ل

وأشارت سجالت المحكمة الشرعية ، إلى أن هناك العديد من الخانات كانت موقوفـة              
 ، وعلـى    من أجل البر والتقوى على الفقراء والمساكين وعلى خدمة حرم النبي محمـد              

خـان  ( و) الجبوقجيـة   ( و  ) القالوين  ( خاني  المساجد فعلى سبيل المثـال ال الحصر في        
، ففي خان القالوين ، حيث أشار الحاج عبد الرحمن بن الحاج محمد الباجه جي انه                ) السواد

وقف وحبس وخلد ما هو ملكه وبيده وتحت تصرفه، وذلك الموقوف هو سهمان وثمن السهم               
قجية ، وشرط الواقـف     الواقع في سوق الجبو   ) خـان الشبخون   ( من أصل مائة سـهم من      

كما وقف وحبس وخلد ما يملكه مـن        ... ان يصرف سهام هذا الخان على الفقراء والمساكين       
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، وشرط  ) خان الشبخون   ( سهامه البالغة خمسة أسهم إال نصف السهم عن كل مائة سهم من             
الواقف أن يصرف ريعه على ذريته فإذا انقرضوا فيصرف نماء الوقف على حرمـة حـرم                

  .)٥٥  (حمد النبي م
وقف ما هو ملكه    " وأشارت وقفية عبد الرحمن جلبي بن الحاج محمد الباجه جي انه            

وبيده تصرفه ، وذلك الموقوف وهو خمسة أسهم إال نصف سدس عن كل مائة سهم من خان                 
الواقع في سوق العتمة مقابل حمام القمرية ، وشـرط الواقـف أن             ) خان السواد   ( الصغير  

ذا الخان على أوالده وأوالد أوالده وما تناسلوا ذكورا وإناثا للذكر مثـل             تصرف ريع سهام ه   
حظ االنثيين بعد طبقة األولى تحجب الطبقة الثانية فإذا انقرضوا والعياذ باهللا يصرف نمـاء               

اما وقفية صالح عبد القادر بن عبد الرحمن الـشبخون ،            .  الوقف على خدمة حرم النبي      
 و ملكه وبيده وتحت تصرفه وذلك الموقوف ، وهو سهما بالمائـة    انه وقف وحبس وخلد ما ه     

مع الدكاكين الملحقة به ، وقد شرط الواقف انه يصرف ريع الخان على             ) خان السواد   (  من
مصالح مسجد سوق الصغير والباقي يوزع خيرات حـسب مـا ينـسبه المتـولي للفقـراء                 

  . )٥٦(" والمحتاجين 
ي مدينة الموصل في فترة الحكم العثماني تبت في         وكانت سجالت المحكمة الشرعية ف    

القضايا الخاصة بالتركة والميراث فيما يتعلق بالخانات ، إذ أخذت المحكمة الشرعية بتطبيق             
، فتناولت المحكمـة    ) ٥٧() القاضي  ( القانون لحسم القضايا في ضوء رفع الدعاوي للقضاء         

لة أحد الشركاء في الملك الشائع ، والمثبتة        الشرعية قضية الملكية الشايعة في الخانات، ووكا      
في الوثيقة المذكورة ، ومحتواها أن كاتب المحكمة الشرعية السيد محمد سعيد أفندي خـول               
بالوكالة عنه السيد قاسم أغا بن عثمان أغا للفصل في قضية الحصص الشرعية والمقدمة من               

مة الشرعية السيد قاسم أغا مـع       قبل السيدة مريم بنت محمد علي ، فحضر الوكيل عن المحك          
أمين الشرع ، وجرى عقد مجلس شرعي في محلة جامع الرابعية ، وبحضور األطـراف ،                

مريم بنت محمد علي ، ابنتاها هيبو وفاطمة بنتا يونس أغـا ، وابنهـا علـي         : وهم كل من    
 يونس اغا ، وذلك لحسم الحصص المقررة شرعاً في ممتلكات السيد يونس أغا ، إذ جـرى                
احصاؤها وتحديدها ، والمتكونة من دار كبيرة مع مشتمالتها ، خمسة دكاكين تحـت الـدار                
المذكورة ، فضالً عن الحصص الشرعية من خان الشط ، وبعد االطالع علـى الممتلكـات                
أقررت السيدة فاطمة بنت محمد علي بتوكيل ابنها السيد علي بن يونس أغا وكالـة شـرعية      
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بنها على أداء مقتضيات تلك الوكالة وفق النظر الشرعي االسالمي ،           مطلقة ، مقابل موافقة ا    
  .) ٥٨()  م ١٨٩٢/  هـ ١٣٠٩ شوال ١١( وأثبت ذلك في المحضر في يوم 

وتطرقت المحكمة الشرعية إلى قضايا التسوية القانونية التي حصلت بين الموكل وبين            
بالـصلح ،   ) نـات والـدكاكين     بالخا( ورثة الخانات وانتهاء الدعوى في استرداد الحيـازة         

وأشارت إلى ذلك الوثيقة ، إذ حضر الوكيل مال حسين بن علي من سكان محلة الشيخ محمد                 
وكيالً عن السيدة أسما بنت عبد القادر الشبخون من ساكنات محلة باب السراي ، كما حضر                

لة باب السراي ،    ابن أخيها السيد عبد الباقي جلبي بن عبد اهللا بن عبد القادر الشبخون من مح              
ونظر الوكيل الشرعي عن المحكمة بقضية حصة السيدة أسما الشبخون من عقارات قوامها،             
عشرين دكاناً  متصلة في سوق الحنطة ، واثنا عشر دكاناً متصلة في خان الـسواد ، ثمـان          

ي وأشار الوكيل مال حسين بن علي أن السيد عبد الباقي جلب          . دكاكين متصلة بخان عبيد اهللا      
الشبخون قد وضع يده على حصة السيدة أسما الشبخون في تلك العقارات ، وبعـد اسـتماع                 
الوكيل الشرعي لشهادات ِكال الطرفين أقرر عبد القادر الشبخون باستيالئه على حصة السيدة             

ثمانية ( أسما الشبخون مما ترتب عليه دفع مجموع حصصها في جميع العقارات بمبلغ قدره              
فقبلـت السيدة أسماً بهـذه الصيغة القانونية السـترداد حقّهـا ، وحــرر  ، ) آالف غرش   

  . ) ٥٩()  م ١٩٠٤/  هـ ١٣٢١ جمادي اآلخر ٢٠( ذلك في 
كما أشارت الوثائق إلى القضايا القانونية ذات الصلة بالخالفات بين الموكـل وورثـة       

ة ، إذ قام الوكيل بـالحق       خانات ، ومثال ذلك ما تتضمنه الوثيقة المثبتة لدى سجالت المحكم          
الشرعي المال حسين بن علي بن صالح من سكان محلة الشيخ محمد برفـع دعـوى قبـول                  
وصلح وكيالً عن السيدة خدوجة بنت أحمد بن مصطفى من ساكنات محلة حـوش الخـان ،                 
وأقيم المجلس الشرعي بحضور المدعي عليه السيد عبد القادر جلبي بن عبد اهللا بـن عبـد                 

لشبخون من سكان محلة باب السراي حول حصة المدعية السيدة خدوجة بنت أحمـد              القادر ا 
في تركة زوجها المتوفي منذ أربعين عاماً ، تلك التركة التي تضمنت خان السواد والدكاكين               

،وخـان  )سوق العتمـة    ( المتصلة بها ، خان الجبقجية الواقع في سوق الجتجية المسمى بـ            
وبعد النظر إلى آراء ِكال الطرفين ، أقر السيد عبد القادر           . لة بها   النفط ، وثمان دكاكين متص    

جلبي بأنه كان قد وضع يده على حصة السيدة خدوجة بنت أحمد واعتـرف بـذلك علنـاً ،                   
فجرت مصالحة بين الطرفين بأن يعطي السيد عبد القادر جلبي الحصص الشرعية من تركة              
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لسيدة خدوجة بنت أحمد ذلك وقبـضت المبلـغ ،          فقبلت ا ) ألفان غرش   (  زوجها بمبلغ قدره  
  . )٦٠()  م ١٩٠٤/  هـ ١٣٢١ جمادي األولى ٣٠( وحرر ذلك ، وأفهم ذلك علناً في 

وتضمنت محاضـر جلسات النظر الشرعي مشاكل تتعلـق بتجاوزات على الحصص     
د سـعيد   الشرعية ، وهذا ما جاء في الوثيقة المثبتة في سجالت المحكمة ، إذ قدم السيد محم               

ابن محمود بن الحاج ياسين من سـكان محلة حمام المنقوشة ، شكوى ضـد الـسيد عبـد                 
الباقي بن عبد اهللا الشبخون من سكان محلة باب السراي عن حصصه في أمـالك عقاريـة                 
مكونة من خان السواد ، وعشرين دكانماً متصلة بها ، وخان النفط ، وثمان دكاكين متـصلة                 

ي الحصص بكونها إرثاً شرعياً عن أمه السيدة مريم بنت محمد صالح بـن              بها ، مثبتاً حقّه ف    
. عبو النجار ، وأدعى أيضاً أن السيد عبد الباقي الشبخون قد استولى عليها بغير وجه حـق                  

وبعد االستماع إلى آراء الطرفين اعترف عبد الباقي بن عبد اهللا الشبخون بوضع يده علـى                
 بن محمود ، فجرى صلح بين الطرفين ، وذلـك عـن             حصص المشتكي السيد محمد سعيد    

، وحرر ذلـك ، وأفهـم       )  غرشاً   ١٥٠( عبد الباقي الشبخون مبلغ مقداره       طريق دفع السيد  
  .) ٦١()  م ١٩٠٣/  هـ ١٣٢٠ ذي الحجة ٣٠( علناً في 

 في حين أشارت سجالت المحكمة الشرعية في الموصل إلـى رفـع دعـوى ديـن               
،واشـتملت دعـاوي الخانـات      ) لغرض تعمير الخان المرهـون       استقراض مبلغ من المال   (

متعلقات مالية ما بين االستقراض والوكالة المطلقة ، كما اثبتت الوثيقة ، إذ رفع السيد محمد                
طه أفندي الكركوكلي دعوى قضائية ضد فتح اهللا بن مصطفى الكركوكلي من محلـة بـاب                

يد فتح اهللا أفندي في متعلقات العقـارات        السراي ، وقال المدعي محمد طه أني قد وكلت الس         
المتوجب عليها استحصال أموال في ذمة بناء المساكن عن طريق القـرض والـذي قـدره                

بموجب سند ممضي ومختوم بإمضائهم ، وذلك في جمـادي اآلخـرة           ) ثمانية آالف غرش    (
  م ، وهذا المبلغ بصفته استقراض ألجل عمارة الخـان والـذي كـان              ١٨٩٢/  هـ   ١٣٠٩

مرهوناً ، مما يتوجب على المتكفلين بعمارة الخان بـاألموال المـستقرضة ، وقـد جـرت                 
من فتح اهللا بن مصطفى الكركوكلي وشركائه الحاج عبد         (  التسوية، إذ استرجعت المبلغ منه    

الساكنين في محلة باب السراي ، وذلك في  ) اهللا أغا ، وأحمد ويحيى ابنا حسين الحاج نعمان          
وجرى تحرير ذلك وفق الوكالة المطلقـة       .  م   ١٨٩٢/  هـ   ١٣٠٩آلخر سنة   غرة جمادي ا  

الشرعية التي أنيطت إلى السيد فتح اهللا ابن مصطفى التي تعهد بأدائها ، وجرى تحرير ذلك                
  . )٦٢(م١٨٩٢/هـ ١٣٠٩ شوال سنة٨في 
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@ò¸b©aZ@ @
  : في ضوء ما تقدم يتضح لنا ما يلي 

  . لتجارية في المدينة  تعد األسواق من أهم المراكز ا. ١
 .   كانت األسواق مراكز استقطاب لشرائح اجتماعية مختلفة. ٢

 .   امتازت أسواق الموصل وخاناتها بكثرها . ٣

  .  بينت سجالت المحكمة الشرعية توكيل حق التصرف الشخصي للملكية . ٤
 عي فـي  كشفت هذه السجالت رفع دعوى إزالة الشيوع ، ودعوى استحصال الحق الشر           .  ٥

 . الميراث

عرضت سجالت المحكمة قضايا التسوية القانونية التي حصلت بين الموكل وبين ورثة            .  ٦
  . الخانات 

  
@”ßaìaZ@ @

  ، أطروحـة   ١٩١٨ – ١٨٣٤عروبة جميل محمود عثمان ، الحياة االجتماعية فـي الموصـل            ) ١(
  . ٣١ ص، ) ٢٠٠٦جامعة الموصل ، ( دكتوراه ، غير منشورة ، كلية اآلداب ، 

 ١٩١٩زهير علي احمد النحاس ، تاريخ النشاط التجاري في الموصل بين الحربين العـالميتين               )  ٢(
، ) ١٩٩٥جامعـة الموصـل ،      ( ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية اآلداب ،          ١٩٣٩ –

  . ١٠٧ص

طروحـة   ، أ  ١٩١٧ – ١٨٣١فردوس عبد الرحمن كريم الالمي ، الحياة االجتماعية في بغداد ،            ) ٣(
  . ٣٩، ص ) ٢٠٠٢جامعة بغداد ، ( دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، 

 نمير طه ياسين ، األصناف والتنظيمات المهنية في الموصل ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ،              ) ٤(
  . ١٣٩، ص  ) ١٩٩٢جامعة الموصل ، ( كلية اآلداب ، 

  .٢٨المصدر نفسه ، ص ) ٥(

 ي ، وهو بائع وتاجر السكر والشاي والصابون ، وسمي بهذه التسمية ألنـه              القوطج :القوطجية  ) ٦(
لكي ال تختلط أو تتغير رائحتها ، ويقع سوق القوطجية في بـاب             ) قوطية  ( يبيع بضاعته في    

  .٢٥٠، ص  ) ١٩٨٩الموصل ، ( أزهر العبيدي ، الموصل أيام زمان ، . السراي 

  .١٢٠النحاس ، المصدر نفسه ، ص ) ٧(

   ، بتـاريخ ١٩٠٨مقابلة شخصية للباحثة مع السيد ناجي الحصيرجي ، المهنة تـاجر ، مواليـد     ) ٨(
٢٠٠٤ / ١١ / ٥.  
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 " ٩١٨ـ  ١٥٣٤فترة الحكم العثماني    الموصل في مذكرات الرحالين األجانب في       " سهيل قاشا ،    ) ٩(
فى ؛ غـسان وليـد مـصط      ٢٠، ص ) ١٩٧٧الموصل ،   ( ،  ) ٥(، مجلة بين النهرين ، العدد       

 ، دراسة تاريخية ، رسالة ماجـستير ١٩١٨ ـ  ١٨٣٤الجوادي ، أحوال الموصل االقتصادية 
 . ٧٧، ص) ٢٠٠٦جامعة الموصل ، ( غير منشورة ، كلية التربية ، 

 م١٨٧٢– ١٨٦٩/  هـ   ١٢٨٩ – ١٢٨٦محمد عصفور سلمان ، العراق في عهد مدحت باشا          ) ١٠(
 . ١٣، ص ) ١٩٨٩جامعة بغداد ، (  ، ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب

  .  ٢٤النحاس ، المصدر السابق ، ص ) ١١(

  .١٢٨ ، ٧٦المصدر نفسه ، ص ص ) ١٢(

 ،١٩١٨  – ١٩١٤زاهر سعد الدين شيت قاسم ، والية الموصل أبان الحرب العالمية األولـى              ) ١٣(
رة ، كلية التربيـة ،      دراسة في أوضاعها االقتصادية واالجتماعية ، رسالة ماجستير غير منشو         

  . ٤٦، ص ) ٢٠٠١جامعة الموصل ، (

  م وصل الموصل الرحالة اإليطالي فنشنسو ماريادي سانتا كاترينا ،          ١٦٥٦ في سنة    :فنشنسو  ) ١٤(
في طريقه إلى الهند الشرقية في مهمة تبشيرية ، وكان يشغل منصب وكيـل الكـرملين                 وهو

 تشرين  ٥وتوفي  . نزل في أحد خانات الموصل      م ، ف  ١٦٥٦الحفاة ، وكان وصوله لها في آب        
 الموصل في كتابات الرحالة في القـرنين الـسادس        " علي شاكر علي ،      .م  ١٦٧٩الثاني سنة   

 ، بحث غير منشور ، مقدم إلى مركز دراسات الموصل ، بحوث ندوة            " والسابع عشر للميالد    
 ؛ بطـرس  ٨٦، ص  ) ١٩٩٧الموصـل ،  ( الموصل في كتابات الرحالة العرب واألجانب ،    

بطرس حداد : حداد ، رحلة فنشنسو إلى العراق في القرن السابع عشر ، ترجمها عن اإليطالية              
سـهيل قاشـا ،    :  ؛ وينظـر     ٧٢ ، ص    ١٩٧٦، العدد الثالث ، سنة      ) بغداد  ( ، مجلة المورد    

، بيـروت   ( العثمـاني ، دار الـوراق ،         الموصل في مذكرات الرحالة األجانب خالل الحكم      
  . ٤٥، ص  ) ٢٠٠٩

    ١٧٧٤( ويقصد به ذلك ، القرش المضروب في زمن السلطان عبد الحميد األول               " :شاهيات  ) ١٥(
 ، ويسمى الرومي أحياناً ، رغم أن هذه التسمية كثيراَ ما كانت تُطلق على أنـواع               )  م   ١٧٨٩

قرشـاً واحـداً ، إالّ أن       أخرى من القروش العثمانية ، وكان الشامي على أيام داود باشا يعادل             
قيمته أخذت ترتفع بالتدريج فأصبح يعادال ثالثة قروش ، ثم ارتفع إلى سبعة قروش ونـصف                
في أواخر أيام والي بغداد المملوكي داود بالشام ، ووصل إلى ما يعادل ثمانية قروش عثمانيـة    

 ،  ١٨٥٥بع عـام    القرن الماضي وارتفع سعره إلى ثمانية قروش ور        في أواخر األربعينات من   
 قرشاً رائجاً ، ومن ثم ارتفعت قيمته فأصبح يؤخذ من قبل الدولـة بـسعر                ٣٣وهو ما يعادل    
  ، إالّ أن سعره في السوق قد وصل إلى عـشرة قـروش             ١٨٧٥ بارة عام    ٣٠تسعة قروش و  
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 ".ألنه ضرب فيها    ) الشام  ( صحيحة ، وقد َأطلق عليه العراقيون اسم الشامي نسبةً إلى دمشق            
 ، رسـالة ماجـستير ،   ١٩١٤ ـ  ١٨٣٩غانم محمد علي ، النظام المالي العثماني في العراق 

  .    ١٦٧ ـ ١٦٦، ص  ) ١٩٨٩جامعة الموصل ، ( غير منشورة ، كلية اآلداب ، 

وهي عملة فضيه ، وهي وحدة النقد القياسية في الدولة العثمانية حتى النصف األول            " :الدرهم  ) ١٦(
بع عشر ، وتسمى باقجة عثماني أو أقجة فقط ، وقد ضربت األقجة فـي زمـن                 من القرن السا  

 م ، واستخدمت لـدى العثمـانيين بمثابـة    ١٣٢٩ ـ  ١٣٢٨/  هـ ٧٢٩الغازي اورخان سنة 
للمزيـد مـن    " . الدرهم الذي كان يستخدم في البلدان المجاورة مثل العراق ومصر وسـوريا             

ريخ العراق االداري واالقتصادي في العهد العثمـاني        خليل علي  مراد ، تا     : التفاصيل ، ينظر    
 )١٩٧٥جامعة بغداد ،    (  م ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية اآلداب ،             ١٧٥٠ـ  ١٦٣٨
   .٤٣٨ ـ ٤٣٧، ص 

ـ  ٧٢٩ أقدم عملة عثمانية معروفـة ن إذ يرجـع تـاريخ سـكها إلـى سـنة                   :األقجة  ) ١٧( /  هـ
 سية في الدولة العثمانية حتى النصف األول مـن        م ، وأصبحت وحدة النقد القيا     ١٣٢٩ـ١٣٢٨

 قراريط أناضولية ، أي ربع      ٦وبوزن  ./. ٩٠القرن السابع عشر ، فقد سكّت في البداية بعيار          
مثقال ، فقد تعرض وزن األقجة وعيارها إلى انخفاض مستمر ، فقد انخفض إلى قيراط وربع                

ثم إلـى   ./. ٧٠خفض عيارها إلى     م ، كما ان    ١٨١٨ م ، ثم إلى نصف قيراط سنة         ١٦٤٨سنة  
 فـإن   ١٨٢٧في التاريخين المذكورين ، وبالرغم من أن سك هذه العملة قد توقف سنة              ./. ٤٦

العرف جرى في والية الموصل على اعتبارها في أمور الوقف سهاماً يحسب مقابلها حـسب               
، " النظام المالي   " خليل علي مراد ،      الوارد دون أن يكون لها عالقة بوزن الفضة أو قيمتها ،          

  .  ٢٤٨، ص  ) ١٩٩٢ جامعة الموصل ،( ، ٤موسوعة الموصل الحضارية ، المجلد 

ويعني تالير ، نقد ألماني األصل من الفضة ، وكان في القـديم يـساوي ثالثـة                  " :أبو شلبي   ) ١٨(
، سركيس يعقـوب ، مباحـث عراقيـة فـي           " ماركات ، ثم تغير سعره مع الزمان والمكان         

 ؛ علي ، الموصـل      ٦٨، ص    ) ١٩٨١بغداد ،   ( رافية والتاريخ واآلثار ، القسم الثالث ،        الجغ
  .   ٨٦، ص ...  ؛ قاشا ، الموصل في مذكرات الرحالة ٨٦، ص ... في كتابات الرحالة 

 دراهم ، وكان القرش على نـوعين ، قـرش           ٦ عملة عثمانية فضية ، وكانت تزن        : القرش  ) ١٩(
، ) القـرش الـصحيح أو الخـالص        ( القرش الصاغ يسمى أحياناً بـ      صاغ وقرش رائج ، و    

) المحمـودي   ( ، أما القرش الرائج ، فيسمى بـ        ) القرش الرومي   ( ويسمى أحياناً أخرى بـ     
، وكان القرش الصاغ يـساوي  )  م ١٨٣٩ هـ ـ  ١٨٠٨( نسبةً إلى السلطان محمود الثاني 

قرش الصاغ ، ولم تستعمل الحكومة العثمانية اسم        الرائح فيساوي ربع ال     بارة ، أما القرش    ٤٠
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: للمزيد من التفاصيل ، ينظر      . القرش الرائج ، ولم تستخدمه، بل استعاضت عنه بعشر بارات         
  .٥٢ ـ ٥١ ؛ قاسم ، المصدر السابق ، ص ص ٢٤٩، ص " النظام المالي " مراد ، 

ة الملكية بلنـدن ، فـي صـيف          قام المستر جون اشر ، عضو الجمعية الجغرافي        :جون اشر   ) ٢٠(
، برحلة طويلة إلى موقع اآلثار اإليرانية المعروف باسم برسو بولس ، أو تخت جمشيد               ١٨٦٤

، القريب من شيراز ، وقد بدأ بالتجوال في أوربا حتى وصل إلى بلغراد في يوغسالفيا ، ثـم                   
 اوديسة وسواسـتابول ،     البلقانية إلى سواحل البحر األسود ، حيث زار        عبر منها مجتازاً البالد   

وانتقل إلى بالد الروم ، وبالد الكرج في قفقاسية ، وهناك زار منطقة الداغستان ، ومن ثم عبر                  
إلى بالد األناضول عن طريق قارص وأرمينية ، واصفاً في رحلته أحوال األرمن وبالدهم في               

كرديـة وآثارهـا ،     إلى وصف الكثير من أحوال المناطق ال       تلك الفترة ، فضالً عن ذلك يعمد      
، وصل إلى زاخو عن طريق الخابور ، ومن ثم تـرك            ... وتحديداً منطقة وان وما يجاورها      

، للمزيـد مـن     ... زاخـو وتوجه جنوباً إلى الموصل مخترقاً جبل زاخو ، ووصل الموصل            
، مجلة سور ، المجلـد      " مشاهدات جون اشر في العراق      " جعفر الخياط ،    : التفاصيل ، ينظر    

  .٩٢ ، ٩٠ ـ ٨٩ ، ص ص ١٩٦٥ ، سنة ٢ ـ ١، ج ) ٢١(

، ص   ) ١٩٦٦بغداد ،   ( فؤاد جميل ،    : ، ترجمة   ١سرواليس بدج ، رحالت إلى العراق ، ج         ) ٢١(
  .٧٢؛ سهيل قاشا ، المصدر السابق ، ص ٢٨٨

السيد ناجي الحصيرجي ، المهنة تـاجر ، مـن مواليـد            : مقابلة شخصية للباحثة مع كل من       ) ٢٢(
، ١٩٤٨ ؛ والسيد أياد حمو القدو ، المهنة مالك ، من مواليد             ٢٠٠٤ / ١١ / ١، بتاريخ   ١٩٠٨
  .٢٠٠٣/ ١٥/١٠بتاريخ 

  .١١٤النحاس ، المصدر السابق ، ص ) ٢٣(

  .١٠٧المصدر نفسه ، ص ) ٢٤(

 تقع في سوق العطارين ، فوق قيصرية القزازين ، وبابها قريب من الباب              :قيصرية الكونجية   ) ٢٥(
نقوال سـيوفي ، مجمـوع      . بيرلجامع الباشا ، وقد اتخذت في الوقت الحاضر محالً تجارياً           الك

بغـداد ،   (  سـعيد الـديوه جـي،        :المحررة في أبنية مدينة الموصل، عني بتحقيقها         الكتابات
  .  ١٢٨، ص )١٩٥٦

، هق اليمنجية الحالي ؛ المـصدر نفـس        تقع بين سوق العطارين وسو     :قيصرية معاش عسكر    ) ٢٦(
١٢٤.  

  تقع في سوق اليمنجية ، وتقابل خان الطمغة الذي اتخذه الحاج عبـد             :قيصرية الطمغة الكبير    ) ٢٧(
  .١٢٤المصدر نفسه ، ص . حموالنيش علوة في الو قت الحاضر 
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 تقع في سوف اليمنجية ، والتي هي اآلن مغلقة ، وكانـت تُـدعى           :قيصرية أيوب بك الجليلي     ) ٢٨(
  .١٢٥المصدر نفسه ، ص . اش العسكر سابقاً بقيصرية مع

 تقع في سوق باب السراي ، وهي تجاور جـامع العبداليـة ؛ سـيوفي ،                 :قيصرية العبداليه   ) ٢٩(
؛ منهل اسماعيل حسين العلي بك ، تاريخ الخـدمات الوقفيـة فـي              ١٢٣المصدرالسابق ، ص    

رة ، كلية  م ، أطروحة دكتوراه غير منشو١٩١٨ ـ  ١٨٣٤/  هـ ١٣٣٧ ـ  ١٢٤٩الموصل 
 ؛ سيوفي ، المصدر الـسابق ،  ٤٣٨، ص  )   ٢٠٠٥جامعة بغداد ، ( ،  ) ابن رشد   ( التربية  

 .١٢٣ص

  .٥٢الجوادي ، المصدر السابق ، ص ) ٣٠(

هو أحد العاقدين في عقد الوكالة ، وهو الذي يصدر منه إرادة التوكيل ، وليس كل                 : " الموكل) ٣١(
صرفاته ، وإنما يشترط في الموكـل أن يكـون مالكـاً            يملك توكيل غيره في إجراء ت      شخص

التوكيل فيه ، فإن لم يكن الموكل مالكاً للتصرف الموكل فيه فإن توكيلـه               للتصرف الذي يريد  
ويكون الموكل مالكاً للتصرف لملك الوالية عليـه ،         . يكون لغواً ، ألنه فاقد الشيء ال يعطيه         

لتصرف التي تمكّنه من إجراء التصرفات بنفسه مـع         األول ملك أهلية ا   : وذلك يتحقق بأمرين    
الشرعية على التصرف الموكل فيه ، وذلك عينـه          ملك الوالية : االعتداد بها شرعاً ، والثاني      

: ؛ ينظـر    " أي محله أو بملك والية شرعية على مال غيره كوالية األب على ابنه الـصغير                
بغـداد ،   ( ة والقانون ، مطبعة العـاني ،        محمد رضا عبد الجبار العاني ، الوكالة في الشريع        

  .١٣٥، ص  ) ١٩٧٥

 هو الشخص الذي ينوب عن الموكل في القيـام بـإجراء التـصرفات            "  ،   )الوكيل  ( األصيل  ) ٣٢(
: المنوطة به من قبل الموكل بموجب عقد الوكالة ، والبد من توافر شروط معينة فيه ، وهـي                   

يوكل فيه لما كانت مهمة الوكيل هي القيام بتـصرٍف          أن تكون له أهلية مباشرة التصرف الذي        
غيره نيابةً ، فإنه يلزم فيه أن يكون قادر على إجراء التصرف بنفسه ، لذا ألجل ذلـك                   لصالح

يلزم في الوكيل أن يكون ذا أهلية تمكنه من مباشرة التصرف مع عدم امتناع هـذا التـصرف                  
تي تحول دون مباشرة مثل ذلـك التـصرف         على الوكيل لمانع شرعي أو غيره من األسباب ال        

  .    ١٥٦؛ العاني ، المصدر نفسه ، ص " وتحقق اهلية التصرف 

 . هـ ، بدون ترقيم ١٣٠٩سجل المحكمة الشرعية بالموصل لسنة ) ٣٣(

 في الملكية حالة من أحوال الملكية ، وفي حقيقة األمر ، يكون الشيء فيهـا محـالً                  :الشيوع  ) ٣٤(
مختلفة تتحدد فيها انصبة كل واحد منهم في الشيء دون تمييز وتفرقة ، فكـل               فردية   لملكيات

المملوك على وجه الشيوع يعد مملوكاً لكل شريك دون تعيين ، وكـل ذلـك                جزء من الشيء  
والشيوع ال يقتصر على حق الملكية ، فإن كل     . سواء أكان الشيء بذاته قابالً للقسمة أم لم يكن          
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ن يكون مملوكاً على سبيل الشيوع ؛ صالح الدين الناهي ، الوجيز فـي              حق عيني آخر يمكن أ    
    ١١١، ص  ) ١٩٦١ ـ ١٩٦٠بغداد ، ( الحقوق العيانية األصلية ، جزءان في مؤلف واحد ، 

 .  هـ ، بدون رقم ١٣٠٩سجل المحكمة الشرعية في الموصل لسنة ) ٣٥(

مكتب تحقيق التراث في    :  المحيط ، تحقيق     مجد الدين محمد يعقوب الفيروز آبادي ، القاموس       ) ٣٦(
  . ١٥٤٢، ص) ت . بيروت ، د ( مؤسسة الرسالة ، 

خليل علي مراد ، سجالت المحكمة الشرعية بالموصل مصدراً لدراسة أسـواقها فـي العهـد                ) ٣٧(
  .  ٨ ،ص ٢٠٠٥ ، ١٠العثماني ، مجلة دراسات موصلية ، العدد 

 ، ولد في بـاريس  J . P . Tavernierي جان بابتيست تافرينيه  هو الرحالة الفرنس:تافرينيه ) ٣٨(
 م ، رحل إلى أوربا الغربية وهو شاب يافع وخدم أهم حكّامها ، وحـارب التـرك                  ١٦٠٥سنة  

على حدود بولندا ، وقصد استانبول مع راهبين ثم انفصل وحده ، وزار فلسطين وارضـروم                
 ، والثانية عـام     ١٦٤٤صل مرتين األولى عام     وفارس والهند ورحلتين إلى أفريقيا ، زار المو       

، موسـوعة الموصـل     " تجارة الموصل   " خليل علي مراد ،     .  م   ١٦٨٩ ، توفي سنة     ١٦٥٢
 ؛ قاشا ، الموصل فـي       ٢٦٨، ص    ) ١٩٩٢جامعة الموصل ،    ( ،  ) ٤(الحضارية ، المجلد      

   . ٥٤، ص ... مذكرات 
حضارية في العمارة االسـالمية فـي العهـد         من اسهامات الموصل ال   " هشام سوادي هاشم ،     ) ٣٩(

، بحث غير منشور ، مقدم إلى مركز دراسات الموصل ،           " الخانات التجارية نموذجاً     العثماني
  .     ٢٧ص 

  .  م ، ونزل في خـان األغـا          ١٧٢٦هو مصطفى بن كمال الدمشقي الذي زار الموصل سنة          ) ٤٠(
   .٢٧١، ص " تجارة الموصل "         مراد ، 

   .٤١٧، ص... مـراد ، تاريخ العراق ) ٤١(
. د  :  كارستن نيبور ، رحلة نيبور إلى العراق في القرن الثامن عشر، ترجمه عن األلمانيـة                ) ٤٢(

سالم االلوسي ، شركة الجمهورية للنشر والطبـع        : محمود حسين األمين ، راجعه وعلق عليه        
  .  ١١١، ص١٩٦٥والتوزيع ، 

مـراد ، تجـارة     . فرنسي ، زار الموصل في أوائل القرن التاسع عـشر            هو رحالة    :دوبريه  ) ٤٣(
  . ٢٧١الموصل ، ص 

 ـ  ١١٣٩عماد عبد السالم رؤوف ، الموصل في العهد العثماني في فتـرة الحكـم المحلـي    ) ٤٤(
   . ٤٥٦ ـ ٤٥٥، ص ) ١٩٧٥النجف األشرف ، ( م ، ١٨٣٤ ـ ١٧٢٦/هـ ١٢٤٩

    .٤٣قاسم ، المصدر السابق ، ص ) ٤٥(
   .١٣٩، ص )  م ١٨٩٤/  هـ ١٣١٢( موصل واليتي سالنامتي ، ) ٤٦ (
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نقد هندي من النيكل ، دخل العراق أثناء احتالل االنكليز، ثم زال ، وبعض العـوام                : اآلنـة  ) ٤٧( 
بالعين ، وهو خطأ، األب انستاس ماري الكرملي ، النقـود العربيـة وعلـم               ) عانة  ( يقولون  

؛ يعقوب سركيس ، مباحث عراقية فـي الجغرافيـة          ٦٥، ص   ) ١٩٣٩القاهرة ،   ( النميات ،   
في حين يذكر حسين محمـد      . ٦٨، ص    ) ١٩٨١بغداد ،   ( والتاريخ واآلثار ، القسم الثالث ،       

 فلساً ؛ القهواتي ، دور البصرة التجاري        ٤,٢العراقي   القهواتي أن اآلنـة الواحدة تعادل بالفلس     
   .   ٤٨٣، ص  ) ١٩٨٠ بغداد ، (  ،١٩١٤ـ ١٨٦٩في الخليج العربي 

   .٢٩عثمان ، المصدر السابق ، ص ) ٤٨(
   .٩، ص ... " سجالت المحكمة الشرعية " مراد ، ) ٤٩(
 ؛ كاظم محمد كـاطع الزبيـدي ، العمـارة    ٨١ ـ  ٨٠النحاس ، المصدر السابق ، ص ص ) ٥٠(

ة ماجـستير غيـر     الخدمية في الموصل في العصر العثماني ، الخانات والحمامـات ، رسـال            
   .٧٦، ص  ) ١٩٨٩جامعة بغداد ، ( منشورة، كلية اآلداب ، 

 الجبوقجي ، كلمة تركية تعني صانع الجبوق أو الشبوق ، أو ما يسمى بالفليون ،                :الجبوقجية  ) ٥١(
وهي نوع من العيدان الطويلة نسبياً على شكل أنبوب يوضع في رأسها أداة لحشو التبغ فيها ،                 

خر فيوضع في فم الشارب أو المدخن ، والجبوقجي أيضاً هو الخـادم الموكـل               اآل أما الطرف 
النحـاس ، المـصدر    . لتهيئة الجبوق ، والجبوقجي باشي الذي تكون مهنته عمـل القالويـن             

   .٩٦السابق، ص 
   .٨١النحاس ، المصدر نفسه ، ص ) ٥٢(
   .٥٠الجوادي ، المصدر السابق ، ص ) ٥٣(
  .٤٢ابق ، ص قاسم ، المصدر الس) ٥٤(

/  هـ ١٣٣٧ ـ  ١٢٤٩منهل اسماعيل حسين العلي بك ، تاريخ الخدمات الوقفية في الموصل ) ٥٥(
 جامعـة ( ، ) ابـن رشـد   ( م ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية        ١٩١٨ـ  ١٨٣٤
   .٤٦٣،  ص  ) ٢٠٠٥ بغداد،

   .٤٦٤المصدر نفسه ، ص ) ٥٦(
  .٢٥٥عثمان ، المصدر السابق ، ص ) ٥٧(

  . م ، بدون ترقيم ١٨٩١/  هـ ١٣٠٩سجل المحكمة الشرعية في الموصل لسنة ) ٥٨(
  .المصدر نفسه ) ٥٩(
  .المصدر نفسه ) ٦٠(
  .المصدر نفسه ) ٦١(
  .المصدر نفسه ) ٦٢(
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pbíŠì’Ła@pbØÜ¾a@Þb»ë@òqìãc@ @
@IYQQMVQRÖ@N@âH@ @

@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†@@@@@NÝîÇbg@Ýßb×@æýÈ’*  
@ @

@szjÛa@˜ƒÜßZ@ @
يعد اهتمام المرأة بأنوثتها وبجمالها ومظهرها أمراً فطرياً فـي تكوينهـا الشخـصي              

فليس غريباً بل من المنطقي ان نعرف مدى اهتمام الملكات اآلشوريات           . األنثوي منذ الخليقة    
أنوثتهن مثل االهتمام بشعرهن ومحاولة تصفيفه وقصه وصـبغه كجانـب مـن             بجمالهن و 

وليس هذا فقط انما الغاية األساسية هي إثارة الملك زوجها وجذبه نحوها وإغرائه             . جمالهن  
والحفاظ عليه كزوج بشتى الوسائل ومنها االهتمام بنظافتهم ونظـارتهن وإظهـار جمـالهن              

واالهتمام بمالبسهن ، بل وحتى المالبس الداخلية كوسيلة        بمساعدة مساحيق التجميل والتعطر     
  .جنسية واغرائية ، وذلك بفطرة المرأة وطبيعتها األنثوية 

  
Beauty and womanhood of Assyrian's Queen  

Abstract 
 

Since the beginning of life , women's care for their beauty, 
femininity and appearance has been instinctual in their feminine 
character . It is not strange yet quite logical to know to what extent 
Asserian queens cared for their beauty and femininity such as taking 
care of their hair , trimming it down and dyeing it in order to show how 
beautiful they were . However , the main objective was to arouse their 
husband – the king , attract his attention and entice him to keep him as a 
husband by all possible means such as caring for their cleanness , 
attractiveness and slowing their fairness by using make – up , perfume 
and     by taking good care not only of their clothes , but also of their 
lingerie as a sexual and seductive means ; a woman does that by instinct 
clue to her feminine nature .   

                                           
 نى القديمة ، كلية اآلثاراستاذ مساعد ، قسم حضارات الشرق األد *
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@‡îè¸Z@ @
ياً فـي تكوينهـا الشخـصي       يعد اهتمام المرأة بأنوثتها وبجمالها ومظهرها أمراً فطر       

فليس غريباً بل من المنطقي ان نعرف مدى اهتمام الملكات اآلشوريات           . األنثوي منذ الخليقة    
بجمالهن وأنوثتهن مثل االهتمام بشعرهن ومحاولة تصفيفه وقصه وصـبغه كجانـب مـن              

إغرائه وليس هذا فقط انما الغاية األساسية هي إثارة الملك زوجها وجذبه نحوها و            . جمالهن  
والحفاظ عليه كزوج بشتى الوسائل ومنها االهتمام بنظافتهم ونظـارتهن وإظهـار جمـالهن              
بمساعدة مساحيق التجميل والتعطر واالهتمام بمالبسهن ، بل وحتى المالبس الداخلية كوسيلة            

  .جنسية واغرائية ، وذلك بفطرة المرأة وطبيعتها األنثوية 
، خالل العصر اآلشوري الحديث كان لـديهم        ومن المعروف ان الملوك اآلشوريون      

"   بيتـانو   " ويبدو ان الحياة اليومية فـي جنـاح الحـريم           . العديد من الزوجات والمحظيات     
bitanu )ضمن القصر الملكي ال تخلو من التوتر والمنافسة بسبب وجود عدد كبير مـن               )١ 

ما بينهن علـى رجـل واحـد        النساء مع أطفالهن يعيشون معاً فضالً عن المنافسة الشديدة في         
مشغول جداً وهو الملك وعليه كان الملوك اآلشوريون يصدرون المراسيم الملكيـة لغـرض              

  .) ٢( تنظيم الحياة في جناح الحريم وتحديد واجباتهم وحقوقهم
والبد من ذكر التردد الكبير في كتابة هذا البحث لسنوات وسبغ جوانبه لما قد يالقيـه                

وجرأة الطرح ، ربما يسأل البعض مـا أهميـة هكـذا موضـوع              من معترضين  لحساسية     
وحضارة العراق القديم ، في حين ان للموضوع أهمية في فهم بعض الجوانـب الحـضارية                
واالجتماعية األسرية واالطالع على تفاصيلها الدقيقة في الحياة اليوميـة والوقـوف علـى              

 او عائلة اعتيادية ، ففي النهاية المرأة        البدايات والغايات واألساليب سواء كانت العائلة ملكية      
  .هي المرأة والرجل هو الرجل 

  
@pbØÜ¾a@‹È’@|í‹mZ@ @

كما ذكرنا فان الجمال مهم وغريزي فـي شخـصية المـرأة ،  وكانـت الملكـات                  
اآلشوريات حريصات على جمالهن من خالل تسريح شعرهن وتصفيفه وترتيبـه وصـبغه             

المظهر الجميل والالئق ، ومن البديهي فان الملكـات         بألوان مختلفة من اجل الحصول على       
والمحظيات في القصر الملكي اآلشوري ، خالل العصر اآلشوري الحديث ، كُـن يـراعين               
جانب التغيير في التسريحات ولون شعرهن من وقت آلخر من اجل زيادة جمالهن وإبـرازه               
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د المتكرر دائمـاً ، ويتـضح       بشكل متجدد ومثير وعدم الوقوع في رتابة صورة الشكل الواح         
ذلك من خالل إحدى الرسائل التي عثر عليها في قصر الملـك اآلشـوري آشـور بانيبـال                  

  مشرفة جناح الحـريم فـي   MI – Sakintu" شاكنتو  " الموجهة الى) م . ق٦٢٦-٦٦٨(
 ، ونعلم من نص الرسالة ان مشرفة جناح الحريم قد أرسلت الـى مـصففة       )٣(القصر الملكي 

 خارج القصر لتقص شعر الملكة وتصبغه حسب رغبة الملكة ، إال ان مشكلة حدثت           شعر من 
" الى القصر ، وبالتالي فهي تطلب المـساعدة مـن           ) مصففة الشعر   ( في دخول هذه المرأة     

  :لدخول القصر وانجاز عملها ، حيث نقرأ في الرسالة ما نصه " الشاكنتو 
  

ـ   ٠٠٠ رسـالتك ،   ٠٠٠ سيدتي شـاكنتو     ٠٠٠"   ٠٠٠د   لق
مباشرةً ومسرعة ، انه اليوم الثاني وانا واقفة أمام باب قصر           

.  ولـم يـسمحوا لـي بالـدخول          ٠٠٠سيدي الملك العظيم  
 ايكالي  -راب  " يبعدوني ، أرجو ان تتدخلي عند        والحراس

الذي أمـر    لكي أتمكن من الدخول فهو    ) مشرف القصر   (  "
أحـضرتُ كـل أدواتـي       اما بالنسبة لي فقد   . بعدم دخولي   

 سيدتي الملكة سيدة قصر سيدي الملك      الالزمة لتصفيف شعر  
حتى اني قرأت    العظيم ملك الجهات األربع ، وكما أمرت ،       

الملكة تريد ان تقص شعرها الطويل       ان سيدتي [ في رسالتك   
 سـيدتي   ٠٠٠ كل شيء جاهز   ٠٠٠]عند النوم  ألنه يزعجها 

 ان مـا تقولينـه    ٠٠٠في قصر سيدي الملك العظيم     الشاكنتو
قصر الملك العظيم    حول رغبة سيدتي ، الملكة العظيمة سيدة      

فهذا جميل وأمره عندي جـداً       ، بصبغ شعرها بلون الحناء    
المئات من شعر النساء بهـذا اللـون او          بسيط ، فقد صبغتُ   

رغبـة   مثل لون القمر او لون الشمس وهو يعتمد على    غيره
اذا لـم  . ماذا افعل  رف أنا ال اع   ٠٠٠ ،   ٠٠٠سيدتي الملكة   

ان ارضي سيدتي الملكة العظيمة      يسمحوا لي بالدخول ، أود    
   )٤("٠٠٠وأرضيك ،
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 ،  )٥( " Pisutiبيـصوطي    " وفي رسالة أخرى موجهة الى مرافقة الملكة ووصيفتها         
نعلم انها قد أرسلت شخصاً لجلب أصباغ للشعر خاص للملكة ، ويتـضح مـن الرسـالة ان           

  :بعيد ومليء بالجبال ، حيث نقرأ في الرسالة ما نصه المكان المقصود 
  

  الــــى ســــيدتي خادمــــة ومرافقــــة   ٠٠٠" 
 الملكــــة العظيمــــة زوجــــة ســــيدي الملــــك
 العظـــيم ملـــك الـــبالد الواســـعة ومـــن اختارتـــه 

ــه ،   ــا وأحبتــ ــسماء كلهــ ــة الــ  ٠٠٠ ، ٠٠٠آلهــ
 لقـــد جلبـــت كـــل مـــا أمرتنـــي بـــه وبكميـــات
ــوان  ــأنواع وألـ ــشعر وبـ ــباغ الـ ــة مـــن أصـ  كافيـ

  ، ســـوف أتـــأخر قلـــيالً فـــي   ٠٠٠مختلفـــة 
ــاء   ــة بالمـ ــات غارقـ ــودة ألن الطرقـ ــق العـ  طريـ

ــل  ــوج والوحـ ــوج . والثلـ ــار والثلـ ــزارة األمطـ  لغـ
ــي     ــل التـ ــدنا الجميـ ــست كبلـ ــبالد ليـ ــذه الـ فهـ
ــل    ــك كـ ــيم ملـ ــك العظـ ــيدي الملـ ــا سـ  يرعاهـ

ــا " نـــابو " الـــبالد ويرعاهـــا اآللهـــة   ٠٠٠ويحميهـ
ــي  ــي تعلمــ ــذه لكــ ــالتي هــ ــلت رســ  وأرســ

ــي  ــا س ــل    ي ــم اتماه ــي ل ــة ، ان ــة العظيم  دتي الملك
ــي    ــي عملــ ــاعس فــ ــذلك اذا٠٠٠وأتقــ   وكــ

ــيدتي      ــا س ــب به ــرى ترغ ــياء أخ ــاك أش ــان هن  ك
 الملكـــة العظيمـــة وتـــأمرني بهـــا فـــأعلميني    

   . )٦( " ٠٠٠قبل عودتي 
إن اهتمام الملكات واألميرات اآلشوريات بشعرهن لم يقتصر على تصفيفه وصـبغه            

استخدمن الشعر المستعار تحديداً الـضفائر إلضـافة لمـسة          فقط بل وصل الى درجة إنهن       
جمالية ، وذلك في بعض المناسبات الرسمية ، ويبدو ذلك واضحاً من خالل إحدى الرسـائل                

الموجهة الى  ) م  . ق ٦٢٦-٦٦٨( آشور بانيبال   " التي عثر عليها في قصر الملك اآلشوري        
 صنعت خصيصاً لها وحسب طلبهـا ،        وصيفة الملكة ، واصفة ضفائر الملكة اآلشورية التي       
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كيف انها متناسقة وبارزة وذات لمعان واضح وال يمكن تمييزها عن الشعر الحقيقي للملكة ،               
  :حيث نقرأ في نص الرسالة 

  
  

ــة  ٠٠٠"  ــة العظيمــ ــيفة الملكــ ــيدتي وصــ   ســ
ــك    ــوك الملـ ــك الملـ ــيدي ملـ ــصر سـ ــيدة قـ  سـ

ــابو      ــور ون ــة آش ــه اآلله ــن أحبت ــيم ، م   ،٠٠٠العظ
ــت عنـــ  ــم فرحـ ــة كـ ــيدتي الملكـ ــت سـ  دما رأيـ

 العظيمــــة وهــــي تمــــشي وســــط مرافقاتهــــا
ــديم  ــيم لتقـ ــد العظـ ــى ارض المعبـ ــات علـ  والكاهنـ

ــور    ــيم آشـ ــه العظـ ــشكر لإللـ ــرابين والـ  ٠٠٠القـ
 لقـــد رأيـــت جمالهـــا الـــذي ال يوصـــف وشـــعرها
ــقة  ــة المتناسـ ــة الالمعـ ــفائرها الطويلـ ــراق وضـ  البـ
 لو لم أكـن أنـا مـن صـنعهم وربطهـم بواسـطة الـشرائط               

ــة العظيمـــة ،     ال ــشعر ســـيدتي الملكـ ــة بـ ملونـ
ــت    ــا عرفـ ــا ، لمـ ــسب رغبتهـ ــت ٠٠٠حـ  ، كانـ

 وأعلمــك ســيدتي انــي ســعيدة   . الــضفائر جميلــة  
   .)٧( " ٠٠٠في خدمة الملكة العظيمة وخدمتك 

  
يمكن القول ان الملكات اآلشوريات ، ومن خالل النصوص التي ذكـرت ، اهـتممن               

لغة ، فالغاية الظهور به بمظهر جميل وأنيق في كـل           بشعرهن كثيراً ، قد يصل الى حد المبا       
وقت ومناسبة فضالً عن محاولتهن االستزادة من الجمال والجاذبية ، فان الوسائل واألساليب             
واألدوات بل وحتى اآلراء واألفكار التي اتبعوها للوصول الى درجة من جمـال المظهـر ،        

 العراق القديم ، فالجمـال الجـسدي        عن طريق شعرهن يعد مظهراً حضارياً رائعاً لحضارة       
  .ومحاولة الوصول اليه من ميزات الشعوب والحضارات المتطورة 

  
@ @
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ان طبيعة المرأة وأنوثتها والرغبة التي ال تحدها حدود في إظهار الجمال الخـارجي              

 طـوال   والجسدي بشتى الطرق وفي كل األزمنة استحوذ على جزء كبير من اهتمام النـساء             
حياتهن ، ويمكن القول ان محاولة فهم الشخصية األنثوية للمرأة وسلوكها المبالغ باهتمامهـا              
بجمالها ومظهرها وعاطفتها قد استوقف الكثير من علماء االجتماع والفلسفة من اجـل فـك               

ومن هذا المنطلق كانت الملكات اآلشوريات كنساء وزوجات والمحظيـات فـي            . طالسمها  
ي يفعلن الكثير في سبيل جمالهن وأنوثتهن ، ومن تلك الوسائل كانت مـساحيق              القصر الملك 

  .التجميل التي تساعدهن في الظهور بوجه جميل وبراق وجذاب بل ومثير ايضا 
ومن المعروف ان العراقيين القدماء عرفوا مساحيق التجميل وبأنواع وألوان متعددة ،            

) عشتار(انانا  " تذكر كيف ان اآللهة     " لم السفلي   نزول عشتار الى العا   " فاألسطورة السومرية   
استخدمت مسحوق تجميل ظْل العيون ضمن استعدادها للنزول الى األرض ، وكـان ظـل               " 

، فضالً عن الكحل الذي كان يوضع حول العين بواسطة          " عسى ان يأتي    " العيون هذا يسمى    
غ احمر الوجه والـشفاه     ومن مساحيق التجميل التي كانت تستخدم ايضا صب       . دبوس عاجي   

   .)٨(" صبغ احمر الوجه " وباللغة االكدية " عجينة الذهب " الذي كان يسمى باللغة السومرية 
اما في العصر اآلشوري الحديث وعلى الرغم من قلة النصوص التي يرد فيها ذكـر               

موجهة " آشور بانيبال   " لمساحيق التجميل واستخداماتها فقد عثر على رسالة في قصر الملك           
الى وصيفة الملكة التي كلفت إحدى خادمات الملكة بالسفر الى جنوب العراق لجلب مساحيق              
تجميل وأقمشة للملكة اآلشورية ، حيث تذكر في رسالتها انها نجحت في مهمتها وجلبت مـا                

  :هو مطلوب ، ونقرأ في نص الرسالة 
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ــة  ٠٠٠"  ــة العظيمــ ــيفة الملكــ ــيدتي وصــ   ســ
ــ ــصر الملكـ ــيدة القـ ــكسـ ــيدي الملـ ــة سـ  ي زوجـ

ــت      ــع تح ــذي يرك ــك ال ــبالد ، المل ــك ال ــيم مل العظ
 قدميـــه كـــل الملـــوك واألمـــراء ، الملـــك الـــذي 

ــه    ــاه وتحميـ ــة وترعـ ــه اآللهـ ــراس. أحبتـ  ان حـ
ــداً      ــين ج ــانوا يقظ ــالم ك ــك الع ــيم مل ــك العظ  المل

ــسفر  ــاء الـ ــيفة . أثنـ ــيدتي وصـ ــا سـ ــسعدني يـ  يـ
ــي  ــرك اننـــ ــة ان أخبـــ ــة العظيمـــ  الملكـــ

ــرت   ــا أم ــل م ــضرت ك ــبغ  أح ــوان ص ــن أل ــه م   ب
ــشة     ــواع األقم ــل أن ــاء ، وك ــدود والحن ــشفاه والخ  ال
ــيدة     ــة سـ ــي العظيمـ ــق إال لمليكتـ ــي ال تليـ  التـ
ــاالً ،   ــصر جم ــساء الق ــر ن ــيم ، أكث ــك العظ ــصر المل  ق

ــين   ٠٠٠ ــق بـ ــصف الطريـ ــي منتـ ــا اآلن فـ   أنـ
 مدينـــة الوركـــاء المقدســـة ومدينـــة نينـــوى    
 المقدســــة التــــي تــــسكنها اآللهــــة وتحمــــي

ــيم   ــك العظـ ــيدتي ٠٠٠، الملـ ــام سـ ــأكون أمـ   سـ
ــيم  ــك العظـ ــيدي الملـ ــصر سـ ــي قـ ــيفة فـ  الوصـ

  اذا كـــان٠٠٠فـــي غـــضون أيـــام قليلـــة ،    
 هنـــاك شـــيء ال تحبـــه ســـيدتي وصـــيفة الملكـــة
ــى   ــد وصــولي ، حت ــه عن ــي ب ــة أرجــو ان تخبرن العظيم
ــة    ــة العظيم ــيم الملك ــصر العظ ــيدة الق ــيدتي س ــل س اجع

   .)٩( " ٠٠٠مرتاحة 
  

ت اآلشوريات بجمالهن لم يكن محصوراً فـي جمـال الوجـه         ويبدو ان اهتمام الملكا   
وتزيينه بمساحيق التجميل وتصفيف الشعر وتسريحه وصبغه ، وانما االهتمام ببشرتهن ايضا            
والحفاظ عليها طرية نظرة ناعسة بل وحتى أظافر اليدين والرجلين كانت محـل اهتمـامهن               
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لروائح الزكيـة السـتكمال الجمـال       كجزء من جمالهن وأنوثتهن ، باإلضافة الى التعطر با        
واإلثارة بكل حواسه ، فالوجه الجميل والجسد الفاتن ذو الملمس الناعم الطري الذي تنبعـث               
منه الروائح الزكية المحببة قد تجعل من الجمال قوة ال تقاوم ، حيث نقرأ في إحدى الرسائل                 

  :صيفة الملكة ، ما نصه ، التي عثر عليه افي قصر الملك آشور بانيبال ، المرسلة الى و
  

ــيدة ٠٠٠"  ــة سـ ــة العظيمـ ــيفة الملكـ ــيدتي وصـ   سـ
ــا    ــبالد كله ــك ال ــيدي مل ــيم س ــك العظ ــصر المل  ٠٠٠ق

ــافر    ــص أظ ــت بق ــي وقم ــب من ــا طل ــزت م ــد أنج  لق
  ، الملكــة العظيمــة وشــذبتهم ووضــعت   ٠٠٠يــدي 

ــافر     ــبحت أظ ــى أص ــي حت ــا أمرتن ــت كم ــيهم الزي عل
ض ، ســيدتي الملكــة العظيمــة مثــل اللؤلــؤ األبــي     

 ووضعت الزيت الخـاص علـى يـديها ورجليهـا وأصـبحت           
 ولكـــن ٠٠٠طريـــة مثـــل يـــدي ورجلـــي الطفـــل 

ــة ،    ــة العظيمـ ــيدتي الملكـ ــيفة سـ ــيدتي وصـ  سـ
ــيدتي     ــدى سـ ــضل لـ ــر المفـ ــرك ان العطـ  أخبـ

ــة   ــة العظيم ــد ان  ٠٠٠الملك ــاذ بع ــى النف ــارف عل   ش
   .)١٠( " ٠٠٠عطرتها ، أرجو ان تعلمي بذلك 

  
الحرص من الملكات اآلشوريات ومحظيـات الملـك ، كـي           بعد كل هذا االهتمام و    

يظهرن بمظهر جميل وجذاب كان البد من استثماره على الوجه األمثل وللغاية المنشودة في              
وربما ذلك ال   . جذب الملك الزوج نحو مخدعها باستمرار وتربعها في قلبه وكسب حبه ووده             

ير الجسد وإظهار بعض مفاتنه إلثـارة   يتم بالجمال وحده دون اإلغراء األنثوي الجنسي بتسخ       
  .الغريزة العاطفية والجنسية عند الملك 

ويبدو ان الملكات اآلشوريات عرفن هذه الحقائق بفطرة وغريزة المـرأة ، وعلـى              
األغلب إنهن مارسن اإلغراء الجسدي والجنسي عن طريق االهتمـام بمالبـسهن الداخليـة              

  .وجعلها إحدى وسائل اإلغراء واإلثارة 
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) الملكات والمحظيـات    ( ان ما نعرفه عن المالبس الداخلية لنساء القصر اآلشوري          
قليل وال يتعدى النتف من المعلومات وذلك لقلة ظهور المرأة في المنحوتات اآلشورية ، ومن               
خالل بعض النصوص النادرة نعلم ان المرأة اآلشورية كانت تلبس حماالت الصدر مصنوعة             

 ، وبمـا ان     )١١(او من القماش ، وحسب مكانة المرأة فـي المجتمـع            إما من الجلد الخفيف     
الحديث عن نساء القصر فبالتأكيد كانت تلك المالبس من أرقى ما يكون ، فحماالت الـصدر                
كانت تزين بقطع ذهبية على شكل نجمة او دوائر باإلضافة الى مجموعـة مـن الآللـئ او                  

لجوابية الموجهة الى وصيفة الملكة نعلم بأنها       األحجار الكريمة ، فمن خالل إحدى الرسائل ا       
قد كلفت إحدى المختصات والعامالت في جناح الملكة اآلشورية بصنع مجموعة من حماالت             
الصدر للملكة من جلد غزال صغير حديث الوالدة وتزينهم بالذهب والآللـئ فـضالً عـن                

عم وأشـرطة لتثبيتهـا ،      مجموعة من اللباسات الداخلية القصيرة المصنوعة من القماش النا        
  :حيث نقرأ في نص   الرسالة 

  
الصدر الخاصة بالملكـة      سوف تكون كل حماالت    ٠٠٠ ،   ٠٠٠" 

وأعلمك  ملكة القصر ، جاهزة قبل الوقت المحدد ،        العظيمة سيدتي 
صنعت القسم األول منها من      سيدتي باني قد أنجزتها كما أمرتني ،      

ـ         جلد الغزال   داً ولونـه جميـل    الحديث الـوالدة وهـو نـاعم ج
وحولها الآللئ الجميلة التـي      ووضعت النجمة الذهبية في الوسط    

ــي ــا أمرتنــي ، وجعلــت شــرائط التثبيــت أرســلتها ل  وكم
طراوة ونعومـة    من نفس جلد الغزال بعد ان نقعتها بالزيت لتزداد        

اعمل على انجاز مجموعة الباسات       وأنا اآلن  ٠٠٠ ] ٠٠٠[ وأما  
  أرسـلته لـي ، انـه حقـاً نـاعم           القمـاش الـذي    الداخلية من 

طلبِت سيدتي وسوف     ، وسأجعل أطوالهم قصيرة كما     ٠٠٠ورقيقا  
 التثبيت من الخـارج وبـألوان جميلـة ومتعـددة          تكون أشرطة 

في خدمة جنـاح     أرجو ان يكون عملي متقناً فانا اعمل       ] ٠٠٠[ 
   .)١٢( " ٠٠٠طويلة  الملكة العظيمة منذ مدة
لك المالبس المثيـرة التـي كانـت الملكـات الزوجـات            والبد من اإلشارة ان كل ت     

بيـت  " والمحظيات الملكيات يرتدينها ، ومحاوالت اإلغراء واإلثارة كانت تتم فقط داخـل              
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فعندما يكون الملك موجوداً في .  وهو الجناح المخصص لسكن الملك )١٣( " bit Sarriشري 
او إحدى زوجاته او محظياتـه لتنـام        ( القصر ونائماً فيه عندها فقط تسدعى الملكة الزوجة         

وتعود الى جناحهـا    " بيت شري   " معه ، اما عند غياب الملك خارج القصر فعليها ان تترك            
 وعند مغادرة جناح سكن الملك عليهـا  )١٤( " Sinijat – ekalli ايكالي –سنيشات " الخاص 

 الخاصة بحريم القصر ،     ، حيث تؤكد المراسيم الملكية    ) المحتشمة  ( ارتداء المالبس الالئقة    
كل تلك التصرفات وتضع الضوابط الالزمة الخاصة بحياة نساء القصر ، زوجات الملـك او           

  . )١٥(بناته ومحظياته وكذلك الوصيفات والخادمات والعامالت وتحركاتهم داخل القصر الملكي
  
@ò¸b©aZ@ @

لعراقـي  يعد البحث محاولة للكشف عن جانب حضاري اجتماعي مهم في المجتمع ا           
ان الحـديث   . القديم عموماً والمجتمع اآلشوري ، خالل العصر اآلشوري الحديث خصوصاً           

عن أنوثة وجمال الملكات اآلشوريات وأسلوب حياتهن كزوجات مع الملـك ال يخلـو مـن                
الصعوبة والتردد ، اما الصعوبة فلندرة النصوص المسمارية وصعوبة الحصول عليها مـن             

ضوع يتناول جانب من الحياة الشخصية للملكات وحيـاتهن العاطفيـة           المصادر األجنبية لمو  
واألنثوية ، خصوصاً ان النظام االجتماعي واإلداري في القصر الملكي اآلشوري ال يـسمح              
بتداول هذه المواضيع في النصوص الملكية او التطرق الى حريم القـصر والملكـات قـدر                

ي القديم عموماً جـذوراً للمجتمـع الـشرقي         اإلمكان ، حيث يعد المجتمع اآلشوري والعراق      
الذكوري الذي يحافظ على المرأة بقدر كبير من الخصوصية في مختلف جوانب حياتها ، في               
حين ان التردد كان لما لمسه الباحث عند لفيف بسيط من الباحثين في حـساسية الموضـوع                 

ق مواضيع شبه محرمـة     شكلياً واحراجياً وعدم جدواه وكونه جريئاً أكثر من الالزم في طر          
  .في مفاهيمنا الشرقية ونسوا ان ال حياء في العلم 

وبالتأكيد فان غاية البحث معرفة جانب مهم جـداً مـن الحيـاة الخاصـة للملكـات                 
اآلشوريات واهتماماتهن بجمالهن وإظهار مفاتنهن ، وغالباً مع شيء من اإلغـراء إلثـارة              

  .ى حالة الحب لتكوين حياة زوجية طبيعية ودغدغة مشاعر وقلب زوجهن الملك للوصول ال
ويبدو ان هذه الغاية كانت بحاجة لكثير من العمل واالجتهاد مع وجود عدة زوجـات               

  . ومحظيات كلهن يتنافسن على حب وإرضاء هذا الرجل الملك 
@ @
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ò›èã@À@oàèc@òîbc@ÝßaìÇ@ @
òíŠì’Ła@òíŠì aß⁄a@@ @

  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†NæbİÜ@‘bîÛa@íÈÛa@‡jÇ*@ @

  
@˜ƒÜ¾aZ@ @

يلخص البحث مجموعة من العوامل األساسية التي أسهمت في نشأة اإلمبراطوريـة       
األشورية خالل عهدها الحديث وتبين هذه العوامل كيف انها كانت األسـاس لنهـضة هـذه                

اً طارئاً او مفاجئا وانما بنـي       اإلمبراطورية وكيف ان نهضة هذه اإلمبراطورية لم يكن حدث        
على عدة أسس ربما من اهمها التحديات التي واجهت الدولة األشورية سواءاً الداخلية منهـا               
او الخارجية وكذلك الحمالت العسكرية التي قادها الملوك األشـوريين بـشتى االتجاهـات              

وى التي عرفها   مستندين بذلك على قوة عسكرية أصبحت في فترة من الفترات من أعظم الق            
 هنا الجانـب اإلداري     ىوال ننس . العالم القديم سواء بعدتها او عددها او تجهيزاتها وصنوفها        

الكفوء الذي أوجده األشوريون وتقسيماتهم لإلمبراطورية اآلشورية الى أقاليم ومدن ووحدات           
، والجانب  اصغر لكل منها حالها الخاص المرتبط بشكل او بأخر بالسلطة المركزية األشورية           

اآلخر هو سياسة الفتح وما كان لها من اثر في توسع اإلمبراطورية وتدفق األمـوال عليهـا                 
  .واحتكاكها بالكثير من الحضارات التي أثرت وتأثرت بها

 
The basic factors which participate in rise  

Assyrian imperial  
 
Abstract 

The Present paper summarizes a number of major factors that 
contributed to the establishment of the Assyrian Empire in its modern 
age. It is shown that these factors were the foundation for the rise of this 
Empire rather than being a sudden or accidental event. At the top of 
these factors are the internal and external challenges, military campaigns 

                                           
 قسم حضارات الشرق األدنى القديمة ، كلية اآلثار *
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by Assyrian kings depending on a military force that has once been of 
the greatest super powers of the world. 

The other factors are the administrative system developed by the 
Assyrians, the division of the Empire into districts and cities and the 
expansion policy which played a great role in the rise of the Empire, the 
flow of money and the contact with other civilizations.  

  
@òß‡Ô¾aZ@ @

عوامل كان لقيام اإلمبراطورية اآلشورية ونهضتها خالل العصر اآلشوري الحديث          
عدة هيأت الظروف الالزمة لنموها وتعاظمها وازدهار حضارتها اذ ان ما حققه اآلشـوريين         
من انتصارات عسكرية متالحقة ونمو متزايد في القوة لم يكن طارئاً او مفاجئاً املته احداث               
عابرة او قوة عسكرية مؤقتة بل البد وان كانت وراء ذلك عوامل عدة ساهمت جميعها فـي                 

  .شورييننهضة اآل
  ويمكن اجمال تلك العوامل في عدة نقاط سنفصلها الحقاً

  . نجاح اآلشوريين في تحدي القوة المجاورة-١
  .قوة الجيش اآلشوري وتنظيمه واسلحته -٢
  .النظام االداري الكفوء واسلوبه -٣
  .سياسة التوسع اآلشوري في البلدان المجاورة واثاره الحضارية -٤
  

¥@À@ðŠì’Ła@bväÛa@ñŠëba@ôìÔÛa@ð‡Z@ @
ان من بين العوامل الخارجية التي ساعدت على قيام االمبراطورية اآلشورية طبيعة            
التحديات التي واجهت حدود دولتهم في مختلف الجبهات وهددت كيانها الـسياسي المتنـامي            

ان . )١(وانذرت بزوالها ان لم تتخذ االجراءات والتحوطات الالزمـة للحـد مـن اخطارهـا             
اضا سريعا لالوضاع السياسية العامة في منطقة الشرق االدنى القديم في اواخر االلف             استعر

الثاني قبل الميالد يوضح ان القوى الكبرى الرئيسية التي كانت تتحكم في توجيه االحداث قد               
 هي االمبراطورية الحثية فـي اسـيا الـصغرى    )٢(ضعفت تدريجيا ولعل من اهم هذه القوى      

 عن الدولة الميتانية في اعالي بالد الشام التي انتهت امـام الـضربات              وشمال سوريا، فضال  
 كما زالت الدولة الكـشية فـي        )٣()م. ق ١٣٣٠ -١٣٦٥(اآلشورية بقيادة آشور اوبلط االول      

بالد بابل حيث تمكن البابليون من طردهم خارج البالد اثر الهجوم العيالمي عليهم في اواسط               
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 امـا المملكـة المـصرية       )٤(د وحلت محلهم ساللة ايسن الثانية     القرن الثاني عشر قبل الميال    
م فقد ضعفت في اواخر حكمها وزال تاثيرها من على مسرح           .ق) ١٠٨٥ -١٥٨٠(الحديثة  

) ٢٥ و ٢٤ و ٢٣ و ٢٢ و ٢١(االحداث السياسية والعسكرية وحكم فيهـا ملـوك الـسالالت           
  .)٥(ر اآلشوري الحديثويعاصر هذا الزمن اواخر العصر اآلشوري الوسيط وبداية العص

غير ان ذلك اليعني ان الدولة اآلشورية انفردت في بداية عهدها الحـديث بـالقوة               
والزعامة، وفتحت امامها االبواب والسبل وهيمنت على ارجاء المنطقة، بل ان زوال القوى             
الكبرى القديمة كانت نتيجة لظهور قوى اخرى جديدة اشد خطراً واكثر تاثيراً مـن القـوى                

لقديمة والسيما على الدولة اآلشورية، فقد ازداد في بداية هذا العصر ضغط القبائل االرامية              ا
وغاراتها على حدود بالد آشور الغربية، واالراميون هم من القبائل الجزرية العربيـة التـي              
كانت متجولة في بوادي الشام وبالد الرافدين في مطلع االلـف االول قبـل المـيالد، كمـا                  

 )٦(ذه القبائل في انحاء سوريا، واقامت لها عددا من الدويالت والممالك الـصغيرة            انتشرت ه 
وغالبا ماكانت هذه الدويالت والممالك تشكل احالفاً سياسية وعسكرية مع الممالك االخـرى             
الغربية للوقوف بوجه الدولة اآلشورية والحد من نشاطها وقطع مواصالتها التجارية والتـي             

والمساعدات والتحريض بوجه الدولة اآلشورية من فراعنة مـصر الـذين           كانت تتلقى الدعم    
  .)٧(كان يزعجهم تعاظم نفوذ اآلشوريين على هذه المنطقة

  
@énzÜcë@éàîÄämë@ðŠì’Ła@”î§a@ñìÓZ 

يعد هذا العامل األهم من بين عوامل نهضة اآلشوريين، فقد كان لحجم التحـديات              
ين ان يعملـوا جاهـدين مـن اجـل تثبيـت اركـان       الكثيرة والكبيرة لزاما على اآلشـوري    

امبراطوريتهم وحماية حدودهم لمواجهة التحديات والقضاء على االخطار التي تهدد كيـانهم            
السياسي، وذلك من خالل تجريد وتجهيز الحمالت الحربية المتتالية على مختلف الجبهـات             

 هذا العصر من قيامـه  ومواجهة االخطار حتى اليكاد يخلو زمن أي ملك آشوري حكم خالل     
بحملة عسكرية او اكثر الى الحدود الخارجية الخضاع المتمردين واجهاض مكامن الخطـر             

 غيـر ان    )٨(والتحديات الى درجة طغت الناحية العسكرية على حياة الدولة اآلشورية عامـة           
لجيش مجرد القيام بالحمالت العسكرية من دون االعتماد على القادة االكفاء وتنظيم قطعات ا            

  :واسلحته فضال عن عوامل مساعدة اخرى منها 
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  . سياسة حكيمة ثابتة-١
  . قيادة عسكرية حازمة-٢
  . القطعات العسكرية كانت على مستوى عال من التنظيم والتدريب-٣
  

ònibq@òàîØy@òbîZ@@ @
ان السياسة اآلشورية بصورة عامة كانت على مستوى عال مـن النـضج وبعـد               

أي حملة عسكرية مالم تكن هناك دراسة مستفيضة لجميع االوضـاع           النظر، حيث لم تجهز     
 كما كانت تسبق كل حملـة عـدة         ٠الداخلية والخارجية للمناطق المزمع توجية الحملة اليها        

  :اجراءات منها
  اتصاالت مكثفة مع امراء وحكام المقاطعات واالقاليم والبلدان المجاوره للمنطقة التـي            ٠ ١

   ٠ها ، لضمان والئهم للسياسة اآلشورية وحماية الحملة يتم تجهيز الحملة الي
   ٠ تأمين الطرق والمحاور والمسالك المؤدية الى الهدف ٠ ٢
 قد تعقد المعاهدات واالتفاقيات مع الحكام واالمراء المحليين وتوثق مـن اجـل تمتـين            ٠ ٣

   ٠العالقة وانجاح الحملة 
المنتشرون فـي المنطقـة     ) العيون  ( وريين   التقارير المفصلة لرجال االستخبارات اآلش     ٠ ٤

الذين يبعثون بها الى الملك حول االوضاع العسكرية والشؤون الداخلية للمنطقة قبـل             
الحملة اليها ، وقد ورد العديد من اخبار هـذه التقـارير فـي النـصوص                 أن توجه 

لـى  المسمارية والسيما تلك الخاصة بحملة الملك سرجون الثاني اآلشوري الثامنة ع          
   ٠مملكتي اورارتو و زيكرتو 

 كان الملك يضطر احياناً الى ايقاف الحملة قبل بدئها او اثناء تقدمها اذا استجد او تبـدل         ٠ ٥
الموقف ، كما فعل الملك سرجون الثاني اآلشوري اثناء حملته على بالد بابل وتـرك           

طـاريء  عشرة سنوات من اجل معالجة موقف        ) ١٠(  بالدان ملكا عليها     –مردوخ  
   ٠في الجبهة الغربية 

 قد يقدم الملك بعض التنازالت المؤقتة في جبهة معينة من اجل تحقيق هدف اهـم فـي                  ٠ ٦
   ٠اخرى  جبهة

كل ذلك يتخذ قرار فيه وفق سياسة حكيم وثابتة ومدروسة يشترك فيها الملك الحـاكم               
   ٠  )٩(لملك وقادة جيشة وحكام مقاطعاتة واقاليمة ، وليس قرار انفرادي من قبل ا
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òßŒby@òí‹ØÇ@ñ†bîÓZ@@ @
كانت قيادة الحملة العسكرية تعتمد على عدة عوامل ، ومن بعد ذلك يتم القرار علـى                

   -: قيادتها وهي
   ٠ اهمية الهدف وحجمه واالهداف الثانوية المزمع تحقيقها اثناء الحملة ٠ ١
و وفـي اتجاهـات      حجم وعدد الحمالت من حيث العدد والعدة اذا كان اكثر مـن عـد              ٠ ٢

   ٠مختلفة
   ٠ بعد الهدف من اتجاه الحملة الى مركز بالد آشور ٠ ٣
   ٠ طبيعة الهدف والطرق والمحاور والمسالك المؤدية الى الهدف ٠ ٤

كانت تدرس جميع هذه العوامل ، وبعد ذلك يتم القرار على تولي قيادة الحملة ، من                
قيادتها الى احد قادته العسكريين او احد حكام        قبل الملك بنفسه في معظم االحيان او قد يوكل          

   ٠  )١٠(االقاليم او المقاطعات 
òí‹ØÈÛa@pbÈİÔÛaZ@@ @

كان نظام الحرب والجيش محور المجتمع اآلشوري ، حيث كان الجيش اآلشـوري             
يعد من الجيوش المشهورة في التاريخ القديم ، اذ كان يمتاز بنوعية جنده واعدادهم وعـدتهم                

يب والضبط الصارم ، وكانت بداية تكوينه تعتمد على متطوعي طبقة الفالحـين             ونظام التدر 
االشداء من بالد آشور حصرا ، وبتنامي قوة اآلشوريين واتساع رقعة بالدهم اصـبح هـذا                
المصدر بمرور الزمن اليكفي لتموين ورفـد الجـيش بالمحـاربين والسـيما منـذ بدايـة                 

 بدأ الملوك اآلشوريين يشكلون جيوشـا مـن اهـل           االمبراطورية اآلشورية الثانية ،  حيث     
الواليات والمقاطعات واالقاليم التابعة لهم ، اذ كان على كل وال او حاكم أن يجهز الجـيش                 
اآلشوري بعدد من الجند مزودين بالسالح ، واختصت كل والية او مقاطعة اواقلـيم بامـداد                

ين من طبقة االحـرار فظلـوا        اما اآلشوري  ٠الجيش اآلشوري بصنف معين من المحاربين       
يدعون الى الخدمة العسكرية في الجيش اآلشوري ، ولكن كانوا يرفدون قوات الملك بعبيدهم              

  -:  وتشمل القطعات العسكرية التنظيم والتدريب ٠بعد أن يجهزونهم بالسالح وعدة الحرب 
Q@P@áîÄänÛa@@ @

 اآلشوري الحـديث ،     بلغ الجيش اآلشوري من التنظيم والعدة شأنا كبيرا في العهد         
فتمكن اآلشوريون أن يبسطوا نفوذهم الى مناطق بعيدة كوادي النيل وارمينيا وبـالد عـيالم               

مهـيء  ) ثابت  (  بانيبال ، واصبح لديهم جيش دائم        –وبصورة خاصة في زمن الملك آشور       
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 حربية مايزيد   للقتال طيلة ايام السنة ، وقد بلغ تعداده اثناء التعبئة الكبرى عند القيام بعمليات             
على المائتي الف مقاتل ، سيما في الفترة السرجونية ، اما في اوقات السلم فان عدده كان اقل               
من ذلك بكثير ، ومن المحتمل أن يكون حوالي العشرين الف مقاتل من المـشاة والنـصف                 

 كان الجيش اآلشوري في عهده الحديث مكون من        ٠  )١١(االخر من صنف الخيالة والعربات      
   -: ثالثة تنظيمات ، هي 

  
@eP@áöa‡Ûa@”î§a@@ @
üëc@P@@éäíìØm@@ @

        كان الجيش اآلشوري في بداية تكوينه عبارة عن جيش صغير العدد مقارنة بالجيوش             
في الوسط وحولها الحرس الملكي وابناء      ) الصاعقة  ( الحالية ، ويتكون من القوات المختارة       

 الـذي يـسمى كـصر شـروتي         ٠مثل بالحرس الملكـي     الذوات ،  كان في بداية تكوينه م       
 يتم تعيينهم من قبل الملك مباشرة ، وكان هذا الجيش يعتمد فـي              ٠ )١٢()المجموعة الملكية   (

تشكيله على اآلشوريين حصرا ، ولكن بعد أن تطور وتوسع هذا الجيش تطلب أن تدخل فيه                
يين وتوسع رقعتهم الجغرافية    عناصر اخرى من غير اآلشوريين ، وذلك المتداد نفوذ اآلشور         

 فبدأ هذا التوسع في الجيش اآلشوري منذ        ٠، والن هذا التوسع يحتاج الى جيش كبير وقوي          
   ٠ )١٢( بالسر الثالث–زمن الملك اآلشوري تجالت 

@bîãbqP@émbjuaë@@ @
كان هذا الجيش على اهبة االستعداد للتحرك عند حدوث أي طـاريء ، يـستخدمه           

   ٠خصية وللقضاء على التمردات الداخلية عند حدوثها الملك لحمايته الش
@brÛbqP@@émbäØq@@ @

كانت لهذا الجيش معسكرات دائمية بالقرب من المدن اآلشورية المهمة والرئيـسية            
 وعندما اهملت مدينة النمرود من بعد زمن        ٠القديمة كمدن آشور ونينوى والنمرود وخرسباد       

و مقرا للقوات اآلشورية حيث كانت تخزن فيهـا          ناصر بال الثاني اصبحت حصنا ا      –آشور  
االسلحة والتجهيزات الخاصة بالجيش اآلشوري كما كان مخزنا للغنائم التي يحصل عليهـا              

  . )١٣(الملوك من خالل حمالتهم الحربية
  
  

@ @
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@lPï bînyüa@”î§a@@ @
üëcZ@éäíìØm@   

من الجنـود    ٠)١٤() hamatuاو خماتو    /Kitrleكترو  ( كان هذا الجيش المسمى     
الذين ترسلهم الواليات والمقاطعات واالقاليم المختلفة والتابعة للدولة اآلشورية حيث يقوم كل            
والي او حاكم مقاطعة او اقليم بارسال عددا من الجند المجندين يتناسب تعدادهم مـع عـدد                 

عـة بالـسالح    سكان الوالية او المقاطعة او االقليم ويزودهم الوالي او حاكم االقليم او المقاط            
وعدة الحرب ، وكانت كل والية او اقليم او مقاطعة مختصة بارسال صـنف معـين مـن                  

 ٠صنوف الجيش ، وربما كانت هذه القطعات تنظم وفق االسس والقواعد القبلية والقوميـة               
فالخيالة من ايران وبالد ماذي والقبائل االرامية ، والجمالة من القبائل العربية ، والمشاة من               

   ٠ )١٥( االناضول وبالد الشامبالد
bîãbq@Z@émbjuaë@@ @

تكون الحاجة اليه والدعوة له في اوقات التعبئة العامـة والنفيـر والتهيـؤ  للقيـام       
بحمالت عسكرية ، او عند ورود معلومات بوجود خطر يهـدد أمـن الـبالد ، اذ اليمكـن                   

تطلب نفقات كبيرة تقـوم     االحتفاظ بجيش كبير احتياطي مثل هذا في وقت السلم ، الن ذلك ي            
الدولة بانفاقها عليه من تهيئة ثكنات وارزاق وتجهيز الذي يضعف كاهلها ويخلق لها ازمات              

  ٠ )١٦(اقتصاديه يصعب حلها
   

@xP@òÓm‹¾a@@ @
üëcZ@@éäíìØm@@ @

 من االسرى ٠) sab hupsiصب خفشي ( كانت مصادر رفد هذا الجيش المسمى 
 التي يتم تهجيرها من منطقة الى اخرى جديده تحت نفـوذ            في الحروب السابقة ومن االقوام    

 ولذلك كان الكثير من سكان الواليات والمقاطعات واالقاليم التابعة          ٠االمبراطورية اآلشورية   
   ٠ )١٨(يتطوعون في الجيش اآلشوري بصفتهم جنودا مرتزقة

@ @
bîãbq@Z@@émbjuaë@@ @

 اكثر من حملة واحـدة فـي آن         كانت الحاجة اليه عندما يتم تجهيز حملة كبيرة او        
واحد ، وحسب قوة العدو اذا كان اكثر من عدو في آن واحد ومن اتجاهات مختلفة المزمـع                  
توجيه الحملة اليها ، ولكن لم يكن يزجو في المعارك التي تجري في بالدهم االصلية التـي                 
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رى ضد مواطنيهم   هجروا منها ، اال أن اآلشوريين نراهم قد خالفوا ذلك ، اذ استخدموا االس             
  . )١٩(احيانا
R@P@ñ‹İîÛaë@ñ†bîÔÛa@@ @

ان ارتباط قيادة الجيش اآلشوري يكون بالملك شخصيا ، ومـن خاللـه اصـدار               
االوامر الى الجيش الدائم مباشرة ، وتولى قيادة الحمالت الحربية بنفسه في معظم االحيـان               

لحمالت االقل اهمية الى احد     والتي كان لها اهمية خاصة ، في حين كانت توكل مهمة قيادة ا            
   ٠  )٢٠(القادة العسكريين او احد الوالة او حكام المقاطعات واالقاليم اآلشورية التابعة 

S@P@Òìä—Ûa@@ @
كانت صنوف الجيش اآلشوري في بـاكورة تكوينـه مختـصره علـى صـنف               

–٨٩٠( ننورتـا الثـاني      – وبعد تجهيز الخيل في زمن الملك اآلشوري توكلتي          ٠)٢١(المشاة
م خالل حملته على بالد نائيري ، اذ حمل ملكها مسؤولية تجهيز الخيـل للجـيش                ٠ق) ٨٨٤

 وعند ذاك ادخل صنف الخيالة او الفرسان الى الجيش اآلشوري ، وادخـل              ٠ )٢٢(اآلشوري
 وهذه الـصنوف    ٠  )٢٣(الجيش اآلشوري صنف  المركبات ، وادخل الحقا صنف الكبائش           

    -: هي 
@eP@ñb“¾a@Ñä–@@ @
   -: انت صنوف الجيش اآلشوري تضم المشاة بالدرجه االساس ، وهو على قسمينك
  
üëc@Z@òÐîÐ©a@òzÜübi@ñb“¾a@@ @

 ٠وهم المشاة الذين يحملون بايديهم االسلحة الخفيفة كالسهام والرمـاح والمقـالع             
   ٠ )٢٤(ولباسهم الجلباب القصير

  
bîãbq@Z@@òîÜîÔrÛa@òzÜübi@ñb“¾a@@ @

الذين يحملون بايديهم سيوفا قصيره او فؤوسـا او دبـابيس ، ومـنهم              وهم المشاة   
الرماحة الذين كانوا ينتعلون الجزمة النصفية التي تغطي اسفل الساق ويحمون انفسهم بارتداء             
الزرد ، ويحملون تروسا مستطيلة قد تكون اطول من الجندي في بعض الحـاالت ، بينمـا                 

 هم قبعات مخروطية الشكل ذات عرف او ريشة على        يلبس رماة السهام والرماحة على رؤوس     
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  ويحملون الرايات والمالبس الملونة حسب القطعـات         ٠ )٢٥(غرار خوذة المحارب االغريقي   
   ٠او الصنوف 

@lP@òÛbî©a@Ñä–@@ @
يكون خفيف الحركة وسريع المناورة  ، الغرض منـه          ) الفرسان  ( صنف الخيالة   

ركة كحركة االلتفـاف او التطويـق او الخـرق او           لمعالجة أي طاريء قد يحدث اثناء المع      
 ٠ضرب احد االجنحة وغيرها ، ويكون سالح الفرسان الرماح الطويلة والحراب والفؤوس             

، كمـا اصـبحت     ) بدون سـروج    ( وكانوا موحدي اللباس ، يمتطون الخيول وهي عارية         
 الجيش اآلشوري    وصنف الخيالة في   ٠)٢٦(الخيول تحمى بالزرد في عهد الساللة السرجونية        

   ٠يمثل صنف المشاة االلي في الجيوش الحالية 
@xP@pbj×‹¾a@Ñä–@@ @

ذات العجلتـين   ) العربات الحربية   ( ادخل اآلشوريون الى جيشهم صنف المركبات       
التي تجرها الخيول ، كان هذا الصنف يزج في المعارك التي تجري في االراضي المفتوحة               

تـشكيالت  (  تشكيالت العدو القتالية اثناء احتدام المعركة        ، الغرض منه لتفريق   ) المنبسطة  (
وارباك صفوفهم ، وكان القتال منها بالسهام الى جميع الجهات ، وكانت كـل    ) معركة العدو   

 وصنف المركبات يضاهي الصنف المدرع فـي        ٠ )٢٧(مركبة تحمل ثالثة او اربعة محاربين     
   ٠الجيوش الحالية 

@†P@”öbjØÛa@@ @
( خرى التي ادخلها اآلشوريون الى جيشهم الحقـا هـي صـنف             من الصنوف اال  

او ماتسمى االت الحصار ودبابات النقض ، حيث تمكن اآلشوريون من اسـتغالل             ) الكبائش
 وهـي اآلالت    ٠معدن الحديد في صنع االتهم ومكائنهم الحربية خـالل عهـدهم الحـديث              

 والقـالع المنيعـة باحـداث       الضخمة كالدبابات التي كانت تستعمل لدك الحصون واالسوار       
ثغرات فيها او التسلق اليها، والتي اليمكن للجيش من اختراقها من قبل المشاة اوالفرسان او               

   ٠ )٢٨(العربات الحربية
@çP@ò‡äa@Ñä–@@ @

كان يدير شؤون اآلالت الكبائش صنف خاص في الجيش اآلشوري هم المهندسون            
م خنادق المياه المحيطة بالمدن لحمايتهـا ، وحفـر          والفنيون الذين يعهد اليهم ايضا مهام رد      

االنفاق تحت االرض للدخول الى المدن المحاصرة التي اليمكن الدخول اليها في الوقت الذي              
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يمطر الجند المهاجمون المحاصرون بوابل من القذائف وهم في ابـراج ثابتـة او متحركـة                
، وتهيئـة معـدات عبـور االنهـر      وكذلك فتح الطرق الوعرة امام تقدم الجيش ٠لحمايتهم  
   ٠وهي تماثل صنف الهندسة العسكرية في الجيوش الحالية . )٢٩(للجيش
٤@P@ò×‹È¾a@âbÄã@@ @
@eP@pa‡yìÛa@áîÄäm@@ @

من المؤكد ان عدد القوات اآلشورية كان ضخما في اوقات الحرب ممـا يـستلزم               
  .ة اخرى اصغرتقسيمها الى اكثر من جيش واحد ، حيث يكون لكل جيش تقسيمات اداري

@ @
üëc@Z@‹×bÏ@@ @

التي تقابـل   ) فاكر  ( ان اكبر هذه التقسيمات ضمن الجيش اآلشوري الواحد سميت          
الفرقة او الفيلق في الجيش الحالي ، ولكن من الصعب تحديد عدد الجنود الذين يتضمنهم هذا                

   ٠  )٣٠(المصطلح ، اال انه من الممكن أن يضم اكثر من عشرة االف مقاتل 
îãbqb@Z@ë†ë‡×@@ @

ان رسائل ماري من القرن الثامن عشر قبل الميالد تشير الى وحـدات عـسكرية               
تشمل عشرة االف مقاتل وكذلك وجود وحدات اخرى مؤلفة من ثالثة االف او الفين او الف                
مقاتل ، وبالرغم من أن هذه الرسائل سبقت العهد اآلشوري الحديث بعشرة قرون ، اال انـه                 

اآلشوري قد يعني وحدة عسكرية اليقل تعدادها       ) كدودو  ( ض بان مصطلح    يجوز لنا االفترا  
   ٠ )٣١(عن االلف مقاتل ، أي مايقابل لواء في الجيش الحالي

brÛbq@Z@ë‹—×@@ @
مجموعة من المقاتلين اليقل عددهم عن مائة جندي وال يزيد على           ) كصرو  ( تعني  

   ٠  )٣٣(ية كما في الجيوش الحالية االلف ، وبذلك يكون هذا المصطلح يعني الفوج او السر
bÈiaŠ@Z@ìmb“½@@ @

، أي  ) خمشاتو  ( الى وحدات اصغر منه تسمى كل واحدة منها         ) الكصرو  ( ينقسم  
  ٠  )٣٣(الخمسين ، وهو مايقابل الفصيل حاليا 

  
@bßb‚P@ìm‹“Ç@@ @

، أي  ) عـشرتو   ( يقسم الخمشاتو بدوره الى مجموعات ، كل واحدة منها تـسمى            
  ٠  )٣٤(اتلين وهي ماتقابل الحضيرة في تنظيم الجيوش الحالية عشرة مق
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b†b@Z@ŒŠbÐ¾a@@ @
هناك ذكر لثلة مؤلفة من خمسة اشخاص في احدى الرسائل اال انها لم تذكر ضمن               
النصوص المسمارية العسكرية ، وهذه ربما استخدمت كتسمية لمجموعات صغيرة كالمفارز           

   ٠ )٣٥(ض خاصة كاالستطالع او القيام بمهام الدوريات في الجيوش الحالية تستخدم في اغرا
@lP@òí‹ØÈÛa@km‹Ûa@@ @

ذكرت في النصوص المسمارية القاب ورتب القادة العسكريين واالمـراء ، امثـال          
وهي اعلى رتبة عسكرية في الجيش اآلشوري ، وتعني القائد العام           ) الرابشاقة  ( و  ) ترتانو  (

) الـراب مـوكي     (  المجموعات الصغيرة ، مثـل        كما وردت رتب بعض امراء     ٠للجيش  
، أي امر الخمسين وامر العشرة ، بما يماثـل امـر الفـصيل وامـر                ) الراب كصيري   (و

    ٠  )٣٦(الحضيرة في تنظيم الجيوش الحالية 
  
U@P@ÞbnÔÛa@kîÛba@@ @

ان من خالل عمل الجيش اآلشوري في مختلف البيئات والظروف المناخيـة فقـد              
لى مختلف اساليب القتال وفنون الحرب ، ومنها نصب الكمائن واالستطالع     مارس التدريب ع  
 والهجوم االجهاضي كما فعل سرجون الثاني في حملته الثامنـة علـى             ٠والهجوم المباغت   

   ٠  )٣٧(اورارتو 
ومن خالل رسائل ماري والمنحوتات اآلشورية البارزة التي عثر عليها في القصور الملكيـة     

 التي هي على قدر كبير من االهمية ليس في دراسة فن            ٠ونينوى وخرسباد   في مدن النمرود    
 اذ استطاع   ٠  )٣٨(الحرب فحسب بل انها كانت مصادر اساسية في فهم الحضاره اآلشورية            

من خاللها الباحثون التعرف على تنظيم الجيش اآلشوري وصنوفه العاملة ونظام المعركـة             
   ٠وتشكيالته والرتب العسكرية فيه 

@ @
V@P@pýîØ“nÛa@@ @
@eP@ÞbnÔÛa@pýîØ“m@@ @
üëc@Z@òyìnÐ¾a@Õ bä¾a@À@@ @

يعتبر صنف جند المشاة من اهم الصنوف المقاتلة التي تشترك في قتـال المنـاطق       
المفتوحة اضافة الى الخيالة والمركبات ، وكان تقدم القطعات في المناطق المفتوحـة علـى               

ف متراصة تتقدمهم المركبات تليها الخيالة ،       جبهة واسعة ، حيث كان القتال على شكل صفو        
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في حين كان يقوم جنود المشاة باسناد تقدمها بالنبال ، وعندما تكمل الخيالة والمركبات عملية               
االقتحام للجبهات المعادية وفتح الثغرات في صفوف جبهات العدو ، يقـوم المـشاة عندئـذ                

أن يتم ذلك تشترك بقية القوات في القتـال ،   بالهجوم واالشتباك التمام عملية االقتحام ، وبعد        
وكان اآلشوريين في مثل هذا النوع من القتال يركزون في هجـومهم علـى قيـادة العـدو                  

، اذ ان اندحار القياده يشل قدرة االعداء في صد الهجوم واستسالمهم او هـروبهم ،                )القلب(
ضرب قوتهم الضاربة   وان سنحاريب وجه همه في المعركة التي خاضها ضد االحباش على            

من خالل المركبات مما اضطرهم الى الهرب ، واسـتطاع اقتحـام مـدنهم بواسـطة االت             
الحصار المتعددة ، وكانت فلول القوة الهاربة تطارد من قبل الخيالة والمركبات في مثل تلك               

      ٠ )٣٩(الساحات المفتوحة
bîãbq@ZòîÜj§a@ïšaŠüa@À@@ @

 في االراضي الجبلية عنها في المنـاطق المفتوحـة ،           كانت تختلف تشكيالت القتال   
فجند المشاة كانت مواقعهم في االمام القتحام قوة العدو ، ومن ثم تشترك الخيالة والمركبات               
فيما اذا ساعدت ارض المعركة على ذلك ، في حين يتقدم جند المشاة حملة االتراس لحمايتهم                

 من خواصها القتالية في االراضي الجبلية حيـث         من سهام العدو ، لكن المركبات تفقد الكثير       
أن استخدامها يسبب ارهاقا وتاخيرا في حسم المعركة ، ويتجحفل مع القطعـات العـسكرية               

( عندما تسير في المضايق والممرات والطرق الـوعرة العمـال والمهندسـين العـسكريين         
ت واسلحتها الثقيلة ، فـاذا      الذين يكون واجبهم تسهيل مرور القطعا     ) الهندسه العسكريه حاليا    

تعذر على المركبات صعود المناطق المرتفعة او المسالك الوعرة او الخنادق ، فانها تجـزأ               
وتحمل على االكتاف او تسحب بواسطة الحبال ، واما اذا كان العائق نهـرا فتجـزأ ايـضا                  

حتاج الى قـوة    وتحمل في قوارب ، ويعتمد هذا النوع من القتال على مبدأ المباغتة ، الذي ي              
قليلة العدد خفيفة المعدات والتجهيزات وراقية التدريب وسريعة الحركة والصفة المختارة من            
المحاربين ، والمالحظ أن اآلشوريين عندما كانوا يتقدمون في اراضي جبلية اليزجون بكـل              

مباغتـة  قواتهم في القتال ، اذ غالبا مايكون ميدان القتال اليساعد على ذلك ، ولخوفهم مـن                 
العدو لهم ، لذلك فقد كانوا يعسكرون بالقرب من منحدرات الجبال متحـصنين بـالعوارض               
الطبيعية ، ويقومون بارسال قوات كافية الى مكامن القوات المعادية لتقوم بدحرها والقـضاء              
عليها  ، وكانت قطعاتهم تسير خالل المسالك الوعرة في الجبال بالزكا المفرد او المـزدوج                

ل الخسائر في حالة هجوم معادي مباغت ، وكانت قطعاتهم تقاتل في االراضي الجبليـة               لتقلي
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بجماعات صغيرة متفرقة في ارض قتال واسعة ، وكان جند المشاة عادة يـستخدمون فـي                
عملية تمشيط المنطقة الجبلية من االعداء تسندهم في ذلك احيانا الخيالة اذا كانـت المنطقـة                

  ٠  )٤٠(ما اذا كانت المطاردة تتطلب سرعة الحركة تساعد على ذلك ، والسي
brÛbq@Z@ÊýÔÛaë@æ‡¾a@Šb—y@À@@ @

كان لتشكيالت القتال في حصار المدن والقالع له خصائصة ، حيث انه قتال فـي               
اقتحام التحصينات والمنعات تعجز الصنوف عن تاديته ، لذلك ابتكر اآلشوريون صنفا جديدا             

، بفـتح ثغـرات فـي هـذه         ) الكبائش  ( نجاز هذا الواجب    مزود بمعدات واالت حصار ال    
التحصينات او تسلق القالع واالسوار تمهيدا لدخول جند المشاة الحتاللهـا ، واصـبح هـذا                

القطعات المتقدمة نحو اسوار المدن والقالع ، يحتمي خلفها الرماة          ) مقدمة  ( الصنف نفيضة   
حصار المستخدمة في المعركـة الواحـدة       والمقالعيون ، وقد يبلغ عدد كل نوع من االت ال         

بالعشرات ، ويحتمي خلف كل واحدة من االت الحصار جند المشاة علـى شـكل صـفوف                 
ثالثية، يكون حامل الترس في الوسط واحيانا بدونه ، وتتكون هذه المجموعة المحتمية بالـة               

دد الجند  الحصار من خمسة الى عشرة صفوف ، وقد تضم وراءها مقالعيون ، وبذلك يبلغ ع              
خلف كل الة حوالي خمسين جنديا ، تكون مهمتهم ايصال الة الحصار الى موضـع عملهـا                 

، ) االسـوار   ( لحمايتها اثناء التقدم نحو الهدف      ) اطالق سهام متواصل    ( بتوفير نار ساتره    
والشك ان هذه المجموعة كانت تحمي نفسها باالتراس اثناء التقدم ، وبعد وصول هذه االالت               

االسوار تنتشر المجموعة اسفل االسوار فتقوم بواجب الهدم والتسلق فـي حـين تقـوم               الى  
باحداث الثغرات والهدم في اسوار القالع ، وهؤالء المحاربين العـاملين           ) الكبائش  (الدبابات  

في تشغيل االت الحصار وفي الهدم محميين من سهام العدو من قبل رماة الجيش اآلشـوري                
بنبـالهم وحجـارتهم ، ولـيس لـصنف الخيالـة           ) المحاصرين  ( افعين  الذين يشاغلون المد  

والمركبات  دور في هذه التحضيرات لالقتحام ، واحيانا تنجز عملية االقتحام عـن طريـق                
   ٠ )٤١(التسلل
bÈiaŠ@Z@Šaìçüa@À@@ @

ان القتال في االهوار كان عبارة عن مطاردات نهرية محدودة حيث يعتبـر رمـاة               
الساس فيها ، واآلشوريون يلجأون الى مثل هذه المناوشات مضطرين بسبب           النبال العنصر ا  

فرار اعدائهم ، ويقوم حملة االتراس بواجب الحماية للرماة والمـساعدة فـي القتـال عنـد                 
االشتباك القريب ، وكان القارب او القفة اليحمل اكثر من خمسة اشـخاص وذلـك لتـأمين                 
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شتركة التكون على نسق معين اثناء القتال بـل انهـا           السرعة اثناء المطاردة ، والقوات الم     
تكون منتشرة في اماكن عديده وبعدد قليل ، حيث ليس بمقدرة القاده اآلشوريين أن يـسمحوا                

  : لقواتهم بالتوغل بعيدا في مثل هذه المعارك في االهوار وذلك 
   ٠ فقدان السيطرة  لعدم امكانية قواتهم على الصمود في المطاردة النهرية البعيدة بسبب٠ ١
   ٠ لم يتعودوا على مثل هذا النوع من القتال النها ليست بيئتهم ٠ ٢
 كون المنطقة المحيطة بهم غير آمنة ، وبصوره خاصة اذا كانت فيها قوى معادية مثلما                ٠ ٣

ارسلت محاربي الى   : ( هو الحال في بالد بابل ، فهذا الملك اآلشوري سنحاريب يقول            
االهوار والمستنقعات ، فتشوا عنه خمسة ايام ، اال أن مكان مخبأه لم             كوزمانو في وسط    

     ٠  )٤٢() يجدوه 
@lP@áÜÛa@pýîØ“m@@ @

  :  يقصد بتشكيالت السلم هو مسير الجيش في وقت السلم ، كان على نوعين 
üëc@Z@â‡ÔnÛa@pýîØ“m@@ @

    ٠ة من القتال المسير اثناء تقدم الجيش في منطقة امينة ومسالمة او عند العود هو
bîãbq@Z@a‹Ènüa@pýîØ“m@@ @

اما تشكيالت االستعراض فيقصد به مسير القطعات العسكريه امام الشعب في وقت            
السلم لبيان القوه والتباهي ، حيث كانت تشكيالت القطعات االستعراضيه اآلشوريه تسير وفق             

كثيرا عما كان مستخدما    اسلوب معين ، وان تشكيالت االستعراض اآلشورية لم تكن تختلف           
في السابق عند السومريين بل تكاد تكون واحدة مع بعض التغيرات البسيطة التـي ادخلهـا                

 كان ترتيب   ٠  )٤٣(اآلشوريون بحكم التطور العسكري في عدد وتنوع التجهيزات والمعدات          
  : مسير االستعراض بالتسلسل وكما يلي 

@ @
@I@Q@H@@pbía‹Ûa@ @

اآلشورية تتقدم مسير االستعراض ، وبـصورة عامـة          ) الشارات( كانت الرايات   
) كالو( تنظم بحيث كانت ترفع على اعمدة يحملها الجند ويرافقها كاهن او عراف من صنف               

يسير في مقدمة القطعات العسكرية المتقدمة ، وهذه الرايات تمثـل او ترمـز الـى الهـة                  
   ٠ )٤٤(الحرب
@IR@H@ïØÜ¾a@k×ì¾a@ @

   -  : )٤٥( الموكب الملكي اومايسمى الرتل الملكي ، ويتضمن من بعد الرايات ياتي
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@I@e@@H@ÙÜ¾a@ @
الذي يكون اما راجال او راكبا في مركبته يحيط به الحرس الملكـي ، ويـصطحب                       

  : معه
@Iüëc@H@‹mگ@ìãbß@ @

   ٠أي الترجمان الخاص بالملك 
@Ibîãbq@H@@ïmëŠbiP@@ @

   ٠ملك العراف او المتنبيء بالغيب الخاص بال
@IbrÛbq@H@@l†–@ð‹’‹’@P@@ @

    ٠الكاتب الخاص بالملك 
@I@l@H@µÐÃì¾aë@Âbj›Ûa@Šbj×@ @

   ٠يسير خلف الملك عادة كبار ضباط الجيش اآلشوري وموظفي الدولة 
@I@x@H@æìîÔîì¾aP@@ @

    ٠الملكي اثناء العزف والغناء ) الرتل (         يرافقون الموكب 
@I@†@H@áöbäÌÛaë@ô‹üa@ @

 موقع االسرى والغنائم في مسير االستعراض خلف الرتل الملكي لدى العـودة             كان
   ٠من القتال عند دخول العاصمة 

@I@ç@H@ìãýî©a@ @
يمثلون الـصاعقة فـي     ) ( الخيالنو  ( ثم كانت تاتي قوة من المقاتلين االشداء سمو بـ              

نـود المركبـات الجـاهزة      الذين يرافقون الملك عادة وهم من الخيالـة وج        ) الجيوش الحالية 
  ٠لعمليات االستطالع 

  
@IS@H@@”î§a@ @

بعد هذا الرتل الملكي تاتي ارتال الجيش التي تشمل جميع القطعات العسكرية المشاركة                 
     -:في القتال والقوات المستعرضة ، وهي

@I@e@H@@òÜmbÔ¾a@paìÔÛa@ @
والمركبـات الـذين مـن      هي القوة االساسية المتمثلة بالقوات المقاتلة من الخيالـة          

المحتمل انهم كانوا يسيرون مترجلين اثناء مسير االستعراض كي اليرهقون حيواناتهم مـن             
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ناحية ، ولتكون سرعة تقدمهم مناسبة لسرعة تقدم بقية القطعات المترجلة ، هـذا باسـتثناء                
   ٠  )٤٦(اوقات دخولهم الى المدن اآلشورية 

@I@l@H@ÞbjäÛa@ñbßŠ@ @
   ٠  )٤٧(د المشاة رماة النبال  ، وبجانب كل واحد منهم حامل ترس ومن ثم يتقدم جن

@I@x@H@æìîÇýÔ¾a@ @
   ٠  )٤٧(وكذلك المقالعيون من حملة المقاليع أن وجدوا متجحفلين مع القوات 

@I@†@H@@òí‹ØÈÛa@ò‡äa@ @
الهندسة العـسكرية فـي     ( في مؤخرة القطعات تاتي جماعة المهندسين العسكريين        

الذين اذا مااصبح الطريق وعرا او معترضا بعائق مائي فيكون مـوقعهم            ) الية  الجيوش الح 
   ٠  )٤٩(في مقدمة القطعات العسكرية لتسهيل سيرها اثناء المسير خارج المدن وفي التقدم  

@IçH@òí‹ØÈÛa@òîÜÔäÛa@@ @
واخيرا تاتي النقلية العسكرية والتي تشمل الخدمة االدارية التي تـؤمن متطلبـات             

    ٠)٥٠(ش من مؤن وذخائر مع االتباع والخدم محملة بالعربات ومكانها في مؤخرة الجيش الجي
@ @

@‹—äÛbi@ÞbÐnyüa@ @
اثناء العودة من القتال منتصرين كان يقوم الموسيقيون بعزف اناشيد النصر اثنـاء             
السير ، وحال وصول الجيش العاصمة يقومون بالعزف امام القطعات العسكرية التي تتوجه             

وكب مهيب الى المعبد الرئيسي للمدينة ، يحضر الملك الى المعبـد ليقـوم بـالطقوس                في م 
الدينية وسط عزف الموسيقى احتفاال بالنصر ، ويجري بعد ذلك توزيع االسـرى والغنـائم               
حيث يكون الملك واقفا ويكون في مقدمة الرتل كبار ضباط الجيش اآلشوري ، وبعـد ذلـك                 

يدعى اليها جميع المواطنين ويحضرها الملك ، وتتلى اثناء ذلك          تقام حفلة بمناسبة االنتصار     
    ٠)٥١(يصاحبها الغناء والموسيقى) التي دائما تكتب في مسالتهم او حولياتهم ( حوادث الحملة 

W@P@kíŠ‡nÛa@@ @
تميز الجيش اآلشوري بصالبة افراده وشجاعتهم ، وكان للمعارك الكثيـره التـي             

ت مختلفة وظروف متباينة االثر الكبير في اكسابه الخبـرة          خاضها الجيش اآلشوري في بيئا    
والقدرة القتالية العالية والتدريب الجيد في مختلف البيئات والظروف ، ويمتاز ايضا بـسرعة             
الحركة والمناورة ، اما المعنويات في الجيش اآلشوري فكان للشعور العام لدى الناس بـان               

واوامرها التي اوصـتها    ) آشور  (  تنفيذ الرادة االله     القيام باية حملة عسكرية هو في الواقع      
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للملك اآلشوري ، له االثر الكبير في رفع معنويات الجيش اآلشوري بصورة عامة والجندي              
   ٠المقاتل بصوره خاصة وذلك من اجل ارضاء االلهة 

كان كل رجل قادر على حمل السالح يكون خاضعا للتجنيد اذا ما اعلن الملك عـن                
يام بحملة عسكرية ، وهذا االجراء يمثل تشكيل الجيش االحتياطي في داخـل بـالد    عزمه الق 

آشور ، اال اذا تمكن احد من الحصول على اعفاء من الخدمة العسكرية لسبب ما ومن قبـل                  
لجنة مخصصة لهذا الغرض ، التي تبدأ اعمالها قبل تجهيز الحملة ، وبالتالي يجب أن يكون                

    ٠  )٥٢( قبل اللجنة السبب مشروعا ومقبوال من
  

éiìÜaë@õìÐØÛa@ðŠa†üa@âbÄäÛa@ @
كان النظام االداري اآلشوري الكفوء والشامل واسـلوب ادارتـه خـالل العهـد              
اآلشوري الحديث له نتائجه على المدى الطويل والذي جنيت ثمرته منذ زمن الملك اآلشوري              

ام االداري متميزا بكفائتـه     م ، وكان هذا النظ    ٠ق)   ٧٢٢ – ٧٤٥(  بليزر الثالث    –تجالت  
وتطوره ، وهو يعد من اهم االسباب والعوامل التي ساعدت علـى نمـو وازدهـار وقـوة                  

 تميز هـذا النظـام االداري       ٠االمبراطورية اآلشورية وادارة شؤونها الداخلية وضبط امنها        
   -: الكفوء بالخصائص االتية 

  
òíŠa†üa@pbàîÔnÛa@ @

@@pbàîÔnÛa@ê‰ç@oÜ@ZM@@ @
Q@PáîÛbÓa@¶a@òíŠì aßüa@áîÔm@@ @

ان من اهم االجراءات في النظام االداري الجديد الذي اتخذه اآلشـوريون والـذي              
ساعد على نمو وتقوية االمبراطورية اآلشورية وضبط أمنها وادارة شؤونها الداخلية بكفاءة ،             

( و اقليم يـسمى     هو تقسيم االمبراطورية الى مقاطعات واقاليم رئيسية ، وكان كل مقاطعة ا           
   ٠  )٥٣() ناكو ( او ) بيخاتو

áîÜÓüa@‡î@ @
من مقاطعـات   ) ناكو  ( او  ) بيخاتو  ( كان يشرف على ادارة كل مقاطعة او اقليم         

، وهذا  ) بيل بيخاتي   ( واقاليم االمبراطورية اآلشورية شخص يدعى سيد المقاطعة او االقليم          
  ٠)٥٤(قوم بتنفيذ اوامر الملك وسياسته المركزية بدوره يمثل الملك في المقاطعة او االقليم ، ي
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@eP@émbjuaë@@ @
تشمل واجبات سيد االقليم الى جانب المهام االدارية العامة الموكلة اليه فهو ايـضا              
مسؤول عن الشؤون المالية والعسكرية والدينية في المقاطعة او االقليم الذي يحكمـه تجـاه               

   ٠الملك اآلشوري 
@lP@ê‹Ôß@@ @

فيكون في مركز المقاطعة او االقليم ، ويكون ذلك المركز عاصـمة            ) سيد االقليم   ( اما مقر   
   ٠  )٥٥(للمقاطعة او االقليم

@xP@émŠa†a@@ @
يساعد سيد االقليم في ادارة شؤون المقاطعة او االقلـيم كـادر اداري متخـصص               

سل بريـد   الكتبة والمساحين والمحاسبين ور   : وكفوء يتألف من مختلف المهن االدارية وهم        
وفلكيين وقراء فأل وضباط تجنيد ومراقبي ارواء ومساعدين عسكريين ومترجمين وغيرهم ،            

  ٠ )٥٦(وكان له نائب ينوب عنه في حالة غيابه 
R@PòíŠa†a@pa‡yë@¶a@áîÛbÓüa@áîÔm@@ @

كان كل اقليم آشوري مقسم بدوره الى عدد من الوحدات االدارية االصغر سـميت              
، وكان مركز القنو في المدن الرئيـسية        ) حلقة  ( ، ولعلها تعني    ) نو  ق( كل واحدة منها بـ     

)٠  )٥٧   
òäí‡¾a@îöŠ@ @

، وكانت تحـت    ) راب االن   ( على ادارة القنو موظف اداري يدعى رئيس المدينة         
    ٠ )٥٨(امرة رئيس المدينة قوة عسكرية صغيرة كوحدة طواريء يستخدمها للظروف الطارئة 

émbjuaë@ @
   -: رئيس المدينة ، فهياما واجبات 

   ٠ جباية الضرائب ٠أ 
   ٠ حفظ االمن والنظام داخل المدينة ٠ب 
   ٠ اتخاذ االجراءات العسكرية المناسبة والمستعجلة ٠ج 
   ٠ اضافة الى مهام الشؤون االدارية العامة وادارتها ٠ د
@ @
@ @
@ @
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òíŠa†üa@kîÛbüa@ @
Q@Pòº‡ÔÛa@òíŠì’Ła@æ‡¾a@ñŠa†a@lìÜa@@ @
@cP©a@@ìãa@ @

فيما يخص اسلوب ادارة المدن اآلشورية القديمة والكبيرة كمدينة آشور والتي كانت            
تتمتع بمركز ديني خاص ، فكانت تدار من قبل مجلس منتخب من كبار السن وعلى راسـهم          

   ٠)٥٩(، وهو لقب ربما يقابل منصب المحافظ في عصرنا الحاضر ) الخزانو ( شخص يدعى 
@lPòäí‡¾a@óÜÇ@Ýu‹Ûa@@@@ @

ومن جانب الحيطة والحذر من احتمـال تمـرد وعـصيان او اعمـال شـغب او                 
اضطرابات في مثل هذه المدن المهمة والقديمة ، كان على الملك أن يعين له حاكما فيهـا ،                  

   -: ، ويمثل رقيباً للملك على) الرجل على المدينة ( يكون الى جانب الخزانو يدعى 
   ٠ الخزانو وجهازه االداري  حسن ادارة المدينة من قبل: اوالً
   ٠ اسلوب جباية الضرائب في المدينة وقيمتها : ثانياً
   ٠ االشراف على تجنيد المجندين في المدينة : ثالثاً
@xP@ò–b©a@paŒbînßüa@@ @

( القديمة بالرغم من تبعيتها واعتبارها وحدة ادارة صـغيرة          ) آشور  ( كان لمدينة   
ة لها من قبل الملك نفسه بموجب وثيقة خاصة تتعلـق           امتيازات خاصة اخرى ممنوح   ) قنو  

بتخفيف اواعفاء من الضرائب والخدمة العسكرية وغيرها اضافة الى انها كانت تتمتع بنـوع          
   ٠  )٦٠(من االستقالل الذاتي 

  
R@PáîÛbÓüa@ñŠa†a@lìÜa@@ @

ـ             ف ان اسلوب ادارة المقاطعات واالقاليم الموالية او التابعة لآلشوريين كـان يختل
   -: حسب طبيعة العالقة التي تربطها بالدولة اآلشورية

@eP@òîÛaì¾a@áîÛbÓüa@@ @
كانت الدول والممالك الصغيرة واالقاليم الموالية للدولة اآلشورية طوعـا او خوفـا    

   -: تعترف بسلطة ونفوذ الدولة اآلشورية وتدفع الجزية مقابل االمتيازات االتية  
   ٠تي توفرها الدوله اآلشورية عند حدوث أي اعتداء خارجي عليها الحماية العسكرية ال: اوالً
   ٠ القضاء على أي تمرد داخلي او عصيان ضد السلطة الحاكمة فيها  :ثانياً

   -: فاذا حدث أن 
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   ٠ امتنعت هذه الدولة او المملكة او االقليم او المقاطعة الموالية عن دفع الجزية : اوالً
   ٠ بالدولة اآلشورية  او سحبت اعترافها :ثانياً
   ٠ او عقدت حلفا او معاهدة مع دوله اخرى معادية للدولة اآلشورية  :ثالثاً

   -: كان البد من فرض سيطرة اقوى عليها وذلك 
   ٠ بمهاجمتها عسكريا : اوالً
 تغيير اميرها الحاكم بامير اخر غيره ليكون موالياً لسياسة الدولة اآلشورية ، ومستعداً              : ثانياً
   ٠دفع الضرائب ل

   -: كان مثل هذا االرتباط يوثق 
  بمعاهدة رسمية ومختومة وموقعة من قبل الحاكم الجديد للدولة او المملكة او االقليم او            : اوالً

   ٠المقاطة والملك اآلشوري ، والتي يجري على هذه الوثيقة القسم من قبل الطرفين 
    ٠  تختم هذه المعاهدة بالقسم امام االله: ثانياً
@lP@òÈibnÛa@áîÛbÓüa@@ @

كان في بالط الدول والممالك والمقاطعات واالقاليم التابعة موظف آشوري مع قوة            
في عصرنا الحاضر   ) السفارة او القنصلية    ( عسكرية صغيرة لمساندته ودعمه ، وهي تمثل        

لذي اقسمه ونبـذ    ، اما اذا حنث حاكم الدولة او المملكة او االقليم او المقاطعة التابعة بالقسم ا              
عنه السلطة اآلشورية ، عندها تتخذ االجراءات العسكرية الحازمة والسريعة الالزمة من قبل             
الدولة اآلشورية للسيطرة الكاملة على المنطقة والحاقها باراضي الدولة اآلشورية ، وادارتها            

تآخمة معها ، وقـد     من قبل احد حكام الدول او الممالك او االقاليم او المقاطعات التابعة والم            
يرحل سكانها الى منطقة اخرى جديدة ويؤتى بسكان اخرين مكانهم ضمانا لهـدوء المنطقـة           

   ٠)٦١(وعدم تمردهم او عصيانهم مرة اخرى 
S@PòíŠa†üa@pa‡yìÛa@æëû’@ñŠa†a@lìÜa@@ @

على الرغم من أن السياسة التي اتبعها الملـوك اآلشـوريين فـي ادارة شـؤون                
 مركزية ، اال انه كان لحكام المقاطعات واالقاليم ورؤساء المدن حريـة             امبراطوريتهم كانت 

الممارسة والتصرف في اسلوب تنفيذ السياسة المركزية للدولـة اآلشـورية وادارة شـؤون              
وحداتهم االدارية ، وكان لكل حاكم من حكام الدول والممالك واالقاليم والمقاطعات ورؤساء             

 المباشر بالبالط الملكي من دون المرور بالتسلسل االداري         المدن والموظفين الحق باالتصال   
   ٠المعروف اذا مادعت الضرورة والحاجة الى ذلك 
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‡íÛaë@pý–aì¾a@ @
من اجل ضمان االتصال الدائم والسريع بين الملك اآلشوري وحكامه وموظفيه في            

يجري فـي ارجـاء     الدول والممالك والمقاطعات واالقاليم والمدن التابعة ، وللوقوف على ما         
االمبراطورية اآلشورية ، كان هناك نظام مواصالت وبريد متطور جدا بالنسبة لذلك الزمان             
، حيث سبق نظام البريد المنسوب الى االخمينيين الفرس بعدة قرون ، واستدل الباحثون على               

هم بابـل   أن الفرس اقتبسوا نظام البريد من اآلشوريين ابان غزوهم بالد الرافدين بعد احتالل            
 لكنهم ادخلوا على هذا النظام بعض التعديالت واالضافات وممـا يـرتبط             ٠م  ٠ ق ٥٣٩عام  

  : بنظام البريد الرسل والرسائل 
Q@P@Ý‹Ûa@@ @

كان االتصال بين الدول والممالك والمقاطعات واالقاليم والمـدن المختلفـة وبـين                 
 على عدة اصناف ، فالرسول      العاصمة اآلشورية يتم من خالل رسل ممتهنين ومحترفين وهم        

الذي كان يسافر على الطرق الملكية ، حيـث         ) مارشبري  ( في اللهجة اآلشورية كان يدعى      
كانت تتوزع على الطرق محطات بريدية تكون تحت حراسة وحماية قوات حكومية دائمة ،              

يوم والطريق مقسم الى محطات بريدية ، المسافة بين كل محطة بريدية واخرى تقدر برحلة               
  :  )٦٢(، اعدت هذه المحطات البريدية لتحقيق جملة امور ، منها ) مرحلة ( واحد والتي تسمى 

   ٠ استراحة الرسل ومبيتهم ٠ ١
   ٠ التزود بالماء والغذاء ٠ ٢
   ٠ راحة حيواناتهم وتغذيتها او تبديلها ٠ ٣

   )٦٣(ومن اصناف الرسل ، هم 
@eP@×a‹Ûa@@ @

   ٠ناطق الجبلية الوعرة وعوم االنهار ربما كان يستخدم الجتياز الم
@lP@k×a‹Ûa@@ @

   ٠هو الرسول الذي كان يمتطي وسيلة ركوب كالخيل او العربات التي تجرها الخيول 
R@P@Ýöb‹Ûa@@ @

هي االوامر والتبليغات واالخبار عن االحداث واالمور التي جرت او التي كانـت             
ات واالقاليم من جهة اخرى ، وكان      ستجري في العاصمة من جهة والدول والممالك والمقاطع       

   -: هناك نوعين من الرسائل
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@eP@òßìnƒ¾a@Ýöb‹Ûa@@ @
هي الرسائل المكتوبة على لوح من الطين ومختومة بختم المرسل سواء اكانت تلك             
الرسالة من الملك الى حكام الدول والممالك والمقاطعات واالقاليم التابعة والموالية او كانـت              

   ٠لحكام الى الملك من احد  هؤالء ا
@lP@òí‹Ûa@Ýöb‹Ûa@@ @

هي الرسائل الشفوية التي كانت تحفظ عن ظهر قلب من قبل الرسل ضمانا لسريتها              
   ٠وذلك الهميتها ، خوفا من وقوع الوثيقة المكتوبة بايدي االعداء او فقدانها 

òíŠb›¨a@êŠbqeë@ñŠëba@æa‡ÜjÛa@À@ðŠì’Ła@ÉìnÛa@òbî@ @
لى العديد من العوامل مجتمعة والتي كان لها اهميتها فـي نهـضة             سبقت االشارة ا  

وقوة الدولة اآلشورية وتعاظم نفوذها، في حين كانت لسياسة التوسع اآلشوري فـي البلـدان               
المجاورة اثاره الحضارية على اآلشوريين وسكان البلدان المجاورة فـي آن واحـد ويمكـن       

  :ايجاز ذلك باآلتي 
  .صادية في البالد، منها التجارية والزراعية نشاط الحياة االقت-١
  . تدفق االموال من البالد المفتوحة التابعة والموالية على بالد آشور-٢
  . ساعد ذلك على العمل ونشر الرفاهية بين الناس-٣
  . شجع الملوك اآلشوريين على القيام بالمشاريع الضخمة واالعمال العمرانية-٤
بسكان البلدان المجاورة كجزر البحر االبيض المتوسط وبحر         كما ان احتكاك اآلشوريين      -٥

ايجه كان له نتائجه وأثره في نقل العديد من العناصر الحضارية من والى بالد آشـور،                
فكان هناك تمازج حضاري رائع شهدت له اثار اآلشوريين المعمارية والفنيـة، وكمـا              

حفر والتنقيب االثارية التـي     تعكس ذلك نصوصهم المسمارية المكتشفة اثناء عمليات ال       
  .)٦٤(اجريت في مواقع ومدن بالد آشور ومواقع البلدان المجاورة

  
@”ßaìaZ@ @

  .٢٠٧، ص١٩٩٢سليمان، عامر، تاريخ العراق القديم، موجز التاريخ السياسي، الموصل ) ١(
  .٢٢٩سليمان عامر، المصدر السابق، ص) ٢(
سية للدولة االشورية، رسالة ماجستير غير منـشورة،        فرحان، وليد محمد صالح، العالقات السيا     ) ٣(

  .٤٣، ص١٩٧٦بغداد، 
  .٤٦٢، ص١٩٨٦، بغداد، ٢، ط١باقر، طه، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ج) ٤(
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  .١٣٦، ص١٩٨٣علي فاضل عبد الواحد واخرون، العراق في التاريخ، بغداد، ) ٥(
، ١٩٨٨، بغـداد،    ١ي، الجيش والـسالح ج    سليمان، عامر، الجيش والسالح في العصر االشور      ) ٦(

  .٢٦١ص
  .١٣٧علي، فاضل عبد الواحد، المصدر السابق، ص) ٧(
  .٢٣٧سليمان، عامر، الجيش والسالح، المصدر السابق، ص) ٨(
، ١٩٩٢، موجز التـاريخ الـسياسي، الموصـل،       ١سليمان، عامر، العراق في التاريخ القديم، ج      ) ٩(

  .٢٢٣ -٢٢٢ص
  .٤٥٧، ص١٩٨٦، بغداد، ٢ق القديم، ترجمة حسين علوان حسين، ط رو، جورج، العرا)١٠(
م، رسـالة   . ق ٦١٢-٩١١عبد اهللا، يوسف خلف، الجيش والسالح في العهد االشوري الحديث           ) ١١(

  .٩٣، ص١٩٧٧ماجستير منشورة، بغداد، 
  .٩٤عبد اهللا، يوسف خلف، المصدر السابق، ص) ١٢(
  .٥٠٣باقر، طه، المصدر السابق، ص) ١٣(
)١٤ ( cad.h.p.61, k, p.467 

  .٤٦٣رو، جورج، المصدر السابق، ص) ١٥(
  .٩٦عبد اهللا، يوسف خلف، المصدر السابق، ص) ١٦(
)١٧  (Wilson J.K.The Nimrud wine lists. London 1972, P.58 

  .٥٣٧باقر، طه، المصدر السابق، ص) ١٨(
، بغداد،  ٢٢مرو الحضائر، العدد    عامر، علي عون، الهيكل التنظيمي للجيش االشوري، مجلة ا        ) ١٩(

  .١٣١، ص١٩٩٣
  .٢٢٧، ص٢الجادر، وليد، المناصب واالزياء العسكرية االشورية، الجيش والسالح، ج) ٢٠(
  .٥٣٨باقر، طه، المصدر السابق، ص) ٢١(
  ١١١، ص١٩٧٩ لندن ترجمة عامر سليمان ، موصل، ٣ساكز، هاري، عظمة بابل، ط) ٢٢(
ربي الة حربية قديمة استخدمها العراقيون القدماء في بداية االلف الثـاني            الكبائش او الكبش الح   ) ٢٣(

م حيث وردت بعض النصوص المسمارية من مدينة ماري ذكرت فيها الكبائش كمـا ورد              .ق
 CAD.A, part.11, -.428اسم الكبائش في ملحمة الطوفان ايضا انظر 

  ٥٣٨باقر، طه، المصدر السابق، ص) ٢٤(
  .١٤٠واحد، المصدر السابق، صفاضل، عبد ال) ٢٥(
  .٥٣٨باقر، طه، المصدر السابق، ص) ٢٦(
  .٢٣٩-٢٣٨عبد اهللا يوسف خلف، المصدر السابق، ص) ٢٧(
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مظلوم، طارق عبد الوهاب، االسلحة االشورية الثقيلة، العربات وآالت الحصار فـي الجـيش              ) ٢٨(
  .٨٠، ص١٩٨٨، بغداد، ٢االشوري، الجيش والسالح ، ج

  .١٣٢لي عون، المصدر السابق، صعامر، ع) ٢٩(
  .٢٢١الجادر، وليد، المصدر السابق، ص) ٣٠(
  .١٢١عامر، علي عون، المصدر السابق، ص) ٣١(
  .٣٩عبد اهللا، يوسف خلف، المصدر السابق، ص) ٣٢(
  .١٢٨عامر، علي عون، المصدر السابق، ص) ٣٣(
  .عبد اهللا، يوسف خلف، المصدر السابق) ٣٤(
  .١٢٩المصدر السابق، صعامر، علي عون، ) ٣٥(
وردت مجموعة اسماء حسب تسلسل الرتب في قوائم االيبونم الخاصة بـسني حكـم الملـك                ) ٣٦(

  .... الملك، الترتانو، الناكرايكالي، الرب شاقة، االيركو : وكاالتي 
 CAD,A part 1 p.33انظر 

  .١٤٨ساكز، هاري، المصدر السابق ص) ٣٧(
  .٥٣٩ صباقر ، طه، المصدر السابق،) ٣٨(
)٣٩ ( Luckenbill, D.D. The annals of sennacherib Chigago, 1924, p.47 

)٤٠( Layard. A.H The Monmonts of Nineveh. London. 1853. vol.1.p.69 

  .١٠٨-١٠٧عبد اهللا ، يوسف، خلف، المصدر السابق، ص) ٤١(
)٤٢(Luckenbill, D.D. op.cit.p.38  

  .١٣١السابق، صعامر، علي عون، المصدر ) ٤٣(
)٤٤(Olmsterad, A.T. History of Assayria London and New York. 1923.p.113. 

)٤٥(Saags. H.W.F. Everyday life in Babylonia and 
Assyria.London.1963.p.117. 

  .١٣٢عامر، علي عون، المصدر السابق، ص) ٤٦(
  .١٣٢عامر، علي عون، المصدر السابق، ص) ٤٧(
  .١٣١علي عون، المصدر السابق، صعامر، ) ٤٨(
  .١٣٢عامر، علي عون، المصدر السابق، ص) ٤٩(
  .٥٣٨باقر، طه، المصدر السابق، ص) ٥٠(
لقد تم العثور على الكثير من القطع الفنية االشورية التي يظهر فيها بعض العازفين على االت                ) ٥١(

تفاليتـه بانتـصاره علـى      موسيقية في اوضاع مختلفة منها منحوتة الشور بانيبال تجـسد اح          
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العيالميين يظهر فيها راس تيومان الملك العيالمي يتدلى من شجرة والى االسفل منـه نـشاهد                
  :احد االشخاص وهو يعزف على قيثارة ، انظر 

 Parrot.A.Nineveh and Babylon. 1964.p.312. 
  .١٣٩علي، فاضل عبد الواحد، المصدر السابق، ص) ٥٢(
، ٢٠٠٢ة اشور، ترجمة اسعد عيسى، واحمد غـسان سـبانو، دمـشق،             ساكز، هاري، عظم  ) ٥٣(

  .١١٥ص
  .١٤١علي، فاضل عبد الواحد، المصدر السابق، ص) ٥٤(
  .١٨٦، ص١٩٧٨سليمان، عامر، والفتيان، احمد مالك، محاضرات في التاريخ القديم ، بغداد، ) ٥٥(
  .١٤١علي، فاضل عبد الواحد، المصدر السابق، ص) ٥٦(
  .١٨٦ عامر، والفتيان، المصدر السابق، صسليمان،) ٥٧(
، ١٩٨٨الشيخلي عبد القادر عبد الجبار، االدارة والسياسة العراق في موكب الحضارة، بغداد،             ) ٥٨(

  .٣٤٧ص
  .٢٨٨ساكز، عظمة بابل، المصدر السابق، ص) ٥٩(
  .١٨٦الشيخلي، المصدر السابق، ص) ٦٠(
  .١٤٣علي، فاضل، عبد الواحد، المصدر السابق، ص) ٦١(
  .١٨٧-١٨٦سليمان، عامر والفتيان، المصدر السابق، ص) ٦٢(
  .١٤٢علي، فاضل عبد الواحد، المصدر السابق، ص) ٦٣(
  .١٤٣علي، فاضل عبد الواحد، المصدر السابق، ص) ٦٤(
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@âbÇ@À@Ý–ì¾a@òäí‡ß@À@†‹ÐÛa@pbubînyaRPQP@ @
  

      @åy@‡íûß@‹ß*  
  

szjÛa@˜ƒÜßZ@ @
 ٢٠١٠يهدف البحث إلى تحديد احتياجات الفرد في مدينـة الموصـل فـي عـام                

وترتيبها حسب أولوياتها من خالل إجراء دراسة ميدانية عن عينة من أبناء المدينـة بلغـت                
 مبحوث، ومن أهم نتائج الدراسة أن أبناء المدينة يحتاجون إلى إشباع شديد لكل تلـك                ١٠٠

  .الحاجات
  

Needs of the individual in the city of Mosul in 2010 
Abstract: 
The research aims to identify the needs of the individual in the city of 
Mosul in 2010 and ranked according to priority by conducting a field 
study of a sample of citizens of the city amounted to 100 Quested, and 
the most important results of the study that the citizens of the city need 
to satisfy all of those very needs. 

  
@òß‡Ô¾aZ@ @

يختلف مفهوم الحاجة من مجتمع آلخر ومن ثقافة ألخرى ومن فرد آلخر والعديـد              
 لنماذج الحاجات التي يصوغها العلمـاء       من دارسي التنمية في العالم الثالث ال يجدون حماساً        

الغربيين ألنهم يرغبون في تعريف حاجاتهم الخاصة بأنفسهم ال أن يكونوا مجرد مـستهلكين              
للحضارة الغربية ، ولم يستطع العلماء االجتماعيون حتى االن ان يضعوا قائمة باالحتياجات             

 نـستطيع ان نحـدد بيقـين أي         الفردية التي يتعين على أي مجتمع ان يوفرها ، كما اننا ال           
  .االحتياجات ترجع في االصل إلى الوراثة وايها ثمرة الحياة االجتماعية 

عموماً يشعر االنسان باحتياجه إلى اشياء معينة وهذا االحتياج يؤثر على سـلوكه             
فالحاجات غير المشبعة تسبب توتراً لدى الفرد فيسعى للبحث عـن اشـباع لهـذه الحاجـة                 

                                           
 مدرس مساعد ، مركز دراسات الموصل *
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ير المشبعة لمدة طويلة قد تؤدي إلى احباط وتوتر حاد قد تسبب آالماً نفـسية               واالحتياجات غ 
يؤدي االمر إلى ممارسة العديد من الحيل الدفاعية التي تمثل ردود افعال يحاول الفرد مـن                

  .خاللها ان يحمي نفسه من هذا االحباط 
قمنـا  ولمعرفة أهم احتياجات مجتمعنا العراقي عموماً ومدينة الموصل خـصوصاً           

بإجراء هذا البحث المتواضع الذي يرمي إلى معرفة احتياجات الفرد في مدينة الموصل فـي               
خـالل    ومدى اشباعها ومن ثم ترتيب تلك االحتياجات حسب اولوياتها وذلك من           ٢٠١٠عام  

مباحث تناول المبحث األول االطار المنهجي للبحث اما المبحث الثاني فقد تناول الحاجة             ) ٣(
ن عنوان الحاجات عند المجتمع والفرد اما المبحث الثالث فكان للدراسة الميدانيـة         نظرياً ضم 

التي اجريت على عينة من ابناء مدينة الموصل فيما يخـص احتياجـاتهم واخيـراً كانـت                 
  .االستنتاجات والتوصيات 

  
Þëþa@szj¾a@ @

szjÜÛ@ïvèä¾a@Šb ⁄a@ @
@szjÛa@òÜØ“ßZ@ @

تقدمة او النامية منها بموجات متالحقـة مـن         تمر المجتمعات بمختلف انواعها الم    
التطور والتغير السريع نحو األحسن في الجوانب االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسلوكية           
فضالً عن الماديات ، ومهما كانت كفاءة الخطط والبرامج التي يـضعها المجتمـع لتوجيـه                

حتياجات التي تواجه االنسان في مسيرة تلك التغيرات فان سرعتها تؤدي إلى ظهور بعض اال        
نطاق االسرة والعمل ومختلف نواحي الحياة اليومية ، كما ان بعض المجتمعـات تتعـرض               
لظروف غير اعتيادية تؤدي بها إلى التراجع والتقهقر بدالً من الرقي والتقدم كالتعرض إلـى               

وسائل المتاحة إلشباع   الكوارث الطبيعية والحروب المدمرة وهذه تؤدي باألفراد إلى فقدانهم ال         
حاجاتهم حتى االساسية منها وهذا ما حدث لبلدنا وشعبنا العراقي فبعـدما وصـل العـراق                
وحسبما اكدته االحصائيات والتقارير الدولية إلى درجات متقدمة في مستوى التطور والنمـو             

عدد من  وإشباع الحاجات األساسية واالجتماعية وخاصة في عقد السبعينات والثمانينات مر ب          
الحروب وحصار األمر الذي اثر وبشكل واضح على جميع مرافق الحياة وأدى إلى تحطيمها              
فأصبح أفراد المجتمع غير قادرين على اشباع ابسط احتياجاتهم التي كـانوا متمتعـين بهـا                

  .سابقاً
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لذا جاء هذا البحث ليحدد احتياجات الفرد العراقي في مدينة الموصل انموذجاً فـي              
 بعد عشرين سنة من الدمار ومحاولة النهوض واألعمار ومن ثم تـدريج تلـك               ٢٠١٠عام  

االحتياجات حسب قوة االحتياج لها بالنسبة للفرد مقارنة ببقية الحاجات وبذا تحقـق مطلبـاً               
  .أساسياً لعملية التخطيط والتنمية وهو ترتيب االحتياجات حسب االولوية 

  
@szjÛa@Òa‡çcZ@ @

 ٢٠١٠ التي يتطلع الفرد في مدينة الموصل إلى اشباعها في عـام              إبراز أهم االحتياجات   -١
  .سواء أكانت احتياجات مادية أم معنوية

 توظيف الحاجة ضمن المنظور الـسوسيولوجي وعـدم حـصرها بـالمفهوم النفـسي               -٢
 .االجتماعي

  . ترتيب االحتياجات حسب االولوية دعماً لخطط التنمية-٣
 

@szjÛa@òîàçcZ@ @
ه بحوث علم االجتماع من معرفة علمية واقعية عن احتياجـات المجتمـع              بقدر ما توفر   -١

وأعضائه ومتطلبات الحياة االجتماعية واإلمكانات المتاحة في المجتمع يمكن رسم خطط           
فمعرفة االحتياجات تفيد فـي     . التنمية وتوجيه مشروعاتها في ضوء امكانات المجتمع        

  .المسرف وفي اتجاه افادة االغلبيةاعادة تخصيص الموارد بعيداً عن االستهالك 
 يأتي هذا البحث في زمن كثرت فيه مطالب الناس واحتياجاتهم االساسية والثانوية علـى             -٢

  .حد سواء
@énîvèäßë@szjÛa@ÊìãZ@ @

  .يعد البحث وصفياً تحليلياً استخدم منهج المسح االجتماعي عن طريق العينة 
@òäîÈÛaZ@ @

مبحوث ومبحوثة مثلوا عينـة     ) ١٠٠( من   تم سحب عينة من مجتمع البحث مكونة      
  .من ابناء مدينة الموصل تم سحبهم بالطريقة العرضية 

@szjÛa@paë†cZ@ @
كان االستبيان األداة المعتمدة في البحث فضالً عن المصادر العلمية حيث تم اعداد             
استبيان من خالل اجراء دراسة استطالعية عن اهم حاجات الفرد في مدينة الموصـل عـام            

فرد وبعد الحصول على االجابات تم تصميم االسـتبيان         ) ١٥( قدمت لعينة مكونة من      ٢٠١٠
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 لغرض الوقوف على صدقه بعد ذلك تم وضع االسـتبيان بـشكله             ∗الذي وزع على الخبراء   
مبحوثين وحصلنا علـى  ) ١٠(النهائي ولغرض احتساب ثبات االستبيان وزع االستبيان على        

الستبيان لنفس العينة وبعد الحصول علـى إجابـاتهم أيـضاً           يوم أعيد ا  ) ١٤(إجاباتهم وبعد   
  .وهذا يعني اتسام االستبيان بالثبات) ٠,٨٥(استخدمنا معامل ارتباط سبيرمان وكانت النتيجة 

  
@szjÛa@pübªZ@ @
@ïãbØ¾a@ÞbaZ  مدينة الموصل.  
@ð‹“jÛa@ÞbaZ )فرد من أبناء مدينة الموصل ) ١٠٠.  
@ïãbßÛa@ÞbaZ ١/٣/٢٠١٠ – ١/١٢/٢٠٠٩.  

  
@òîöb—y⁄a@kîÛbþaZ@ @
@ïšbí‹Ûa@æŒìÛaZ@ @

  
  
  
  

  الوزن الرياضي = ور 
  تكرار احتاج إليها كثيرا  = ثك 
  تكرار احتاج إليها قليال  = قك 
  تكرار ال احتاج إليها كثيرا = لك 
  .حجم العينة= ن 
  
  

                                           
  .جامعة الموصل . كلية اآلداب / أستاذ مساعد / عبد الفتاح محمد فتحي  .د ∗

  .جامعة الموصل . كلية التربية / أستاذ مساعد / موفق حياوي  .  د
  .جامعة الموصل . كلية اآلداب / أستاذ مساعد / يوب حارث حازم أ .  د

  .جامعة الموصل . كلية اآلداب / أستاذ مساعد /   موفق ويس محمود 
 .جامعة الموصل . كلية اآلداب / مدرس / جمعة جاسم السبعاوي  .  د

 ×١٠٠ 
  ١ × لك  + ٢ × قك  + ٣ × ث      ك 

  ٣× ن 
 =ور
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@áîçbÐ¾a@‡í‡¥Z@ @
 التوتر وعدم االشباع يشعر بها فرد       حالة من "تعرف الحاجة من المنظور النفسي بأنها       

  .)١("معين وتدفعه إلى التصرف متجها نحو الهدف الذي يعتقد انه سوف يحقق له االشباع
اما المنظور االجتماعي للحاجة فهو رغبة اجتماعية قوية تنتاب الفرد وتدفعـه إلـى              

آلخرين وان سدها   تكوين عالقات اجتماعية مع الغير والتعاون معهم بغية سد الحاجة لذاته ول           
  .) ٢(يمكن من النشاط والحيوية التي يكون مردودها للصالح العام

اما تعريفنا االجرائي للحاجة فهو حالة أو وضع  يتطلع الفرد إلى تحقيقـه لنفـسه او                 
  .لغيره لتعود بالنفع عليه وان عدم تحقيقها يؤثر سلباً على حياة الفرد ومستقبله 

  .ت فقد تصنف إلى حاجات اولية وحاجات اجتماعية ويوجد اكثر من تصنيف للحاجا
@òîÛëüa@pbub¨aZ هي الحاجات الالزمة لحفظ وجود االنسان مثل الماء والملبس والمسكن .  

@òîÇbànuüa@pbub¨aZ هي التي يفرضها التطور االجتماعي مثل التعلم وتوفر وسائل النقل .  
  .ية وقد تصنف الحاجات إلى حاجات فردية وحاجات جماع

@òí†‹ÐÛa@pbub¨aZ هي الحاجات التي يقتصر نفعها على شخص واحد .  
@@@òîÇbà§a@pbub¨aZ                هي التي يرجع نفعها لعدد كبير من االفراد مثل الحاجـة إلـى االمـن 

  .والعدالة 
  : )٣(وللحاجة مجموعة من الخصائص منها

@cN  @Êbj’fiÛ@bènîÜibÓZ أي يمكن تحقيقها باستخدام وسائل مناسبة .  
@lN  íÛa@ñ‹àn¾a@ñ†bZ فكلما نجح الفرد في اشباع حاجة تظهر حاجات جديدة ذات اهمية . 

@xN  @‹àn¾a@ŠìİnÛaZكلما تقدم االنسان تطورت حاجاته . 

  
ïãbrÛa@szj¾a@ @

@†‹ÐÛaë@Éàna@µi@pbub¨aN@ @
@Éànaë@pbub¨aZ@ @

مـع ،    في البدء البد من القول بان هناك عالقة تبادلية تكاملية بـين الفـرد والمجت              
فالمجتمع الذي يفشل في اشباع االحتياجات الفردية ألعضائه سوف لن يستطيع االسـتمرار             
والبقاء في حين إذا كانت استجابة المجتمع لمتطلبات وحاجات افراده استجابة مرضية فانـه              
سوف يستمر في البقاء لمدة اطول ، فالمجتمع مجموعة من انساق فرعية وكل نسق مسؤول               
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ان أي نسق اجتماعي يمتلـك      ) بارسونز(ويعتقد العالم االجتماعي   )٤(ات معينة عن اشباع حاج  
اربع حاجات يجب ان يشبعها إذا اراد ان يستمر تمثل هذه الحاجات أربعة انساق فرعية هي                

   .)٥(سياسية واقتصادية ودافعية وتكاملية
والنفسية هي  وبالمقابل فان حاجة االنسان إلى اشباع احتياجاته االجتماعية والحيوية          

التي تدفعه إلى الحياة المشتركة وتكوين المجتمعات وإذا لم يوفر المجتمع المنـاخ المناسـب               
إلعداد األفراد وتدريبهم بما يساعد على اشباع حاجاتهم الضرورية التـي تـدعم تكـاملهم               
االجتماعي والثقافي والشخصي تعثرت عمليات تفاعلهم واضطربت عوامل تكيفهم وشـعروا           

 فاألفراد يحتاجون بالتالي إلى مجتمع منظم فالـصفات          .)٦(تراب واالنفصال عن واقعهم   باالغ
االنسانية للفرد ال تولد معه ولكنها تنمو خالل الوقت عندما يشارك االخرين تجارب الحيـاة               
في المجتمع وهذا يتم عن طريق التنشئة االجتماعية التي كانت االسرة هي المسؤولة االولى              

   .)٧(عنها
لما كان مجتمع اليوم يتعرض لموجات متالحقة من التغيرات السريعة التـي تـشمل        و

كافة نواحي الحياة االجتماعية والثقافية وفي الوقت الذي تتعـرض فيـه عمليـات التنـشئة                
والتثقيف لموجات من التأثير المكثف التي تفرضها ظـروف اتـصال المجتمـع واحتكاكـه               

دور األسرة في عملية التنشئة االجتماعية األمـر الـذي          بالثقافات االخرى فضالً عن تراجع      
ترتب عليه اتساع دائرة احتياجات االنسان لمواجهة تلك الظروف مما كان لذلك انعكاسـات              
تمثلت بتباين التوازن القائم بين حاجات االنسان االجتماعية وعمليات التفاعل فـي المجتمـع              

د والجماعات من جهة وبين نظم المجتمع       وتزايدت صور عدم التكيف والتعارض بين االفرا      
 وهذا كله يؤدي إلى عدم استقرار المجتمع واستمراره مما يتطلب بالـضرورة             )٨(وضوابطه

  .ايجاد الحلول 
فاهتمت العلوم االنسانية بموضوع الحاجة وإشباعها ومنها علم االجتماع وعلم الـنفس            

ت المجتمعات واألفراد بالدراسة    وفي اتجاه اخر برزت مؤسسات وهيئات دولية تناولت حاجا        
فعلـم  . والبحث حيث اصدرت القرارات والمشاريع والخطط الكفيلة بإشباع حاجات الشعوب       

االجتماع مثالً من خالل بحوثه لفهم واقع المجتمع والعمليات االجتماعية يساعد في السيطرة             
وجاءت التنميـة   على ظروف العصر ومتغيراته وتحقيق التوازن وإشباع حاجات اإلنسان ،           

عملية "االجتماعية احد فروع علم االجتماع لتهتم باحتياجات االفراد فهي في احدى تعريفاتها             
تغيير اجتماعي تلحق بالبناء االجتماعي ووظائفه بهدف اشباع الحاجات االجتماعية أو القـيم             



  
)١١١( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@IRYH@@Þëþa@ð†b»@L@QTSQ@ç@O@@ŠbícRPQPâ 

لعـالم والدة   ففي سبعينات القرن الماضي شـهد ا  .)٩("والمعايير التي تؤثر في سلوك االفراد    
منهج تنموي جديد يعرف بمنهج الحاجات االنسانية وقد كانت منظمة العمـل الدوليـة هـي                
المبادرة في طرح هذا المنهج وتطويره ويتلخص في ان على الحكومات واجب العمل علـى               

  .)١٠(تقديم الخدمات االساسية كالصحة والبنى التحتية وخدمات التعليم
 سية ضمت مجموعة من الخبـراء تحـت رعايـة          عقدت حلقة درا   ١٩٨٠وفي عام   

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للجامعة العربية ومعهد الدراسات االنـسانية            
التكنولوجيا من اجل االشباع الدائم للحاجات      "وبرنامج االمم المتحدة للبيئة وكان عنوان الحلقة        

من نتائج الحلقة التسليم بأهميـة إشـباع الحاجـات          و" االنسانية االساسية في المنطقة العربية    
   .)١١("األساسية بوصفها عنصراً اساسياً في استراتيجيات التنمية في المنطقة

 اصدر البرنامج االنمائي لألمم المتحدة تقـاريره الـسنوية للتنميـة            ١٩٩٠وفي عام   
المال االجتماعي  البشرية والتي تعني توسيع خيارات الناس وقدراتهم من خالل تكوين رأس            

الذي يستخدم بأكبر درجة ممكنة من العدالة لتلبية حاجات االجيال الحالية بـدون تعـريض               
وقد عقدت سنوياً مؤتمرات وكانت من أهم الموضوعات        . حاجات االجيال المستقبلية للخطر     

التي تناولتها تعزيز وحماية حقوق الديمومة لألطفال ، ضمان الحق بالعيش بمستوى صـحي          
   .) ١٢ (تعليمي الئق ، المساواة بين الرجل والمرأةو

ومثال آخر على اهتمام المنظمات والهيئات الدولية باحتياجات االفـراد ولغـرض            
قياس مستوى احوال المعيشة لسكان العالم اعتمد برنامج االمـم المتحـدة االنمـائي علـى                

لمسكن والمالبس والمياه النقية    مؤشرات الحاجات االنسانية المادية منها الحاجة إلى الطعام وا        
ووسائل التعلم والصحة وحاجات غير مادية مثل حق المشاركة والحرية االنسانية والعدالـة             

  .)١٣(االجتماعية
  

@†‹ÐÛaë@pbub¨aZ@ @
لكل فرد جملة من االحتياجات لكن طبيعة وشدة االحتياج عند الفرد تعتمـد علـى               

عة وسـطه االجتمـاعي وعلـى المـؤثرات         خصائص الفرد النفسية واالجتماعية وعلى طبي     
   .)١٤(الخارجية المحيطة به

  : )١٥(وتقسم الحاجات عند الفرد إلى مجموعتين اساسيتين
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cM@@@@òîuìÛìîÐÛa@pbub¨a@Z           وهي حاجات تصدر عن البناء االيكولوجي للكائن الحي وتـسمى 
نذ الـوالدة ومـن     بالحاجات االولية الن اشباعها يعد ضرورياً لبقاء الفرد ومعظمها توجد م          

  .امثلتها الحاجة إلى الطعام والنوم والمأوى والجنس 
lM@@@@@òîÇbànuüa@pbub¨a@Z           وهي حاجات يتعلمها الفرد من خالل التفاعل االجتماعي وتعبـر 

عن نفسها في المستلزمات االجتماعية التي يريد تحقيقها عند تفاعله مع االخرين منها الحاجة              
 . لى القبول واالعتراف االجتماعيإلى فهم االخرين والحاجة إ

مـوري  (وقد قام عدد من الباحثين بدراسة حاجات االفراد وتصنيفها منها ما قام بـه               
الحاجة إلى السيطرة ، االنـدماج ، االنجـاز ، النبـذ ،             : حيث صنفا الحاجات إلى     ) والينج

 الحاجات الفرديـة  إلى اخره ، وذكرا انه من الواضح ان تكون    ... الرعاية ، الفهم ، االبطال      
  .)١٦(عامة إال انه من الصعب التكهن بها في اوقات التغير االجتماعي

فقد وضع تسلسالً للحاجات على شكل هرم سمي بهرم ماسلو للحاجـات            ) ماسلو(اما  
: حيث تكون الحاجات االكثر اهمية عند قاعدة الهرم ورتبها من القاعدة إلى القمة كالتـالي                

، حاجات األمان الـسالمة     )التنفس ، الماء ، الطعام ، النوم ، االخراج         (الحاجات الفسيولوجية 
الجسدية ، االمن الوظيفي ، امن الموارد ، االمن االسري والصحي ، الحاجات االجتماعيـة               

تقـديرات الـذات ، الثقـة ،       (الصداقة ، العالقات االسرية ، االلفة النفسية، الحاجة للتقـدم           (
   . .)١٧()االبتكار، حل المشاكل ، تقبل الحقائق(يق الذات االحترام ، الحاجات لتحق

فقد قال ان هناك حاجات ضرورية للحياة وهي التي يـسعى الفـرد             ) اريك فروم (اما  
إلشباعها منها الحاجة إلى االنتماء االجتماعي أي االنتماء إلى الوطن ومكان العمل ، الحاجة              

ة الحيوانية ، الحاجة إلى الهوية أي التواجد مع         إلى الشموخ والتعالي أي االرتفاع فوق الطبيع      
اآلخرين حتى يبتعد عن العزلة واالغتراب ، الحاجة إلى االرتباط بالجذور ، الحاجـة إلـى                

   .)١٨(اطار مرجعي
مما سبق نقول ان تصنيف الحاجات غير موحد ويختلف باختالف آراء اصحابها وان             

  .الحاجة وليدة مجتمعها وظروف العصر 
  
ub¨a@Öa‹ÈÛa@À@pbZ@ @

إن مفهوم الحاجة دينامي ونسبي يرتبط بالزمان والمكان وما يعد حاجة اساسية ملحـة           
فالفرد كلما ازدادت تجاربه وخبراته وتعليمـه       . لفرد أو بلد ما ال يعد كذلك لفرد أو بلد اخر            
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 كل  فان حاجاته القديمة يمكن ان تتطور وتحل محلها حاجات جديدة كما تتكون لدى الفرد في              
مرحلة من مراحل نموه العضوي والنفسي حاجات حتى يتمكن من تأدية نشاطه اليومي ومـا           
يقال عن حاجات الفرد يقال عن حاجات البلد فالمرحلة والظروف التي يمـر بهـا أي بلـد                  

وعند الحديث عن العراق نجد انه      . ودرجة تخلفه أو تقدمه تخلق فيه حاجات يجب ان تشبع           
سنة ماضية مر بتغيرات كبيرة اثرت على اشباع حاجاتـه سـلباً مـن    منذ اكثر من عشرين  

  .حروب وحصار واحتالل وفيما يلي بعض االمثلة عن تدهور اشباع الحاجات في العراق 
QMêbî¾a@pbuby@ZM 

يأخذ تدهور حاجات الماء في العراق بعدين كمي ونوعي حيث ان العائلـة العراقيـة               
من اجمالي العوائل العراقية بينما وصلت      % ٧٦كثر من   تعاني من تردي في نوعية المياه أل      
من مجموع سكان المدن حيث ادى انقطـاع        %) ٧٠-٦٠(نسبة االنخفاض في كميات المياه      

التيار الكهربائي الذي رافق الحروب التي مر بها العراق وما بعدها إلى توقف عمل مصافي               
راض وادى توقف عمل مصافي الملوحة      المياه وهذا ادى بدوره إلى تلوث المياه وانتشار االم        

 ، وحسب تقرير لمنظمة     )١٩(في مشاريع الري إلى ازدياد ملوحة المياه وقلة االنتاج الزراعي           
 قد دمرت شبكة المياه ممـا ادى إلـى          ٢٠٠٣الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف فان حرب       

ست لديهم مرافـق     مليون نسمة لي   ٤,٨ كان اكثر من     ٢٠٠٠وفي عام   . فقدان وتلوث المياه    
لتصريف المياه القذرة فقنوات الصرف الصحي ونتيجة للحـصار وقلـة المـوارد الماليـة               
والموارد االولية والتدهور الكبير في خدمات البلدية وعدم التخلص من النفايـات ادى إلـى               
ضعف في خدمات الصرف الصحي نتج عنه انسداد بعض مجاري تصريف المياه وخاصـة              

   .)٢٠(يث االمطار فتطفوا المياه االسنة في الطرقاتفي فصل الشتاء ح
RMŠbàÇþaë@õbäjÛa@pbuby@ZM 

دمر القصف الجوي والمعارك االرضية واعمال الغوغاء بنايات ومـدارس ومعامـل            
ومستشفيات وبيوت كثيرة مما ادى إلى توقف العمل بها والى هجرة بعض الناس إلى اماكن               

  .إلى السكن مع اقاربهم اخرى بحثاً عن سكن آمن أو اضطروا 
SMòîz—Ûa@pbub¨a@ZM 

كان القطاع الصحي في العراق يعد من افضل االنظمة الصحية في الشرق االوسط ،              
وقد ادت حرب الخليج الثانية واستمرار الحصار االقتصادي الكثر من عقد إلى شلل النظـام               

ادامة تطوير االجهزة   الصحي وبرامج الصحة الوقائية واثرت المشاكل التي واجهت صيانة و         
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 كانت الحكومة العراقية قـادرة فقـط        ١٩٩٧الطبية كثيراً في جميع مرافق الصحة ففي عام         
من احتياجات االدوية كما ان     ) % ١٥-١٠(على سد ربع االحتياجات من االجهزة الطبية و         

تـب  الحصار الدولي الثقافي قد جمد التقدم الطبي والدورات التدريبية بسبب منع دخـول الك             
   .)٢١(والمجالت الطبية إلى العراق خالل سنوات التسعينات

TMòîÇbànuüa@pbub¨a@ZM 
انتشرت منذ بداية الحرب عمليات السلب والنهب واالختطاف والعنف بـشكل واسـع             
وتواجه السلطات صعوبات جمة في فرض القانون والنظام كما ارتفعت نسبة البطالة بنـسبة              

لناس يعملون في اطار االقتصاد غير الرسمي الذي ال يقـدم  وهناك الكثير من ا  )% ٨٠-٥٠(
أي ضمانات كما ارتفعت نسبة الذين يعملون في مجال االعمال غير المشروعة بينما الضمان            

   .)٢٢(االجتماعي في طور االنحالل والتالشي
كان هذا عرضاً لبعض احتياجات المجتمع العراقي المتدهورة اعتبرناها نماذج لعـدم            

الحاجات كما في مجاالت اخـرى متعـددة كحاجـات الكهربـاء وحاجـات النقـل                اشباع  
والمواصالت وحاجات التعليم وحاجات االمان وحاجات السياحة فضالً عن الحاجات المعنوية           

 إلى اخره من حاجات الفـرد       –كالحاجة إلى المساواة واالخالق الحميدة والشعور بالمسؤولية        
  .في العراق 
  
sÛbrÛa@szj¾a@ @

‹Çéîãbîjnüc@ñŠbànüa@wöbnã@@ @
لغرض تحقيق أهداف البحث في التعرف على احتياجات الفرد في مدينـة الموصـل              
ومن ثم ترتبيها حسب اولوياتها قمنا بعرض مجموعة من االحتياجات العامـة امـام العينـة        

ام ال  لغرض التاشير على كل حاجة ان كانوا يحتاجون الى اشباعها احتياجا كثيراً أم قلـيالً                
  . يحتاجون اليها

هذه االحتياجات العامة استقرأناها من نتائج الدارسة االستطالعية التي أجريت مـسبقا            
على عينة من أبناء المجتمع المدروس ومن خالل مالحظاتنا لواقع المدينة واحتياجات أبناءها             

ن إعطاء فكرة عن    وقبل البدء في عرض النتائج البد م      . باعتبار أن الباحثة من أبناء المدينة       
  . البيانات العامة للمبحوثين 
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c@@M  @µqìzjàÜÛ@òßbÈÛa@pbãbîjÛa@ @
  للبيانات العامة للمبحوثين ) ١(جدول 

  ٥٩-٥٠  ٤٩-٤٠  ٣٩-٣٠  ٢٩-٢٠  العمر 
  ٢١  ٣٥  ٢٦  ١٨  ك
%  ٢١  % ٣٥  %٢٦  %١٨%  

  انثى   ذكر  الجنس 
  ٤٤  ٥٦  ك
%  ٤٤  %٥٦%  

المستوى 
  التعليمي 

دراسات جامعة /معهدثانوية   ابتدائية   امية 
  عليا 

  ١٧  ٤٢  ٣٠  ٩  ٥  ك
%  ١٧  %٤٢ %٣٠  %٩  %٥%  

  
 سنة وكانت النسبة األكبر لألعمـار       ٦٠-٢٠ انحصرت أعمار المبحوثين ما بين       /العمر

 سنة وهذا يدل علـى أن أفـراد         ٣٩-٣٠ سنة ثم تلتها األعمار ما بين        ٤٩-٤٠ما بين   
  . الحقيقية لهم ولعوائهم العينة في عمر ما يمكنهم من معرفة احتياجاتهم 

وهذا يدل على تنوع    % ٤٤بينما كانت نسبة اإلناث       % ٥٦ كانت نسبة الذكور     /الجنس  
  . أفراد العينة ، فالحاجات العامة هي حاجات مطلوبة لجميع أفراد المجتمع ذكورا وإناثاً 

 كـان    ضمت العينة جميع المستويات التعليمية وبنسب متفاوتة وقد        /المستوى التعليمي   
المستوى الجامعي والمعهد محتال النسبة األعلى تبعها المستوى الثانوي بما يعكس واقع            
المجتمع علما انه كلما زاد المستوى التعليمي للفرد  وثقافته اتـسعت مداركـه وازدادت               

  . احتياجاته وتنوعت 
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l@OÝ–ì¾a@òäí‡ß@õbäia@pbubînya@ @
   حسب االولوية٢٠١٠وصل عام احتياجات ابناء مدينة الم ) ٢( جدول 

  ت
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  ١  ٩٥،٣  ١  ١٢  ٨٧  االهتمام بنظافة مدينتي  ورفع االنقاض عنها  ١
  ١  ٩٥،٣  ٦  ١٧  ٧٦  اعادة تنظيم شبكة المجاري في مدينتي  ٢
  ٢  ٩٤  ٦  ٦  ٨٨  يتي ومكان عمليكهرباء مستمر في ب  ٣
رفع الحواجز الكونكريتيـة وفـتح الطرقـات          ٤

  المغلقة
٣  ٩٣  ٢  ١٢  ٨٦  

  ٤  ٩٢،٧  ٥  ١٢  ٨٣  مياه كافية ونقية وخالية من العكورة  ٥
  ٤  ٩٢،٧  ٣  ١٦  ٨١  توفر مؤسسات طبية مدربة وكفوءة  ٦
  ٥  ٩٢  ٦  ١٢  ٨٢  التعايش السلمي بين ابناء مدينتي  ٧
  ٦  ٩١،٧  ٦  ١٣  ٨١  يدة بين ابناء مدينتينشر االخالق الحم  ٨
  ٧  ٩١  ٦  ١٥  ٧٩  اعمار مدينتي واعادة تاهيل البنايات المدمرة  ٩
التنقل داخل مدينتي دون خوف من االنفجارات         ١٠

  والطلقات النارية
٧  ٩١  ٧  ١٣  ٨٠  

  ٧  ٩١  ٤  ١٩  ٧٧  سلطة محلية قوية  ١١
الشعور بالمسؤولية وحسن التصرف بين ابنـاء         ١٢

  مدينتي
٨  ٩٠  ٦  ١٨  ٧٦  

  ٩  ٨٩،٧  ٦  ١٩  ٧٥  المساواة مع االخرين في الحقوق  ١٣
  ٩  ٨٩،٧  ٥  ٢١  ٧٤  توفير مؤسسات تعليمية كفوءة ومدربة   ١٤
  ١٠  ٨٩،٣  ٥  ٢٢  ٧٣  رفع المظاهر العسكرية داخل مدينتي  ١٥
توفير فرص عمل والقضاء على البطالـة فـي           ١٦

  مدينتي
١١  ٨٨,٣ ١٠  ١٥  ٧٥  

 الى كافة مرافق الحياة في      دخول التقنية الحديثة    ١٧
  مدينتي

١٢  ٨٧،٧  ٥  ٢٧  ٦٨  

  ١٣  ٨٧  ٥  ٢٩  ٦٦  تشجير المدينة واقامة الحدائق العامة  ١٨
  ١٤  ٨٦ ١٢  ١٨  ٧٠  سكن يالئمني واسرتي  ١٩
  ١٤  ٨٦  ٨  ٢٦  ٦٦  توفير مناطق ترفيهية في مدينتي   ٢٠
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  ١٥  ٨٥ ١٢  ٢١  ٦٧  تخفيف الروتين في الدوائر الحكومية  ٢١
  ١٦  ٨٤،٧ ١١  ٢٤  ٦٥   سريعة وحديثةخدمات نقل  ٢٢
  ١٧  ٨٤،٣ ١٠  ٢٧  ٦٣  تطبيق االنظمة المرورية العالمية  ٢٣
  ١٨  ٨١،٧ ١٠  ٣٥  ٥٥  اسواق عصرية موزعة على عموم المدينة  ٢٤
  ١٩  ٨٠ ١٦  ٢٨  ٥٦  االهتمام بتراث مدينتي   ٢٥
  ٢٠  ٧٨،٣ ٢٠  ٢٥  ٥٥  دخل اضافي لمعيشة اسرتي  ٢٦
  ٢١  ٧٧ ١٤  ٤١  ٤٥  السفر الى اماكن سياحية  ٢٧
  ٢٢  ٧٤ ١٨  ٤٢  ٤٠  حرية التعبير وتطبيق الديمقراطية  ٢٨
  ٢٣  ٦٦،٧ ٢٨  ٤٤  ٢٨  االهتمام بالواقع الرياضي في المدينة  ٢٩
  

 قمنا باعطـاء وزن     ٢٠١٠بعد الحصول على اجابات المبحوثين عن احتياجاتهم عام         
ال (الجابـة  ) ١(يال ووزن الجابة احتياج اليها قل) ٢(ووزن ) احتياج اليها كثيرا  (الجابة  ) ٣(

وبعد استخراج الوزن الرياضي الجابات كل فقرة حصلنا على الترتيب المبـين            ) احتاج اليها 
في الجدول اعاله والذي يعكس اولى الحاجات في االهمية حيث تبين ان افراد مجتمع مدينة               

ماديـة  الموصل متعطشين الى اشباع احتياجاتهم وبشكل كبير سواء اكانت حاجات خدميـة             
ملموسة أم حاجات معنوية غير ملموسة ، فاذا عرفنا ان أعلى وزن يمكن ان تحصل عليـه                 

واقل وزن ) احتاج اليها كثيرا  (في حال إجابة  كل أفراد العينة على اختبار          ) ١٠٠(للفقرة هو   
ال احتـاج   (في حال اجابة كل افراد العينة على اختيـار          ) ٣٣,٣(يمكن ان نحصل عليه هو      

ومعظم االوزان التي حصلنا عليها هي اوزان اعلى        ) ٦٧(توسط هذين الرقمين هو     وم) اليها
  . من المعدل بكثير مما يؤكد الحاجة الشديدة لتلك االحتياجات 

االهتمام بنظافـة   (اما ترتيبها حسب االولوية فكانت المرتبة  االولى مناصفة بين فقرة            
فمعظم شـوارع   ) بكة المجاري في المدينة   اعادة تنظيم ش  (وبين  ) المدينة ورفع االنقاض عنها   

المدينة واحيائها واسواقها مليئة باالوساخ والمخلفات ، وبالرغم من قيـام بلديـة الموصـل               
برفعها اال ان عملها غير كاف حيث ان رفع االوساخ يكون في فترات متباعدة مما يزيد من                 

 المعارك والحروب واالعمال    تراكم تلك النفايات ناهيك عن االنقاض المتروكة والتي خلفتها        
الغوغائية في المدينة والتي بقيت في المدينة دون رفع مما شوه شكل المدينة وجمالها وجعلها               
اشبه ما تكون  ببقعة مهجروة على الرغم من انها مدينة عامرة بالـسكان ، هـذه الظـاهرة             

با ام شيخا على حـد      العامة يشكو منها كل فرد في المدينة رجال كان ام امراة ، طفال ام شا              
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اما شبكة المجاري في المدينة فهي شبكة قديمة وتعمل بطاقة ال تكفـي السـتيعاب               . سواء  
الكثافة السكانية المتزايدة في المدنية فضال عن جهل بعض االفراد وقيامهم برمي النفايـات              

دينـة  فيها مما يؤدي الى انسدادها ، هذا كله يتطلب اعادة تنظيم لشبكة المجـاري فـي الم                
وبخاصة المناطق التي تعاني من طفح لتلك المجاري باستمرار مما يرهق ويـزعج ابنـاء               

  . المدينة وياملون في ايجاد الحل 
وقد جاء في المرتبة الثانية من االهمية الحاجة الى الكهرباء المستمر في البيت ومكان              

لوطني واعتمـاد  االهـالي   العمل  حيث يعاني ابناء المدينة من االنقطاع المستمر للكهرباء ا         
على المولدات الكبيرة  او الصغيرة  التي ترهق كاهل ابناء المدنية ماديـا وكـذلك قـد ال                   

  . يستطيعون تشغيل االجهزة الكهربائية ذات الطاقة العالية مما يوقف عمل الكثير 
 اما الحاجة الثالثة في االهمية فقد كانت لرفع الحواجز الكونكريتية وفـتح الطرقـات             
المغلقة فضالً عن اوساخ المدينة وانقاضها التي يعاني منها أبناء المدينـة وبـسبب تـردي                
الوضع االمني والحاجة لحماية المنشآت المهمة من وضع الحواجز الكونكريتية التـي تـسد              
الطرق وتمنع مرور السيارات مما يضطر ابناء المدينة الى اطالة الزمن من اجل الوصـول               

او قضاء حاجاتهم بدل من اختصار الوقت حيث يبحث ابناء المدينة عـن             الى اماكن عملهم    
طرق اخرى بديلة عن الطريق المغلق وهذا يخلق نوعا من الضجر والتذمر والشعور بفقـد               

ويمكن متابعة تسلسل  تلك الحاجـات       . الحرية مما يخلق حاجة او رغبة لرفع تلك الحواجز          
اقل حاجات يحتاجها ابناء المدينة وهي االهتمـام        من خالل الجدول السابق الى ان نصل الى         

بالجانب الرياضي في المدينة حيث ان الرياضة تعاني من االهمال والقصور فـي فعالياتهـا     
حالها حال بقية المجاالت واالنشطة التي تعاني من االهمال ، وانخفاض وزنها يعود الى ان               

متساو فضال عن ان للكثيـر مـن ابنـاء          االهتمام بالرياضة ال يكون عند جميع افراد العينة         
المجتمع احتياجات مهمة اكثر من احتياجهم الى الرياضة وهذا يفسر ايضا الـوزن القليـل               
قياسا باالوزان االخرى لفقرة الحاجة الى السفر الى اماكن سياحية والحاجة الى حرية التعبير            

مجتمعات اخرى ومجتمعنـا    وتطبيق الديمقراطية على الرغم من اهمية تلك الحاجات الفراد          
ايضا واهتمام الدول والمنظمات باشباع تلك الحاجات لكن ما ينطبق علينا قد ال ينطبق على               

  . غيرنا 
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@szjÛa@pbubnäna@Z  
مما سبق يمكن القول ان ابناء مدينة الموصل يحتاجون وبشكل كبير الى مـن يـشبع                

مية كالماء والكهربـاء والمجـاري      حاجاتهم المتعددة وبدرجة كبيرة سواء أكانت حاجات خد       
والنظافة والنقل واعمار المدينة واعادة تاهيل البنايات المدمرة وتشجير المدينة ، أم حاجـات              
امنية  سياسية كالحاجة الى سلطة محلية قوية والتعايش السلمي بين افـراد المدينـة ورفـع                 

فجارات والطلقات النارية ،    المظاهر العسكرية عنها والتنقل داخل المدينة دون خوف من االن         
او حاجات ترفيهية مثل توفير مناطق ترفيهية داخل المدينة او السفر الى االماكن السياحية ،               
وحاجات اقتصادية مثل  توفير فرص للعمل وتوفير دخول اضافية لمعيشة االسرة ، وحاجات              

ة موزعـة   عصرية اخرى مثل توفير مؤسسات طبية وتعليمية كفوءة واقامة اسواق عـصري           
على عموم المدينة فضال عن دخول التقنية الحديثة الى كافة مرافق الحياة وتخفيف الروتين ،               
واخيرا الحاجات المعنوية مثل الشعور بالمساواة ونشر االخالق الحميـدة وحريـة التعبيـر              
والديمقراطية والحاجة الى  الشعور بالمسؤولية وحسن التصرف وكـذلك االهتمـام بتـراث              

  . ة المدين
 لدى ابناء المدينة يدل على قصور واضح من         ٢٠١٠ان وجود هذه الحاجات في عام       

قبل اجهزة الدولة ومؤسساتها في خدمة ابناء المدينة ويدل ايضا على تخلف المدينة مقارنـة               
ببقية  دول العالم التي فيها اشباع لعدد كبير من احتياجاتنا أنفة الذكر غير المشعبة او التـي                  

  . في الماضي وفقدناها في الحاضر بسبب ظروف بلدنا ومدينة الموصل إحدى مدنهاشبعناها
   

@pbî–ìnÛaZ@ @
  . وضع هذه االولويات بعين االعتبار عند وضع الخطط المستقبلية لمدينة الموصل  -١
تخصيص ميزانية لسد كل حاجة مع تخصيص القسم االكبر من الميزانية للحاجات التي              -٢

 . تحتل التسلسالت االولى 

ضرورة االستفادة من تجارب الدول االخرى في النهوض والتنمية والتي مرت بظروف             -٣
 . مشابهة  لظروف مجتمعنا 

مراقبة ومحاسبة المقصرين في العمل وبخاصة في المجال الخدمي لما فيه من اضـرار               -٤
 . بمصالح المواطنين في حال تقصيرهم 
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لـة التقليـل  مـن المظـاهر         استمرار العمل على تخفيف العنف داخل المدينة ومحاو        -٥
 . العسكرية وفتح الطرقات 

االهتمام بالتطبيق الفعلي لمبادئ المساواة والحرية والديمقراطيـة واالخـالق الحميـدة        -٦
 . وعدم حصرها بالشعارات والكالم النظري 

  
@”ßaìaZ@ @

   ٣٠١ص ، ١٩٧٩محمد عاطف غيث ، قاموس علم االجتماع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ) ١(
 ،  ١٩٩٣فادية عمر الجوالني ، مبادئ علم االجتماع ، مؤسسة الشباب الجامعية ، االسكندرية ،               ) ٢(

  .٤٧٩ص
(3) ar.wikipedia.org 

 ،  ١٩٨١ ، دار المعارف ، القاهرة ،        ٥محمد الجوهري وآخرون ، مقدمة في علم االجتماع ، ط         ) ٤(
  .١٦٣ص

معاصر ، دار الشروق للنـشر والتوزيـع ، عمـان ،            معن خليل العمر ، معجم علم االجمتاع ال       ) ٥(
   .٣١٠-٣٠٩ ، ص٢٠٠٠

  .٤٨٠فادية عمر الجوالني ، مصدر سابق ، ص) ٦(
 ،  ١٩٨٢سناء الخولي ، مدخل إلى علم االجتماع ، دار المعرفـة الجامعيـة ، االسـكندرية ،                  ) ٧(

   .١٣٠ص
   .٤٨٠فادية عمر الجوالني ، مصدر سابق ، ص) ٨(
قدم ، مقومات التنمية االجتماعية وتحدياتها ، معهد االنماء العربـي ، طـرابلس ،               مها سهيل الم  ) ٩(

   .٩٨ ، ص١٩٧٨
االطار المفاهيمي المستخدم في قياس عمليات التنمية البشرية المـستدامة          "صالح عبد الحسن ،     ) ١٠(

الحكمـة ،   ، دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي ، بيت            " وتحديد مستوياتها 
   .٧٧ ، ص٢٠٠٠بغداد ، 

عبـد  : ترجمـة   : حاجات اإلنسان األساسية في الوطن العربي ، برنامج األمم المتحدة للبيئة            ) ١١(
 ،  ١٩٩٠السالم رضوان ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويـت ، حزيـران ،                

   .١١ص
، دراسـات فـي التنميـة       " نمية البشرية حقوق اإلنسان كمرجعية مفاهيمية للت    "باسيل يوسف ،    ) ١٢(

   .٥٨البشرية ، مصدر سابق ، ص
(13) www.moqatel.com/openthare.head?dsc_oithtm 
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 ١٩٩٩احسان محمد الحسن ، موسوعة علم االجتماع ، الدار العربية للموسوعات ، بيروت ،               ) ١٤(
  .٢٨، ص

   .٣٠١محمد عاطف غيث ، قاموس علم االجتماع ، مصدر سابق ، ص) ١٥(
غريب محمد سيد احمد ،     : نوبل تيمز ، علم االجتماع ودراسة المشكالت االجتماعية ، ترجمة           ) ١٦(

   .١٤ ، ص١٩٨١دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، 
(17) ar.wikipedia,org/wiki.1%d8.%ad=%a7%d8.%ac.d8.%a9 

معة الموصل رسالة ماجستير غير     خالدة عبد الوهاب البجاري ، الحاجات النفسية لدى طلبة جا         ) ١٨(
   .٣٤ ، ص٢٠٠٠منشورة في علم النفس التربوي ، جامعة الموصل ، 

تردي خدمات البنية التحتية في مدينة الموصل وانعكاسـاتها علـى التنميـة             "مرح مؤيد حسن    ) ١٩(
 ، تـشرين    ٨ ، ج    ٤، مجلة ابحاث كلية التربية االساسية ، جامعة الموصل ، عدد            " االجتماعية

  .٤٢٨، ص٢٠٠٩األول، 
   .٤٢٩المصدر نفسه ، ص) ٢٠(
، احتالل العراق ، األهداف     " التأثيرات البيئية والصحية للحرب على العراق     "كاظم المقدادي ،    ) ٢١(

   .٢١٢ ، ص٢٠٠٤، النتائج ، المستقبل ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
   .٢١٤المصدر نفسه ، ص) ٢٢(
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Ý–ì¾a@òÈßbu@À@†b’Š⁄a@ÉÓaëM@òîãa‡îß@òaŠ†@ @
@ @

ðëbÈjÛa@ábu@õbäç*  

  
szjÛa@˜ƒÜßZ@ @

يهدف البحث إلى التعرف على واقع اإلرشاد لطلبة جامعة الموصـل مـن خـالل               
مبحوث، ومن أهم نتائج البحث    ) ١٠٠(إجراء دراسة ميدانية عن عينة من طلبة الجامعة بلغة          

  .مام بموضوع اإلرشاد في جامعة الموصلقلة االهت
 

Directing status in mosul university  
Field study  

Abstract: 
 
The research aims to identify the reality of guidance for students at the 
University of Mosul during a field study of a sample of university 
students in a language (100) Quested, and most important results of 
research lack of attention to the subject of counseling at the University 
of Mosul. 
 
 

òß‡Ô¾aZM@ @
يحظى موضوع اإلرشاد بعناية واهتمام كبيرين من قبل بعض الدول من خالل مـا              

 وتوجيههم الوجهة الصحيحة لتضمن لهم حيـاة        تقدمه من جهود كثيفة من اجل رعاية طلبتها       
دراسية مناسبة مهما كلفها ذلك العمل من وقت وجهد ، إيماناً مـنهم بـأن لهـذه الخـدمات                   

وطلبة جامعة الموصل   . اإلرشادية دورها الفاعل في خلق التكيف النفسي واالجتماعي لطلبتها        
 ويرشدهم ويـوجههم الوجهـة      أسوة بطلبة الدول األخرى بحاجة إلى من يقدم لهم المساعدة         

فرعاية الطلبة واالهتمام بهم أمر موضوعي ألنهم يمثلون واحدة مـن الـشرائح             ، الصحيحة  
االجتماعية المهمة في المجتمع إلى جانب ذلك فهم يشكلون دعامة رئيسة في بناء المجتمـع               

                                           
 مدرس مساعد ، مركز دراسات الموصل *
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مـل  وتقدمه لذا وجب االهتمام بالعمل اإلرشادي وجعله عنصراً هاماً ضـمن عناصـر الع             
التربوي ، فضال عن أن تقديم الخدمات اإلرشادية لهم حقا من حقوقهم المشروعة وضرورة              

  . إنسانية اجتماعية في الوقت نفسه
فالفرد خالل مراحل حياته المختلفة ومنها المرحلة الجامعية تواكبـه العديـد مـن              

ذه المشكالت  المشكالت والعقبات فنجد من الضروري إيجاد صيغ ذات فعالية الحتواء مثل ه           
وهذه مهمة تقع على عاتق المسؤولية التربوية والتي جزء من مهامها التخفيف وحل مـشاكل     

الخ، ومساعدته على تجاوزها    ... الطلبة سواء كانت نفسيا أو اجتماعياً أو عاطفياً أو دراسياً           
ها عمليـة   من خالل إتباع األساليب اإلرشادية المالئمة وبهذا فقد تغيرت مهمة الكلية من كون            

تلقين وحفظ ونقل التراث إلى االهتمام بسلوك الطالب ومشاكله وشخصيته واتجاهاته وهـي             
  .غاية في األهمية ألنهم يمثلون مخرجات أساسية لهم دورهم الفاعل في بناء المجتمع وتقدمه

لذا ينبغي توجيه العناية والرعاية للطلبة والتصدي لمشكالتهم وإرشادهم نظراً لتعقد           
ة االجتماعية وتزايد أعباء الطلبة نتيجة الظروف الحالية التي نمر بها إلى جانب تزايـد               الحيا

أعداد الطلبة، فمثل هذه األمور تحتاج إلى ممارسة اإلرشاد واألخذ به بجديـة كبيـرة فـي                 
جامعتنا ألنه يمثل نجاحاً تربوياً كبيراً خصوصاً وان الخدمات اإلرشادية المقدمة تعد خدمات             

وعالجية في آن واحد فضال عن كونها إحدى المحاور واألهداف األساسية التي تنادي             وقائية  
  .بها التربية الحديثة

تضمن البحث أربعة مباحث، عني األول باإلطار المنهجي للبحث، أمـا المبحـث             
الثاني فقد تناول نشأة اإلرشاد، في حين تناول المبحث الثالث أهمية اإلرشاد الجـامعي، أمـا       

الرابع خصص لغرض عرض وتحليل النتائج الخاصة بالبحث وكـذلك التوصـيات            المبحث  
  .والمقترحات

Þëþa@szj¾a@ @
szjÜÛ@ïvèä¾a@Šb ⁄a  

szjÛa@òÜØ“ß@‡í‡¥ZM@@ @
يحتل اإلرشاد دورا حيويا مهما في العملية التربوية إذ بدونه ال يمكـن أن تـستقيم                

 لعملة واحدة فال يمكن عزل احدهما عن        العملية التعليمية بشكلها الصحيح فهما يمثالن وجهين      
اآلخر فكل واحد يكمل اآلخر ، لذا يعد اإلرشاد سمة من السمات األساسية للـنظم التربويـة                 
وذلك من خالل الخدمات التي يقدمها لعالج العديد من المشاكل من خالل المتابعة ومعرفـة               
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ناسبة لمشكالتهم وفي جامعة    ظروف الطلبة المختلفة المحيطة بهم فضال عن إيجاد الحلول الم         
الموصل حيث يشكل طلبتها مصدر االستمرارية والحيوية والتي يربو على آالف الطلبة فهم             
بال شك يعانون العديد من المشكالت والعقبات المتنوعة التي تفرزهـا المرحلـة الجامعيـة               

بغي توجيه  بوصفها مرحلة على مفترق الطريق بين مراهقة متأخرة ومرحلة الرشد، ولذلك ين           
العناية واالهتمام بأحوالهم الدراسية وأوضاعهم االجتماعية واالقتصادية وهذا االهتمام يبـرز           
لنا الدور المهم للخدمات اإلرشادية المكملة للخدمات التعليمية التي يتلقاها الطالب في الجامعة             

جاوز وحل  حيث تنصب مهمة هذه الخدمات من خالل قيام المرشد في مساعدة الطلبة على ت             
  .مشكالتهم 

من هنا جاءت فكرة بحثنا هذه لتسليط الضوء على واقع العملية اإلرشادية في أروقة              
  . جامعة الموصل 

@ @
szjÛa@Ò‡çZM@ @

   -:يهدف البحث الحالي إلى ما يلي
  .التعرف على واقع اإلرشاد لطلبة جامعة الموصل

@szjÛa@òîàçcZM@ @
   -:تكمن أهمية البحث فيما يأتي 

حلة الشباب الجامعي مرحلة أساسية وبالغة األهمية فهم يمثلـون ثـروة األمـة               تعد مر  -١
ومستقبلها وعلى عاتقهم تقع مسؤولية النهوض بالمجتمع نحو األفضل، لذا تعد رعايتهم            
من األمور المسلم بها من خالل إعدادهم وتوجيههم واالهتمام بمشكالتهم سواء أكانـت             

فسية وذلك من خالل قيام الجامعة بوصفها واحدة من         دراسية، اقتصادية، اجتماعية، أم ن    
 عن توجيه وإعداد الطلبة وتحصينهم وإرشادهم بالـشكل         ةالمؤسسات التربوية المسؤول  

  .الصحيح
 إن نتائج هذا البحث يمكن أن تعطي المسوغات للمسؤولين والمختـصين فـي الجامعـة       -٢

عن موضوع اإلرشاد ، وذلك     إلعادة النظر في األنظمة والخطط والتعليمات الموضوعة        
من خالل إعطائهم تصور عن واقع اإلرشاد في جامعة الموصل حتى يتسنى لهم العمل              
على وضع البرامج والخطط الجادة والساعية إلى تحسين الواقع اإلرشادي للطلبة فـي             

  .الجامعة بما يخدم العملية التعليمية
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énîvèäßë@szjÛa@ÊìãZM@@ @
وصفية التحليلية، فقد تم من خالله وصـف وتحليـل          يعد هذا البحث من البحوث ال     

المجتمع المدروس واعتمدت الباحثة منهج المسح االجتماعي بطريقة العينة منهجـا للبحـث             
  . الحالي 

szjÛa@òäîÇZM@ @
مبحـوث،  ) ١٠٠(حاولت الباحثة أن تكون العينة المختارة عرضياً والتي بلغـت           

 األعداد الكبيرة من الطلبة والمتعددة األقسام، أمـا         فاألعداد الكبيرة للعينة تقابل الكليات ذات     
  .األعداد الصغيرة للعينة تقابل الكليات ذات األعداد األقل من الطلبة واألقسام 

szjÛa@paë†cZM@@ @
لجأت الباحثة إلى االستعانة باالستبيان كأداة رئيسة لجمع المعلومات، إذ وضـعت            

  . ذوي االختصاص لتقويمه ∗عة من الخبراءفقراته بالشكل النهائي بعد أن عرض على مجمو
szjÛa@pübªZM@ @

  . مبحوث من طلبة الجامعة) ١٠٠(ينحصر المجال البشري للبحث من 
  . انحصر المجال المكاني للبحث في جامعة الموصل 

  . ١/٣/٢٠١٠  إلى ١٢/٢٠٠٩/ ١امتدت الفترة الزمنية للبحث من 
áîçbÐ¾aë@pbzÜİ—¾a@‡í‡¥ZM@@ @

†b’Š⁄aZM@ @
ظر إلى اإلرشاد على انه عملية تربوية تعليمية لقواعد سلوكية ومفاهيم أخالقيـة             ين

  .)١(يؤدي تعلمها إلى تغيير في شخصية الطالب وسلوكه وعالقاته االجتماعية 
ويعرف أيضا على انه عملية ديناميكية هادفة بين فردين، تتنوع أساليبهما تبعا لحاجة الطالب              

ركة المتبادلة بين المرشد والطالب ومساعدة الطالب على تقريـر          وما يميز هذه العالقة المشا    
  .)٢(المصير وفهم الذات

                                           
  .داب، جامعة الموصل عبد الفتاح محمد فتحي ، أستاذ مساعد ، كلية اآل-١ ∗
  . خليل محمد الخالدي، أستاذ مساعد ، كلية اآلداب، جامعة الموصل-٢
  . شفيق إبراهيم صالح ، أستاذ مساعد ، كلية اآلداب، جامعة الموصل-٣
  .أستاذ مساعد ، كلية اآلداب ، جامعة الموصل،  موفق ويسي محمود-٤
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 عبارة عن مجموعة من الخدمات التـي يقـدمها المرشـد            -:أما تعريفنا اإلجرائي لإلرشاد     
للطالب عن طريق الجلسات اإلرشادية لغرض إيجاد الحلول المناسبة للمشكالت التي تعترض            

  .طريقه
⁄a@òîÜàÈÛëïmŁb×@ïèÏ@ñ†‡Èn¾a@bèjîÛbc@†b’ŠZM@@ @

üëc@Zð†‹ÐÛa@†b’Š⁄a@ZIndividual Counseling  @ @
هو إرشاد عميل واحد وجها لوجه في مقابلة تجري في مكان خـاص يـستمع فيهـا                 
المرشد ويحاول فهم المسترشد ومعرفة ما يمكن تغييره في سلوكه بطريقة وبأخرى ويتطلب             

  .المقابلة الثقة والشعور بالتقبل المتبادل واالطمئنان والتسامح  اإلرشاد الفردي أن تسود جو 
bîãbq@ZïÇbà§a@†b’Š⁄a@ZGroup Counseling @@ @

هو إرشاد عدد من األفراد ممن تتشابه مشكالتهم واضطراباتهم معاً فـي جماعـات              
 صغيرة مثل مجموعة إرشادية أو فصل دراسي ، وقد تكون المشاكل التي يعاني منها أفـراد               
المجموعة مشاكل مستمرة أو مؤقتة ، فيكون اإلرشاد وسيلة لحلها في إطار العالقة المهنيـة               

  . )٣(القائمة بين المرشد وجماعة المسترشدين
brÛbq@Z‹’bj¾a@†b’Š⁄a@ZDirective Counseling @ @

هو اإلرشاد المتمركز حول المرشد الذي يقدم المساعدة والنـصح مباشـرة وينـاقش              
دم الحلول الجاهزة ويعلَم المسترشد ويخطط له في ضوء علمـه وخبرتـه ألن              القرارات ويق 

  .المسترشد تنقصه المعلومات في حل مشكالته
bÈiaŠ@Z‹’bj¾a@Ë@†b’Š⁄a@ZNon-Directive Counseling@ @

المرشد وفقا لهذه الطريقة يؤكد اتجاهه لتقبل المسترشد ورغبته فـي تفهـم سـلوكه               
عين المسترشد ويسمح للمسترشد بالتعبير عن شعوره وال يتـدخل          ويحاول أن يرى المشكلة ب    

  . )٤(المرشد في إصدار حكم على ذلك أو إجبار المسترشد على الكالم
bßb‚@ZðŠbîn‚üa@†b’Š⁄a@ZSelective Counseling @ @

هي طريقة اختيارية توفيقية بين طرق اإلرشاد المختلفة به بما يناسب ظروف المرشد             
مشكلة والعملية اإلرشادية بصورة عامة ، فقد يجمع المرشدين بين عدة طرق            والمسترشد وال 

  .)٥(إرشادية ويختار من كل طريقة ما يناسب مشكلة المسترشد
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أما عن أنواع اإلرشاد فهنالك عدة أنواع تتمثل باإلرشاد التربوي والـديني والمهنـي              
ال وإرشاد الكبار وإرشاد    والنفسي واألسري واالجتماعي واألخالقي والصحي وإرشاد األطف      

  .الشباب 
  

ïãbrÛa@szj¾a@ @
üëc@Z†b’Š⁄a@ñd“ã@ @

ويرى البعض  " بأرسطو وأفالطون   " ترجع نشأة اإلرشاد إلى الفلسفة اإلغريقية متمثلة        
وخالل القـرون   ) لوك وبيركلي وهوم  (اآلخر انه يرجع إلى فالسفة المدارس االنكليزية مثل         

لى المجال الديني الذي كانت تتواله المؤسسات الدينية مـن          السابقة اقتصر مفهوم اإلرشاد ع    
مساجد وكنائس وغيرها ، لذا فانه كان محدودا يتركز على جانب واحد من جوانب شخصية               

  . )٦(اإلنسان وتقويمها
رسالته عـن   ) ١٩١٤ عام   keleeكيلي  (لقد بدأت حركة اإلرشاد التربوي عندما نشر        

ن بجامعة كولومبيا وكان هدف اإلرشاد في نظره مـساعدة          اإلرشاد التربوي في كلية المعلمي    
الـذي  ) قانون اسـيته  ( نشر   ١٩١٩الطالب على اختيار نوع الدراسة المالئمة له ، وفي عام           

 تولـت   ١٩٢١وفـي عـام     ، ساعد على نمو وتطور ميدان التوجيه المهني في المـدارس           
ميذ في المدارس المختلفة بـصورة      السلطات التربوية في انكلترا مهمة التوجيه واإلرشاد للتال       

رسمية، إذ أنشأ المعهد القومي لعلم النفس الصناعي لتقديم المساعدات الفردية فيمـا يتعلـق               
  .)٧(بالمهن

وفي مطلع القرن العشرين أيضا بدأ التوجيه المهني في السويد حيـث كـان موجهـاً                
  .لمدرسة االبتدائية للشباب وخصص نشاطه األساسي لألحداث الذين هم على وشك مغادرة ا

وفي نهاية األربعينات وبداية الخمسينات شهد العالم مولد علم الـنفس اإلرشـادي             
وكان المهني يمثل القوة الدافعة األولى لإلرشاد ، إذا تركز اهتمام اإلرشاد في تلـك الفتـرة                 

بـرت  على تنمية الجوانب االيجابية في نمو اإلنسان عن طريق تنمية القوة في سلوكه، واعت             
  .الستينات مرحلة تحديد الهوية في تطوير اإلرشاد 

وفي عقود السبعينات والثمانينات استمرت محاوالت الوصول إلى تعريـف أفـضل            
) Evyايفـي   (لإلرشاد وتحديد أدق لدور المرشد وتبلور الدور اإلنمائي لإلرشاد في تقريـر             

، أما  )٨(ر التي يقوم بها المرشد    الذي حاول الجمع بين عدة تقارير للشؤون المهنية حول األدوا         
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في الدول العربية فقد أصبحت الحاجة إلى التوجيه واإلرشاد حاجة ملحة نتيجـة التغيـرات               
االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي حدثت في المجتمع العربي ، حيث اتجه العرب نحو             

ت التي طرأت علـى     التصنيع واقتباس األساليب الغربية، فمن مظاهر هذه التغيرات التحوال        
المجتمع العربي وهي االنتقال من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي والحياة المدنيـة             
المعقدة وتفكك العالقات اإلنسانية البسيطة بين األفراد والتغير في القيم واالتجاهات وضـعف     

 من مشكلة إلـى   الثقة بالنفس من خالل العزلة التي يعاني منها األفراد وأصبح كل فرد يعاني            
جانب عدم تدخل اآلخرين بذلك، فضال عن مشاكل اآلخرين في ظل هذه المجتمعـات ومـن     
ضمنها قطاع الطلبة فهم بحاجة إلى من يستمع إلى مشاكلهم ويقاسمهم أحـزانهم وأفـراحهم               
لذلك بدأ االهتمام بمشكالت الطلبة نتيجة للتغيرات التي طرأت على األسرة في ظل األوضاع              

ة الصناعية وابتعاد األم واألب عن المنزل وانشغال األسرة في تهيئة متطلبات الحيـاة              الجديد
المعاشية وظروفها، فأصبح من الصعب على الوالدين متابعة أمور أبنـائهم علـى الوجـه                
األكمل، لذا فأصبحت األسرة وفقا لتلك األوضاع تحتاج إلـى مـن يـساعدها ويقـدم لهـا                  

 اإلرشادية في المؤسسات التربوية ومنها الجامعة وذلك لالهتمام         ، ومنها الخدمات    )٩(الخدمات
بشخصية الطالب ومساعدته لحل ما يواجهه من مشكالت ، لذا حاولت بعض األقطار إدخال              

، وتعد  )١٠(خدمات اإلرشاد ضمن برامجها كعملية تربوية متممه للجوانب المعرفية والتعليمية         
ت خدمات التوجيه في وزارة التربية والتعليم حيـث         مصر من أوائل الدول العربية التي طبق      

ظهرت حركة اإلرشاد فيها منذ عقود الثالثينات، إذ تم تقديم الخدمات اإلرشادية فـي إطـار                
خدمات علم النفس العالجي، ويقوم جهاز الخدمة االجتماعية باإلشـراف علـى الخـدمات              

 في أوائل الخمسينات من خالل      المتوفرة للطالب، وفي لبنان ظهرت حركة التوجيه واإلرشاد       
الدورات التدريبية للمعلمين، وفي أوائل السبعينات ادخل التوجيه ضمن برنامج إعداد معلمي            

مركـزاً  ) ٤٦(التعليم الثانوي في كلية التربية بالجامعة اللبنانية ، أما في الجزائر فقد أقـيم               
 العربية السورية كانت بدايات     للتوجيه واإلرشاد موزعة على المدن الجزائرية، وفي المملكة       

، إذ قُدم على شكل إشراف على النواحي االجتماعية وعمليـة التكيـف             ١٩٥٤اإلرشاد عام   
، أما في األردن فقد بدأ التوجيه واإلرشاد كمحاولة أولية في جامعة            )١١(للحياة داخل المدرسة  

ت التوجيـه    وتبعها الجامعة األردنية حيث عملت علـى تقـديم خـدما           ١٩٦٢بيرزيت عام   
  .)١٢(١٩٧٦ وقد حذت حذوها جامعة اليرموك منذ نشأتها عام ١٩٦٥واإلرشاد سنة 



  
)١٣٠( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@IRYH@@Þëþa@ð†b»@L@QTSQ@ç@O@@ŠbícRPQPâ 

وفي العراق فقد أولت الحكومة آنذاك القطاع التربوي كل رعاية واهتمام ومنها تجربة             
 من خـالل االهتمـام بتـوفير الخـدمات          ١٩٦٨اإلرشاد فكانت المحاوالت األولى بعد عام       

جمهورية العراقية ، هذا وقد اعتبر بعض الباحثين ما قام به مركـز             اإلرشادية في مدارس ال   
 بداية منظمة إلدخال اإلرشاد في النظـام        ١٩٧٠البحوث التربوية والنفسية بجامعة بغداد عام       

التربوي في العراق وذلك بعد أن قام المركز بتطبيق تجربة اإلرشاد التربوي في كلية بغداد ،          
ة معدالت الطالب في المواد الدراسية وميولهم وبعض أحوالهم         إذ تركزت التجربة على دراس    

) ١٩٧٢ لـسنة    ١٣(، هذا مما دعى إلى صدور المـادة         )١٣(النفسية واالجتماعية بشكٍل منظم   
باستحداث قسم للتقويم والتوجيه حيث تركز االهتمام بالدراسة المقدمة حول إمكانية تطبيـق             

  .)١٤(١٩٧٧لمدارس عام اإلرشاد وتم التطبيق الفعلي في عدد من ا
أما على المستوى الجامعي فقد عملت الجامعة المستنصرية علـى إدخـال الخـدمات       
اإلرشادية منذ نشأتها ، إذ أنشئت أول وحدة للخدمات اإلرشادية في قسم علم الـنفس بكليـة                 

  . )١٥( وتم تهيئة المالكات التدريسية لها١٩٧٢/ ١٩٧١اآلداب في عام 
 فقد بدأ بتطبيق البرنامج اإلرشادي مع بدايـة تأسـيس كليـة             أما في جامعة الموصل   

 حيث كان النشاط محصور في كلية التربية وبعـد أن أصـبح لهـذا               ١٩٧٥التربية في سنة    
  .∗البرنامج أبعاد قامت فيما بعد بتعميمه على الجامعة

  
@sÛbrÛa@szj¾a@ @

ïÈßb§a@†b’Š⁄a@òîàçc@ @
لفة باإلرشاد بوصفه ضرورة ملحة فرضتها      تهتم الجامعات والمؤسسات التربوية المخت    

التغيرات المتالحقة والمتسارعة في المعرفة عامة والميدان التربوي خاصة، فهـو جـزء ال              
انه ال يمكـن  )  Vaughanفون (يتجزأ من التربية، مندمجاً فيها وليس مزيداً عليها إذ يؤكد 
بية تتضمن عناصـر كثيـرة مـن        التفكير في التربية والتعليم بدون التوجيه واإلرشاد فالتر       

، فاإلرشاد وفقاً لذلك يعـد تجـسيداً        )١٦(التوجيه والتدريس يتضمن عناصر كثيرة من اإلرشاد      
، ألنه يقوم على أسس ومفـاهيم       )١٧(للعملية التربوية وسمة من سمات النظم التربوية الحديثة       

                                           
  .   ٢١/١/٢٠١٠مدير مركز طرائق التدريس في /  قصي توفيق غزال . د/مقابلة أجرتها الباحثة مع  ∗
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 االجتمـاعي   وفلسفات جديدة تهدف إلى االعتناء بشخصية الطالب ونموه من حيـث النمـو            
  .)١٨(والروحي والوجداني والخلقي والسلوكي فضال عن تقديمه مجموعة من الخدمات للطالب

وكما هو معلوم أن طلبة الجامعة في أي مجتمع من المجتمعات هم دعامـة المجتمـع         
فإذا كان المجتمع يسعى نحو بناء اجتماعي واقتصادي وسياسي سليم فان صرح هذا البناء لن               

ا قمنا بتوجيههم وإرشادهم، لذا فأن الحكمة تـستدعي ضـرورة توجيـه العنايـة               يقوم إال إذ  
، أال وهي طلبة الجامعة إذ يشكلون فئة من فئات          )١٩(عوالرعاية إلى شريحة فعالة من المجتم     

المجتمع ويحتلون ركناً أساسياً من أركانه فهم يمثلون القوة االحتياطية التي سترفد المجتمـع              
  .)٢٠(الشابة المعدة والمؤهلة علمياً وفنياً وثقافياً وتقنياًبالطاقات البشرية 

والجامعة تعد واحدة من المؤسسات التربوية المؤثرة في أعداد الطلبة وفـي رقـي                 
، من خالل وظيفتها في تحقيـق       )٢١(المجتمعات ألنها تكون سلوكهم وتوجههم التوجيه السليم      

لعقلية واالنفعالية لتهيئة الكوادر القـادرة علـى        النمو الشامل لطلبتها من النواحي الجسمية وا      
استيعاب التطورات العلمية والتكنولوجية من جهة والمتكيفة اجتماعيا بصورة ايجابيـة مـن             

، وذلك من اجل تحقيق رسالتها وغايتها بتخريج جيل سليم وذي شخصية تتسم             )٢٢(جهة أخرى 
، لذلك نجد ضـرورة االهتمـام       )٢٣(تجاًبالثقة واإلخالص أي بمعنى أن يكون التعليم فعاالً من        

وتوجيه الجهود لرعاية الطلبة من خالل فهمنا للظروف المختلفة التي تميز هـذه المرحلـة               
العمرية سواء أكانت هذه الحقائق والمميزات مرتبطة بالظروف الشخـصية أو بـالظروف              

 المـشكالت   ، فالطلبة في المرحلة الجامعيـة يواجهـون بعـض         )٢٤(االجتماعية أو الدراسية  
خصوصاً وان هذه المرحلة تشكل فترة  انتقال حرجة من حياة الطالب فهي مرحلة مختلفـة                

، التي تختلف باختالف األفـراد واخـتالف        )٢٥(تماماً عن المدرسة الثانوية إذ تكثر مشكالتهم      
 ، فهناك مشكالت ذو طـابع     )٢٦(ظروفهم النفسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية     

أكاديمي تتمثل في انخفاض الجدية لدى طلبتنا ، فطلبتنا اليوم أضحوا قليلـوا الـصبر علـى             
البحث والمطالعة والمثابرة وعليه فان حب الوصول بأقل قسط من التعب والبذل صفة بارزة              
من صفاته غير الحميدة اليوم ، في الوقت الذي نالحظ عدم إقبال الشباب على العلم واإلبداع                

س في البلدان المتحضرة التي تتبارى بإحراز السبق في المجاالت العلمية والثقافية            نرى العك 
، إلى جانب التغيب عن المحاضرات التي أصبحت ظاهرة سلوكية منتـشرة فـي              )٢٧(والفنية

الوسط الطالبي الجامعي ، تأجيل االمتحانات من قبل الطلبة، الغش في االمتحانات، التدخين             
عية التحصيل لدى الطلبة، عدم مشاركة الطلبة في المحاضرة، ضعف          لدى الطلبة، ضعف داف   
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مستوى الطموح الدراسي، مشكالت التكيف الدراسي والشخصي، ارتفاع نـسبة الرسـوب،            
 فضال عن مشكالت تتعلق بعدم رغبة الطالـب         نالعالقة بين الطلبة أو بين الطلبة والتدريسيي      
ن مشكالت تتعلق بعدم االلتزام بالتعليمات الخاصة       بالقسم أو الكلية التي ينتمي إليها ناهيك ع       

بالقسم والكلية والجامعة، أما بخصوص المشكالت التي تتخذ الطـابع االجتمـاعي فتتمثـل              
بالنزاعات القومية ، النقل ، التكاليف المادية ،العالقات بين الجنـسين، انخفـاض المـستوى             

) كن، البعد عن األهل، المعيشة،  وغيرها      بالس(األمني، مشكالت الطلبة الوافدين والتي تتمثل       
وهناك مـشكالت ذو طـابع نفـسي        . فضال عن المشكالت األسرية التي يعاني منها الطلبة         

والمتمثلة بالضغوطات النفسية والتي يعانيها عموم طلبتنا، حيث قتال الـشوارع والـسيارات             
داهمات، هذا ما ينتج عنـه      المفخخة والعبوات الناسفة والصدامات المسلحة واالعتقاالت  والم       

حــاالت القلــق واالنفعــال والكبــت وتغيــر المــزاج النفــسي والــضيق والتــصرفات 
وغيرها مما لها انعكاسات كبيرة في شخصيات الطلبة الجامعيين اليوم فمثل هـذه             ...العصبية

المشكالت لدى طلبة الجامعة ولدتَ حاجة ماسة إلى وجود الخـدمات اإلرشـادية المكملـة               
  . التعليمية البحثية التي يتلقاها الطالب للخدمات

إذ نجد أن معظم الجامعات في العالم تولي عناية خاصة للبرامج والخدمات اإلرشادية             
الوقائية والعالجية المطلوبة والتي تعينهم على تجاوز مشكالتهم والتي تقدم بصورة مـستقلة             

التدريسيين أو مرشدي الصفوف     اإلرشاد والخدمات النفسية أو تلك التي يقدمها         زضمن مراك 
، إذ أن لخدمات اإلرشاد والتوجيه دور كبير في مساعدة الطالب الجامعي            )٢٨(بصورة خاصة 

وحسن توجيههم والتعرف إلى الحاجات النفسية والتربوية للـشباب فـضال عـن العقبـات               
ل من حـدة    ، فأهمية اإلرشاد تأتي في التقلي     )٢٩(الشخصية واالجتماعية التي تحول بين الطلبة     

المشكالت وتخفيفها ومساعدة الطلبة في فهم أنفسهم وحل مشاكلهم وإشباع حاجاتهم النفـسية             
، وال يقتصر دور اإلرشاد على األشـخاص الـذين          )٣٠(واالجتماعية واالقتصادية واألكاديمية  

... يعانون من مشكالت أو يواجهون صعوبات سواء أكانت سلوكية أم عاطفية أم معرفيـة               
 يقتصر استخدامه في وقت األزمات والمشكالت وإنما يقدم اإلرشاد لجميع الطلبة بال             الخ وال 

، علماً أن الشخص الذي يقوم بالعمليـة اإلرشـادية إمـا            )٣١(استثناء بمساعدتهم على التكيف   
تدريسي أو مرشد مختص، وفي جامعتنا التدريسي هو الذي يقوم بمهمـة اإلرشـاد كونـه                

ي النواحي النفسية واالجتماعية والجسمية فضال عـن رعايتـه          مسؤول عن رعاية الطلبة ف    
للناحية العقلية في المادة العلمية التي يقدمها المدرس لهم والسبب في ذلك هـو أن المـدرس                 
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أكثر احتكاكاً بالطالب وأكثر معرفة لخصائص نموه المختلفة ويستطيع أن يدرك مـا يحـسه               
لجامعة قائدا فضال عن كونه معلمـاً ومربيـاً         ويشعر به وذلك على أساس أن التدريسي في ا        

يتطلب معرفة طاقات الطلبة وقدراتهم وما يواجهون من صعوبات ومعوقات تقف حائالً فـي              
، فالدور الذي يمكن أن يؤديه سيبـصر الطلبـة بمـشكالتهم            )٣٢(طريق استثمار هذه الطاقات   

 على حلها وتوفير طـرق      ومساعدتهم في التفكير السليم لمواجهة ما يعترض سبيلهم والعمل        
عالجها، إلى جانب مساعدتهم في االهتداء إلى أساليب الدراسة الصحيحة وطـرق البحـث              
العلمي بجانب اكتساب العادات السليمة والتخلص من العادات الضارة، من هنا  يمكن القـول     

طالـب  أن مهمة الكلية لم تعد قاصرة على الحفظ والتلقين بل امتدت إلى االهتمام بـسلوك ال               
واتجاهاته وشخصيته لذلك أصبح اإلرشاد وفقا لتلك المعايير حاجة ملحة وضـرورية فـي              
جامعتنا ألنه يدعم العملية التعليمية ويسهل مهمة العمادات والهيئات التدريـسية فـي حـل               

  . )٣٣(المشكالت التي تجابه الطلبة
Éia‹Ûa@szj¾a@ @

æbîjnüa@ñŠbàna@wöbnã@ÝîÜ¥ë@‹Ç@ @
ي تحليل البيانات الخاصة بالبحث البد من إعطاء نبذة عن واقع اإلرشاد            قبل الدخول ف  

 ،  ٦/٣/٢٠٠٨ والتي شكلت بتـاريخ      ∗في جامعة الموصل ، حيث يوجد هناك لجنة مركزية        
عمل هذه اللجنة ينصب على متابعة اللجان الفرعية الموجودة في الكليات من خالل االجتماع              

رعية الموجودة في الكليات فهي تتولى مهمـة متابعـة    معهم بشكل دوري، أما عن اللجان الف      
العملية اإلرشادية في الكلية إلى جانب مطالبتها من كل قسم بتسمية لجان إرشادية داخل القسم             

بكتابـة  ) المرشد(فضال عن مطالبة األستاذ     ) األساتذة(مهمتها توزيع الطالب على المرشدين      
ة التي قام بها ثم تعمل هذه اللجان بجمع التقارير          تقرير عن عدد اللقاءات والجلسات اإلرشادي     

 وفيما يلي نقوم بعرض النتائج التي  ∗∗لالطالع عليها  ورفعها إلى اللجنة المركزية في الجامعة     

                                           
مساعد رئيس الجامعة للشؤون اإلداريـة  / عدنان صفاوي / د،مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية / نزار مجيد قبع    / د ∗
مركـز  مدير  / قصي توفيق غزال    / د،أخصائية نفسية   / الهام خطاب   / د، عميد كلية التربية األساسية     / فاضل إبراهيم   / د

/ فاتح أبلحد فتـوحي     / د، أخصائي نفسي   / باسل محمد الجلبي    / د، أخصائي نفسي   / محفوظ سيدان   / د، طرائق التدريس   
  . أخصائي اجتماعي/ شالل حميد سليمان / د، أخصائي نفسي 

 والتربويين وليس علما أن اللجنة اغلبها ذات اختصاصات نفسية وعملية اإلرشاد تحتاج إلى مختصين أكثر منهم االجتماعين
 .اقتصارها على الجانب النفسي

 .١٤/١/٢٠١٠نزار مجيد قبع بتاريخ/مقابلة أجريت مع رئيس لجنة اإلرشاد المركزية في الجامعة د ∗∗
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توصل إليها البحث والتي نتناولها بالوصف والتحليل من خـالل الفقـرات التـي تـضمنتها      
  .االستمارة االستبيانية

üëc@ZÛëþa@pbãbîjÛaòîZM@ @
  يوضح جنس المبحوثين) ١(جدول رقم 

  %  التكرار  الجنس

  %٤٩  ٤٩  ذكر
  %٥١  ٥١  أنثى

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع
نالحظ من نتائج الجدول أعاله أن النتائج جاءت تقريباً متماثلة لكـال الجنـسين ، إذ                

وهذه النسبة يمكن أن تفيدنا في إعطـاء        % ٥١يقابلها اإلناث بنسبة    % ٤٩بلغت نسبة الذكور  
صورة واضحة عن طبيعة وواقع اإلرشاد في الجامعة من وجهة نظر كـال الجنـسين مـن                 

  .الطلبة
  حجم العينة لكل كلية)٢(جدول رقم 

طـــب   الكلية 

  أسنان

ــب   طب ط

  بيطري

زراعة   تقنية  هندسة  صيدلة

 وغابات 

المجموع   مجموع

  الكلي

  ٣٥  ٤  ٢  ٧  ٤  ٦  ٤  ٨ التكرار

%  ٣٥  %٤  %٢  %٧  %٤  %٦  %٤  %٨%  

علوم   الكلية

  حاسبات

تقانات   علوم

  البيئة

تربية   تربية  تمريض

  أساسية

تربية 

  بنات

  مجموع

  ٣٧  ٢  ٨  ٩  ٤  ٣  ٦  ٥ التكرار

%  ٣٧  %٢  %٨  %٩  %٤  %٣  %٦  %٥%  

تربية   الكلية

  رياضية

فنون   آداب

  جميلة

علوم   حقوق  آثار

  سياسية

إدارة 

  واقتصاد

  مجموع

  ٢٨  ٥  ٤  ٤  ٢  ٣  ٧  ١ التكرار

%  ٢٨  %٥  %٤  %٤  %٢  %٣  %٧  %١%  

١٠٠  
  
  
  
  
١٠٠%  
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من مالحظتنا للجدول أعاله نالحظ أن الباحثة حاولت ضم جميع كليات الجامعة إلـى              
، الطبية  %٨كلية طب األسنان    :عينتها لتكون ممثلة لمجتمع البحث وقد جاءت النتائج كاآلتي          

،علوم % ٤زراعة وغابات   % ٢، تقنية   %٧، هندسة   %٤، صيدلة   %٦، طب بيطري    % ٤
، تربية أساسـية    % ١٠،  تربية    %٤، تمريض   %٣تقانات البيئة   % ٦، علوم   % ٥ت  حاسبا

، %٢، آثـار    % ٣، فنون جميلـة     % ٧، آداب   %١تربية رياضية   % ٢، تربية بنات    % ٨
  %.٥،  إدارة واقتصاد %٤،  علوم سياسية %٤حقوق 

  
bîãbq@ZòßbÈÛa@pbãbîjÛaZM@ @

  شاديةمفهوم المبحوثين عن العملية اإلر) ٣(جدول رقم 
ما هو مفهومك عن العملية 

  اإلرشادية

توجيه وحل   توجيه

  مشاكل

نشاط ال 

  صفي

  المجموع  ال اعلم

  ١٠٠  ١٣    ٨  ٥٤  ٢٥  ك
%  ١٠٠  %١٣  %٨  %٥٤  %٢٥%  

أجابوا على  % ٥٤من مالحظة الجدول تبين لنا أن أكثر من نصف العينة والبالغة              
المفهـوم والمعنـى الـصحيح      أن العملية اإلرشادية هي توجيه وحل المشاكل وهـذا هـو            

فهذا  اإلدراك للمفهوم يأتي نتيجة تراكم الخبرة المستقاة من تجربة اإلرشاد التـي              .والصائب
طبقت في مدارسهم الثانوية من خالل وجود أخصائي اجتماعي يمارس دوره في االهتمـام              

هان الطلبـة  بالطلبة ومشاكلهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح نتيجة لهذا األمر تكونت في أذ        
الفكرة الصحيحة لمسار العملية اإلرشادية، في حين جاءت إجابات باقي أفراد العينة والتـي              

بين عملية توجيه ونشاط ال صفي وال اعلم وهذا يعـود إلـى تـشوش الفكـرة           % ٤٦بلغت  
  . والرؤية لديهم وعدم إدراكهم للمفهوم الصحيح لمعنى العملية اإلرشادية

  سات اإلرشاديةحضور الجل)٤(جدول رقم 
  المجموع  ال  نعم  حضور جلسات إرشادية

  ١٠٠  ٦٢  ٣٨  ك
%  ١٠٠  %٦٢  %٣٨%  

من مجموع إجابات المبحوثين أجابوا بعـدم  % ٦٢فقد أظهرت لنا نتائج الجدول أن   
حضورهم للجلسات اإلرشادية وهذا مؤشر على وجود قصور، أو ضعف، أو خلل في بعض              
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ذه النتيجة تشير إلى عدة أمور منها عـدم األخـذ           الكليات بخصوص الجلسات اإلرشادية وه    
بموضوع اإلرشاد بجدية واهتمام كاٍف في بعض الكليات من قبل القائمين بالعملية اإلرشادية             
من خالل قيامهم بتعريف الطلبة وتوعيتهم بأهمية اإلرشاد ومناقشة فوائـده وبيـان نتائجـه               

وأهميتها في حياة الطالب الجامعي يمكـن       االيجابية، فخلق الوعي الصحيح للعملية اإلرشادية       
أن يكون له نتائج ايجابية في تزايد حضور الطلبة إلى الجلسات اإلرشادية، وهنـاك أمـور                
أخرى متعلقة بالطلبة أنفسهم فهناك بعض الطلبة ممن يظهرون عدم مبـاالتهم لمثـل هكـذا                

لى النادي أو االنترنت    مواضيع والعمل على إنجاحها فنجد مثال من الطلبة يفضلون الذهاب إ          
أو التجوال في الكلية على حضور جلسة إرشادية هدفها األساسي حل مشاكلهم المختلفـة، أو               
قد يكون السبب يعود إلى موعد انعقاد الجلسات اإلرشادية في نهاية الدوام الرسمي هذا ممـا                

ين أن هناك   يضطر اغلب الطلبة إلى المغادرة والذهاب إلى المنزل بدال من حضورها، في ح            
من مجموع أفراد العينة قد حضروا هذه الجلسات وهي نسبة قليلة وتدل علـى عـدم                % ٣٨

  .إدراك الطلبة ألهمية اإلرشاد
  

  الواقع الفعلي للجلسات اإلرشادية) ٥(جدول رقم 
عـــدد 

  الحاسبات

اهــــم   %  ك

المشكالت 

ــي  التـ

ــت  طرح

بالجلسات 

  اإلرشادية

ــدى   م.ت  ك مـ

حصولهم 

ــى  علـ

  حلول 

ــيم  %  ك  تقيـ

ــة  العملي

  اإلرشادية

  %  ك

ــرة  مـ
  واحدة

مشكالت   %٦٨،٤  ٢٦
  دراسية

  %١٨،٤  ٧  مفيدة  %٢٨  ٢٨  ١  ٣١

مشكالت   %٢١  ٨  مرتين
  اجتماعية

٢  ١٢  

  نعم

ــر      غيـ
  مفيدة

٢٦،٣  ١٠%  

ثـــالث 
  مرات

مشكالت   %٥،٣  ٢
  نفسية

٥٥،٣  ٣  ٣%  

ــع  اربـ
  مرات

مشكالت   %٥،٣  ٢
  اقتصادية

٤  ٢  

مفيدة إلى    %١٠  ١٠  ال
  حد ما 

٢١  

  

  %١٠٠  ٣٨  المجموع  %٣٨    المجموع        %١٠٠  ٣٨  المجموع
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ـ      عن السؤال السابق مـن الجـدول       ) نعم(أظهرت إجابات المبحوثين الذين أجابوا ب
أعاله أن النسبة األكبر لعدد الجلسات اإلرشادية المنعقدة كانت لفقرة جلسة واحـدة إذ بلغـت       

الغرض المطلوب في التعـرف علـى   ومن المعلوم أن جلسة واحدة ال تفي ب % ٦٨،٤نسبتها  
فهذه النسبة تشير بدون شك     ، مشاكل الطلبة أو القيام بمهمة تقديم النصح والتوجيه وإرشادهم          

إلى أن موضوع اإلرشاد لم يلق االهتمام والرعاية الكافية والمطلوبة فـي نفـوس القـائمين                
ات والتي محور عملهـا     بالعملية اإلرشادية إلى جانب ذلك قصور اللجان الموجودة في الكلي         

  .متابعة مثل هذه األمور بشكل عملي على ارض الواقع
أما فيما يتعلق بأهم المشكالت التي طرحت بالجلسات اإلرشـادية فقـد حـصلت              
المشكالت الدراسية على المرتبة األولى وهذا يعود إلى ظهور العديد من الظـواهر الـسلبية               

دى الطلبة، الغيابات، االنقطاع عن الدوام، تأجيل       داخل الوسط الطالبي منها انخفاض الجدية ل      
الخ فمثل هذه المشكالت بالتأكيد تحتاج إلى التغلب        ... االمتحانات، عدم المباالة بأهمية العلم      

عليها أو الحد منها الن وجودها سيؤثر سلباً على المسيرة التعليمية وتراجعها إلـى الـوراء                
  .لى مجرد مصانع تقوم بإنتاج متعلمين كماً ال كيفاًوبهذا األمر يمكن أن تتحول الجامعة إ

في حين حصلت المرتبة الثانية المشكالت االجتماعية، أما المشكالت االقتـصادية              
والنفسية فقد حصلتا على المرتبتين الثالثة والرابعة، فعدم التطرق لمثـل هـذا النـوع مـن                 

هذا النوع من المـشكالت لـيس مـن         المشكالت يعزى إلى اعتقاد القائم بعملية اإلرشاد بان         
اختصاصه على الرغم أن عملية اإلرشاد هي عملية شاملة ترمي إلى االعتنـاء بشخـصية               

الخ من اجل بنـاء     ... الطالب من جميع النواحي سواء أكانت جسمية أو نفسية أو اجتماعية            
) مرشد الصف (شخصية قوية سليمة قادرة على تحمل المسؤولية لذا يتحتم األمر قيام األستاذ             

بالتعمق أكثر بالطالب ومعرفة كل ظروفهم وأحوالهم فهناك طلبة يعانون من مـشكالت قـد               
يكون أسبابها اقتصادية أو نفسية تؤثر سلباً في تعثرهم بمسيرتهم الدراسية فهناك على سـبيل          

  .خال... المثال الظروف االقتصادية الصعبة أو الحاالت النفسية المتمثلة بالكآبة والقلق 
% ٢٨أما فيما يتعلق بمسألة حصول العينة على حلول لمشكالتهم فقد اتضح لنا أن              

من مجموع إجابات المبحوثين أكدوا على عدم حـصولهم علـى حلـول للمـشكالت التـي           
يواجهونها وهذا دليل واضح على طبيعة الجلسات اإلرشادية المقدمة في الكليات بأنها عملية             

يم الحلول المناسبة لهم وهذا يتنافي مع مفهوم اإلرشـاد كونـه            توجيه وتقديم النصح دون تقد    
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من أفراد العينة أجابوا بأنهم حصلوا علـى        % ١٠عملية توجيه وحل مشاكل في حين هناك        
  .حلوالً لمشكالتهم 

وحول تقييم المبحوثين للعملية اإلرشادية فقد تبين لنا أن أكثر من نـصف العينـة               
ا محدودة وهذا األمر يعود إلى طبيعة الجلـسات اإلرشـادية           أكدوا أن فائدته  % ٥٥،٣البالغة  

المنعقدة والتي هي في اغلبها كانت تتناول الموضوعات العامة وليس الخاصـة أي إرشـاد               
جماعي يقدم داخل الصفوف فقط في حين أن هناك من المبحوثين لديهم مشكالت وحـاالت               

قالوا أنهـا   % ٧ عدم فائدتها و   أشاروا إلى % ١٠خاصة يرغبون مناقشتها في حين أن هناك        
  .مفيدة

  أسباب عدم حضور الجلسات اإلرشادية)٦(جدول رقم 
في حالة اإلجابة 

  بال ما هي األسباب

  ال توجد جلسات

  إرشادية

تتغيب أنت عن 

  الجلسات

ال توجد متابعة 

  للمشكالت

  المجموع

  ١٠٠  ١٣  ٧  ٤٢  ك
%  ١٠٠  %١٣  %٧  %٤٢%  

من مجموع إجابات أفراد    % ٤٢بحوثين وبنسبة   تبين من نتائج الجدول إن معظم الم      
العينة أجابوا بعدم وجود جلسات إرشادية في كلياتهم وهذا دليل على القصور لـدى بعـض                
الكليات إلى جانب عدم اخذ موضوع اإلرشاد مكانته ألحقه في نفوس المسؤولين في كلياتهم،              

ص مرشد لكل مرحلـة إال      علماً أن هناك لجان إرشادية شكلت في كل كلية إلى جانب تخصي           
أن الواقع يعكس لنا صورة أخرى وهي عدم وجود تطبيق فعلي وعملـي لهـذا الموضـوع                 

بعدم % ١٣لدى بعض الكليات وهناك من العينة من أجابوا وبنسبة          ) حبر على ورق  (وبقائه  
من العينة أشاروا إلى تغيبهم عن      % ٧وجود متابعة واهتمام كافي في مشكالتهم، في حين أن          

  .جلساتال
  تفضيل وجود أخصائيين)٧(جدول رقم 

  المجموع  ال  نعم  تفضل وجود أخصائيين

  ١٠٠  ٢  ٩٨  ك
%  ١٠٠  %٢   %٩٨%  

وعند سؤال المبحوثين عن مدى رغبتهم بوجود أخصائي ، أجابوا وبإجماع كبيـر             
عن رغبتهم الشديدة لوجود األخصائي حيث إن من المؤكد أن دور األخصائي            % ٩٨وبنسبة  
و االجتماعي يختلف عن دور التدريسي فدوره ينصب بالدرجة األساس في معالجـة             النفسي أ 
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المشكلة والعمل على متابعتها باستمرار سواء داخل الجامعة أو خارجها فقـد يتطلـب منـه                
طبيعة عمله أن يقوم بزيارات ميدانية أو إجراء االتصاالت الهاتفيـة مـع أوليـاء األمـور                 

ب، فهناك من الطلبة مثالً من يعانون من حـاالت وأزمـات            لمناقشتهم ومعرفة ظروف الطال   
نفسية تحتاج إلى جهود عالجية كثيفة ولفترات طويلة وهنا يأتي دور األخصائي النفسي مـن          
خالل دراسة الحالة وتشخيصها ووضع الخطط العالجية إلى جانب ذلك هناك من الطلبة قـد               

سية والتي يكون لها تأثيراً على الطالـب        يكونون متعثرين بالدراسة ألسباب اجتماعية أو درا      
وهنا يأتي دور األخصائي االجتماعي في مساعدة هؤالء الطلبة على اجتياز هذه المـشكالت              
من خالل متابعتهم ورعايتهم واالتصال المباشر مع أولياء األمـور والهيئـة التدريـسية أي               

هو الـشخص المتأهـل     حسب نوع المشكلة من اجل وضع الحلول المناسبة لها فاألخصائي           
  . للقيام بتلك المهام لما يمتلكه من مهارات وإمكانيات مهنية عالية

  مكان مخصص للمرشد)٨(جدول رقم 
  المجموع  ال  نعم  وجود مكان للمرشد

  ١٠٠  -  ١٠٠  ك
%  ١٠٠  -  %١٠٠%  

من أفراد العينة يفـضلون وجـود       % ١٠٠من مالحظة الجدول أعاله تبين لنا أن        
رشد وهذا يعود إلى أن هناك من الطلبـة مـن يـشعر بـاإلحراج أو                مكان خاص لعمل الم   

االرتباك أو الخجل من عرض مشكلته فيحتاج إلى وجود مكان خـاص لمراجعـة المرشـد                
والكشف عن ما يخفيه الطالب في داخله من مشكالت وموضوعات فوجود المرشد في مكان              

 فمن جهة المرشد مساعدته في      خاص تعد من الوسائل المهمة لكل من الطالب والمرشد معاً،         
القيام بعمله من حيث تشخيص المشكلة ومناقشة الطالب فـي محتواهـا مـن اجـل تقـديم                  

ومن جهة الطالب تكمن أهميتها في التكلم بحرية والشعور         ، المعالجات الصحيحة والمناسبة له   
  . باالرتياح وعدم اإلحراج من خالل عرض ما بداخله من مشكالت وانفعاالت

  نوع اإلرشاد المفضل)٩(رقم جدول 

نوع اإلرشاد 

  المفضل

  المجموع  فردي وجماعي معا  جماعي  فردي

  ١٠٠  ٥٢  ٩  ٣٩  ك
%  ١٠٠  %٥٢  %٩  %٣٩%  
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مـن مجمـوع   % ٥٢وحول نوع اإلرشاد المفضل لدى المبحوثين جاءت اإلجابات         
 مـن   أفراد العينة يفضلون اإلرشاد الفردي والجماعي معاً، فطبيعة الحال أن هناك نـوعين            

المشكالت فهناك مشكالت يغلب عليها الطابع الفردي والخاصة جدا ففي هذه الحالة تحتـاج              
إلى أن يكون اإلرشاد فردي لعدم القدرة على تناولها بحرية وبصراحة عن طريق اإلرشـاد               
الجماعي، في حين أن هناك مشكالت عامة تخص جميع الطلبـة أي أن الجميـع يكونـون                 

ت والمشكالت ففي هذه الحالة يالئمها اإلرشاد الجماعي الذي يقدم          مشتركين بنفس الموضوعا  
في الصفوف، في حين أن هناك في العينة من كافة يفضل أن يكون اإلرشـاد فـردي فقـط                   

وربما يعود السبب إلى وجود مشكالت خاصة لديهم وهناك من أشـار إلـى              % ٣٩وبنسبة  
  %. ٩النوع الجماعي فقط وبنسبة 
  فضلة في حال حدوث مشكلة ماالجهة الم)١٠(جدول 

  ∗الوزن التكراري  الجهة

  ٤٤٠  األصدقاء
  ٤٣٤  األهل
  ٣٧٣  األقارب

  ٢٢٩  )مرشد الصف(األستاذ 
  ١٤٧  رئيس القسم

يتضح من الجدول أعاله أن معظم أفراد العينة في حال تعرضهم إلـى أي مـشكلة         
ميتهم والوثوق بهم، فضال    والتي حصلت على المرتبة األولى أله     ) أصدقائهم(فهم يلجأون إلى    

عن توافقهم الفكري في عدم معارضة احدهما اآلخر وكما هو معروف أن المرحلة الجامعية              
تفرز العديد من المشكالت منها على سبيل المثال العاطفية أو الدراسية أو االجتماعية التـي               

ما في حل مثـل     تحتاج إلى دراية وخبرة، فال يمكن أن يكون األصدقاء هم الجهة األمثل دائ            
هذه المشكالت وتقديم التوجيه والنصح على الرغم من حصولها على المرتبة األولى فلربمـا              
الكثير من الطلبة يقعون في مشاكل كثيرة نتيجة اعتمادهم على أصدقائهم في حين جاء فـي                

ين مـن   وهذا يدل على سيادة القيم والتقاليد المتينة لدى بعض المبحوث         ) األهل(المرتبة الثانية   
                                           

لإلجابة التي وضعت في االختيار الثاني ) ٤(لإلجابة التي وضعت في االختيار األول والوزن ) ٥(اختارت الباحثة الوزن  ∗
لإلجابة ) ١(لإلجابة التي وضعت في االختيار الرابع والوزن ) ٢( لإلجابة التي وضعت في االختيار الثالث )٣(والوزن 

التي وضعت في االختيار الخامس ثم حصلت الباحثة على الوزن التكراري لكل فقرة من مجموع حاصل ضرب وزن 
 .االختيار في تكراره 
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حيث عودتهم إلى أهاليهم في حال تعرضهم ألي مشكلة وهذه النتيجة تدل على طبيعة التنشئة               
االجتماعية التي تغرس عند الشخص منذ الصغر منها مصارحة األهل واالعتماد عليهم عند             
حدوث أي موقف يواجهونه وقد يكون هذا األمر عند الطالبات أكثر من الطالب بحكم طبيعة               

لما يمتلكونـه   ...) األخت  ، األم  (لفتاة في المدينة بين رجوعها في اخذ رأي أهلها          وتركيبة ا 
من الخبرة والحكمة والموعظة والمعرفة التي تساعد في كيفية التعامل مع المـشكلة وتقـديم               

الرابعـة  (في المرتبة الثالثة أما المرتبتان األخيرتـان        ) األقارب(المشورة الصائبة لها، تلتها     
فبخصوص األول على الرغم من     ) رئيس القسم (و  ) مرشد الصف (كانت لألستاذ   ) والخامسة

أهميته ألنه يمثل محور العملية التربوية إال أننا نجد قلة من الطلبة من يقومـون بمراجعتـه                 
وذلك يعزى إلى عدة أمور منها عدم إدراك الطلبة  بأهمية المرشد في مسألة تقديم المعالجـة             

للمشكالت التي يعانون منها، أو قد يكـون الـسبب          ) المسترشدين(لبة  والحلول الصحيحة للط  
يعود إلى الطلبة أنفسهم في عدم معرفتهم كيفية التعامل مع المرشد، أو يعـود إلـى عمـل                  
المرشد ذاته بأنه عمل مزدوج ما بين التدريس واإلرشاد لذلك يكون في كثير مـن األحيـان                 

بشكل كاٍف لالستماع إلى الطلبة ومـشاكلهم، أو        منشغل بالمحاضرات والبحوث وعدم تفرغه      
قد يكون دور المرشد مهمش أي أن الكثير من الطلبة ال يشعرون بوجوده لذا نجد قلـة مـن                   

أما بالنسبة لرئيس القسم فأسباب عدم اللجوء إليه تعود إلـى انـشغاله             . الطلبة من يراجعونه  
جود عالقة طيبة تربط الطلبـة مـع        باألمور اإلدارية أو ربما يكون السبب يعود إلى عدم و         

رئيس قسمهم وعدم اهتمامه بالطلبة ومشاكلهم على الرغم من أن الطلبة جزء ال يتجزأ مـن                
  .مسؤولياته اإلدارية
szjÛa@pbubnänaZ@@ @

   -:لقد أسفر البحث عن مجموعة من النتائج وهي كاألتي 
لمنعقدة في كلياتهم وهـذا      امتناع العديد من المبحوثين عن حضور الجلسات اإلرشادية ا         -١

  .دليل واضح على قصور اإلرشاد أو ضعفه في بعض كليات الجامعة
 قلة عدد الجلسات اإلرشادية في الكليات واقتصارها على جلسة واحدة فقط وهـذا يـدل                -٢

على عدم اخذ موضوع اإلرشاد بجدية رغم أهميته في العملية التعليمية، إلى جانب عدم              
  . تعقد في بعض أقسام الكليات من األساستواجد جلسات إرشادية

 اقتصار اغلب الموضوعات التي تناقش في الجلسات اإلرشادية على مـشكالت أحاديـة              -٣
  .الجانب على األغلب على الرغم من أن اإلرشاد شامل يعنى بجميع مشكالت الطالب
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يـة   عدم حصول اغلب المبحوثين على حلول لمشكالتهم وهذا مؤشر على قـصور العمل             -٤
  .اإلرشادية في تقديم المعالجات الصحيحة لمشكالتهم ومتابعتها

 رغبة عدد كبير من المبحوثين في تخصيص أخصائيين اجتمـاعيين ونفـسيين للقيـام               -٥
بمعالجة مشاكلهم، فمن المسلم به أن األخصائي له دوره الفاعل ضمن البناء التربوي ،              

جانب ذلك تبين لنا أيـضا رغبـتهم        فال مسوغ لترك الكليات بدون وجود أخصائي إلى         
  .بتخصيص مكان مناسب لعمل المرشد

 يفضل اغلب المبحوثين اإلرشاد الفردي والجماعي معاً وهذا النوع يكون حـسب نـوع               -٦
  .وطبيعة المشكلة

 اتجاه اغلب المبحوثين إلى األصدقاء في حال تعرضهم لمشكلة مـا دون اللجـوء إلـى                 -٧
  .ن مباشرة عن هموم الطلبة ومشاكلهمالمرشد ورئيس القسم المسؤولي

 هناك تصور واضح للمبحوثين عن مفهوم العملية اإلرشادية وهذا مؤشر ايجـابي فـي               -٨
  .معرفة وتقييم الطالب عن واقع اإلرشاد في الجامعة

 أشار معظم المبحوثين عن محدودية فائدة الجلسات اإلرشادية وهذا مؤشر سـلبي علـى               -٩
  .رشادية بشكلها الصحيحعدم القيام بالعملية اإل
pbyÔ¾aë@pbî–ìnÛaZ@@ @

 تخصيص ساعات إرشادية بشكل منظم، ألنها من األمور المهمـة واألساسـية للعمليـة               -١
  .اإلرشادية

 تفعيل اكبر لدور اللجان اإلرشادية ابتداء باللجنة المركزية في رئاسة الجامعة ونزوالً إلى              -٢
 اإلرشادية إلى جانب اللجان المخصصة في األقسام        المسؤولين في الكليات ممثلة باللجان    

  .من خالل عقد الجلسات اإلرشادية واألخذ بها بجدية واهتمام كبير
 إقامة عالقات أخوية مابين المرشد ورئيس القسم والطالب من خالل اللقاءات المـستمرة              -٣

  .لخلق نوع من الثقة والمحبة بينهم
  .كل كلية يديرها مختصون للقيام بعملهم بشكل سليم إنشاء أماكن أو قاعات إرشادية في -٤
  . إدخال المرشد في دورات تدريبية-٥
 التأكيد على أهمية اإلرشاد من خالل التوعية اإلعالميـة فـي الجامعـة عـن طريـق                  -٦

  .الملصقات واإلعالنات واللقاءات المستمرة مع الطلبة
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”ßaìa@ @
دراسـة  -اثر اإلرشاد التربوي في التحصيل الدراسـي "وليد خضر الزند وافتخار كنعان الخيال،    ) ١(

، تموز،  ١٨، مجلة كلية المعلمين، الجامعة المستنصرية، العدد        "تطبيقية في المدارس العراقية   
  .١٩، ص١٩٩٩

عبد الستار حمود عداي، دراسة مقارنة للحاجات اإلرشادية لطلبة المرحلة المتوسطة في الحضر             ) ٢(
، ١٩٨٩،  منشورة في اإلرشاد التربوي، الجامعة المستنصرية      رسالة ماجستير غير  ، والريف

  .٣٧ص
اثر اإلرشاد التربوي في معالجة التأخر الدراسـي لـدى طلبـة المرحلـة              ، صباح نعمة عذاب  ) ٣(

، رسالة ماجستير غير منشورة في اإلرشـاد التربـوي، الجامعـة المستنـصرية            ، المتوسطة
  .٥١-٥٠ص، ١٩٨٩

  .٥٢-٥١المصدر نفسه، ص) ٤(
مجلة العلـوم   ، "دور اإلرشاد التربوي في المؤسسات التعليمية     " فاضل شاكر وكريم عبد ساجر،      ) ٥(

  .٢١٤، ص٢٠٠٧، كانون األول، ١٢النفسية، جامعة بغداد، العدد 
  .٢٠٨المصدر نفسه، ص) ٦(
  .٢٠٨المصدر نفسه، ص) ٧(
  .٢٠٨المصدر نفسه، ص) ٨(
 التربوي في المرحلة المتوسطة من وجهة نظـر      عباس رمضان، الصعوبات التي تواجه اإلرشاد     ) ٩(

المرشدين التربويين والمديرين في مركز محافظة بغداد ، رسالة ماجستير غير منشورة فـي              
  .٢٥التربية وعلم النفس، جامعة بغداد، ص

  اتجاهات المرشدين التربـويين فـي المـدارس المتوسـطة نحـو            "ماجد حمزة واحمد خلف،     ) ١٠(
الجمعية العراقيـة للعلـوم التربويـة       ، ، مجلة العلوم التربوية والنفسية    "ةدراسة ميداني –عملهم

  .٢٦، ص١٩٨٨، ١١والنفسية، العدد 
  .٢٠٩فاضل شاكر وكريم عبد ساجر، مصدر سابق، ص) ١١(
دالل سعد الدين العلمي، اثر اإلعداد المهني للمرشد التربوي في فعالية أدائه في مجال التوجيه               ) ١٢(

رس وزارة التربية والتعليم في األردن ، رسالة ماجستير غير منشورة فـي             واإلرشاد في مدا  
  . ٩، ص١٩٨٨اإلرشاد والتوجيه، جامعة اليرموك، أربد، 

خدمات اإلرشاد التربوي والتوجيه المهني في العراق وجيكوسـلوفاكيا         "، شاكر مبدر وآخرون  ) ١٣(
، ١٩٨٩،  ١٤امعة بغـداد، العـدد      ، مجلة العلوم التربوية والنفسية، ج     "دراسة مقارنة -وفرنسا
  .١٧٧ص
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  .٢٧عبد الستار حمود عداي، مصدر سابق، ص) ١٤(
  . ٢٦، ص١٩٨٢، عالم الكتب، القاهرة، ٢التوجيه واإلرشاد النفسي، ط، حامد زهران) ١٥(
  .١٣٥المصدر نفسه، ص) ١٦(
، ١٩٧٥هرة،  مكتبة االنجلو المصرية، القا   ، محمد توفيق السيد وآخرون، بحوث في علم النفس       ) ١٧(

  .٢٥٧ص
واقع اإلرشاد التربوي في كلية المعلمين بالجامعة المستنصرية من وجهـة           "جمال سالم أحمد،    ) ١٨(

، ٢٠٠٢،  ٣٣، مجلة كلية المعلمين، الجامعة المستنـصرية، العـدد          "نظر المدرسين والطلبة    
  .٢٣٨ص

م اإلرشـاد النفـسي     اتجاهات طلبة جامعة صالح الدين نحـو اسـتخدا        "عمر ياسين إبراهيم،    ) ١٩(
، ٢العـدد   ،  ، مجلة أبحاث كلية التربية األساسية، جامعة الموصل، المجلد السابع         "والتربوي

  .٤ص، ٢٠٠٨، آذار
الظواهر السلوكية الخاطئة والسائدة في الوسط الطالبـي فـي جامعـة            "فاطمة عباس مطلك،    ) ٢٠(

، ٣المجلـد الـسابع، العـدد       ، ، مجلة أبحاث كلية التربية األساسية، جامعة الموصل       "كورية
  .٤٤، ص٢٠٠٨حزيران، 

إعداد برنامج إرشادي جمعي مقترح لتخفيف المشكالت الدراسـية لـدى           "نشعة كريم الالمي،    ) ٢١(
  .٤٠٣، ص٢٠٠٠، ٢٣العدد ، ،  مجلة كلية المعلمين، جامعة بغداد"طلبة كلية المعلمين

رسالة ماجستير غير منشورة    ، ة الموصل خالدة عبد الوهاب، الحاجات النفسية لدى طلبة جامع       ) ٢٢(
  .١٥، ص٢٠٠٠في علم النفس التربوي ، جامعة الموصل، 

  . ٤٤فاطمة عباس مطلك ، مصدر سابق ، ص) ٢٣(
  .٥-٤عمر ياسين إبراهيم ، مصدر سابق ،ص) ٢٤(
روبرت ثورندايك، القياس والتقويم من علم النفس والتربية ، ترجمة إليزابيث هيجن عبـد اهللا               ) ٢٥(

  .١٠، ص١٩٨٩الكيالني وزميله، عمان، مركز الكيت األردني، 
اإليرانية، -مهدي صالح ،الظواهر السلوكية السائدة لدى طلبة الجامعة وصلتها بالحرب العراقية          ) ٢٦(

  .٢٣، ص١٩٨١أطروحة دكتوراه غير منشورة في علم النفس التربوي، جامعة بغداد، 
  .٤٥فاطمة عباس مطلك ، مصدر سابق، ص) ٢٧(
اتجاهات مرشدي الصفوف نحو العمل اإلرشادي في بعض كليات الجامعـة           "، سامي العزاوي ) ٢٨(

-١٣٥ص  ، ١٩٩٨، ١٤العـدد   ، الجامعة المستنـصرية  ، مجلة كلية المعلمين  ، "المستنصرية
١٣٦.  

  .٥عمر ياسين إبراهيم، مصدر سابق، ص) ٢٩(
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  .٤٠٤نشعة كريم الالمي، مصدر سابق، ص) ٣٠(
  .٢٠لزند وافتخار كنعان الخيال، مصدر سابق، صوليد خضر ا) ٣١(
  .٢٣٤جمال سالم احمد، مصدر سابق، ص) ٣٢(
  .٢٣٩المصدر نفسه، ص) ٣٣(
  
 


