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  تاریخ استالم البحث

  ٢٠١٨/ ٩ /١٠ 
  تاریخ قبول النشر

١٨/١١/٢٠١٨ 
 

 
یمثل البحث محاولة لتسلیط الضوء من خالل الوثائق على بعض اإلضـرابات الطالبیـة التـي 

ًثقافیـة فــي بدایــة تأسیــسها، فــضال عـن االضــطرابات التــي حــدثت فــي سـادت الكلیــات فــي المجموعــة ال
  .بعض المدارس الثانویة داخل مدینة الموصل وبعض أقضیتها والوقوف عند أسبابها ومضامینها

Student strikes in Mosul 1966-1968 
(documentary study) 

Prof. Dr. Thanoon. y. Altaee 
Abstract: 
 The research is an attempt to shed light on the documents of some 
students strikes that took place in some colleges of the cultural group in the 
sixties of the twentieth century as well as the disturbances that took place in 
some secondary schools in the city of Mosul and some of it's  ruling and to 
stand on it's causes contents. 

 
شهدت مدینة الموصل منذ أواسـط الـستینات مـن القـرن العـشرین ومـع بـدایات تأسـیس جامعـة   

عــن الــدوام الرســمي لتحقیــق بعــض المطالــب ) باإلضــراب(الموصــل، ممارســات طالبیــة جدیــدة تمثلــت 
ّالتــي عــدها منظموهــا بأنهــا مــشروعة، وهــي التخلــو مــن تــدخل بعــض األحــزاب الــسیاسیة التــي ســادت 

ٕإذ إســتغلت عاطفــة وانــدفاع الــشباب داخــل المجموعــة الثقافیــة وفــي بعــض المــدارس . لــك الحقبــةفــي ت
ٕالثانویـــة مـــن أجـــل تحقیـــق مكاســـب حزبیـــة واطـــالق الـــدعایات الـــسیاسیة غیـــر أن الـــدوائر الحكومیـــة 

  .واإلدارة الجامعیة تعاملت بحكمة مع تلك المظاهرات

                                         
 .استاذ تاریخ العراق الحدیث والمعاصر، مركز دراسات الموصل، جامعة الموصل *



  )دراسة وثائقیة (١٩٦٨-١٩٦٦إضراب الطلبة في الموصل 

   
  

) ٢( 

 

بعض المدارس الثانویـة، كمـا بـرز فـي إذ حدثت بعض المشاغبات، ومنها االصطدامات في 
ًتلك اآلونة االتحاد الوطني لطلبة العـراق، محـاوال التـدخل فـي شـؤون الطـالب والتـصعید مـن مطـالبهم 

  .في محاولة منه إلقحامهم بالعمل السیاسي
 

 تـــشرین الثـــاني ٢٣صـــل بتـــاریخ و كلیـــة الزراعـــة والغابـــات فـــي المطلبـــةأضـــرب عـــن الدراســـة 
معـــاون أخـــصائي (ًبعـــد التخـــرج بـــدال عـــن ) مهندســـین زراعیـــین مهنیـــین(توصـــیفهم ، مطـــالبین ١٩٦٦
یعـز علینـا ضـیاع الوقــت (وقـد رفعـوا الفتـة علقـت علـى بـاب المجموعــة الثقافیـة كتـب علیهـا ). زراعـي

  ).حققوا مطالبنا
ًمیـد كلیـة الزراعـة والغابـات، مـستوضحا وقد إتصل متصرف لواء الموصل في الیوم التالي بع  

بأنها قضیة مهنیة صـرفة وال دخـل لهـا بالـسیاسة أو الحزبیـة وأن الـسبب "سبب هذا اإلضراب، فأجابه 
وتــــزامن ) معــــاون أخــــصائي زراعــــي(ًبــــدال مــــن ) مهنــــدس زراعــــي مهنــــي(فــــي اإلضــــراب هــــو تــــسمیة 

ُ لذات األسباب وقـد وعـدوا مـن قبـل إضرابهم مع إضراب طالب كلیة الزراعة والغابات في أبي غریب
 تـشرین الثــاني مــن ٢٦الـسلطات الحكومیــة واإلدارة الجامعیـة بتحقیــق مطـالبهم، واســتأنفوا الدراسـة فــي 

  .)١(السنة ذاتها
 تــشرین الثــاني أوضــحوا فیهــا ٢٧كمــا أصــدر الطــالب المــضربون فــي الموصــل نــشرة بتــاریخ   

  :وكما یأتي) راعي األكادیميالمهندس الز(و) المهندس الزراعي(الفرق بین 
بینمــــا ) مهنــــدس زراعــــي مهنــــي(إن اللقــــب الــــذي یمــــنح لجمیــــع كلیــــات الزراعــــة والغابــــات هــــو  - ١

  .یمنح لخریجي فرع الهندسة الزراعي المقترح فتحه عند توفر اإلمكانیات) األكادیمي(
 ٢/٣+  الـــدروس هندســـیة١/٣(بالنـــسبة للمهنـــدس الزراعـــي المهنـــي فـــإن منهـــاجهم یقـــوم علـــى  - ٢

 الــدروس ٢/٣(وبالنــسبة للمهنــدس األكــادیمي فــإن منهــاجهم یختلــف مــن حیــث ) الــدروس زراعیــة
 ) الدروس زراعیة١/٣+ هندسیة

أما من ناحیة المخصصات فالفرق بین المهندس المهنـي واألكـادیمي هـو أن المهنـدس المهنـي  - ٣
مـــنح مـــن الراتـــب االســـمي، فـــي حـــین أن المهنـــدس األكـــادیمي ی% ٣٥یمـــنح مخصـــصات قـــدرها 

 %.٥أي أن الفارق بینهما % . ٤٠مخصصات قدرها 

ورئـیس جامعـة ) ظـاهر الـشاوي(ووزیـر المالیـة ) نـاجي طالـب(وعلم المضربون بأن رئیس الوزراء 
لخریجــي كلیــات الزراعــة فــي العــراق، ) مهنــدس زراعــي مهنــي(ًبغــداد قــد وافقــوا مبــدئیا علــى مــنح لقــب 

 أصــر طــالب كلیــة الزراعــة والغابــات فــي الموصــل، ، لــذلك)معــاون أخــصائي زراعــي(ًبــدال مــن لقــب 
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بمــؤازرة نظــرائهم فــي كلیــة الزراعــة والغابــات فــي بغــداد، باالســتمرار فــي اإلضــراب لحــین صــدور بیــان 
  .)٢(رسمي من الجهات المختصة كضمان لتحقیق مطالبهم

صـل وتحرك لفیف من الطالب المضربین إلى المسؤولین في الموصـل فقـابلوا متـصرف لـواء المو
 تـشرین الثـاني وعرضـوا مطـالبهم بمـذكرة مكتوبـة، وقـد حـاول المتـصرف ٢٧صباح یوم اإلضراب فـي 

إقنــاعهم بــالعودة إلــى كلیــتهم ومواصــلة دراســتهم ووعــدهم ببــذل الجهــود إلقنــاع المــسؤولین فــي الــوزارة 
مقتــضیات بأننــا نــرى بنــاء علــى "لالســتجابة لمطــالبهم، وذكــر المتــصرف فــي كتابــه الــى وزارة التعلــیم 

ًالمــصلحة ومتطلبـــات األمـــن أن ینظــر فـــي مطـــالبهم بعــین العطـــف بالـــسرعة الممكنــة، وحرصـــا علـــى  ُ
ًمــصلحة الطــالب، وحــذرا مــن إنتــشار اإلضــراب إلــى بقیــة الكلیــات األخــرى، وتــأثیر ذلــك علــى ســیر  ِ

بمـا ٕالتدریسات في جامعة الموصل، باستغالل بعض المندسـین مـن المخـربین والفوضـویین، واعالمنـا 
  .)٣("ستقررونه

ومن جهة أخرى طالبت مدیریة أمن لواء الموصل، معاون أمن الجانـب األیـسر بالمراقبـة للوضـع 
في كلیة الزراعة والغابات واإلخبار عن المستجدات، ومنع تـدخل االهلـین أو الـبعض مـن المـشاغبین 

  .)٤(لالندساس بین الطالب
یثمـا أنهــى الطـالب إضــرابهم بعـد أن أخبــرهم  تـشرین الثــاني، ر٣٠وقـد اســتمرت اإلضـرابات حتــى 

عمید الكلیة من أن مطالبهم، قد تحققت، وعلـى إثرهـا رفعـت الالفتـات عـن جـدران الكلیـة وهـم یعلنـون 
عـن فــرحهم بالهتـاف والتــصفیق، مـستأنفین دوامهــم ودروسـهم فــي الكلیـة، دون حــدوث مـا یعكــر صــفو 

  .)٥(األمن
 كـانون األول ٦، كـانوا علـى موعـد آخـر لإلضـراب، ففـي ویبدو أن طـالب كلیـة الزراعـة والغابـات

 حضر خمسة طالب من كلیة الزراعة في بغداد، وبضمنهم طالب ذو فكر یساري، إلـى كلیـة ١٩٦٧
الزراعة والغابات بالموصـل فـي منطقـة حمـام علـي، وأجـروا إتـصاالت مـع بعـض الطـالب لتحریـضهم 

ً التالي عادوا إلى بغـداد وفعـال أضـرب طـالب كلیـة على اإلضراب أسوة بأقرانهم في بغداد، وفي الیوم
 كانون األول، وقام الطالب بإرسال ستة طـالب مـن الـصف األول ٩الزراعة عن الدراسة صباح یوم 

والثاني والثالث والرابع إلى بغـداد یمثلـون اتجاهـات حزبیـة مختلفـة للتباحـث مـع زمالئهـم حـول مطالـب 
  .)٦(الطلبة

سیاسـیة وراءهـم تحـركهم وتـدفعهم بإتجـاه التـصعید فـي المطالـب عـن وهذا یدل على وجود جهات 
  .طریق اإلضراب عن الدراسة



  )دراسة وثائقیة (١٩٦٨-١٩٦٦إضراب الطلبة في الموصل 
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ٕوعلــى الــرغم مــن إهتمــام الجامعــة واصــدار بیــان إلــى الطلبــة مــن قبــل عمیــد الكلیــة، یحــثهم علــى 
ٕاالســتمرار بالدراســـة والكـــف عـــن اإلضـــراب، غیـــر أنهـــم إســـتمروا باإلضـــراب واشـــترك معهـــم قـــسم مـــن 

 البیطــرة فــي المجموعــة الثقافیــة وقــد وزعــت الالفتــات فــي أروقــة المجموعــة الثقافیــة كتــب طــالب كلیــة
  :علیها ما یلي

  . حققوا مطالبنا–یعز علینا ضیاع الوقت  - ١
 .مرة أخرى نطالب بحقنا المشروع - ٢

 )٧( المهندس الزراعي-اإلضراب هو الوسیلة الوحیدة لتحقیق مطالبنا - ٣

  :بق وتضمنت ما یأتيوقد تطورت مطالبهم عن اإلضراب السا
ــــــى  - ١ ــــــصد الحــــــصول عل ــــــى مهنــــــدس زراعــــــي بعــــــد التخــــــرج بق ــــــوان وظیفــــــتهم ال طلــــــب تبــــــدیل عن

  .المخصصات
 .الزامیة التعیین لخریجي كلیة الزراعة وعدم تفضیل خریجي الكلیات االخرى في هذا المجال - ٢

 .قبول طلبة الصف االول في االقسام الداخلیة - ٣

دینـار ممــا أدى ) ١٤(علــى الـصفوف األولـى، والبالغــة تخفـیض التأمینـات الدراســیة التـي فرضـت  - ٤
 .إلى حرمان بعض الطلبة من دخول الجامعة

 .تأیید طلبة كلیة الزراعة في بغداد بصرف المخصصات التي قطعت عنهم بسبب غیر شرعي - ٥

ویبدو أن تطور مطالب الطلبة جاء بفعل تدخل بعض األحزاب الـسیاسیة كحـزب البعـث والحـزب 
ًانت سائدة آنذاك، من أجل ترسیخ وجودها بین الجمـاهیر الطالبیـة عمومـا، وأرى انـه الشیوعي التي ك

ُلــو قــدمت تلــك المطالــب بــشكل ُأصــولي إلــى عمــادة الكلیــة، ورفــضت لكــان أدعــى للطــالب بــالخروج 
ًغیـــر أنهـــم علـــى العكـــس تمامـــا أضـــربوا ثـــم قـــدموا مطـــالبهم، ممـــا یجعـــل . بالمظـــاهرات أو اإلضـــراب

  .ائهم جهات سیاسیة بال شكاالعتقاد بأن ور
األمــر الــذي أدى إلــى قیــام عمیــد كلیــة الزراعــة بطلــب عــودة الطلبــة إلــى الدراســة وتقــدیم مطــالبهم 
ـــة عـــدم االســـتجابة ســـوف یحـــرم  ُبـــصورة ُأصـــولیة لرفعهـــا إلـــى المراجـــع العلیـــا للنظـــر فیهـــا، وفـــي حال

  .)٨(الطالب المضربین من دخول االمتحان الفصلي
أن اإلضـــراب هـــو إمتـــداد "ً أصـــدر الطـــالب المـــضربین بیانـــا أوضـــحوا فیـــه وعلـــى الـــصعید نفـــسه

إلضـــراب العـــام الماضـــي فـــي ســـبیل الحـــصول علـــى لقـــب المهنـــدس الزراعـــي، أســـوة بخریجـــي كلیـــات 
الزراعــة فــي الــدول العربیــة والــدول األخــرى، كــون الدراســة مهنیــة ونطالــب بهــذا الحــق المــشروع هــذا 

اضــي علـــى وعــود معـــززة بتوقیـــع الــسید وزیـــر المالیــة وموافقـــة رئـــیس للعلــم إننـــا حــصلنا فـــي العـــام الم



  ذنون یونس الطائي. د.أ

  >>  
  

)٥( 

 

مما یدل على شـرعیة مطلبنـا لـذا نعلـن تمـسكنا بـشرعیة هـذا الحـق معلنـین إضـرابنا یـوم . جامعة بغداد
وُأرســـــلت نــــسخة مـــــن .."  إلـــــى أن یتحقــــق مطلبنـــــا الرئیــــسي١٩٦٧ كــــانون األول ٩الــــسبت الموافـــــق 

اللــواء الــركن عبــدالجبار (بــل خمــسة طــالب إلــى قائــد الفرقــة الرابعــة المطالــب المــذكورة الموقعــة مــن ق
، )عبــدالرحمن محمـــد(، ومــدیر أمــن لــواء الموصــل)ســعید الـــشیخ(و متــصرف لــواء الموصــل ) شنــشل

  .)٩(ومدیر غابات لواء الموصل ومدیر زراعة لواء الموصل للعلم
ًالموصـــل، إجـــراءا خاصـــا ومـــع اســـتمرار اإلضـــراب، اتخـــذت هیـــأة الزراعـــة والبیطـــرة فـــي جامعـــة  ً

، لــتعلمهم بفداحــة )١٠(ٕبإصــدار بیــان إلــى أولیــاء ُأمــور الطلبــة المــضربین وارســاله بواســطة البریــد إلــیهم
إضــراب نخبــركم بــأن / ولــي أمــر الطالــب  م... إلــى الــسید: "وتــضمن الــصیغة التالیــة. أعمــال أبنــاءهم

 وانقطــع عــن الدراســة ١٩٦٧االولكــانون ٩قــد اشــترك فــي إضــراب متعمــد منــذ صــباح یــوم ... ولــدكم 
ٕدون مبـــرر وان ذلــــك یــــؤدي إلـــى حرمانــــه مــــن التعلــــیم والـــدرس وهــــو األمــــر الـــذي إلتحــــق مــــن أجلــــه 
ًبالجامعة، علما بأن هذا مخالف للقوانین والتعلیمات الجامعیـة، وسـیؤدي حتمـا إلـى تـأخره فـي الدراسـة  ً

.. ي تنتظـــر تخرجـــه بفـــارغ الـــصبروالتخـــرج ممـــا یكـــون لـــه اثـــر ســـيء علـــى مـــستقبله وعلـــى أســـرته التـــ
  .)١١(.."التوقیع المسجل

 أعلمت متصرفیة لواء الموصـل، وزارة الداخلیـة، بـأن اإلضـراب مـا ١٩٦٧ كانون األول ٣١وفي 
ًزال مــستمرا، وأضـــافت إنــه قـــد عثــر بـــداخل إحــدى الـــسیارات األهلیــة علـــى حقیبــة مدرســـیة قــد تركـــت 

علــي وتفتیــشها تبــین بأنهــا تعــود إلــى أحــد الطــالب فــي ًســهوا، ولــدى تــسلیمها إلــى مركــز شــرطة حمــام 
الصف الثالث في كلیة الزراعة والغابات فـي جامعـة الموصـل، وبـداخلها رسـالتان األولـى معنونـة إلـى 

ـــة بخـــط الطالـــب األول عـــن دور المرشـــد . طالـــب آخـــر، والثانیـــة موجهـــة إلـــى صـــاحب الحقیبـــة ومقال
ًجـــع مركـــز الـــشرطة مـــدعیا بعائدیـــة الحقیبـــة لـــه وعنـــد الزراعـــي فـــي تطبیـــق المبـــدأ الـــشیوعي، وقـــد را

ثــم ُأخلـي ســبیله )  جمعیـات٤٣وفــق المـادة (تـصدیق إفادتـه مــن قبـل حــاكم تحقیـق الـشورة قــرر توقیفـه 
وهـذا یـدعم إسـتنتاجنا الـسابق بـأن ثمـة جهـات . )١٢(بكفالة قدرها مائتي دینار إلى حین انتهـاء التحقیـق

  .كررة في الجامعة ثم في المدارس الثانویة كما سنرىسیاسیة وراء تلك اإلضرابات المت
 
ً احتجاجــا علــى ١٩٦٨ نیــسان ١٣أضــرب طلبــة الــصف الثالــث فــي كلیــة الطــب صــباح یــوم   

ٕوامتنعــوا عــن دخــول المحاضــرات لحــین صــدور % ٢٨نتــائج االمتحانــات حیــث كانــت نــسبة النجــاح 
إضــرابنا دفــاع شــرعي عــن ( الكلیــة الفتــات عــدة كتــب علیهــا أمــر بتعــدیل الــدرجات، وقــد رفعــوا داخــل

، وذكـــر متـــصرف لــــواء )لنـــا حقـــوق وعلینـــا واجبـــات) (النطالـــب الكثیـــر بـــل حقنـــا) (حقوقنـــا المهـــدورة
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الموصـــل فـــي برقیـــة األمـــن واالســـتخبارات فـــي الموصـــل، بـــأن التحـــریض علـــى اإلضـــراب جـــاء مـــن 
  .)١٣(جماعة الحزبیین الیساریین من خارج الكلیة

 نیسان أضـرب طـالب كلیـات الهندسـة والعلـوم والدراسـات اإلنـسانیة عـن ١٦وفي صباح یوم   
وقــــد ذكــــرت التقــــاریر الــــواردة إلــــى المتــــصرفیة بــــأن األحــــزاب . ًالدراســــة تأییــــدا إلضــــراب كلیــــة الطــــب

الــــسیاسیة، قــــد اســــتغلت اإلضــــراب وتــــم االتفــــاق بیــــنهم علــــى تــــشكیل لجنــــة مختلطــــة لإلشــــراف علــــى 
د أشــیع بــین صــفوف الطلبـة بــأن أحــد التدریــسیین فــي الكلیـة كــان مــن المحرضــین علــى وقــ. اإلضـراب

  .)١٤(اإلضراب بمعیة طالب في الصف الثالث في الكلیة الطبیة
وعلى اثر إضـراب الكلیـات المـذكورة، وزعـت بـداخل أروقـة المجموعـة الثقافیـة نـشرات صـادرة   

ً تـضمنت عـددا مـن المطالـب ١٩٦٨ آذار ١٦ فرع الموصل في –عن االتحاد الوطني لطلبة العراق 
  :وهي

  .أسوة بباقي الجامعات% ٦٠ًبدال من % ٥٠جعل درجة النجاح  - ١
 .تطبیق نظام اإلعادة - ٢

 .ًیوما في الصف الثاني) ٢٥(تمدید فترة االمتحان لمدة  - ٣

 .إعادة النظر في نتائج االمتحانات - ٤

 ].حینذاك[ة تدریس نصف موضوع الباثولوجي في الصف األول من السنة القادم - ٥

 .ًمنح المخصصات لطلبة الصف الخامس كما كانت سابقا - ٦

 .ًكما كانت سابقا% ٤٠جعل درجة النجاح في موضوع التشریح لطلبة الصف األول  - ٧

ویلحظ من تلك المطالب بأنها إمالءات على الكلیـة واإلدارة الجامعیـة بـصورة عامـة، وهـي لیـست 
ًمطلبا واحدا إنما سبعة مطالب تعمل على ت غییر النظام الدراسي بأكملـه وجعلـه یـسیر علـى هـدى ً

 .ورغبات الطالب

كمـــا حـــدث إطـــالق بعـــض العیـــارات الناریـــة فـــي المجموعـــة الثقافیـــة مـــن قبـــل بعـــض األشـــخاص 
وأصــیب طالــب بمعهــد المحاســبة بجــرح بــسیط فــي رأســه، وأصــدر حــاكم التحقیــق أمــر القــبض بحــق 

ــــة المتهمــــین، واســــتمرت التحقیقــــات والتعقیبــــات ورا ء المــــسببین لإلضــــراب التخــــاذ اإلجــــراءات القانونی
، وباشــروا بالدراســـة، وأنهـــى ١٩٦٨ نیـــسان ١٧وقـــد أنهـــى طــالب كلیـــة الطـــب إضــرابهم یـــوم . بحقهــم

  .)١٥(١٩٦٨ نیسان ٢٠كذلك طالب الكلیات األخرى إضرابهم یوم 
ــــ(ویلحــــظ الغــــرض المــــصلحي والتــــدخل الحزبــــي فــــي هــــذه األعمــــال  ــــأن المــــشرفین عل ى وتبــــین ب

الـــذین أرادوا تحقیـــق مكاســـب شخـــصیة مـــن خـــالل ) اإلضـــراب هـــم مـــن الحـــزبیین والطـــالب المهملـــین
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تحــریض مجمــوع الطلبــة علــى اإلضــراب األمــر الــذي أدى إلــى حــدوث فوضــى وتعطیــل الــدوام وعــدم 
  .دخول المحاضرات، ومحاولة فرض إرادة المضربین وتجاوز األنظمة والقوانین

 حجـــز ١٩٦٨ نیـــسان ٢١ة العامـــة، قـــررت وزارة الداخلیـــة فـــي ًوبنـــاءا علـــى مقتـــضیات المـــصلح
ًثالثـــة طـــالب مـــن المحرضـــین علـــى اإلضـــراب، فـــي ســـجن الموصـــل، اســـتنادا إلـــى قـــانون الـــسالمة 

  .)١٦(الوطنیة
 

تلقــى أحــد تدریـــسیي كلیــة الطــب الـــذي یــدرس مــادة البـــاثولوجي، رســالة تهدیــد، إذ أن أكثریـــة 
ًي فهــم هـــذه المــادة، فـــضال عــن غزارتهـــا وتــشدیده علـــى الطــالب إلكمـــال الطــالب یجـــدون صــعوبة فـــ

المنهج المقرر، مما جعل الجفوة تسود بینه وبینهم، فأخذ الطـالب یحـررون مثـل تلـك الرسـائل لغـرض 
رضوخه لمساعدتهم في االمتحـان، ممـا حـدا بمـدرس المـادة، طلـب نقلـه إلـى جامعـة البـصرة للـتخلص 

  :ًهو لم یتهم أحدا من الطالب بتحریر تلك الرسالة وجاء في نصهامن مضایقات الطالب له، و
  ..السید" 
  هذا آخر إنذار لك - ١
 ًسوف نضطر أخیرا إلى إغتیالك بواسطة جماعة لهم سوابق - ٢

 نقترح علیك إحدى هاتین النقطتین - ٣

  ًاالستقالة حاال  - أ
ٕأن تكــون كبــاقي األســاتذة والتكــون عــدوا مــع الطلبــة واال فإننــا ســنختطف زوجتــك   -  ب ٕواذا لــم ترعــوي ً

 سنضطر في النهایة لخطفك وقتلك، وقد ُأعذر من أنذر 

  )١٧("، توقیع جمعیة صوت الطلبة هیئة الطب الصف الثالث١٩٦٨ شباط ١٨األحد 
ویلحـــظ األســــلوب اإلنفعــــالي لـــصیغة الرســــالة والــــضیق الــــشدید الـــذي یــــشعر بــــه الطلبــــة إزاء   

یـة وصـعوبة الفهـم مـن قـبلهم األمـر الـذي أدى إلـى أسلوب المدرس في كیفیة التعاطي مع المادة العلم
وكان األجدى بهؤالء الطلبة عرض شكواهم علـى رئاسـة القـسم فـي عمـادة الكلیـة . إتباع هذا األسلوب

إلیجــاد حــل لمــشكلتهم بــدل الجنــوح لمثــل هــذه األســالیب، األمــر الــذي أدى إلــى تعامــل مــدرس المــادة 
هــذا األســلوب فــي التهدیــد الیلیــق بطلبــة جــامعیین وفــي كمــا أن . بجدیــة وطلــب نقلــه إلــى كلیــة أخــرى

كلیة الطب الذین سیتخرجون ویغدون أطباء في خدمة المجتمع وعملهـم المرتكـز علـى العلـم وتخفیـف 
  !اآلالم ولیس التهدید بالخطف والقتل
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ن طــــالب الجامعــــة إلــــى طــــالب یبــــدو أن عــــدوى اإلضــــراب عــــن الــــدوام والدراســــة إنتقلــــت مــــ

المـــدارس المهنیـــة واإلعدادیـــة وألي ســـبب كـــان فقـــد أعلـــن طـــالب الـــدورة الـــصناعیة المـــسائیة والبـــالغ 
ًطالبــا إضــرابا عــن الــدوام بتــاریخ ) ١٧٠(عــددهم  ، وفــي الیــوم التــالي اضــرب ١٩٦٦ كــانون األول ٥ً

سـبب "ریة أمـن لـواء الموصـل، أن ً طالبا منهم، وذكر تقریر مدی٣٥ كانون األول داوم ٧نصفهم وفي 
ًاإلضراب، هو أن الدورة فتحـت منـذ مـدة أسـبوع تقریبـا، ومـدتها سـتة أشـهر، حیـث ُأخـذت كفـاالت مـن 

ٕدینــار لكــل طالــب، وان مطــالبتهم تركــزت حــول ضــمان الــسلطة لمــستقبلهم ) ٢٥(الطلبــة بمبلــغ مقــداره 
ت السلطات الحكومیـة تراقـب الوضـع عـن ، وكان"بعد تخرجهم من الدورة، طالما ُأخذت الكفاالت منهم

  .)١٨(كثب ولم تحدث حوادث أثناء اإلضراب
وبعد إجراء سلسلة من االتصاالت مع إدارة اإلعدادیة الصناعیة أنهى الطـالب إضـرابهم فـي 

 كـــانون األول وباشـــروا فـــي الدراســـة فـــي مقـــر اإلعدادیـــة الكائنـــة فـــي المجموعـــة الثقافیـــة، بعـــد أن ١٠
ووجهــت مدیریــة الــشرطة بــضرورة المراقبــة الــشدیدة للحیلولــة دون إندســاس عناصــر . )١٩(ًوعــدوا خیــرا

  .)٢٠(مخربة بین صفوف الطالب المضربین
 

شـعر طـالب ثانویــة الـصناعة بــضرورة التحـرك علــى إدارة الثانویـة والجهــات الرسـمیة لتحقیــق   
بعــد تخــرجهم وعلیــه فقـــد أضــرب طــالب ثانویـــة بعــض المطالــب التــي تعمـــل علــى ضــمان مـــستقبلهم 

، وعلقــت ١٩٦٧ آذار ٥الــصناعة بالموصــل والكائنــة فــي المجموعــة الثقافیــة، عــن الــدوام صــباح یــوم 
ًإضـــرابنا لـــیس سیاســـیا، نعلـــن مـــن الیـــوم إضـــرابنا لتحقیـــق (الفتـــة علـــى البـــاب الخـــارجي كتـــب علیهـــا 

  ).ًمطالبنا تأییدا إلخواننا الصناعیین
ًلطالب المضربین بأنهم قدموا طلبا من خالل مـدیر المدرسـة إلـى رئـیس الجمهوریـة ّوقد بین ا  

  :والى وزیر التربیة والتعلیم موضحین فیه مطالبهم التي بموجبها أعلنوا اإلضراب وهي
  .فتح دورة تربویة خاصة للخریجین - ١
 .قوة الجویةالسماح لخریجي ثانویة الصناعة، القبول في الكلیة العسكریة، وكلیة الشرطة وال - ٢

 .قبول الخریج في معاهد جامعة بغداد المهنیة ذات االختصاص - ٣

 .قبول الخریج في كلیة التربیة الریاضیة وكلیة اللغات - ٤

راب الـذي قـام بـه ًكما أوضحت مدیریة األمن في الموصـل بـأن هـذا اإلضـراب جـاء مـساندا لإلضـ
وفــي نیــة الطلبــة المــضربین عقــد اجتمــاع تــشاوري فــي المــساء . طــالب الــصناعة فــي بغــداد وكــربالء

  .)٢١(وهناك بعض الطلبة یحرضون على االستمرار باإلضراب



  ذنون یونس الطائي. د.أ

  >>  
  

)٩( 

 

ٕ آذار عقـد إجتمـاع فـي المجموعـة الثقافیـة، واتفـق ٥ًوفعال تـم فـي الـساعة الـسابعة مـن مـساء یـوم 
رار باإلضــراب، لحــین ورود أخبــار مــن بغــداد بإنتهــاء اإلضــراب واالســتمرار المــضربون علــى االســتم

ًكما وقرروا باجتمـاعهم الحـضور یومیـا إلـى المدرسـة صـباحا وفـي الـساعة الثامنـة والنـصف . بالدراسة ً
ٕوقــد حــضر مــن بغــداد طــالبین إثنــین مــن طــالب ثانویــة الــصناعة، وانتهــى . إلثبــات وجــودهم لــإلدارة

 آذار، ظهـرت یافطـات علـى جـدران المدرسـة ٦دث یذكر وفـي صـباح الیـوم التـالي االجتماع بدون حا
  .الثانویة جاء فیها

  .نواصل إضرابنا للیوم الثاني - ١
 .حققوا مطالبنا - ٢

وطالبــــت مدیریــــة األمــــن مــــن عناصــــرها معرفــــة األســــماء الكاملــــة للطــــالب الوافــــدین مــــن بغــــداد، 
  .)٢٢(واالستمرار بالمراقبة

من بغداد والمـشاركة باالجتمـاع یـدل داللـة واضـحة علـى التنـسیق العـالي ونلحظ أن قدوم طالبین 
ًبـــین الطـــالب المـــضربین فـــي بغـــداد والموصـــل، وان هـــذا الیخلـــو إطالقـــا مـــن تـــدخل ورعایـــة بعـــض 

كمــا التخلــو . األحــزاب الــسیاسیة لــذلك وبخاصــة الیــساریة منهــا، لكــسب فئــات الطــالب إلــى صــفوفها
ل اإلدارة الجامعیـــة والـــسلطات الحكومیـــة التـــي تنـــتهج الـــسیاسة مطـــالبهم بـــشيء مـــن التـــدخل فـــي عمـــ

  .التعلیمیة في الجامعات العراقیة وفق خطط سنویة تقرر من قبل الحكومة الرسمیة حینذاك
 
 قــام قــسم مــن طــالب إعدادیــة الــشعب المــسائیة، والــذین كــانوا ١٩٦٧ حزیــران ٦فــي صــباح   

متحــان الــوزاري فــي قاعــة مدرســة الكفــاح، باالمتنــاع عــن أداء االمتحــان بحجــة أن أفكــارهم یــؤدون اال
ـــة   حزیـــران ٥بعـــد حـــدوث عـــدوان [مـــشوشة وقلقـــین بالنـــسبة للوضـــع فـــي األراضـــي الفلـــسطینیة المحتل

وقـــاموا بتحـــریض زمالئهـــم الـــذین كـــانوا یـــؤدون االمتحـــان فـــي مدرســـة الكفـــاح ]  علـــى فلـــسطین١٩٦٧
عدادیــة، ثــم ذهبــوا إلــى مدرســة الثــورة التــي كــان یمــتحن فیهــا الطالبــات ودخلــوا إلــى قاعــة المجــاورة لإل

 كمـا جـاء فـي –االمتحان، ومنعوا الطالبات من أداء االمتحـان عنـوة دون رغبـة الطالبـات الممتحنـات 
 وقـد حـضر مــدیرا التربیـة والـشرطة ومنعــوا توسـع تلـك األعمــال، حیـث إســتمرت -كتـاب مدیریـة األمــن

  .)٢٣(ي المراكز االمتحانیة في أداء االمتحانات حسب األصولباق
وفي ذات الوقت وجهت مدیریة أمـن لـواء الموصـل، معـاون أمـن الموصـل باتخـاذ اإلجـراءات   

المــــشددة وذلــــك بتنــــسیب عــــدد مــــن األفــــراد وضــــباط الــــصف فــــي كــــل مركــــز إمتحــــاني حتــــى تنتهــــي 
 بتحـــــریض الطـــــالب علـــــى عـــــدم أداء االمتحانـــــات، لمراقبـــــة الوضـــــع والقـــــبض علـــــى كـــــل مـــــن یقـــــوم



  )دراسة وثائقیة (١٩٦٨-١٩٦٦إضراب الطلبة في الموصل 

   
  

) ١٠( 

 

كمــا جـــاء فــي كتـــاب –االمتحانــات، وبالتعـــاون مــع الـــشرطة واالنــضباط العـــسكري، ومراقبــة الحـــزبیین 
ـــذین دائمـــا وابـــدا یتـــصیدون، فـــي المـــاء العكـــر ویـــستغلون كـــل مناســـبة فـــي ســـبیل  "-مدیریـــة األمـــن ًال ً

مــع مفــرزة مــن ضــباط الــصف وتــم التــذكیر علــى ضــرورة تنــسیب مفوضــین إثنــین " أهــوائهم الخاصــة
ًوالشرطة بسیارتین للتجول في أنحاء البلدة كافة، وبخاصة في المراكز اإلمتحانیـة إعتبـارا مـن الـساعة 

  .)٢٤(ًالسابعة صباحا وحتى انتهاء االمتحانات
 

ضاء الموصـــل بكتابـــه الـــى قائممقـــام قـــ) كـــریم كـــاظم العـــامري(شـــكى مـــدیر ناحیـــة الحمدانیـــة   
ً، إدارة ثانویــة قــرة قــوش، معبــرا عــن إســتیائه مــن األمــور غیــر الطبیعیــة فــي المدرســة )رشــید الجعفــري(

الثانویة بقرة قوش، بسبب إعتداءات بعض المدرسین علـى طالبهـم، وبخاصـة فـي الـصفوف المتقدمـة 
 وأشــار مــدیر الناحیــة، ًبالــضرب المبــرح واإلهانــات خالفــا لقــوانین وأنظمــة التعلــیم،) الخــامس الثــانوي(

َالطالـب بعـد أن یهـان ویـضرب وألتفـه األسـباب یعـرض المـدرس الـذي قـام بالفعـل المنـوه عنـه "إلى أن 
مــذكرة إلــى مــدیر المدرســة، الــذي بــدوره یــدعو مجلــس المدرســین إلــى اتخــاذ قــرارات بمعاقبــة الطالــب 

ــــى اإلدال ء بــــشهاداتهم أمــــام مجلــــس بأشــــد عقوبــــة، وفــــصله بعــــد إكــــراه زمالئــــه بالتهدیــــد والوعیــــد عل
ًالمدرســین، لعــرض الموضــوع معكوســا وبــشكل یــستفاد منــه، أن الطالــب إعتــدى علــى المــدرس، وعلــى 
الرغم من النصائح التي أبـدیناها بـصورة شخـصیة حـول بعـض القـضایا فـي تلـك المدرسـة إلـى إدارتهـا 

ولمــا كنــا مخــولین بموجــب ": ّ، وبــین مــدیر الناحیــة حــدود صــالحیاته بقولــه"ًفلــم تــستفد مــن ذلــك شــیئا
ٕبتفتـــیش الـــدوائر التابعـــة لـــوزارتي المالیـــة والداخلیـــة فقـــط واشـــعار )  منـــه٤٣مـــادة (قـــانون إدارة األلویـــة 

قائممقــامیتكم بكـــل مـــا یحـــصل فـــي الـــدوائر األخـــرى، علیـــه نعـــرض علـــیكم الوضـــع فـــي تلـــك المدرســـة 
ریــة التربیــة إلرســال مفــتش للتحقیــق راجــین التفــضل بــاالطالع، ومفاتحــة متــصرفیة اللــواء لإلیعــاز لمدی

بالقـضایا التـي حـصلت منـذ بدایـة الـسنة الدراسـیة، وبحـضورنا بعـد تخویلنـا مـوافقتكم علـى ذلـك لوضــع 
حد للحالة الشاذة في تلك المدرسة، التي أدت إلى إنتقال قسم من الطالب إلى مـدارس الموصـل رغـم 

قـــت أو لمــا تبقـــى مـــن الـــسنة الدراســـیة دون ســوء حـــالتهم المالیـــة، وعقـــاب الــبعض مـــنهم بالفـــصل المؤ
تطرقــت بعـددها الــصادر فــي ) صــوت العـرب(ٕمبـرر یــستوجب ذلـك، كمــا وان أحـد الــصحف البغدادیـة 

 للحالــة فــي تلــك المدرســة وان بعــض قــضایا االعتــداءات أدت إلــى مراجعــة ١٩٦٦ تــشرین الثــاني ٢١
  .)٢٥("الشرطة

تحــــت الــــشحن العــــاطفي وتــــأثره بإدعــــاءات والغــــروة أن تعــــابیر مــــدیر الناحیــــة تــــدلل وقوعــــه   
ًالطالـب، ممـا أدى إلـى التـزام حججـه دون اإلســتماع إلـى رأي إدارة المدرسـة، فكـان موقفـه منحـازا إلــى 

  .ًجانب الطالب معبرا عن موقف متسرع غیر صائب
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 حصل شـجار بـین مدرسـي التـاریخ والجغرافیـة فـي الثانویـة، وقبـل ١٩٦٦ كانون األول ٧في   
قــد أدى االعتــداء بالــضرب واللكــم بینهمــا وعلــى  "– كمــا ذكــر قائممقــام الموصــل –شجار یــوم مــن الــ

مرأى من طالبهم، قد تداول الطالب وكذا االهلین فـي القـصبة، هـذا الحـادث الـذي حـصل بـین أنـاس 
ًمــسؤولین عـــن تربیــة األجیـــال واعــدادها إعـــدادا صـــالحا للمجتمــع ً وطالـــب القائممقــام، متـــصرف لـــواء " ٕ

ٍوضــع حــد لتلــك التــصرفات التــي التتفــق ومــا أنــیط بهــم مــن واجــب تعلیمــي وأخالقــي إلــى الموصــل ب
ًجانب كونه مخالفة للقانون وتؤثر تأثیرا سیئا على الطالب وسیر التدریس في المدرسة ً)٢٦(.  

ونتیجــة لتلــك األحــداث أرســلت مدیریــة تربیــة لــواء الموصــل، رئــیس مالحظــي ذاتیــة الثــانوي،   
 كـــانون األول ١٤یـــة لالطـــالع والتحقیـــق فیمـــا جـــرى، حیـــث وصـــل إلیهـــا بتـــاریخ إلـــى ناحیـــة الحمدان

ٕ واجتمـع مـع مـدیر الناحیـة وأطلعـه علـى رأیـه وانطباعاتـه عـن هیـأة وادارة ثانویـة قـرة قـوش، ثــم ١٩٦٦
ــــاریخ  ــــي الت ــــین مدرسَّ ــــذي جــــرى ب ــــى الثانویــــة، وســــئل مــــدیر المدرســــة عــــن العــــراك ال ُتوجهــــا ســــویة إل

بأنه لم یحدث عراك والتضارب، ولكن الذي حصل هـو الحـدة فـي المجادلـة "األخیر والجغرافیة، فأفاد 
وقــد ". بینهمــا وتفاهمــا بعــد قلیــل] المــدیر[أوشــكت فــي الظــاهر أن تتحــول إلــى شــجار، وقــد تــدخل هــو 

ٕأنكـــر كـــل مـــن المدرســـین حـــدوث شـــجار بینهمـــا، وان إدعـــاء مـــدیر الناحیـــة بحـــدوث ذلـــك كـــان علـــى 
  .)٢٧(سب العادة من المبالغة والتهویلالسماع الذي الیخلو ح

وعن الموضوع الذي سبقه، فقد جمع رئیس مالحظـین ذاتیـة الثـانوي، مجلـس المدرسـین، وتـم   
ً فوجــدوه متناقــضا متمــایال بتظــاهر البــراءة والبــساطة، وعلمــوا – صــاحب المــشكلة –إســتدعاء الطالــب  ً

 كانـت بـسبب عنـاده، فهـو الینظـر فـي كتـاب بأن األزمة التي حدثت بینه وبین مدرس اللغة االنكلیزیـة
ًوالیجیب عن سؤال ویرفض الخروج من الصف، فلما أخرجـه المـدرس مـن الـصف عنـوة قـال متجـاوزا 

ًثــم أوقفــه المــدیر قریبــا مــن غرفتـــه بانتظــار نهایــة الــدرس لیطلــع علــى التفاصــیل مـــن ) ْأحتــرم نفــسك(
لورطــة التــي أوقــع نفــسه فیهــا، فــأراد أن المــدرس، ولكــن الطالــب هــرب مــن المدرســة، بعــد أن شــعر با

یتداركها، فقصد مدیر الناحیة وقدم شكواه وهو ماسـك بطنـه یتلـوى ویبكـي مـن األلـم، فـي حـین انـه لـم 
یكن یشتكي من شيء عندما كان یهدد المدرس وطیلة مـدة وقوفـه، امـام غرفـة المـدیر وطیلـة الطریـق 

ّرین، وانــه مثــل الــدور المناســب فــي الوقــت المناســب، بــین الثانویــة ومــدیر الناحیــة التــي تبلــغ الكیلــومت ٕ
  .)٢٨(ٕواستدر بذلك عطف مدیر الناحیة

رئیس مالحظي ذاتیة الثانوي في تقریـره الـى أن، المـدرس الـذي حـدثت معـه )  المحقق(وأشار  
المــشكلة رجــل متــزن وهــادئ یتــصرف بتعقــل، وقــد أبــدى اســتعداده للعفــو عــن الطالــب بــشرط نقلــه الــى 

 وبشرط سحب الطالـب دعـواه ألنـه الیلیـق اسـتدعاء المـدرس كمـدعى علیـه، كمـا إعتـذر مدرسة اخرى



  )دراسة وثائقیة (١٩٦٨-١٩٦٦إضراب الطلبة في الموصل 

   
  

) ١٢( 

 

الطالــب ووعـــد بـــسحب شـــكواه وطالـــب امهالـــه بـــضعة أیـــام للحـــصول علـــى قبـــول مـــن مدرســـة أخـــرى، 
وتقـــرر فـــي مجلـــس المدرســـین باألكثریـــة الموافقـــة علـــى إبـــدال قـــرار الفـــصل، بـــاالخراج المؤقـــت لمـــدة 

  .)٢٩(لب بسحب شكواه، واعتبار القضیة منتهیةاسبوعین بعد قیام الطا
ٕفــي كتابــه الــى المتــصرف، بــأن هیــأة وادارة الثانویــة ) نجیــب الخفــاف(ّوقــد بــین مــدیر التربیــة   

كانــت عرضــة للتقــوالت واللغــط منــذ بــضع ســنوات والــسبب مركــب مــن بــضعة عناصــر، منهــا وأهمهــا 
ٕهیــأة التـــدریس إلـــى كتـــل حزبیـــة، واقتـــرح ٕالطائفیــة، وعـــدم نـــضوج المدرســـین وضـــعف اإلدارة، وانقـــسام 

. على وزارة التربیة استبدال مدیر المدرسة ونقل أحد المدرسین مـن أجـل اسـتقرار الوضـع فـي المدرسـة
ــــة علــــى إجـــــراء التعقیبــــات القانونیــــة ضــــد مـــــدرس اللغــــة االنكلیزیــــة فـــــي  كمــــا لــــم یوافــــق مـــــدیر التربی

  .)٣٠(المدرسة
 
 حــدث ســوء تفـــاهم بــین مــدرس وأحــد الطـــالب فــي ثانویــة دهــوك وطلـــب ١٩٦٧ آذار ٧فــي   

المدرس من مدیر المدرسة معاقبة الطالـب لـسوء تـصرفه، وأوضـح أنـه الیمكـن الـدوام وممارسـة عملـه 
فــــأخبر مــــدیر المدرســــة، مــــدیر التربیــــة بالموضــــوع فــــأوعز . إذا إســــتمر الطالــــب بالــــدوام دون معاقبتــــه

 آذار قابـل ٨ٕزة وارسـاله إلـى مركـز المدیریـة لمقابلـة مـدیرها، وبتـاریخ األخیر بمنح المـدرس یـومین إجـا
ٕالمــدرس مــدیر التربیــة ثــم عــاد إلــى دهــوك رفقــة مــدیر التربیــة ومعاونــه بــنفس الیــوم واجتمعــوا بمجلــس 

درجــة مــن ســلوكه، وقــام مــدیر ) ٢٠(مدرسـي المدرســة، وقــرروا فــصل الطالــب لمــدة أسـبوعین وخــصم 
  .)٣١(بذلك أمام المدرس نفسهالتربیة بتبلیغ الطالب 

 آذار إضـرابهم عـن الـدوام ٩وحال سماع بقیة طالب المدرسة بعقوبة الطالـب، أعلنـوا بتـاریخ 
ًوتجمعوا داخل المدرسـة وامتنعـوا عـن الـدخول إلـى الـصفوف وطـالبوا بإعـادة الطالـب إلـى الـدوام فـورا،  ٕ

  .وبعد إنتهاء وقت الدوام إنصرفوا إلى دورهم
 آذار، إنقــسم الطلبــة إلــى قــسمین األول یرغــب باســتمرار الــدوام والقــسم ١١وفــي یــوم الــسبت 

الثــاني الرافــضین لقــرار فــصل الطالــب الیرغبــون بالدراســة وأخرجــوا بــاقي الطــالب مــن صــفوفهم، وفــي 
  .)٣٢( آذار تم التفاهم معهم وعادوا إلى الدوام بشكل طبیعي١٢یوم 

 
) ١٩٤٨ نیـسان ١٤الـذي ُأسـس فـي  (– فرع الموصـل –التحاد الوطني لطلبة العراق سعى ا  

إلى إستغالل كل مناسبة أو إضراب من قبل الطالب، للتدخل والتحـریض علـى االسـتمرار باإلضـراب 
وتحدیـــد المطالـــب المتعـــددة مـــن خـــالل البیانـــات والمنـــشورات التـــي تـــصدر عنـــه، ویدســـها بـــین جمـــوع 



  ذنون یونس الطائي. د.أ

  >>  
  

)١٣( 

 

بیـــان الـــى (ً أصـــدر بیانـــا حمـــل عنـــوان ١٩٦٦ضربین، ففـــي أواســـط تـــشرین األول المتظـــاهرین أو المـــ
  :ووزع على الطالب، وطالب البیان بتحقیق عدد من المطالب وهي) جماهیر الطلبة

ٕاالعتـــراف بحـــق الطلبـــة فـــي تكـــوین تنظـــیمهم الطالبـــي واجازتـــه وتـــوفیر المنـــاخ المالئـــم إلجـــراء  - ١
  .ًاالنتخابات بعیدا عن أي تدخل خارجي

 .تأمین األقسام الداخلیة والكتب لجمیع الطلبة الفقراء - ٢

 .عدم إحتساب السنة الماضیة سنة رسوب - ٣

ًإعتمــاد مقــاییس موضــوعیة فــي قبــول الطلبــة ونجــاحهم ومــنحهم الزمــاالت بعیــدا عــن الوســاطات  - ٤
 .والمحسوبیات

 .التوسع في القبول بالجامعة ومعاهدها - ٥

 .م التي أغلقت منها وتوسیع مجال القبول فیهاتخفیض نسبة األجور في الجامعة وفتح األقسا - ٦

 .تبدیل أعضاء مجلس الجامعة والعمادات من المحسوبین على النظام الملكي - ٧

 .إطالق سراح الطلبة المعتقلین - ٨

 .تأمین القبول في الجامعة لكافة خریجي اإلعدادیات - ٩

 .إیجاد حل لمشاكل الخریجین -١٠

 .)٣٣(حرمة المعاهد من التدخل في شؤونهاالعمل على تأمین استقالل معاهد العلم وحمایة  -١١

    وبعد نشر هـذا البیـان طالبـت مدیریـة أمـن لـواء الموصـل، عناصـرها ببـذل الجهـود للتحقیـق الـسري 
ٌبغیـة التوصــل إلـى معرفــة القـائمین بتوزیــع هـذا البیــان ومراقبـة المــدارس الموجـودة، كــل ضـمن منطقتــه 

 .)٣٤(اشیروالقبض على كل من یحاول توزیع أو لصق المن

ویلحظ من النقاط والمطالبـات التـي بثهـا االتحـاد الـوطني كیفیـة إنغماسـه بالـشؤون الـسیاسیة عبـر 
ًالمطالبــة بتنفیـــذ مطالبـــه بوصـــفها مطلبــا طالبیـــا، وهـــي فـــي ذات الوقــت تعبـــر عـــن التحـــریض للطلبـــة  ً

 وأن كـــل تلـــك )بالمـــشروعة(للمطالبـــة بالتوســـع فـــي تحقیـــق غایـــاتهم مـــن المطالـــب التـــي ُأطلـــق علیهـــا 
ٕاإلضــرابات كانــت علــى حــساب إهــدار الوقــت واضــاعة الفرصــة لالســتفادة مــن الــدروس والمحاضــرات 

  .التي تسهم في إخراج عناصر كفوءة لخدمة البلد وتقدمه
 ُألصقت نشرة فـي مدرسـة إعدادیـة الـشعب المـسائیة وُأخـرى فـي ثانویـة ١٩٦٨ شباط ١٣وبتاریخ 

ــــةلیــــسقط(األمــــاني المــــسائیة بعنــــوان  )  التحــــالف المــــشبوه ولتنتــــصر إرادة الجمــــاهیر الطالبیــــة التقدمی
 المكتـب المركـزي –، صـادرة عـن االتحـاد الـوطني لطلبـة العـراق ١٩٦٧ كـانون األول ٢٢مؤرخة في 

 تتضمن الطعن بالسلطة واإلدارة الجامعیـة وتـدعو جمیـع الطلبـة إلـى توحیـد الـصفوف للوقـوف ضـد –



  )دراسة وثائقیة (١٩٦٨-١٩٦٦إضراب الطلبة في الموصل 

   
  

) ١٤( 

 

أن اإلضــراب حــق مقــدس للطلبــة فــي التعبیــر عــن "مؤكــدة . لنــشرةمغتــصبي حقــوقهم علــى حــد تعبیــر ا
  .)٣٥(.."مطالبهم والنضال من اجلها

 
نلحظ مما سبق بأن فئة الطلبة في كلیـات المجموعـة الثقافیـة عنـد تأسیـسها قامـت باإلضـراب   

للجهـات ٕعند شعورهم بضرورة تحقیق بعض مطـالبهم أثنـاء سـیر العملیـات التعلیمیـة وایـصال صـوتهم 
الحكومیة واإلدارة الجامعیة، وكـذلك فعـل طـالب بعـض المـدارس الثانویـة، فـي مرحلـة شـهدت الـساحة 

ً، وأثرهـــا علـــى الـــساحة العربیـــة عمومـــا، وكـــان أن )١٩٦٧نكـــسة حزیـــران (الـــسیاسیة تقلبـــات وحـــدوث 
ٕمحـاوال توجیـه تلـك اإلضـرابات واصـد. إستغل تلك األحداث االتحـاد الـوطني لطلبـة العـراق ار البیانـات ً

ّالمتضمنة العدید من النقاط التي عدها معبـرة عـن حقـوق الطلبـة فـي محاولـة منـه ومـن بعـض القـوى . ّ
ویستـــشف ذلـــك مـــن خـــالل تنظـــیم . الـــسیاسیة األخـــرى إلـــى كـــسب تأییـــد الطلبـــة لطروحـــاتهم الـــسیاسیة

ارات التعلیمیـة المظاهرات واإلضراب عن الدوام الرسـمي وتنـسیق المطالـب الطالبیـة بـشكل یحـرج اإلد
  . ًوالجهات الرسمیة ویعد تدخال في شؤون السلطات الحكومیة

غیر أن اإلدارة الجامعیة والدوائر الحكومیـة الرسـمیة تمكنـت مـن إحتـواء كـل تلـك اإلضـرابات   
الجامعـــة والمـــدارس واالضــطرابات، وتـــصعید دفـــة ســـیر الـــدروس والمحاضــرات بـــشكلها الطبیعـــي فـــي 

  . یخل باألمن وسیر العملیة التعلیمیة والتربویة بشكلها العام دون حدوث ما.الثانویة
 

، كتـاب مدیریـة أمــن ٤/١٢٦ملفـات مدیریـة تربیـة نینـوى، ملفــة طـالب المـدارس ومـا یتعلـق بهــم، تسلـسل  )١(
 .٢٧/١١/١٩٦٦ في ٧٦١١س .لواء الموصل، العدد ق

 .٢٧/١١/١٩٦٦ في ٧٦١١س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )٢(

 .٢٨/١١/١٩٦٦ في ٣٣٩٨س .ق/ كتاب متصرفیة لواء الموصل ، العدد  )٣(

 .٢٩/١١/١٩٦٦ في ٧٢٠٣س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )٤(

 .٣٠/١١/١٩٦٦ في ٧٦٨٨س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )٥(

  .١٢/١٢/١٩٦٧ في ٧٧٤٠س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )٦(
 .ه، الرقم والتاریخالمصدر نفس )٧(

 . ١١/١٢/١٩٦٧ في ٦٢٢٧س .ق/ كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد  )٨(

 .١١/١٢/١٩٦٧ في ٦٢٢٧س .ق/ انظر البیان رفقة كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد  )٩(

 .٢١/١٢/١٩٦٧ في ٣٣١٢س .ق/ كتاب متصرفیة لواء الموصل ، العدد  )١٠(

 . بال، ت.٢٢٧٣یطرة في حمام علي، العدد كتاب جامعة الموصل، هیأة الزراعة والب )١١(

 .٣١/١٢/١٩٦٧ في ٣٤٢٥س .ق/ كتاب متصرفیة لواء الموصل ، العدد  )١٢(
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 ٩٧٦انظر، برقیة سریة مـن متـصرف لـواء الموصـل، الـى مـدیر أمـن الموصـل واالسـتخبارات العـدد  )١٣(
 .١٤/٤/١٩٦٨في 

 .٢٢/٤/١٩٦٨ في ١٠٢٩س .ق/ كتاب متصرفیة لواء الموصل ، العدد  )١٤(

  .ر نفسه، الرقم والتاریخالمصد )١٥(
 .٢٢/٤/١٩٦٨ في ٢٢٤٩س .ق/ كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد  )١٦(

 .٢٨/٢/١٩٦٨ في ١٢٠١س .من لواء الموصل، العدد قنص الرسالة، رفقة كتاب مدیریة أ )١٧(

 .١٧/١٢/١٩٦٦ في ٧٨٢٧س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )١٨(

 .١٣/١٢/١٩٦٦ في ٧٩٠٧س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )١٩(

 .٧/١٢/١٩٦٦ في ٧٣٨٧س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )٢٠(

 .٥/٣/١٩٦٧ في ١١٦٩س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )٢١(

 .٦/٣/١٩٦٧ في ١٢٤١س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )٢٢(

  .٦/٦/١٩٦٧ في ٣١٥١س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )٢٣(
 .المصدر نفسه، الرقم والتاریخ )٢٤(

 .٤/١٢/١٩٦٦ في ١٣٤س .ق/ كتاب قائممقامیة قضاء الموصل ، العدد  )٢٥(

 .١٢/١٢/١٩٦٦ في ٣٥٠٨س .ق/ كتاب متصرفیة لواء الموصل ، العدد  )٢٦(

 .المصدر نفسه، الرقم والتاریخ )٢٧(

 .المصدر نفسه، الرقم والتاریخ )٢٨(

 .المصدر نفسه، الرقم والتاریخ )٢٩(

 .١٥/١٢/١٩٦٦ في ٣/٤٣٧/رفقة، كتاب مدیریة التربیة للواء الموصل، العدد ستقریر المحقق،  )٣٠(

 .١٢/٣/١٩٦٧ في ٤/٢١٦/س.العدد آ) معسكر دهوك(كتاب لواء المشاة التاسع والعشرین  )٣١(

  .المصدر نفسه، الرقم والتاریخ )٣٢(
  .٣/١١/١٩٦٦ في ٧٠٨٧س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )٣٣(
 ١٤/١/١٩٦٨ في ١٤٩س .لموصل، العدد قكتاب مدیریة امن لواء ا )٣٤(

  .المصدر نفسه، الرقم والتاریخ )٣٥(
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  تاریخ استالم البحث

٢٤/٦/٢٠١٨ 
  تاریخ قبول النشر

١٤/٨/٢٠١٨ 
 

 
 إلى سنة ١٨٣٤ُیعد موضوع المرأة الموصلیة ودورها االجتماعي في الموصل منذ سنة   
َلتي لم تحض باهتمام كبیر من لدن الباحثین والمختصین ، وهذه الدراسة من الموضوعات ا١٩١٨

تسلط الضوء على المرأة الموصلیة ودورها االجتماعي في كافة جوانب حیاتها التربویة والتعلیمیة 
وفي إطار الجهل الذي ساد في تلك الحقبة  وسیادة . والوقفیة والصحیة خالل مدة الدراسة

كانت تلجا إلى النذور، فنجد أن بعض النساء یعتقدن أن النذور ن بعض النساء المعتقدات البالیة فا
تساعد على عدم وفاة أطفالهن، كما كانت المرأة تؤمن بالسحر لغرض تزویج بناتها أو لفتح رزق 
ابنها أو زوجها أو حتى التدخل في شؤون الغیر بتقریب أو إبعاد الزوج عن زوجته ویضم ملخص 

  .البحث فضال عن استعراض محاور البحثالبحث مقدمة عن 
Mosuli Woman and her Social Role Since 1834 to 1918 

Assistant Professor : Oruba Jameel Mahmood Othman. 
Mosul Studies Center 
Abstract:  
The topic "Mosuli Woman and her Social Role in Mosul Since 1834 
to1918"is one of plenty topics that have not received much attention from 
researchers and specialists. This study sheds light on the Mosuli woman 
and her social role in all aspects of life in education, Auqaf (endowment) 
and sanitary during the study period. Moreover, because of ignorance and 
wrong beliefs that had widespread at that time, some women fell back on 
religious vows because they believed that this vows might help them to 
keep their children alive. Women also believed in magic in order to get her 
daughters married or to find a good job for her husband or son. Women 

                                         
  . الموصلة، جامع مركز دراسات الموصل،، قسم الدراسات التاریخیة واالجتماعیةأستاذ مساعد (*)
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also endeavored, by using magic, to break up others families, by divorcing 
a woman from her husband and vice versa. The abstract includes an 
introduction and a review of the research axes.  

 
بحث الضوء على إبراز دور ومكانة المرأة الموصلیة االجتماعي وأهمیتها منذ یسلط ال

في الموصل بوصفها الركیزة األساسیة للمجتمع الموصلي ویتناول  البحث ١٩١٨وحتى١٨٣٤سنة
العدید من الجوانب منها  التربویة والتعلیمیة، والوقفیة من خالل أعمالها الخیریة على الفقراء 

اج، وواقعها االجتماعي من خالل زیاراتها لمراقد األنبیاء واألولیاء الصالحین، وفي والمساكین، والزو
وتقدیم النذور، الصحة، المجالس، مراسیم التعزیة، فضال عن األزمات والمحن التي صادفت المرأة 

  .ٍالموصلیة فضال عن األزیاء التي كانت تریدیها  المرأة الموصلیة 
عهد العثماني لمجموعة من المؤثرات التي أثرت تأثیرا كبیرا في خضعت المرأة الموصلیة في ال

تحدید مكانتها ودورها في المجتمع على الرغم  من الضغوط المفروضة علیها، التي كان لها الدور 
إال ان المرأة التي كان لها األثر البارز والفاعل في العدید . واألثر الكبیر في عرقلة سیر نشاطها

ٕإلى جانب اهتمامها بتربیة أبنائها، وادارة وتدبیر شؤون البیت التي تتوزع بین من جوانب الحیاة 
، وكان الغزل من األعمال المهمة التي تزاولها النساء )١(الطبخ والتنظیف والغسل وصناعة النسیج

جمیعا، وكان علیهن ان یتعلمن الغزل سواء كن من الطبقة الغنیة أم الفقیرة لیقمن بغزل ما یحتاجه 
ل البیت من المالبس الظاهرة واألحزمة والجواریب، ومن األمور المعیبة التي تؤخذ على المرأة أه

وحتى البنت كانت تغزل ما تحتاجه من جهاز عرسها ثم . ")٢(آنذاك عدم الدرایة والجهل بالغزل
  . )٣("یرسل إلى الحاكة لحیاكته وتعده لیوم زواجها

 
لیم المـرأة معـدوما، فمجـرد تعلـیم المـرأة القـراءة والكتابـة كـان فـي في مجال التعلیم، فقد كان تع

مهتــضمة أصــبحت المــرأة الــشرقیة فــي العائلــة "نظــر المجتمــع مفــسدة لهــا وأورد ســلیمان الــصائغ یقــول 
". الحقـوق االجتماعیـة وال تـأثیرا لهــا فـي الـسلطة العائلیــة وال مـشاطرة لهـا مـع رجلهــا فـي أمـوره ومهامــه

أة الموصــلیة محرومــة مــن مــدارس اإلنــاث حتــى مجیئــي الراهبــات المعروفــات بــأخوات ومــا زالــت المــر
م ففـــــتحن مدارســـــهن للبنـــــات المـــــسلمات ١٨٧٣/ هــــــ ١٢٩٠المحبـــــة وكـــــان قـــــدومهن إلـــــى الموصـــــل 

  . )٤(والنصرانیات
وتتلقــى الطالبـــات فـــي هـــذه المـــدارس القـــراءة والكتابـــة والتـــاریخ والحـــساب وتـــدریبهن علـــى فـــن 

ومــن ثـــم افتتحــت الحكومــة العثمانیــة مدرســـتین للبنــات فأعطــت تلــك المـــدارس . )٥(طریــزالخیاطــة والت
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بأثمـــار یافعـــة حیـــث نالحـــظ ان أغلـــب النـــساء فـــي الموصـــل یـــتقن القـــراءة والكتابـــة ویبـــدعن فـــي فـــن 
  . )٦(الخیاطة والتطریز

 
النـشاطات واألعمـال الخیریـة فضال عـن قیـام النـساء الموصـلیات وخاصـة الموسـرین  برعایـة 

من خالل الوقف على المساجد والفقراء والمساكین واألرامل، كمـا فـي وقفیـة أحـدى وجیهـات الموصـل 
هــ ١٢٤٤(شاركت الـسیدة خدیجـة خـاتون بنـت الحـاج نعمـان آغـا عـام ]  أنها " [السیدة خدیجة خاتون

الكمــرك وتوابعهــا، وخــان زوجهــا الحــاج صــادق آغــا، فــي وقــف حــصتها فــي خــان الــشط و) م١٨٢٨/ 
عبیـــد أغـــا وتوابعـــه فـــي مدینـــة الموصـــل علـــى وقـــف أوقفتـــه علـــى أوجـــه الخیـــر والبـــر، وتـــشمل ذبـــح 

، كمــا أوقفــت )٧("األضـاحي بمناســبة عیـد األضــحى واإلنفـاق علــى الفقــراء والمـساكین واألرامــل واألیتـام
ة علــى مــسجد یعقــوب م أوقافــا كثیــر١٨٣٧/ هـــ ١٢٥٥الــسیدة أســمه خــاتون بنــت أحمــد بــك فــي عــام 

  . )٨(أغا
، ) م١٨٣٩/هــ١٢٥٥(ثم عادت السیدة خدیجة خاتون بنت الحاج نعمان آغا،وأوقفت عام 

حصتها من الخانین  المذكورین ،مع دكانین لها في میدان باب  الجسر  یالصقان الكمرك ،في 
شموع  في لیالي ٕالسوق الكبیر في الموصل على أوجه الخیر  فضال عن تقدیم األضاحي  وایقاد ال

ٕرمضان ألجل أداء صالة التراویح  واطعام الفقراء والمساكین  في لیلة القدر واإلشراف والعمل على 
  .)٩(ٕتوفیر میاه الشرب في هذه اللیلة وانفاق الباقي على المستحقین من الفقراء والمساكین

 علـى م أوقفت نجو بنت یونس أفنـدي آل محـضر باشـي خیـرات١٨٥٥/ هـ ١٢٧٢وفي عام 
 . )١٠(م أوقفت ناجیة خاتون البیرقدار على الفقراء١٨٦٦/ هـ ١٢٨٣الفقـراء وفي عام 

م أوقافــا علـى جــامع ١٨٨٢/ هــ ١٣٠٠وأوقفـت الـسیدة خدوجــة خـاتون بنــت الـسید علـي عــام 
م أوقفـت عادلـة بنـت سـلیمان أفنـدي بـن عبـد اهللا أوقافـا ١٩٠٥/ هــ ١٣٢٣، وفي عـام )١١(النبي یونس
  . )١٢(لفقراء والمساكینكثیرة على ا

م أوقفـت الـسیدة حفوظــة خـاتون بنـت عبـو الموجـود أوقافـا علــى ١٩١٠/ هــ ١٣٢٨وفـي عـام 
م أوقفت مریم خاتون بنت ابـراهیم بـك أوقافـا علـى ١٩١٠/ هـ ١٣٢٩، وفي عام )١٣(الفقراء والمساكین

  . )١٤(مسجد العراكدة
 وتعـــاطف المـــرأة الموصـــلیة هـــذه األعمـــال ان دلـــت علـــى شـــيء فإنمـــا تـــدل علـــى مـــدى تفهـــم

  . لحاجات تلك الشرائح االجتماعیة من فقراء ومساكین وأرامل وأیتام
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ففـــي ) المــسیحیات(ٕلــم تقتــصر األعمــال الخیریـــة علــى النــساء المــسلمات وانمـــا شــمل النــساء 
وكــان المــسؤول ) النــساء المحــسنات(م تــشكلت جمعیــة نــسائیة خیریــة مــن ١٩٠٨شــهر آذار مــن عــام 

ى إدارتهــــا القــــس بطــــرس فرجــــو، وتــــضمن برنــــامج عملهــــا تــــشكیل فریــــق عمــــل لجمــــع والمــــشرف علــــ
التبرعــات واالشــتراكات الــشهریة والــسنویة، وكانــت تلــك العملیــة الخیریــة تقــع علــى عــاتق جماعــة مــن 
المــسؤولین، وهــن علــى التــوالي، ظریفــة بطــرس نــوري، وجمیلــة عبــد الكــریم كــساب، ومجــودة الــشماس 

محفــوظ، ونجمــة حــسن النجــار، اال انــه تراجــع نــشاط هــذه الجمعیــة علــى أثــر ابــراهیم، ونجمــة الیــاس 
م إلدارة نـشاط الجمعیـة اال ان ١٩١٠وفاة المشرف على إدارتها حتى عین القس جرجیس وذلك عـام 

هــذه الجمعیـــة قــد تعرضـــت إلــى أزمـــات واخفاقـــات مادیــة بـــسبب انــدالع الحـــرب العالمیــة األولـــى ومـــا 
ة فــي قلــة التبرعــات والــدعم ممــا اضــطرها فــي النهایــة إلــى بیــع جــزء مــن ترتــب علیهــا مــن اثــار ســلبی

ممتلكاتهــا العقاریــة ألجــل شــراء المــواد الغذائیــة وتوزیعهــا علــى الفقــراء، أمــا قیمــة األمــوال التــي وزعــت 
  . )١٥(لیرة عثمانیة وبعدها توقف نشاط الجمعیة) ٢٧٩(على الفقراء ما یقارب 

 
  ركت بعض النسوة الموصلیات اللواتي امتلكن الخبرة المتواضعةوفي جانب الصحة، فقد شا

) الحكیمة(في تقدیم الخدمات الطبیة ومعالجة بعض األمراض في المدینة واألریاف، ومن أبرزهن 
أطلعت هذه التسمیة على من أهتم في األمور الطبیة والعالجیة السیدة خدیجة بنت احمد محمد 

، إذ كانت تجري عملیة فحص "ا یشبه العیادة في دار والدهابتنظیم م"، )١٩٣٧- ١٨٤٧(الجلبي 
النساء وتطبیبهن، كما ألحقت في العیادة غرفة خاصة تحتوي على عالجات طبیة عطاریة، التي 

  .)١٦(كانت تركبها بنفسها وذلك فهي تعد طبیبة وصیدالنیة في الوقت ذاته 
تـي كانـت تعـالج النـساء واألطفـال كما اشتهرت الحكیمة عادلة بنت محمد الصابر العمـري، ال

، ولكنهـــا )١٧(فــي بیتهـــا وتقــوم بتركیـــب الــدواء بنفـــسها وتـــضعه فــي علـــب خاصــة للتمییـــز بــین أنواعـــه 
عرفــت علــى المــستوى االجتمــاعي بقــدرتها الطبیــة فــي معالجــة األطفــال، ولهــا فــي ذلــك أســلوب طبــي 

 وفـي اكتـشافها ان هـذا المـرض وتربوي في الوقت نفسه، حسب نوع المـرض الـذي یعـاني منـه الطفـل،
نتیجــة إهمــال تــسارع إلــى توبیخهــا وترویعهــا بمــوت الطفــل إذ لــم تهــتم بــه، وبوجــوب إعطــاء الــدواء لــه 
فـــي األوقـــات المحـــددة، وكـــان لهـــا غرفـــة أخـــرى تعـــد بمثابـــة الـــصیدلیة والتـــي عرفـــت علـــى المـــستوى 

ـــــة(االجتمـــــاعي  ـــــدوریات أي غرفـــــة األدوی ـــــ) أودة ال ـــــب ویقـــــصد بهـــــا مكـــــان حف ـــــي یتطل ـــــة الت ظ األدوی
اســـتخدامها علـــب خاصـــة بغیـــة التمییـــز بـــین أنـــواع االدویـــة التـــي یتطلـــب اســـتخدامها لعـــالج امـــراض 

 وبــرزت عادلــة بنــت الحــاج طالــب المكنــاة بــأم ادریــس والتــي أخــذت مبــادئ علــم الطــب )١٨(األطفــال،
ي، وقـــد خـــصص وصـــناعة األدویـــة مـــن زوجهـــا المتطبـــب عبـــداهللا الجلبـــي وعنـــه اختـــه خدیجـــة الجلبـــ
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زوجهــا غرفــة لهــا فــي بیتهــا لتكــون عیــادة لهــا الســتقبال النــساء وأطفــالهن وبعــد إجــراء الفحــص تقــوم 
ومـن النــساء )١٩(بإعـداد الــدواء للمـرض وكانــت عادلـة الطالــب جـدیرة بثقــة الیهـود مــن سـكان الموصــل 

ین یـــصابون بعـــسر فـــي األمــور العالجیـــة  والتـــي كــان یلجـــأ إلیهــا األطفـــال  الــذ. اشــتهرت لولـــو نــسیم
إذ تقوم بمعالجة ذلـك عبـر شـفط قـضیب الطفـل إلخـراج الحـصى أو الرمـل الـذي یـسد " البول ،إذ تقوم

  .)٢٠("المسالك البولیة والخراج التقیح الذي یكون ناتجا عن خروج الحصى او الرمل 
 

اعیــة فــي الموصــل ًأمــا فیمــا یتعلــق بمجلــس النــساء، فتعــد مظهــرا مــن مظــاهر الحیــاة االجتم
فكانــت بمثابــة المتــنفس الــذي یعبــر عمــا یجــول فــي خلجــان أنفــسهم مــن آراء وأفكــار ســواء فیمــا یتعلــق 
بقـــضایاهن االجتماعیـــة تجـــاه شـــرائح المجتمـــع وغالبـــا مـــا كانـــت مجـــالس النـــساء تعـــد تقـــضیة للوقـــت، 

  : وسنتناول المجالس هنا
ا المجلــس علــى ارتیــاد الرجــال بــل تعــداه لــم یقتــصر هــذ، )٢١( مجلــس بیــت الحــاج توفیــق الفخــري-١

إلــى مجلــس النــساء،حیث كانــت زوجتــه تــستقبل النــساء بكــل ترحیــب وتكــریم وحفــاوة، وتنــاول المجلــس 
العدیــد مــن الموضـــوعات والقــضایا االجتماعیــة وتقـــدم فــي المجلــس القهـــوة المــرة والعــصائر الطبیعیـــة 

  . )٢٢ (للمرتادین
 ًه جـي، فكـان فـي الغالـب مجالـسا قـضائیا واجتماعیـا، كونـهأما مجلس بیت احمد وعثمان الدیو-٢

یــشمل الرجــال والنــساء إذ كــان یرتــاد المجلــس العدیــد مــن النــساء صــاحبات الــشكاوي اللــواتي یعرضــن 
َّمشكالتهن على والدة عثمان الدیوه جي وزوجته لكي یعرضنها على عثمـان وعلـى احمـد الـدیوه جـي، 

الـشعبیة واألمثـال، فـضال عـن ذلـك كـان المجلـس قـضائیا إذ كــان ولـم تخلوهـذه الـشكاوي مـن االشـعار 
ًبمثابة محكمة لبیت ودارا للفتوى ویعقد هذا المجلس عادة مـرتین فـي األسـبوع یـومي الثالثـاء والجمعـة  

 واسـتقطب المجلـس بعـض المتظلمـین ممـن لهـم مـشاكل )٢٣(من كل أسـبوع فـي مـسجد منـصور الحـاج
  . )٢٤(المختصین من الحكومة ویساعدهم في حل المشكلةمع الدولة فیقوم بالتوصیة مع 

وتنوعـــت مواضـــع المجـــالس فـــي الموصـــل بمـــا یتناســـب مـــع الشخـــصیات مـــن النـــساء اللـــواتي 
، فـــي زواج أو شـــفاء مـــریض، أو والدة )٢٥(یعقـــدن المجلـــس، والغـــرض مـــن عقـــده ألجـــل تحقیـــق النـــذر
 كافـة النـسوة المـدعوات إلـى مجلـس فالنـة، فالنة، فعلى سبیل التمثیل في حالة الزواج، یرتاد المجلـس

بذریعــة ان فالنــة ) مولدیــة النــسوان(وتجـري فــي المجلــس إقامــة حفــالت المولــد النـسائیة التــي یــسمونها 
  . )٢٦(نجحت في تزویج ابنتها العانس
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فــان تلــك الــدار ) ملــدي(وهكــذا تعقــد مثــل تلــك المجــالس فــي أحــد البیــوت، فــان كــان المجلــس 
قارئــات المولــد وبــرفقتهن ) المالیــات(مــدعوات فــي ذلــك الیــوم حیــث یرتــاد المجلــس تــستقطب النــساء ال

ویقــرأ فیــه المــدائح . ، وعــادة یبــدأ المجلــس مــن وقــت العــصر وحتــى العــشاء"الــدفوف والطبلیــة والنقــارة"
، وهــــي منظومــــات فــــي المــــدیح النبــــوي تأخــــذ أســــلوب الموشــــحات نفــــسها )٢٨)(٢٧()التنــــزیالت(النبویــــة 

  . )٢٩( التوسالت واالبتهاالت الصوفیة في أسلوب التلحینوتتضمن كذلك
ومــن النــساء مــن نــذرت جــاي العبــاس، فیرتــاد المجلــس النــساء اللــواتي دعــین إلــى بیــت فالنــة 
التــي نــذرت ذلـــك النــذر عــصر احـــد األیــام فیحــضرن هـــذا المجلــس ویقــضین وقتـــا ممتعــا مــن  اللهـــو 

  . )٣٠(ض الشاي والكلیجةوالغناء، ویقدم خالل ذلك المجلس الحلویات وبع
وكــان للمــرأة الموصــلیة دورا وحــضورا فــاعال فــي مراســیم التعزیــة إذ تــشارك األقــارب والجیــران 

تــسارع إلــى جمــع األصــدقاء واألقــارب لیرتــاد دار المیــت ) رجــل كــان أم امــرأة(عنــد وفــاة شــخص مــا 
المتـوفى والـذي  یـستمر لمـدة ، حیث ترتاد مجلس الفاتحة  للنساء في بیـت )٣١ (لمشاهدة تشییع الجنازة

ثالثة أیام، وتبدأ بتقدیم التعازي ألهل الفقید وترتدي المالبس الـسوداء، وأحیانـا قـد تقـوم بمـساعدة أهـل 
  .)٣٢(المیت بطبخ الطعام للجیران طول مدة  العزاء

 
اختیــار شـــریك أمــا فــي مــسألة الــزواج، فقــد حرمــت المـــرأة الموصــلیة مــن حقهــا الــشرعي فــي 

حیاتهــا، إذ لــم یكــن لهــا رأي مطلقــا وال یــسمح لهــا برؤیــة الخطیــب إال إذا كــان احــد مــن أبنــاء أقاربهــا 
، فــــالمجتمع الموصــــلي یــــرى ان طاعــــة الفتــــاة ورضــــوخها لمــــشیئة ولــــي أمرهــــا )عمومتهـــا أو أخوالهــــا(

وجهـا لمـن یرغـب مفروض علیها فرضا وال یحق لها االعتراض على من یتقـدم لخطبتهـا فهـو الـذي یز
أو شـابا وال تـرى الفتـاة زوجهـا أو یراهـا إال یـوم زفافهــا، ) شــیخا(سـواء أكـان هـذا الـزوج أكبـر منهـا سـنا 

وتنتقـــل الفتـــاة إلـــى بیـــت زوجهـــا مغمـــضة العینـــین لـــم تكـــن تعـــرف عـــن زوجهـــا إال مـــن خـــالل وصـــف 
. )٣٣ (هــذا الــزواجالخاطبـة المنمــق وعلــى األغلــب غیـر صــحیح، فتــضطر وتجبــر الزوجـة إلــى القبــول ب

وبهذا اـلزواج تنقـل الفتـاة والئهـا واحترامهـا وطاعتهـا مـن ولـي أمرهـا إلـى زوجهـا الـذي تقـدم لـه التبجیـل 
  . الكبیر وتعمل على توفیر كافة متطلبات حیاته الیومیة

) ١٣-١٢(أمــا عنــد الیزیدیــة ، فیكــون الــزواج مبكــرا عنــد الفتــاة وبــسن صــغیر یتــراوح مــابین 
رفین وقـد یحـدث الـزواج بطریقـة الخطـف، وهـو أمـر متعـارف وشـائع  عنـد الیزیدیـة و سنة وبرضا الطـ

فهروب المرأة أو الفتاة وبخاصـة فـي منطقـة سـنجار مـع رجـل لـیس عیبـا وفـي كثیـر ) النهب(یعرف ب
ًمن األوقات  كان لوالدة الفتاة دورا فاعال ومؤثرا في مساعدة ابنتها على الهـروب مـع مـن تحـب وبعـد  ً

  .)٣٤(ة أیام یتم الصلح بوساطة شیوخ الیزیدیة ثم یتم دفع المهر لها مرور عد
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هنـاك عـادة متعـارف علیهـا عنـد یهـود  بـان"أما الزواج عند المـرأة الیهودیـة فالبـد مـن اإلشـارة 
العراق  وهو ان الشاب الیهودي ال یتزوج قبل سن الثامنة عـشر والفتـاة الیهودیـة ال تتـزوج قبـل الثالثـة 

ّة عــشر فعنــدما یقــدم  الــشاب علـــى الــزواج  یطلــع أبویــه علــى األمــر أو أحــد أقاربـــه أو عــشر والرابعــ
معارفه إذا لم یكن له أبوان ، فیقوم أبواه باستدعاء أحد داللـي البنـات ودالل البنـات عنـد یهـود العـراق 
عمومـا هــو الـشخص یــسعى إلیجــاد عـروس لمــن یرغـب بــالزواج لقــاء اجـر غیــر محـدد فیعرضــا علیــه 

، فیقــوم الــدالل بوصــف الفتیــات اللــواتي یعــرف أســمائهن وأســماء آبــائهن  ولقــب أســرهن فیثنــي األمــر
على محاسنهن ، فإذا حظیت احدهن برغبة عند أهل الشاب یخبران ابنهما عنهـا ویأخذانـه إلـى أهلهـا 

مـا ٕلكي یراها  عن قرب واذا حصلت الموافقة بین الطرفین یبدأ عندها أهـل الـشاب بمـساومة الـدالل فی
المقــدم لولــدهم إذ ان الــصداق كــان یدفعــه أهــل الفتــاة الــى ) الدوطــة(ویــسمى ) الــصداق (یتعلــق بــشان 

خطیـب ابنـتهم مــن غیـر وجــود أسـاس شــرعي لـذلك فیقــوم الـدالل بــدوره بعـرض مقــدار الـصداق  علــى 
ا دفعـت ان ثمـن ولـدنا ألكثـر  ممـ"أهل الشاب فإذا رأى أهل الشاب  ذلـك زهیـدا یبلغـان الـدالل بـالقول 

بالثناء علـى الفتـى وأهلـه، وبعـد اخـذ ) الصداق(له ، فیعود الدالل الى أهل الفتاة إلقناع والدیها بزیادة 
وردیـــتم الوفـــاق بـــین الطـــرفین والـــذي یكـــون للـــدالل دوریـــا اساســـیا ، وبعـــد ذلـــك تبـــدأ مراســـیم الخطبـــة 

شراب واطبـاق الحلـوى والمرطبـات ومن ثـم تـدار اقـداح الـ)كتوبا( ،والزواج فیقوم الخاخام بعقد الزواج..
   )٣٥(." على الحضور، ثم یقوم العریس المدعوین الى داره ، وتاخذ النسوة العروس الى دار زوجها

كما اهتمت المرأة الموصلیة بتربیة أبنائها، والعنایة بهم  وعرفـت بحرصـها وحبهـا الـشدید لهـم 
فیـــه األقـــارب والجیـــران لتفـــرح بأبنائهـــا وبـــال حـــدود، فكانـــت تقـــیم لكـــل مناســـبة حفـــال متواضـــعا تـــدعوا 

فـي الموصــل مــن المناسـبات الــسارة التــي ) الطهــور(وتتبـاهى بهــم أمـام النــاس، فكانــت مناسـبة الختــان 
یحتفــل بهــا أهــل الموصــل فیقــدم المــدعون التهــاني والتبریكــات والــدعوات للوالــدین متمنیــا لهــم بــأن تــراه 

  ). ٣٦(أمه یوم زواجه
مـــرأة االجتمـــاعي،فلم یكـــن المجتمـــع الموصـــلي یفـــضل اخـــتالط الرجـــال وفیمـــا یتعلـــق بواقـــع ال

بالنــساء، ألنــه كــان مــن طبــع الرجــال فــي تلــك الفتــرة قلــة الكــالم ونــدرة مالطفــة مــن حــولهم مــن أفــراد 
البیت صغارا وكبـارا، فـإنهم یعـزون ذلـك مـن صـفات الرجولـة وتكاملهـا والمـزاح یقلـل مـن هیئـة ومكانـة 

  . )٣٧(مام أفراد أسرته الرجل ویصغر من شأنه أ
 

أما من ناحیة زیارة المرأة الموصلیة لمراقد األنبیاء واألولیاء الصالحین من أساسیات 
وهناك ) علیهم السالم(الطقوس والشعائر الدینیة التي تعبر عن إیمانها واحترامها لمكانة األنبیاء 
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في یومي السبت ) علیه السالم(یارة المرأة لجامع النبي یونس مواعید محددة للزیارات، إذ كانت ز
من حضرة النبي بأن " حالة التوسل والرجاء"واألربعاء، وغالبا ما یكمن الفرض من هذه الزیارات 

ًیرزقها اهللا تعالى مولودا، ذكرا أو تعاهد النبي على تسمیة مولودها المرتقب باسم النبي یونس تیمنا 
   .) ٣٨() علیه السالم(بي یونس وتباركا باسم الن

 
 فقد ظلت المرأة الموصلیة تعیش في ظروف متخلفة یسودها الجهل وقلة المعرفة والدرایة  
فرضها علیها المجتمع الذي تعیش فیه من خالل سلوكها فان الموصلیین یرون أن ، المرأة بعد 

فإنها ال ) العقم(ها االغتسال یوم السبت، وفي حالة تعذر اإلنجاب ًوالدتها مولودا، ذكرا ینبغي علی
تفقد األمل إذ تبدأ بالبحث عن الوسیلة التي یمكن من خاللها حل مسألة اإلنجاب، وذلك بالذهاب 

  ).٣٩( إلى المراقد الدینیة المقدسة
ات الدینیة في الموصل ومن المعتقدات الشائعة لدى المرأة الموصلیة، في زیارة المراقد والمزار     

فقد كان ألضرحة األنبیاء واألولیاء والشیوخ الصالحین من علماء الدین في الموصل حصة في 
ٕمعتقدات الموصلیین فیستخیرون بها، ویسألونها دفع مرضهم ، أو إیفاء دیونهم واسداء الرزق لهم 

ة التي لم تنجب  مع قریباتها ، فتذهب المرأة الموصلی)علیه السالم (النبي یونس  فكانت زیارة جامع
لزیارته وبعد أداء مراسیم الزیارة تذهب إلى البئر الموجود في فناء الجامع وتدور ثالث مرات حوله 
وفي هذه األثناء یكون بعض الماء قد تجمع أثناء القیام بالدوران، فتأخذه ومن ثم تقوم باالستحمام 

ً، مزارا )٤١ )(الشیخ فتحي( وكذلك زیارة مرقد)٤٠(بعاءبه أو تسكبه فوق رأسها وتفضل الزیارة یوم األر
وملجأ لبعض النسوة وخاصة لمن ترید الزواج فتذهب لزیارته أما المرأة الموصلیة  التي لم تنجب 
وترید اإلنجاب فیكفي ان تجلب ماء البئر لتغتسل به حتى تحصل على مرادها، وتتم مراسیم الزیارة 

 في فنائه فتسقي منه الماء حیث تدلى بدلوها ثالث مرات متتالیة، تذهب إلى البئر الموجود"بأن ،
وتفضل الزیارة لیلة الجمعة واألربعاء من " وتجمع الماء المستخرج منه إذ تسكبه فوق رأسها

  .)٤٢(األسبوع
 
فنجـــد أن الـــبعض مـــن أهـــالي الموصـــل اهتمـــوا بالنـــذور كوســـیلة یعتقـــدون انهـــا تحقـــق أمـــانیهم       
تهم وهــي شــائعة حتــى الوقــت الحاضــر،  وهنالــك العدیــد مــن األمثلــة التــي توضــح ذلــك، ففــي وحاجــا

حالـــة النـــذور المتعلقـــة باألطفـــال  نجـــد أن بعـــض النـــساء یعتقـــدن أن النـــذور تـــساعد علـــى عـــدم وفـــاة 
ًأطفـالهن، وتحقــق لهــن والدة أطفــال ذكــور، فنجــد أن بعـضهن ینــذرن نــذورا مختلفــة منهــا أن تنــذر األم 

له من أربعین شخصا، والنقود التي تجمعها مـن االسـتجداء، تـشتري بهـا قطعـة )  تشحذ(تجدي أن تس
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ٕ وان )٤٣(أربعـــین مـــرة، لحفـــظ الطفـــل ) (مكتـــوب علیهـــا اســـم محمـــد ) محمدیـــة(حلـــي ذهبیـــة تـــسمى 
ًعــاش صـــبیهم المولـــود حـــدیثا، فیقـــدمون النـــذور لوجــه اهللا تعـــالى حتـــى یحـــین موعـــد حالقتـــه األولـــى، 

َِحین موعد حالقته یذهبون بـه إلـى الحـالق ویحلقـوا شـعر رأسـه ثـم یزنـون الـشعر المقـصوص وعندما ی
ِبمثلـــه وزنـــه نقـــدا عنـــد الفقـــراء، أمـــا الموســـرونَ فیزنـــون بمثـــل وزنـــه ذهبـــا، إال أن أهـــالي الموصـــل قـــد  َ ً

   .)٤٤ (مارسوا حالقة األطفال في البیوت
تـــذهب إلـــى الـــسحرة لغـــرض تـــزویج كانـــت بعـــض النـــسوة یعتقـــدن بالـــسحر، إذ كانـــت المـــرأة  

بناتهـــا أو لفـــتح رزق ابنهـــا وزوجهـــا، أو حتـــى التـــدخل فـــي شـــؤون الغیـــر بتقریـــب أو إبعـــاد الـــزوج عـــن 
 أمـا فـي حالـة حـصول سـرقة مـال أو أثـاث ویـصعب )٤٥(زوجته حسب إتباع طرق مختلفـة مـن الـسحر

ــــك فتلجــــأ الزوجــــة إلــــى ــــه، أو لالنتقــــام مــــن شــــخص مــــا، أو غیــــر ذل ــــسحرة العثــــور علی  االســــتعانة بال
والمــشعوذین إلعــداد الطالســم وخاصــة الیهــود، الــذین اشــتهروا بقــوة ســحرهم وقــدرتهم الفائقــة وبــراعتهم 

. )٤٦(في أعداد الوصـفات الـسحریة التـي طالمـا أدت إلـى حـدوث مـوت أو مـرض مـزمن ال شـفاء منـه 
ا وقناعتهـا  بــان هـذا الفعــل یتـضح ممـا تقــدم أن لجـوء الزوجــة أو األم إلـى الــسحرة دلیـل علـى اعتقادهــ

ستحــصل بــه علــى مرادهـــا مــن األعمــال الـــسحریة، فــي حــین أن الـــسحرة اســتغلوا ســذاجتهن بكتـــابتهم 
  . بعض الطالسم التي ال تجدي نفعا 

ًأمــا حجــاب المــرأة الموصــلیة، فكانــت ال تخــرج مــن دارهــا اال وهــي ترتــدي ازارا اســودا طــویال 
وجههــا بمــا كــان یــسمى الخیلیــة، وهــي قطعــة قمــاش ســوداء كانــت تعقــده مــن الوســط بیــدیها وتغطــي 

اللــون ـمـصنوعة مــن شــعر الخیـــل شــفافة بحیــث ال تــستطیع المـــرأة ان تــرى كــل شــي أمامهـــا دون ان 
 . )٤٧(یتعرف على وجهها أحد

ومـــن النوائـــب والمحـــن والـــصعوبات التـــي واجهتهـــا المـــرأة فـــي الموصـــل خـــالل ســـنة الغـــالء 
ان "ومنهــا علــى ســبیل المثــال)٤٨(نــد أهــالي الموصــل بغــالء اللیــرةمــا یعــرف ع) م١٨٧٨/ هـــ ١٢٩٥(

 وفـي الیـوم عینـه تبلـغ األمـر مـن )٤٩(ًامرأة فقیرة باعت مصاغا ذهبا لم یبق لها غیـره بمبلـغ مائـة قـرش
الحكومة المحلیـة بحـط الـدراهم أي تنزیلهـا فأصـبح ذلـك المبلـغ بیـدها سـتین قرشـا ولمـا قـصدت لتتـزود 

  . )٥٠("بنتها الصغیرة صادفها نشال فسرق دراهمهاما یقیتها ویقیت ا
في ضوء ما تقدم نالحظ ان المرأة خـالل هـذه الـسنة قـد اصـطدمت بـالواقع مـرتین مـرة خـالل 
بیعها مصوغاتها الذهبیة بمبلغ مئة غـرش وتفاجئـت فـي الیـوم ذاتـه تبلیـغ الحكومـة نبـأ انخفـاض سـعر 

قرشـــا فـــي  )٤٠(ینة ســـتین قرشـــا، أي ان المـــرأة قـــد خـــسرت الـــدراهم فأصـــبح المبلـــغ بیـــد المـــرأة المـــسك
الوقــت ذاتــه عنــد نزولهــا إلــى الــسوق لتــشتري مــا یــسد رمــق عیــشها وعــیش ابنتهــا الــصغیرة إال أنهــا قــد 



  م١٩١٨ وحتى سنة ١٨٣٤المرأة الموصلیة ودورها االجتماعي منذ سنة

   
  

) ٢٦( 

 

صــادفها وقابلهــا ســارق فــسرق منهــا الــدراهم وعــادت تلــك المــرأة المــسكینة تنــدب حظهــا العــاثر لتبقــى 
  . أسیرة الجوع الموقع
 

م أراد الــوالي عبــد الوهــاب باشــا ان یجــري تعــدادا للــسكان ومــنهن النــساء ١٩٠٤أمــا فــي عــام 
إال انه واجه بمقاومة عنیفة لمجـرد إجـراء تعـداد النـساء ممـا دفـع أهـالي الموصـل إلـى قیـام ثـورة دامیـة 

دهم مـسیرة محمـد ابـو جاسـم وعارمة ما زال شیوخ الموصل الذین تقدمت بهم العمر یرونهـا علـى أحفـا
 فعلـى سـبیل )٥٠(ویرون وهم معجبون ضربا من بطوالته في سبیل الدفاع عن شرف المـرأة الموصـلیة،

التمثیــل نــورد بعــض االهــازیج الحماســیة  التــي كانــت أهــالي الموصــل  ترددهــا ضــد الــوالي مــصطفى 
  : یمني  باشا فتقول

 هذا االعور والینا جاء وظلم علینا 

                         یاربي الطف بینا من قسوة هذا الوالي           
                   جلب اسود خیر من الوالي 

  ابو جاسم الدافع، عن الحریم او مانع 
                              ویاالجندرمة او تواكع، هجام جا على الوالي 

                   جلب اسود خیر من الوالي 
  الصندید، جت لو الفزعة من البعید أبو جاسم 

                              یالهوسة هو العكید ابن الحوما هل الغالي 
                  جلب اسود خیر من الوالي 

  أبو جاسم جمعها للهوسات وحركها 
                              بالشوارع سیرها نزل صدمة على الوالي 

  اسود خیر من الوالي                 جلب 
  یاریت على الموصل ما جیت وال هل فكرة بثیت 

                              دخلك یالنبي شیت خلصنا من هل الوالي 
                  جلب اسود خیر من الوالي 

  أبن متي یا ذنون، حطم والینا المجنون 
   هذا الوالي                             أهل الحدبة ما یرضون الحكم

                  جلب اسود خیر من الوالي 
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زعــیم وقائـد هــذه الجمــاهیر ) محمــد أبـو جاســم(وعنـدما ألقــت الحكومـة العثمانیــة القــبض علـى 
وزجــت بــه فــي الــسجن خرجــت جمــوع غفیــرة مــن ازقــة الموصــل یتقــدمها ســرحان ابــن اخــت محمــد ابــو 

  ًجاسم وهو یردد معها مفتخرا 
   )١٠("ابن أخته    عند الموت خالي أعرفتههذا الخال وآني "

م، فمن الجـدیر بالمالحظـة ان نـذكر ان إحـدى ١٩٠٩/ هـ ١٣٢٦أما أحداث سنة :اثنا عشر
فـي موقـع سـاحة بـاب )٥١(النساء الموصلیات قد تعرضت إلى تحرش من قبل رجل یدعى بهاء أفنـدي 

لرجـال نحـو جهـة االسـتغاثة ولمـا الطوب عندما كان یتجول، فصرخت المـرأة مـستغیثة بالرجـال فهـب ا
توضــح األمــر تــصدوا لــذلك الرجــل والــذي اعتبــر هــذا العمــل مــشین بنظــر أهــالي الموصــل فــي ذلــك 

 ومــن معــه، وصــادف ان )٥٢(الوقــت وجریمــة ال تغفــر لهــا وتــأزم الموقــف بالنــسبة للمــدعو بهــاء أفنــدي
دام القتـــال نهــارا كـــامال و"جــرى قتـــال بــین جماعـــة مــن الجاندرمـــة وبــین جماعـــة مــن أهـــالي الموصــل 

  .)٥٣(سقط فیه بعض القتلى والجرحى كان أكثرهم من أفراد الجندرمة " وشطر من اللیل
نستــشف ممـــا تقـــدم ان هـــذا االنتخــاء المـــرأة اســـتجارت برجـــال الموصــل وخاصـــة بعـــد العمـــل 

احـدث الذي قام به المدعو بهاء أفندي عنـد تعرضـه المـرأة مـن نـساء الموصـل قـد ) التحرش(المشین 
ضــجة ونفیــر عــام للرجــال فــي محلــة بــاب الطــوب ممــا أدى إلــى القتــال وســقط علــى أثــره العدیــد مــن 

  . القتلى والجرحى
ومـــن الـــشواذ التـــي ارتكبتهـــا إحـــدى النـــساء الموصـــلیات والمـــدعوة عمـــشة خـــالل :ثالثـــة عـــشر

 هـــي ، قیامهـــا بـــدور بـــشع واقترافهـــا جریمـــة قتـــل األطفـــال)م١٩١٨-١٩١٤(ســـنوات المجاعـــة خـــالل 
وزوجها، حیث ابتدأت جرائمها بذبح امرأة عجوز ومن ثم استدراج األطفـال عـن طریـق ولـدهما بحجـة 

، وعنـــد اكتـــشاف )القلیـــة(اللعـــب معـــه ومـــن ثـــم ذبحهـــم واســـتخدام لحـــومهم فـــي اعـــداد وجبـــة الطعـــام 
 وشـنقت ١٩١٨ نیـسان ٧وافتضاح أمرها من لدن السلطات فقد القي القبض علیها وعلـى زوجهـا فـي 

  .)٥٤ (لمرأة وزوجها في ساحة باب الطوب بالموصلا
 

ـــــ  ــــاء المــــرأة فكــــان رداء المــــرأة داخــــل المدینــــة یتكــــون مــــن عبــــاءة تــــسمى ب یغطــــي ) إزار(أزی
 أوأســود، )٥٦( وكــان لونــه علــى األغلــب أمــا أزرق )٥٥(أجـسامهن، مــن قمــة الــرأس حتــى أخمــص القـدم،

 أهــل الموصــل مــصنوعة علــى األكثــر مــن نــسیج صــوفي بحیــث ال یظهــر مــنهن شــي، إال ان مالبــس
 فــي حــین تعتمــر رأســها بعــصابة )٥٧(جمیــل بــدال مــن الثیــاب القطنیــة المــستخدمة فــي المــدن األخــرى 

وهي قطعة قماش مصنوعة من الحریر أو قمـاش ذو لمعـة اللـون األسـود تكـاد تغطـي رأسـها ) بویمي(
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تشد لفیـه سـوداء ثانیـة فـوق الحـاجبین وتثبـت طرفاهـا ولهذه العصابة طرفان یتدلیان على األذنین وقد 
  ). ٥٨(بدبوس من الخلف، ویكون محلى ببعض القطع الذهبیة، كما تضع على وجهها الخیلي

في حین  زي النساء الریفیات فكان یتألف من قمصان عریضة واسعة االكمام وطویلة تصل إلى 
ن ذو الوان متباینة كما ان بعض النساء أخمص القدمین ویغطینا رأسهن بمندیل من الحریر والقط

  .)٥٩(یلبسن حلقات ذهبیة على أنوفهن 
والمرأة الیزیدیة فكانت ترتدي االزار الذي یغطي جسمها، والسروال الطویل ذو اللون األبیض، إلى 
جانب العمامة التي تعتلي رأسها ومن الجدیر بالمالحظة ان المرأة الیزیدیة قد حرصت على ان 

  الرتباطها بالعقیدة الیزیدیة التي تتخذ من "قماش مالبسها بیضاء، وذلك یكون لون 
اللون األبیض رمزا یتوشح به الیزیدیین دون غیرهم، فاذا ما غیرت المرأة هذا الزي فان ذلك یعزى 

  ) .٦٠" (من جهة نظر المجتمع الیزیدي انها تركت العقیدة الیزیدیة ودخلت الدین اإلسالمي
لكردیــة فكانــت ترتــدي الــسروال العــریض والثــوب الفــضفاض وترتــدي المــرأة فــي حــین المــرأة ا

الـذي یـزرر عنـد الرقبـة ولكنـه یتـرك غیـر مـزرر مـن الرقبـة حتـى "فوق ذلك المشلح نوع مـن الـصدریة 
  .)٦١ (وكانت مالبسهن من الحریر" األذیال

فهـن األخریـات أما النساء النصرانیات الساكنات في القرى واألریـاف شـمال الموصـل وشـرقها 
  . )٦٢(لهن زي خاص یتناسب مع طقوسهم وتعالیمهم الدینیة وواقعهم االجتماعي

 
  -:في ضوء ما تقدم یتبین لنا

كــان للمـــرأة الموصــلیة فـــي الموصــل فـــي العهــد العثمـــاني دورا فــاعال فـــي الجوانــب الـــصحیة مـــن  - ١
نــة واألریــاف وأطلقــت تــسمیة خـالل تقــدیمها الخــدمات الطبیــة ومعالجــة بعــض األمــراض فــي المدی

  .الحكیمة على من أهتم في األمور الطبیة والعالجیة 
كــان للمــرأة الموصــلیة فــي العهــد العثمــاني دورا فــاعال فــي األعمــال الخیریــة مــن خــالل الوقــف علــى  -٢

  .المساجد والفقراء والمساكین

لـي أمرهـا وال یـسمح لهـا ٕلم یكن للمرأة الموصلیة رأي من اختیار شریك حیاتها وانمـا ترضـخ لمـشیئة و -٣
 برؤیة الخطیب إال  أذا كان احد من أبناء عمومتها أو أخوالها

كان للمرأة دور في عقد المجالس، وتنوعت موضوعات المجالس في الموصـل بمـا یتناسـب والغـرض  -٤
 ُالذي من اجله عقد 

فـراد المجتمـع  المجتمع الموصلي له أماكن مقدسة تحظى باالهتمـام والتقـدیس مـن قبـل أیتضح لنا ان -٥
وخاصة المرأة منها المراقد واألضرحة التي یفترض إنها تكون قبـور لألولیـاء والـصالحین، وتبعـا لـذلك 
تتخذ الطریقة العالجیـة المرتبطـة بزیـارة األضـرحة فـي المجتمـع الموصـلي أشـكاال متعـددة منهـا طلـب 
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 فـي حالـة تحقیـق مطلبـه أو الحاجة من صـاحب المرقـد أو الـضریح وتوقـع تحقیقهـا أو تقـدیم النـذر لـه
 .أمنیته
 

غیـر (م، أطروحـة دكتـوراه ١٩١٨-١٨٣٤عروبة جمیل محمود عثمان، الحیاة االجتماعیـة فـي الموصـل  - ١
ذنـــون .د: للمزیـــد مـــن التفاصـــیل  ینظـــر.٢١١، ص)٢٠٠٦جامعـــة الموصـــل، (، كلیـــة اآلداب، )منـــشورة

عهـد العثمـاني وحتـى تأسـیس الحكـم الـوطني ،  الطائي، االتجاهات اإلصالحیة في الموصل في أواخـر ال
  .٣١،ص )٢٠٠٩بغداد، (دار أبن األثیر، 

، مجلــة التــراث الــشعبي، بغــداد، الــسنة الثانیــة، العــدد "صــناعات النــساء فــي الموصــل"ســعید الــدیوه جــي،  - ٢
؛ غـسان ولیـد مـصطفى الجـوادي، أحـوال الموصـل االقتـصادیة ١٧٤-١٧٢، ص ص)١٩٧١بغداد،( ،٩

ـــة، رســـالة ماجـــستیر م ١٩١٨-١٨٣٤ ـــة، )غیـــر منـــشورة(دراســـة تاریخی ـــة التربی جامعـــة الموصـــل، (، كلی
 .٩٠، ص)٢٠٠٦

 .٩٠المصدر نفسه،ص  - ٣

 .٤٥، ص )١٩٧٠الموصل،( سعید الدیوه جي،أعالم الصناع المواصلة، مطبعة الجمهوریة ، - ٤

ـــاریخ الموصـــل،ج  - ٥ ـــسیبة عبـــد العزیـــز الحـــاج ٣٢٥-٣٢٤،ص)١٩٢٣مـــصر ،(،١ســـلیمان الـــصایغ، ت ؛ ن
، كلیــة اآلداب، )غیــر منــشورة( ، رســالة ماجــستیر١٩٠٨-١٨٧٩عــالوي، اإلدارة العثمانیــة فــي الموصــل 

 . ١٤٢، ص)٢٠٠١جامعة الموصل، (

 .١٤٢عالوي،المصدر السابق ،ص . ٣٢٥صائغ، المصدر السابق، ص - ٦

ـــة أوقـــاف نینـــوى وســـنرمز لهـــا بـــالرموز م - ٧ ـــدار عـــام . أ. مدیری ـــة خـــاتون البیرق ـــة ناجی  / هــــ١٢٨٣ن، وقفی
مخطوطـة مـسجلة فـي سـجالت المحكمـة الـشرعیة؛ ( محفوظة في سجالت األوقاف، ١٨٩م، ص١٨٦٦

-١٨٣٤/ هـــ ١٣٣٧-١٢٤٩منهــل إســماعیل حــسین العلــي بــك، تــاریخ الخــدمات الوقفیــة فــي الموصــل 
، )٢٠٠٥جامعــــة الموصــــل، (، كلیــــة التربیــــة ابــــن رشــــد، )غیــــر منــــشورة( م، أطروحــــة دكتــــوراه،١٩١٨

، مجلـة المـورد، "من تاریخ الخدمات النـسویة العامـة فـي الموصـل" السالم رؤوف، عماد عبد. ؛ د٨٨ص
 . ٢٠، ص٢٠٠٠، ١، العدد ٢٨مجلد 

، محفوظـة فـي سـجالت ١٣٤م، ص١٨٣٧/ هــ ١٢٥٥ن، وقفة أسمة خاتون بنت احمد بك، عـام . أ. م - ٨
 . ٥٥٥األوقاف، محفوظة مسجلة في سجالت المحكمة الشرعیة؛ العلي، المصدر السابق، ص

ن، وقفیــــة خدیجــــة  خــــاتون بنــــت الحــــاج نعمــــان فــــي الیــــوم لخــــامس مــــن شــــهر ربیــــع الثــــاني عــــام . أ.م - ٩
مــــسجلة فــــي ســــجالت ) مخطوطــــة(، محفوظــــة فــــي ســــجالت األوقــــاف )مخطــــوط(م ، ١٨٣٧/ه١٢٥٥

محفوظـة بحـوزة الـدكتور منهـل إسـماعیل حـسین . ٥٥٤المحكمة الـشرعیة؛ العلـي، المـصدر الـسابق، ص
 ٥٣٨؛ العلي بك،المصدر السابق،ص.في كلیة اآلداب ،جامعة الموصل ٍالعلي بك،تدریسي 
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م، محفوظـــة فـــي ١٨٥٥/ هــــ ١٢٧٢ن، وقفیـــة نجـــو بنـــت یـــونس أفنـــدي آل محـــضر باشـــي، عـــام . أ. م -١٠
ــــسابق، ) مخطوطــــة(ســــجالت األوقــــاف  مــــسجلة فــــي ســــجالت المحكمــــة الــــشرعیة؛ العلــــي، المــــصدر ال

، محفوظـــة فـــي ١٨٩م، ص١٨٦٦/ هــــ ١٢٨٣ر عـــام ن، وقفیـــة ناجیـــة خـــاتون البیرقـــدا. أ. ؛ م٥٥٤ص
 . ٥٥٤سجالت المحكمة الشرعیة؛ العلي بك، المصدر السابق، ص

، محفوظـــة فـــي ٢٠١م، ص١٨٨٢/ هــــ ١٣٠٠ن، وقفیـــة خدوجـــة خـــاتون بنـــت الـــسید علـــي، عـــام . أ. م -١١
ــــسابق، ) مخطوطــــة(ســــجالت األوقــــاف  مــــسجلة فــــي ســــجالت المحكمــــة الــــشرعیة؛ العلــــي، المــــصدر ال

 . ٥٥٤ص

، محفوظــة ١٢١م، ص١٩٠٥/ هـــ ١٣٢٣ن، وقفیــة عادلــة بنــت ســلیمان أفنــدي بــن عبــد اهللا، عــام . أ. م -١٢
 . ، مسجلة في سجالت المحكمة الشرعیة)مخطوطة(في سجالت األوقاف، 

ـــد الموجـــود عـــام . أ. م -١٣ ، محفوظـــة فـــي ٧٩م، ص١٩١٠/ هــــ ١٣٢٨ن، وقفیـــة حفوظـــة خـــاتون بنـــت عب
ســجالت المحكمــة الــشرعیة؛ العلــي بــك، المــصدر الــسابق، ، مــسجلة فــي )مخطوطــة(سـجالت األوقــاف، 

 . ٥٥٢ص

ــــك، عــــام  -١٤ ، محفوظــــة فــــي ســــجالت ٢١٩م، ص١٩١٠/ هـــــ ١٣٢٩وقفیــــة مــــریم خــــاتون بنــــت إبــــراهیم ب
، مـــــسجلة فـــــي ســـــجالت المحكمـــــة الـــــشرعیة؛ العلـــــي بـــــك ، المـــــصدر الـــــسابق، )مخطوطـــــة(األوقـــــاف، 

 .٥٥٢ص

؛ ٥٤-٥١، ص ص)٢٠٠١الموصــل، (ضــرها، األب بیــوس عفــاص، كنیــسة مارتومــا فــي ماضــیها وحا -١٥
 .١٢١عثمان، المصدر السابق، ص

 .٢٣٥عثمان، المصدر السابق ،ص  -١٦

م دراسـة ١٩٥٨-١٩٢١نادیة مسعود شریف الجراح، الخدمات الصحیة فـي الموصـل فـي العهـد الملكـي  -١٧
 . ٢٠، ص)٢٠١٠جامعة الموصل، (، كلیة اآلداب، )غیر منشورة( تاریخیة، رسالة ماجستیر

 .٢٣٥،المصدر السابق، ص عثمان  -١٨

 .٢١-٢٠الجراح ، المصدر السابق، ص  -١٩
غیـــر (م دراســـة عامـــة  رســـالة ماجـــستیر ،١٩٥٢-١٩٢١علـــي شـــیت محمـــود الحیـــاني ، الیهـــود فـــي الموصـــل  -٢٠

 .١٠٤،ص)٢٠١٢جامعة الموصل ،( ،كلیة اآلداب ،)منشورة 

م ونـشأ فـي ١٨٦٢ / هــ١٢٧٩هو توفیـق بـن یـونس بـن سـلیم بـك الفخـري، ولـد فـي مدینـة الموصـل سـنة  -٢١
بیئــة متعلمــة فوالــده یــونس كــان مــن خبــراء قــوانین األراضــي واألمــالك وقــد شــغل وظیفــة مــدیر أراضـــي 

م، تعلــــم مــــن الكتاتیـــب القــــراءة والكتابــــة والنحــــو ١٨٧٢/ هـــــ ١٢٨٩كـــربالء، ثــــم رئــــیس بلدیــــة الموصـــل 
ن الفارسـیة وتعلـم آداب المجــالس والـصرف والعلـوم الدینیـة وأتقـن اللغـة العربیـة والكردیـة والتركیـة وجـزء مـ

حیــث كــان یجتمــع بأفاضــل عــصره فــي مجلــس والــده ومجلــس حــسن النقیــب والحــاج أمــین بــك ألجلیلــي؛ 
المجـالس فـي الموصـل منـذ أواخـر العهـد العثمـاني وحتـى العقـد الثـاني مـن القـرن "عروبة جمیل محمـود، 
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الموصـــــل، (اســـــات الموصـــــل، ، یـــــصدرها مركـــــز در)٢١(، مجلـــــة دراســـــات موصـــــلیة، العـــــدد "العــــشرین
 .٩٥، ص)٢٠٠٨

 .٨٤المصدر نفسه ، ص " محمود -٢٢

یقــع فــي محلــة بــاب المــسجد، بنــاه الحــدیثیون الــذین نزحــوا إلــى الموصــل، وبمــرور الــزمن أهمــل المــسجد -٢٣
م سـعى بتجدیـد عمارتـه عثمـان الـدیوه جـي وبنـى مدرسـة فیـه عرفـت بمدرسـة ١٩٠٩وتداعى بنیانه، وفـي عـام 

، هــامش ٣٤٢، ص)١٩٨٢جامعــة الموصــل، (، ١وه جــي؛ ســعید الــدیوه جــي، تــاریخ الموصــل، جعثمــان الــدی
 . ١١، ص)٧(

 .٨٨، ص .. محمود ، المجالس في الموصل -٢٤

ٕظاهرة اجتماعیة وانسانیة فـي آن واحـد، والنـذر قـدیما، یعـد عبـادة أو مظهـر ونـذر النـذور وتقـدیم القـرابین -٢٥
كریم عن أم مریم أنهـا نـذرت مـا فـي بطنهـا هللا، كمـا ان اهللا أمـر مـریم ان فقد ذكر القران ال. أمر شاع معروف

جامعــة (، ٢، موســوعة الموصــل التراثیـة، المجلــد "النــذر فــي الموصـل"ًتنـذر صــوما؛ عبـد البــاري عبــد الـرزاق، 
 . ٢٥٢، ص)٢٠٠٨الموصل، 

، ٢٠٠٨ أیــــار ،)٢٢(، مجلــــة موصــــلیات، العــــدد "مجــــالس النــــساء الموصــــلیات قــــدیما" عــــصام البكــــري-٢٦
  .٤٧ص
وهــــو اصــــطالح مــــن االصــــطالحات )التنــــزیالت( یطلــــق علــــى الموشــــحات الدینیــــة فــــي الموصــــل اســــم -٢٧

الصوفیة، وقد ألف الشیخ محي الـدین بـن عربـي حـین نـزل فـي الموصـل وأقـام فـي الجـامع النـوري الكبیـر فـي 
ت الحاضـر، عبــد الجبــار محمــد ، ویعــد هــذا الكتــاب نـادرا فــي الوقــ)التنــزیالت الموصـلیة(م أســماه ١٢٠٤عـام 

جرجیس، تراثنا الموسیقي، موسوعة الموصل التراثیة، جمع واعداد أزهـر العبیـدي، تقـدیم الـدكتور ذنـون یـونس 
  . ٩١، ص٢الطائي والباحث عبد الجبار محمد جرجیس، مجلد 

  .٤٧ البكري، المصدر السابق، ص-٢٨
٢٩- ،  ٢٠٠٧، آب )١٩(، مجلة موصلیات، العدد "لحاضرالمرأة الموصلیة بین الماضي وا" أزهر ألعبیديٍ

  . ٩١، ص
 .٤٨البكري، المصدر السابق، ص--٣٠

جامعــة الموصــل ، ( ، ٢احمــد الــصوفي ، خطــط الموصــل ،ج :للمزیــد مــن التفاصــیل عــن المــأتم ینظــر -٣١
  .٦١،ص )١٩٥٣

 مقابلـة معهـا بتـاریخ ،المهنـة ربـة بیـت١٩٣٠مقابلة شخصیة للباحثة مع الـسیدة منـوة رشـید قاسـم، موالیـد -٣٢
١/٩/٢٠١٠ .  

 .؛ المقابلة نفسها٤٣، ص... المرأة الموصلیة " العبیدي، -٣٣



  م١٩١٨ وحتى سنة ١٨٣٤المرأة الموصلیة ودورها االجتماعي منذ سنة

   
  

) ٣٢( 

 

ــة فــي العهــد العثمــاني -٣٤ ، ١٩١٨-١٥١٦ ســجى قحطــان محمــد علــي قبــع ، الموصــل فــي كتابــات الرحال
 للمزیــد مــن.٢٦٢-٢٦١،ص )٢٠١٠جامعــة الموصــل ، (،كلیــة اآلداب ، )غیــر منــشورة ( ،أطروحــة دكتــوراه
ارشــد حمــد محــو، االیزیــدون  فــي كتابــات الرحالــة بریطــانیین مــن مطلــع القــرن التاســع عــشر :التفاصــیل ینظــر

؛ تعریــف المهــر علــى انــه .١٣٢، ص )٢٠١٢دهــوك،(الــى نهایــة الحــرب العالمیــة األولــى ، مطبعــة خــاني ،
مـــن )الـــصداق (مبلـــغ مـــن المـــال أو أي ممتلكـــات أخـــرى عـــادة  مـــا یقـــوم مـــن الـــزوج الـــى زوجتـــه ینظـــر مـــادة 

 org.ivsl.wwwویكبیدیا الموسوعة الحرة في موقع المكتبة االفتراضیة العراقیة على الرابط     

   
  . ٩٦-٩٣الحیاني ، المصدر السابق، ص -٣٥
صـلیات، العـدد ، مجلـة مو"الوضـع االجتمـاعي للمـرأة الموصـلیة فـي العهـد العثمـاني" فاتن یونس محمد، -٣٦

  .٥١-٥٠، ص ص)٢٠٠٤جامعة الموصل، (، )٩(
، ٢٠٠٧، آب )١٩(، مجلـة موصـلیات، العـدد "المـرأة الموصـلیة بـین الماضـي والحاضـر"أزهر العبیدي، -٣٧
ـــد ٤٤ص ـــة ربـــة بیـــت، موالی ـــوة رشـــید قاســـم، المهن ـــسیدة من ـــة مـــع ال ،  محمـــد ١٩٣٠؛ مقابلـــة شخـــصیة للباحث

  . ٥١-٥٠المصدر نفسه ، ص ص
ـــشائعة فـــي الموصـــل وبغـــداد أواخـــر العهـــد العثمـــاني حتـــى ســـنة  -٣٨ ـــة جمیـــل محمـــود ،المعتقـــدات ال عروب

ــــة (١٩١٨ ــــة دراســــات الموصــــلیة ، العــــدد)دراســــة مقارن ــــسنة )٤٦(، مجل ــــصدرها مركــــز دراســــات )١٣(،ال ، ی
  فخــري حمیـد القــصاب ، التقالیـد والعــادات الـشعبیة التــي ؛.٦٨،٧١، ص )٢٠١٧جامعــة الموصـل،(الموصـل

،   )٢٠١١بغـداد، (، ٤١، الـسنة )١(مجلـة التـراث الـشعبي، العـدد ) ٤(خـتص بیـوم معـین مـن أیـام األسـبوع ت
  .٨٦ص
؛ عثمــان، ٩٣-٩٢، ص ص)١٩٧٣جامعــة بغــداد، ( لطیــف بنــدر اوغلــو، التركمــان فــي عــراق الثــورة، -٣٩

  .١٨٨، ص...الحیاة االجتماعیة
  .٨٦ القصاب ،المصدر نفسه، ص-٤٠

یقــع مرقــد الــشیخ فتحــي فــي المحلــة المــسماة محلــة الــشیخ فتحــي إلــى الــشمال مــن بــاب : الــشیخ فتحــي -٤١ 
م ؛ مجلـة التـراث ١٧٠المتـوفى سـنة ) الفـتح بـن وشـاح األزدي الموصـلي(ویقال ان المرقد یضم رفات .سنجار

  .١ من هامش ٧٦ ،ص ٤٢،السنة  ) ٥(الشعبي ، العدد
، مجلـة التـراث "مـن عـادات العنایـة بالطفـل قـدیما" عـاني، مثـري ال؛٦٣، ... محمود ،المعتقـدات الـشائعة -٤٢

  .٧١، ص ١٩٧٩، ١٠،السنة )٥(الشعبي ، العدد
  .٨٦  القصاب ،المصدر نفسه، ص -٤٢
، الـسنة  )٢(،مجلـة التـراث الـشعبي ، العـدد " ممارسات بغدادیـة تراثیـة تتوسـط األطفـال" سمیة ألعبیدي ،-٤٣
  .٧١،ص ...ئعة محمود ، المعتقدات الشا؛٩٢،ص٢٠١٣ ،٤٤
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ٍالمــرأة◌ فــي المجتمــع الریفــي العراقــي " عبــد العبــاس عبــد الجاســم ، -٤٤ ، ٨(، مجلــة التــراث الــشعبي ، العــدد"ٍ
  ١٥/٣/٢٠١٤؛ مقابلة شخصیة للباحثة مع السید م،خ،ع ، أجریت بتاریخ ).١٢٤، ص ١٩٧٠

جامعة الموصل (،٢،جللمزید من التفاصیل عن مراسیم المأتم ینظر احمد الصوفي ، خطط الموصل - ٤٥
  ؛ المقابلة السابقة مع السیدة منوة رشید قاسم ٦١،ص)١٩٥٣، 

  .١/٩/٢٠١٠ ؛المقابلة نفسها مع السیدة منوة رشید قاسم بتاریخ١٢٤المصدر نفسه،ص  -  ٤٦
؛ میساء صباح حامد الحاج سعید، المرأة في فكر رواد حركة النهضة ١٣٣ الصوفي، المصدر السابق، ص-٤٧

  .٤٠، ص)٢٠٠٦جامعة الموصل، (حدیثة دراسة تاریخیة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، العربیة ال
وهي تعادل مئة قرش ذهبي اعنباري أو مئة قرش فضي نقدي، وضرب "أو اللیرة ) عثماني التوني( تدعى بـ -٤٨

 وبقیت كذلك إلى االنقالب لیرة ونصف لیرة وربع لیرة،) ٢.٥(لیرات و ) ٥(من فئاتها قطع ذهبیة أخرى هي 
باره، أما قیمتها في السوق فقد ) ٢٤(قرشین و) ١٠٢(م حیث عدل بعدها سعرها الرسمي إلى ١٩٠٨الدستوري 

؛ غانم "وصلت إلى مئة وثمانیة قروش، أما في البنوك وسائر معامالت الصیرفة فان شراءها یتم بقیمة قرش فقط
جامعة (، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلداب، ١٩١٤-١٨٣٩عراق محمد علي، النظام المالي العثماني في ال

جامعة (، موسوعة الموصل الحضاریة، مجلد الرابع، "النظام المالي"؛ خلیل علي مراد، ١٧١، ص)١٩٨٩الموصل، 
  . ٥١، ص)١٩٩٠الموصل، 

وان ) محامید(ىویجمع عل) م١٨٣٩-١٨٠٨(نسبة إلى السلطان محمودالثاني)المحمودي(یسمى ب:  القرش-٤٩
وعرف في العراق بقرش ...الرائج یعادل تسع محامید ففي هذه السنة تعین السعر النقدین في حجة)الرومي(القرش 

؛للمزید ینظر ...  بارات ١٠ بارة والقرش الرائج  لما یساوي ٤٠لما یساوي ) الصاغ(وغرش ،ویسمى القرش لصحیح 
م، طبع شركة ١٩١٧-١٣٣٥/م ١٢٥٨-هـ٦٥٦بعد العصور اإلسالمیة عباس العزاوي ،تاریخ النقود العراقیة  لما 

  ١٤٧،ص)١٩٥٨بغداد، (التجارة والطباعة الصالحیة،
  .٣١٤، ص )١٩٢٣مصر، (، ١سلیمان صائغ ، تاریخ الموصل ،ج -٥٠
خیري أمین العمري، حكایات سیاسیة من تاریخ العراق الحدیث، راجع الكتاب االستاذ عبد الحمید  -٥١

  .٩٥-٩٣، ص)ت. جامعة بغداد، د(الرشودي، 
 هو بهاء أفندي بن الحاج ابراهیم وهو من أهالي كفري الصالحیة قدم من السلیمانیة إلى الموصل -٥٢

مع والدهما الشیخ سعید كال من الشیخ محمود وأخیه أحمد عندما كانوا یتحولون قرب ساحة باب الطوب 
بالرجال، فجرى على أثر ذلك قتال سقط فیه القتلى فتحرش باحدى النساء الموصلیات فاستغاثت المرأة 

والجرحى من أفراد الجاندرمة وفي الیوم الثاني قام جماعة من أهل الموصل بالبحث والتحري عن بهاء 
أفندي وبقیة الجاندرمة لینتقموا لموتاهم وانضموا إلیهم جماعة من الغوغاء وتجاسروا على الشیخ سعید 

وأوعز الدكتور محمد صدیق بك الجلیلي ان وراء اغتیال الشیخ سعید جمعیة . فقتلوه أمام دار الحكومة
لربما اعتقد "م حیث ان الشیخ سعید ١٩٠٨االتحاد والترقي التي قادت االنقالب الدستوري العثماني عام 

 ؛ عبد المنعم"االتحادیون انه ضدهم أو ال یحاربهم في أفكارهم فأرادوا إزاحته عن طریقهم فدبروا عملیة
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، )١٩٦٦جامعة بغداد، (، ١م، ج١٩٢٠-١٩١٩/ هـ ١٣٣٨- ١٣٣٧الغالمي، ثورتنا في شمال العراق 
؛ سهیل قاشا ١٣، ص)١٩٥٥الموصل، (؛ عبد المنعم الغالمي، الضحایا الثالث، ٧، من ملحق رقم ٩ص

  ٧- ٧٥، ص ص)٢٠٠٢الموصل، (من أعالم الموصل، الدكتور محمد صدیق بك ألجلیلي، 
 بالد الرافدین صور وخواطر ، نقله الى العربیة وقدم له وعلق علیه فؤاد جمیل لیدي درور، في-٥٣

  .٣٢٢، )١٩٦١بغداد، (،
  .٩١ من ص٧ ملحق رقم -٥٤
م، رسالة ماجستیر ١٩٢٢-١٩٠٨ إبراهیم خلیل احمد، والیة الموصل دراسة في تطوراتها السیاسیة -٥٥

؛ علي الوردي، لمحات من تاریخ ٢١٨- ٢١٧، ص ص)١٩٧٥جامعة بغداد، (غیر منشورة، كلیة اآلداب، 
؛ قاسم، المصدر السابق، ٨٥- ٨٤؛ قاشا، المصدر السابق، ص ص٣٩٢، ص٤العراق الحدیث، ج

  . ١٤٢ص
 .٥١محمد،المصدر السابق،ص -٥٦
   ٢١٥ص ...عثمان ، الحیاة االجتماعیة -٥٧
  .٢١٥، ص ....عثمان، الحیاة االجتماعیة في الموصل -٥٨
،، مدیر مركز دراسات ١٩٥٩احثة مع  األستاذ الدكتور ذنون الطائي ، موالید مقابلة شخصیة للب-٥٩

  ٍ.١/٥/٢٠١٨الموصل ، بتاریخ 
، ١٥، مجلة المؤرخ العربي ، السنة "الحیاة االجتماعیة في والیة الموصل "إبراهیم خلیل احمد-٦٠

بائل الرحالة في ؛مكي الجمیل،البدو والق٩٥- ٩٤؛قاسم،  المصدر السابق،ص ٣٣،ص ١٩٨٩،)٣٩(العدد
  .٩٢، ص )١٩٥٦بغداد، (العراق،

جامعة بغداد، (؛ولید محمود الجادر، األزیاء الشعبیة في العراق ،٢١٦عثمان ، المصدر السابق، ص -٦١
  .٣٨،ص )١٩٧٩

جامعة ، (طارق نافع الحمداني ، مالمح سیاسیة وحضاریة في تاریخ العراق الحدیث والمعاصر ، -٦٢
  .٢١٥، ص ...، المصدر السابق ؛ عثمان .٥٦، ص )١٩٨٩
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ِّ      عـدت الموصــل فــي القــرن التاسـع عــشر مــن اكبــر مــصدري الخیـول العربیــة األصــیلة إلــى  َ ُ الهنــد ُ
وغیرهـا مــن ٍوقــوة فـي التحمــل ري َ فــي الجـٍ وسـرعةٍ ورشـاقةٍمـن جمــاللهــا خیومـا تمتــاز بـه ِ لالبریطانیـة،

، إلـى االهتمـام الجـاد بتربیـة الخیـولالموصـل ال سـیما البـدو الممیزات، وهذا ما دفع الكثیـر مـن أهـالي 
الموصــل وتوابعهــا اإلداریــة ومنــاطق مــن الخیــول وشــراء وظهــور فئــة مــن التجــار تخصــصت فــي بیــع 

ُوقــد قــسم البحــث  ،وتحقیــق أربــاح هائلــةالهنــد  إلــى  الخیــولتــصدیریقومــون ب ثــم ومــنالعــراق األخــرى، 
یهـــــتم األول منهمـــــا بأمـــــاكن تربیـــــة الخیــــول فـــــي الموصـــــل والمنـــــاطق المجـــــاورة لهـــــا، : إلــــى محـــــورین

ومــستلزمات تربیتهــا، ومــشاركاتها فــي النــشاطات الریاضــیة، أمــا المحــور الثــاني فیتتبــع تجــارة الخیــول 
  .الهندمن الموصل إلى 

Trade in Horses in Mosul in the 19th Century 
Amer Bello Ismail (a lecturer at Mosul Studies Center) 
Abstract: 

In the 19th century, Mosul became one of the largest exporters of 
pure Arabian horses to British India. Its horses are characterized by beauty, 
agility, speed of running, endurance and other characteristics. This has led 
many people of Mosul, especially nomads, to take serious interest in horse 
breeding, a group of traders specialized in the sale and purchase of horses 
from Mosul, its adjoining areas, and other parts of Iraq, and then they 
export them to India and make huge profits. The research divided into two 

                                         
  الموصلجامعة،  مركز دراسات الموصل،مدرس . 
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axes: The first one is concerned with horses breeding places in Mosul and 
adjacent areas, and horses participation in sports activities, while the 
second axis fellows up horse trade from Mosul to India. 

 
نتیجة لما امتازت به الموصل في القرن التاسع عشر من تربة خصبة، ووجود نهر دجلة 
ًوكمیة تساقط أمطار مناسبة، فقد نشطت الحركة الزراعة نسبیا وكبرت مساحات االراضي 

إلى المناطق المجاورة والى الكثیر بكثرة صادراتها  اشتهرت الموصل المخصصة للرعي، وبالتالي
ٕمن الدول األجنبیة كأمریكا وبریطانیا وفرنسا والهند وایران وغیرها كثیر، وتنوعت نوعیة الصادرات 

والحاصالت التي تدخل في  ،السمسمكالحبوب المتمثلة بالحنطة والشعیر و ٍزراعیةال ٍحاصالتال بین
الحیوانات الحیة، ال سیما إلى  كما أسهمت الموصل في تجارة. عفص والقطن الزةالصناعات كجو

 أسباب الرزق للكثیر من السكان كتجارة األبقار همیة في توفیراألكانت لها الدول األجنبیة، إذ 
 وغیرها، وبرزت تجارة أخرى مرتبطة بالمنتجات الحیوانیة والتي واألغنام والبغال والحمیر والخیول

والمنتجات  ، والوبر الماعزشعر في الكثیر من الصناعات المهمة كالجلود والصوف وتدخل
تجارة البارز ل دور للًونتیجة .المصنوعة من هذه المواد كالمصنوعات الجلدیة والمنسوجات وغیرها

في إنعاش اقتصاد الموصل ورفع المستوى ألمعاشي للسكان وتنشیط الحركة التجاریة في خیول ال
ظروف تربیة الخیول، وعلى تجارة الخیول جاء هذا البحث لیلقي الضوء على تاسع عشر،  القرن ال

  .في الموصل في القرن التاسع عشر
  

 
 بالقوة والرشاقة والجمال وهذا كونها تمتاز، )١(ُتربى في العراق أجود أنواع الخیول في العالم

ٍما جعلها موضع إطراء واعجاب، حتى قیل أنها  ٕ  ونتیجة لممیزاتها )٢(بأسرها) ملكة ساللة الخیول(ٍ
هذه فقد حافظ العراقیون على ساللتها منذ أقدم العصور إلى الوقت الحاضر، وساهمت العشائر 

ٍالعربیة في والیة الموصل بدور كبیر في تربیة الخیول  َّوالمتاجرة بها ال سیما شمرٍ الصایح والعبید ( َ
، إال أنه كان هنالك عشیرتین كبیرتین تصدرتا )٣()وسنبس التي هي أحد أفخاذ عشیرة طي(وطي 

َّتربیة الخیول وهما شمر وعزة، فعشائر شمر شغلت مناطق بالد ما بین النهرین منذ القرن السابع  ََّ َ
، وفي القرن التاسع عشر سكنوا مناطق واسعة )٤( إلى هناكٍعشر عندما قادهم الشیخ فارس من نجد
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َمن العراق فنجد مثال أن إبني صفوك العجیل تقاسما مراعي الجزیرة فیما بینهما، فأخذ أحدهم أخذ  ً
، وعلى الرغم من أنهما قد )٥(المناطق المحیطة ببغداد وأخذ اآلخر الصحاري المالصقة للموصل

ٌكان لهم باع طویل في تربیة  الخیول، إال انهما لم یتمكنا من منافسة عنزة الغنیة التي تتجول ٌ
ًوتسیطر على مراع كبیرة وتمتلك آبار ماء غرب نهر الفرات وجنوبا إلى نجد، ألن عنزة تعد مركزا  ًُ ٍ

، وكانت قبائل عنزة تهتم بتدریب الخیول أكثر من بقیة العشائر )٦(ًرئیسا للحصان العربي األصیل
َ، وعمل البعض من أفراد عشیرة عنزة مربین للخیول، ثم تحولوا في نهایة )٧(نطقةاألخرى في الم ّ ُ

ٍالمطاف إلى تربیة الخیول ألغراض تجاریة صرفة غایتهم منها تزوید المشترین من سكان المدینة  ٍ ٍ
  .)٨(بالخیول وتحقیق األرباح لیس إال

راق اُألخرى، إذ كانت بعض كما استفاد تجار الموصل من تجارة الخیول في مناطق الع     
َّالخیول الجیدة تربى في المنطقة المجاورة لمدینتي الحلة والدیوانیة بالعراق، وكذلك الخیول التي  َُ
تملكها قبیلة بني الم القاطنة في المنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر دجلة، هذا وتوجد بعض خیول 

  .)٩(الركوب في بغداد
ًموصل بالخیول فقد صنعوا لها السروج الفاخرة وفتحوا لها سوقا خاصا ونتیجة الهتمام أهل ال      ً ُ

، ویقع ذلك السوق بجوار جامع الباشا، ویتألف من عدة دكاكین، تصنع )سوق السراجین(یسمى 
ُفیها السروج الجمیلة من الجلد، وبعض السروج  تكسى بجلود النمور والثعالب الثمینة، أو بأقمشة 

، وكان )١٠(ٍولها، وقد یصل سعر السرج الواحد منها إلى عدة لیرات من الذهبثمینة ویزینون ما ح
السوق یعتمد في الحصول على المواد األولیة الداخلة في صناعة السروج على المناطق المحیطة 

ًبالمدینة، كما وتعد هذه المناطق أسواقا لتصریف منتجاته ُ)١١(.  
خیول والمسامیر الالزمة لتثبیتها كما تمیز بعض حدادي الموصل بصناعة حدوات ال

ٌلالستهالك المحلي، وأعجب كثیر من السیاح األجانب بجودتها، وكانت حدوات خیول الجیش 
ٍالتركي في الموصل ومسامیر تثبیتها ترسل بصور دوریة من استانبول إلى الموصل ٍ ، وتضاعف )١٢(ُ

صفهم بصناعات الحدوات  واهتم أكثر من ن١٨٤٩- ١٨٤٦عدد الحدادین في الموصل بین عامي 
 .M. E(گریفث  -هیوم. إي. ، وأوردت الرحالة إم)١٣(والسالسل والمسامیر والقیود الخاصة بالخیول

Hume-Griffith ( التي زارت الموصل برفقة زوجها للمدة)قصة تبین فیها أن ) ١٩٠٨-١٩٠٤
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ة عامة سكان الموصل وكقاعد: "أهل الموصل ال یثبتون الحدوات على أسفل حوافر خیولهم إذ تقول
ًال یثبتون حدوات على حوافر خیولهم مطلقا ٍ، ففي یوم من األیام كان هناك رجلین من مخیم ...ٍ

ًقریب من الموصل یمشیان، فصادف أن وجدا شیئا ما على الطریق جذب انتباههما، فرفعا هذا 
ًالشيء من األرض وتفحصاه جیدا وقلباه مرارا وتكرارا، إال إنهما لم یص ً ٍال إلى نتیجة مرضیةً ٍُ" ،

وأوضحت أن ذلك الشيء هو حدوة حصان، لكن بسبب كون كلیهما لم یشاهداه من قبل لم 
ٌبالتأكید إني اعرف ماهیته، إنه قمر قدیم "یستطیعا التكهن بماهیته، وبعد نقاش، قال احدهم لآلخر  ٌ

ٍ، وهذه الروایة إن دلت على شيء فإنما تدل عل)١٤(!سقط من السماء ى قلة استخدام الحدوات ولیس ََّ
  .انعدام وجودها بدلیل عثور هذین الرجلین على واحدة منها في الموصل

ولشغف أهل الموصل بالخیول وتباهیهم بها وبأصالتها اهتم البعض منهم بریاضة سباق 
ُالخیول، وهو أمر مألوف لدیهم، وكانت تلك السباقات تقام خارج أسوار المدینة ٌ ، وكانت حلبة ٌ

ٍسباق عبارة عن أرض طویلة ومستویة وغیر مزروعة تقع قرب أحدى بوابات المدینة، في منطقة ال ٍ ٍ ٍ
ویحق لكل من لدیه حصان أن یشارك  )أرض المنطرد(الربض األعلى أو جنوب المدینة وتسمى 

في هذا السباق، حتى أن التجار الذین لدیهم خیول للبیع كان بإمكانهم المشاركة في تلك السباقات 
ًكدعایة واعالنات لخیولهم التي إن فازت في تلك السباقات یزید الطلب علیها وتجني أرباحا كبیرة  ً ٕ
ٌللتاجر الذي یمتلكها، وكانت تلك السباقات تقام مساء كل یوم خمیس ویحضر لمشاهدتها حشد  ُ

رم في هذه ٌكبیر من أبناء الموصل من هواة تلك السباقات، لیتابعوا أداء المتسابقین والتسلي، وتح
ِ، وتلك السباقات حظیت باهتمام السلطات إذ كانت توزع )١٥(السباقات المراهنة على الحصان الفائز

، كما أن الكثیر من الخیول العربیة الفائزة في سباقات الخیول التي )١٦(الهدایا النقدیة على الفائزین
َّ صغیرة من مضارب شمر ٍورأقیمت في مضامیر أو حلبات سباق الخیل الهندیة قد تم شرائها كمه َ ٍ

  .)١٧(قرب الموصل
 
مجرد منطقة لتربیة الخیول العربیة األصیلة فقط، بل لم تكن الموصل في القرن التاسع عشر      

أصبح تجارها آنذاك یجوبون أنحاء العراق والحدود السوریة الجنوبیة لجلب الخیول الممتازة لغرض 
التي  )١٩(، وبرزت بعض اُألسر في تجارة الخیول منها أسرة آل طالب)١٨(یرها إلى الخارجتصد
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استوطنت محلة باب النبي ثم انتقلت إلى محلة عبدو خوب، وهم من نسل الحاج طالب بن ذنون 
بن طالب، الذي یقال انه قد رافق رجل من البصرة إلى مدینة بومبي الهندیة، وكان یجهز حكومة 

ًحصان سنویا، كما افتتح في الهند مركزا تجاریا عراقیا كان مقرا ) ٥٠٠(الخیول بواقع الهند ب ً ً ً ً
جار اهللا الطالب الذي ًأیضا ومنهم  )٢٠(،١٩٠٨للعراقیین والعرب المسافرین للهند حتى توفي سنة 

ریة أواخر ًاتخذ مع عدد من أقربائه من بومباي مقرا لممارسة تجارة الخیول وتابع فیها حركتها التجا
 وعبد اللطیف الطالب بقى في الهند وتزوج من ابنة مهراجا وتوفي سنة ،)٢١(القرن التاسع عشر

 وكذلك حاج علي بن طالب الذي كان یملك الكثیر من اإلسطبالت إلیواء الخیول )٢٢(،١٩٥٦
ًالمجهزة للتصدیر، ونتیجة لشهرة عائلة الطالب الكبیرة في میدان تجارة الخیول زار ال رحالة دیفد ُ

 لالطالع على خیوله، وعن ١٩٠٩بیت حاج علي بن طالب في سنة ) David Fraser(فریزر 
ُ، وقد عبرت له عن ...ًكان حاج علي غائبا، ولكن ابنه استقبلني بحفاوة: "تلك الزیارة قال الرحالة

ًرغبتي في مشاهدة الخیول والتقاط صور قلیلة لها، وكنت متأكدا أن المكان كأنما  ٍ مكاني أعمل فیه ٍ
ٍما أشاء، وقد تفحصت حوالي خمسون حصان، كلها كانت في حالة صحیة جیدة  ٍ ، على الرغم ...ٍ

ُ، واني سررت بمشاهدة ...من سفرها ومغادرتها الدائمة من مواطنها األصلیة في الصحراء  ٕ
ًاإلسطبل الذي كان مرتبا ونظیفا مثل ترتیب ونظافة إسطبالت الهند ًمت اللتقط ، وعندما تقد...ً

الصور، قیل لي ال یمكنك التقاط الصور لها وهي تقف في طابور، وقد یكون ذلك ألن العربي 
ُدائما یخفي حیوانه عن األنظار  ٍ، وال یقدمونها للمشاهدة إال بتقدیم إغراء كبیر، ]ربما خشیة الحسد[ً ٍ

ُنحاء العالم، وأن تصبح ُفالطعم الذي قدمته كان الوعد بنشر هذه الصور في كتاب یقرأ في جمیع أ
، وكان العربي یفهم ]أي من الموصل إلى الهند[الخیول مشهورة قبل أن تغادر مكانها الحالي 

ُاستخدام اإلعالن، ویحتاج إلى أي شيء یؤدي إلى جذب األموال إلى جیبه، فجلبوا لي مهرین 
 إنها مخلوقات لطیفة، ًجمیلین من داخل الفناء، فالتقطت لهما صورة في وضعیة لیست ناجحة جدا،

، والسید طالب یتوقع الحصول على الكثیر من الروبیات، التي ...ومن الجید تصدیرها إلى الهند
، كما تكلم فریزر عن دخوله في "ًستكون ضروریة الستئجار سفینة لتصدیر الخیول إلى الهند

ٍوعندما انزوینا خلف بیت شامخ، و: "ًمجادالت عن خیول الحاج علي قائال أعطوني الصدارة في ٍ
، وكانت هناك خیول تمشي وتهرول وتخبو أمامهم بینما هم جالسین، ...ٍمجلس من العرب البارزین
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ٍهذه الخیول جلبت للبیع للتاجر الشهیر، وكان رأیي هو أن أسأل عن عدد من الخیول التي تم  ُ
ًقا جدا تحت عرضها، وقلت إني ال أرغب في عرقوب إحداها وكتف اآلخر ووجدت الثالث رشی ً

: ً، ثم أضاف قائال"الركبة، وقد رحبوا بكالمي ألنه دلیل على دراستي المعمقة عن تربیة الخیول
ُشربنا القهوة وبدأنا بتدخین السجائر وتناقشنا حول الخیول حتى كسر ظهري الضعیف بالكامل، "

ًوعندما سألت ابن حاج علي سؤاال، وهو هل تتذكر حیوانا معینا جلبه وال ً ً دك إلى الهند قبل أربعة ُ
ٍعشر سنة مضت؟، فكر ابن الحاج علي باألمر ملیا باالسم لدقیقة أو دقیقتین، ومن ثم لبهجتي،  ً

  .)٢٣(!"أجبت بحماسة الحصان الرمادي المبقع
ًومن الطبیعي أن یوجد في الموصل سوقا خاصا بتجارة الخیول ویسمى  إال ) سوق الخیل(ً

 .J. S(بكنغهام . سي.  عنه، سوى ما ذكره الرحالة جيإن اإلشارات التاریخیة قلیلة
Buckingham  ( عندما وصلنا الضفة المقابلة من : "عندما قال١٨٢٧الذي زار الموصل سنة

ُ الباحث لم یعثر أنً علما  .)٢٤("النهر، دخلنا الموصل للمرة الثانیة ومررنا من خالل سوق الخیول
  .د هذا السوقعلى أي معلومات دقیقة تتعلق بمكان وجو

وبسبب ارتفاع أسعار الخیول في الموصل، فقد كان تجار الموصل یجمعون في كل سنة 
ُمن ألفین إلى ثالثة آالف حصان من والیة الموصل وتوابعها، ثم یرسلونها إلى الخارج ال سیما إلى 

وبعد ٍالهند، وهناك یمكن أن تباع خیول الموصل بأسعار أعلى من أسعار الموصل بعدة مرات، 
ًالزیادة الكبیرة في الطلب على الخیول شكلت الحكومة لجنة من الخبراء لدراسة هذه القضیة  ََّ َ

  .)٢٥(وتداعیاتها
ًونتیجة لألرباح الهائلة التي یجنیها تجار الخیول الموصلیین من بیع الخیول إلى الهند، زاد 

بالد لجمع الخیول اإلقبال على تصدیر الخیول األصلیة منها، وأخذ التجار یجوبون ال
لرخص  لها لشراء الخیول العربیة األصیلة بغداد والمناطق المجاورة، فتوجهوا إلى )٢٦(وتصدیرها

ُثمنها هناك إلى حد كبیر،  فالحصان العربي الذي یشترى من بغداد بـ ٍ ، )٢٧(باون) ١٢(أو ) ١٠(ٍ
ُ التي كانت تصدر من ، وال توجد إحصائیات عن عدد الخیول)٢٨(ُیباع في بومباي بستین باون

 ٢٥٠٠الموصل إلى الهند، لكن الصادرات اإلجمالیة للخیول العراقیة عبر البصرة كانت حوالي 
  .)٢٩(حصان بالسنة معظمها للموصل
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ُومن بین األمثلة التي تذكر عن اهتمام العالم آنذاك بخیول الموصل قیام مندوب ملكة 
ًا عشر حصانا أصیال، كان سعر أفضلها  بشراء خیول مكونة من اثن١٨٥٠اسبانیا في سنة ً)١٥٠ (

 وتمیزت تلك ،)٣٠()١٨٧٢- ١٨٠٨(لكرستیان رسامٍجنیه إسترلیني، وقد أودعها في إسطبل یعود 
الخیول بجمالهن وطولهن ورؤوسهن النحیفة وأعینهن البراقة وأجسامهن الرشیقة وحوافرهن 

 إلى ١٨٨٨عندما جاء في سنة ) .Signor P(، كما أن النبیل االیطالي سكنور بي )٣١(الصغیرة
ٍبالد ما بین النهرین مر بالموصل لشراء قطیع من الخیول العربیة األصیلة لإلمبراطور الفرنسي  َّ َ

  .)٣٢()١٨٥١ كانون األول ٢ -١٨٤٨ كانون األول ١٠(نابلیون الثالث 
 ً فقد اشترى حصانا١٨٨٨الذي زار الموصل سنة ) A. Locher(لوكر. أما الرحالة أي

حصان كستنائي اللون یعود لتاجر الخیول في الموصل، امتطیته وتجولت على : "منها قال عنه
ًظهره في نینوى، وثبت لي أنه حصان ال یتعب، ومن الجمیل انه أصبح ملكا لي في ذلك الصباح،  ُ ٌ

 حوالي وكان لي الشرف انه نقلني من الموصل إلى الشواطئ اللطیفة للبحر المتوسط لمسافة
  .)٣٣("ائة وخمسة عشر میل، ذلك العمل البطولي جلب رضائي عنهخمسم

ِّریفث ذكرت أن تجار الخیول كانوا أیضا یصدرون القطط گوتجدر اإلشارة إلى أن الرحالة  َ ُ
َِعلى نطاق واسع إلى الهند وأماكن أخرى، حیث تؤخذ إلى الساحل من قبل تجار الخیول ویربطونها 

 أن روایتها هذه لم تؤكدها المصادر التاریخیة التي أرخت للنشاط بید. )٣٤(مثلما یربطون خیولهم
  .  التجاري لوالیة الموصل للمدة قید البحث مما یقلل من أهمیتها

  -:وخالل عملیة نقل الخیول من الموصل إلى الهند تمر عملیة النقل عبر الطرق اآلتیة
 وتستغرق الرحلة إلى بغداد هة متوجفي قطعانمن الموصل  تسیر الخیول  إذ: بغداد– الموصل-١

ًاثنا عشر یوما تقریبا ً)٣٥(.  
إلى  )٣٦(البریطانیةشركة لنج تابعة ل بواخر الخیول من بغداد على متنشحن ُت : البصرة– بغداد- ٢

  .)٣٧(البصرة
 األولخالل النصف أكثر استیراد حكومة الهند البریطانیة من البصرة  كان:  بومباي-البصرة - ٣

 في سالح الفرسانلتجهیز  أو )في سباقات الخیول الترفیهیة (لتسلیةیذهب ل سع عشرمن القرن التا
ٍ، كما أن أفضل سوق لتصدیر الخیول إلى الهند هو البصرة، حیث تجلب إلیها )٣٨(الجیش البریطاني
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ُ، لكي تنقل إلى المستعمرات )٤٠( بغداد وتكریت الموصل و القادمة من)٣٩(ًعادة المئات من الخیول
ریطانیة في الهند، وكان سعر البیع للجواد العربي األصیل في سوق الخیول في البصرة هو الب

 .)٤١(حوالي مئة باون
متن بواخر   أو على)٤٢(العربيقوارب الخلیج  الخیول بواسطة ُیعاد شحنومن البصرة 

َمستعمرة الهند البریطانیة المتوجهة إلى مدینتي بومباي ومانغلور  لكي تباع الهند،جنوب الواقعة في  َ
ُهناك على الرغم من أن عددا قلیال من تلك الخیول ال تباع هناك لوجود عیوب فیها ً ، وتوضع )٤٣(ً

ٍالخیول على شكل طوابیر على متن البواخر ترصف واقفة لعدة أیام جنب بعضها البعض خشیة  ً ُ
ًیول ذهابا وایابا ُ، ویسیر مالكي الخ)٤٤(ُسقوطها، ال یسمح لها بالجلوس خالل الطقس العاصف ًٕ

باستمرار لمراقبة الخیول التي ساء حظها وجلست في الطقس العاصف، وبعد وصول البواخر إلى 
ٍبومباي تتدافع مجامیع الخیول وهي تنزل من الباخرة، وتكون أرجلها متورمة بشكل كبیر بسبب  ٍ ً

ٍالوقوف لفترة طویلة، والمشترین في بومباي معتادین على منظر األورام  في األقدام، وال یعیرون لها ٍ
ً حصان سنویا من موانئ الخلیج العربي فُأي أهمیة، وبهذه الطریقة یشحن أكثر من ثالثة آال ٍ

  .)٤٥(معظمها من الموصل
والدولة  في الهند األوضاعلم تكن األوضاع في الموصل وحدها هي المؤثرة على تجارة الخیول، بل أن        

 مراضاألسیما ما یتعلق بانتشار  الً من السنوات أرباحا ٍ التجار في كثیرحققلم یًا، إذ العثمانیة كانت مؤثرة أیض
  .)٤٦(ٍحربیة ٍألغراضلخیول ل العثمانیةالحكومة وشراء ، التي تصیب الخیول في الهند

ًوكان من المؤثرات أیضا قیام تجار الخیول اإلیرانیین بمنافسة تجار الموصل في مهنتهم،  
النهر إلى ُیرسلونها عبر ومن ثم جملة  إلى بغداد وتكریت لشراء الخیول الموجودة بالونبذهإذ كانوا ی
 وهذا بال شك ترك يابریطانیة إلى بومبمستعمرة الهند ال بواخر  متنیشحنوها هناك علىوالبصرة 

  .)٤٧(أثره على أرباح تجار الموصل
 الخیول في الموصل في سنة ًوقد أدت تلك المؤثرات جمیعا إلى النكبة التي أصابت تجارة

وتم  ،المشتریننیل إعجاب ي في االخیول التي نزلت في بومب عندما فشل عدد كبیر من ١٨٨٤
ٍبیع القسم اآلخر من الخیول بخسارة كبیرة تكبدها التجار بعد أن   ٍأسعار الحصول على منیئسوا ٍ

ٍحدوث انخفاض كبیر في أسعار الخیول في المو، مما أدى إلى ٍجیدة   .)٤٨(صلٍ
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 سبعینیات منعت الدولة العثمانیة تصدیر الخیول فيولما ازداد الطلب على الخیول العربیة 
 ،)٤٩(لحاجتها إلى الخیول لألغراض العسكریة ١٨٨٧ًالقرن التاسع عشر وتكرر ذلك أیضا في سنة 

َّكانت الخیول تهرب من  ، إذإلى تنشیط أعمال التهریبمما أدى ، ٍ عدیدةٍوسرى ذلك المنع لسنوات ُ
َّوتجمع في المحمرة  ،أسواق بالد فارسًالعراق عامة والموصل على وجه التحدید إلى  َ ًبدال من ُ

َّثم تصدر إلى الخارج، البصرة،  َ ر عدد الخیول التي هربت إلى الخارج في تلك السنة بحوالي َّدَقُویُ
 وبعد احد من السنوات السابقة،في العام الورأس  )٢٠٠٠( رأس مقابل معدل متوسط )٢٥٠٠(

َُألغي  ١٨٨٨دراسة السلطات العثمانیة للموقف في سنة  ولكن ها لَبِر تصدیر الخیول من قظقانون حِ
ًمنعا باتا) األفراس(إناث الخیل  تصدیر َعِنُم الدولة فرضت  من عملیات التهریب وللحد ،)٥٠(ً

 ستقوم بمصادرة أنها وأعلنت ،)٥١(ان المهرب قدرها خمسمائة قرش على الحصً نقدیةًغرامةالعثمانیة 
 اآلخرالنصف ودع  ستعطي نصف ثمنها لمن یخبر عن ذلك، ویٕوانهاعدة للتهریب، ُالخیول الم

ول في التغلب على هذه  ومع هذا لم یعجز تجار الخی،)٥٢(ًلصندوق المال ویقید إیرادا للدولة
المیناء الفارسي ( المحمرة ، إلىیة لنهر دجلة ًوقا على الضفة الشرقَ خیولهم ساأرسلون أالمشكلة، ب

 ینلؤوالمسومسمع  أىواخر البریطانیة الهندیة تحت مر من هناك بالبَنَشحُتل ،)٥٣()روناعلى الك
  .)٥٤(العثمانیین

 اللجوء إلى طریقة أخرى للحد من عملیات ١٨٩٩كما حاولت الدولة العثمانیة في سنة 
تصدیر إلى خمس لیرات عن الحصان الواحد، ومع ذلك تصدیر الخیول إذ رفعت سقف رسوم ال

ًبقیت أسعار الخیول منخفضة حتى أواخر القرن التاسع عشر، لترتفع نسبیا في بدایة القرن العشرین  ً
  .)٥٥(ًولكنها كانت رخیصة بالقیاس إلى سوق بومباي

 Grattan(وعن جدوى القیود التي تفرضها الدولة العثمانیة یقول الرحالة كراتن كیري 
Geary ( َّال أعلم كیف مر: "١٨٧٨الذي زار الموصل سنة ٍ، ألنه حبر على ورق، كون  قرار المنعَ ٌ

ٍالحدود الفارسیة یمكن المرور عبرها بسهولة، والخیول المهربة یمكن أن تشحن وبسهولة بالغة على  ٍ َ ُ
ٍائق أمام نقل أي عدد متن بواخر انكلیزیة في المحمرة، كما أنه على الجانب العربي ال یوجد أي ع
، وعن التهریب یرى "من الخیول إلى میناء الكویت ومن هناك إلى الخلیج لتجهیز األسواق الهندیة

ُبعض التهریب حدث ولكن لیس على نطاق واسع، فالخیول ترسل إلى بومباي من الموانئ "أن  ٍ ٍ
ضرورة منع التصدیر ، ومن الصعب فهم كیف یمكن للسلطات العثمانیة أن تتخیل مدى "الفارسیة

وأهمیتها في المحافظة على تجهیز الخیول لألسواق المحلیة، ففي زمن الحرب یمكن أن یكون مثل 
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ًهذا اإلجراء مبررا، ولكنه في وقت السلم یكون عمال غبیا وال حاجة له، فالتجهیز بالخیول الجیدة  ً ً ِ
  .)٥٦(یساوي الطلب علیها

)٥٧( 
ٌ وردت أنباء من بغداد تقول بأن روح المضاربة التجاریة التي تولدت هناك دعت المئات من عرب ١٨٨٩في عام 

 التي كانت تعني آنذاك تجارة الخیول، بالجمبازیةالموصل وبغداد والمناطق المجاورة لها بتبني مهنة ما یسمى 
تقاسمت البصرة والمحمرة والكویت شحن الخیول إلى ًوأصبحت األرباح قلیلة نتیجة لهذا، وفي ذلك الوقت 

ً، ثم ظهرت لدى تجار بومباي رغبة بالخیول العربیة التي توجد علیها أثار أو عالمات الربط فوق عرقوب )٥٨(الخارج
ٍاحد القدمین أو كلیهما، ولذلك نشط تجار الخیول الجمبازیة في الموصل وبغداد بعمل هذه اآلثار بشكل اصطناعي 

ُحول عرقوبي الحصان أو أحدهما، ویترك ) مصران(تكارهم الذي یقوم على ربط شریط جدید من أمعاء الدواب باب
ٍالمصران إلى أن یجف ثم یرفع عن العرقوب تاركا األثر المطلوب، وفي أوقات معینة من السنة عندما تكون فناءات  ٍ ً ُ

ًوبغداد طوابیرا من الخیول التي تخضع لهذه ًالجمبازیة ممتلئة بالخیول، یمكن للمرء أن یرى في الموصل 
الذي شغل ولعدة سنوات منصب ) W. Tweedie(تویدي . ، والباحث في الخیول العربیة اللواء تي)٥٩(العملیة

 بتألیف ١٨٩٤القنصل العام في بغداد والمقیم السیاسي لحكومة الهند في القسم العربي من الدولة العثمانیة، قام سنة 

 The Arabian Horse His Country And) (الحصان العربي موطنه وشعبه(ان كتاب تحت عنو
People (ًشاهدنا تاجرا موصلیا: "ًأشار من خالله إلى هذه الظاهرة قائال ِ یستعمل عدسة مكبرة لمساعدته في ً

ٍ، كما أشار إلى شائعات منتشرة من الموصل إلى البصرة من أن "مقارنة عرقوبي حصان كان یتفحصهما عظم ٍ
ًإذا كان مربوطا على عرقوب الحصان فمعنى هذا أن الحصان أغلى في الهند من ) عظم تجبیر الكسور(السبق 

  .)٦٠(الحصان الذي بدون هذا العظم، ویرى الباحث أن هذه اإلشاعة تم الترویج لها من أحد الجمبازیة وال صحة لها
ول الن الجمبازیة لم یكونوا یركزون في عملهم عند اختیار وربما یرتبط اسم جمبازي بعدم النزاهة في المتاجرة بالخی

الخیول للسوق الهندي على األصل أو الجودة، بل یلجئون إلى الكثیر من الحیل من أجل بیع خیولهم على أنها 
 .)٦١(ٌخیول أصیلة
 

نشطت في القرن التاسع عشر حركة تربیة الخیول العربیة األصیلة في الموصل وتوابعها 
اإلداریة، السیما بعد أن اشتد الطلب على تلك الخیول في مستعمرة الهند البریطانیة، ونتیجة 
 لألرباح العالیة التي كانت تحققها هذه التجارة نشط تجار الموصل واخذوا یجوبون أنحاء العراق

ًآنذاك بحثا عن الخیول العربیة األصیلة لشرائها ومن ثم شحنها برا إلى بغداد ثم إلى ا لبصرة وبعدها ً
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وعلى الرغم من ندرة المصادر التاریخیة التي تتناول هذا الموضوع ومحاولة . ًتشحن بحرا إلى الهند
ُالباحث جاهدا جمع ما یمكن جمعه من إشارات تاریخیة مبعثرة في ثنایا الكتب التي تفضي إلى  ً

 اصطدم بعقبة قلة إكمال الصورة عن تجارة الخیول في الموصل في القرن التاسع عشر،إال انه
المصادر واإلحصائیات التي تتعلق بالموضوع قید البحث، وغیاب التوثیق التاریخي لتجارة الخیول 

  :ومن النتائج التي توصل إلیها البحث ما یأتي. في الموصل في تلك الفترة
ذ  لم تكن تجارة الخیول في الموصل مزدهرة طیلة القرن التاسع عشر بل في فترات متقطعة، إ- ١

كانت تعترضها بعض المشاكل منها األمراض التي تصیب الخیول في الهند والقیود التي كانت 
  . تفرضها الدولة العثمانیة على تصدیر الخیول ومنافسة التجار الفرس للتاجر الموصلي في عمله

ك  كانت الهند السیما بومباي الجهة الرئیسة للخیول الموصلیة ألنها مستعمرة بریطانیة آنذا- ٢
وتحتاج إلى خیول لسد حاجة سالح الفرسان في الجیش البریطاني هناك، ومع تقدم الزمن وتطور 

  .ّالجیوش فقد سالح الفرسان أهمیته وقل الطلب على الخیول الموصلیة
 ظهور ظاهرة الجمبازیة في تجارة الخیول المبنیة على الغش والخداع مما قلل ثقة المستوردین - ٣

  . ها مما قلل الطلب على الخیول بالخیول التي یشترون
 

(1) Cengiz Eroǧlu, Murat Babuҫoǧlu, Orhan ÖzdilL, Mosul in the Ottoman 
Vilayet Salnames, Translated By Ümit İldan, (Ankara, 2012), p. 131. 
(2) Spencer Borden , The Arab Horse, Doubleday, Page & Company,( New 
York,1906), p. 3. 
(3) Eroǧlu,op. cit., p. 131; Charles M. Doughty, Travels in Arabia Desert, Vol.1, 
Cambridge University press,( New York, 2010), p. 343. 
(4) Harman Stock Farm,  The Pure Arabians and Americo-Arabs, (Ohio,1908), p. 
69. 
(5) W. Tweedie, The Arabian Horse His Country And People, William 
Blackwood And Sons,( Edinburgh and London,1894 ), p. 125. 
(6)  FARM, op. cit., p. 69. 
(7) Tweedie, op. cit., p. 125. 
(8)  Ibid., p. 125. 

   .٣٣٣٦ ، ص)ت.الدوحة،د(،مطابع علي بن علي،٦لوریمر، دلیل الخلیج القسم التاریخي، ج. ج.ج )٩( 
 .١٥٦، ص )٢٠٠١الموصل،(،دار الكتب للطباعة والنشر، ٢سعید الدیوه جي، تاریخ الموصل، ج )١٠(
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ُسارة شیلدز، الموصل قبل الحكم الوطني في العراق خلیة نحل تصنع بیوتا مخمسة األضالع،  )١١( ًُ ٍ
 .٩٥، ص )٢٠٠٨الموصل،(ترجمة باحثة الجومرد، الطبعة األولى، دار العابد للطباعة والنشر،

(12) E. A. Wallis Budge, By Nile And Tigris, Vol. II,(London,1920), p. 56.  
  .٩٥شیلدز، المصدر السابق، ص  )١٣(
، )١٩٠٨-١٩٠٠( گریفث برحلة للشرق بصحبة زوجها استمرت للمدة - هیوم. إي. قامت الرحالة إم) ١٤(

والباقي قضتها في ) ١٩٣-١٩٠٠(خالل المدة ) یاإیران حال(أمضت منها مدة ثالث سنوات في بالد فارس 
:للمزید من التفاصیل عن الرحلة ینظر) ١٩٠٨-١٩٠٤(والیة الموصل خالل المدة   

M. E. Hume-Griffith, Behind the Veil in Persia And Turkish Arabia an Account 
of an Englishwoman's Eight Years Residence Among the Women of the East, J. 
B. Lippincott Company, (London,1909), p. 310. 
(15) Hume-Griffith, op. cit., 194. 

م دراسة تاریخیة، رسالة ١٩١٨-١٨٣٤، أحوال الموصل االقتصادیة  غسان ولید مصطفى الجوادي)١٦(
  .٧٩، ص ٢٠٠٦، جامعة الموصل، كلیة التربیة، ) غیر منشورة(ماجستیر

(17) Tweedie, op. cit, p. 115. 
(18)Grattan Geary, Through Asiatic Turkey, Vol. I., (London,1878), pp. 242-
243. 

م رسالة ماجستیر غیر منشورة ، المعهد ١٩١٤-١٨٦٩ نمیر طه یاسین، بدایات التحدیث في العراق )١٩(
ظهرت أسر أخرى فیما ثم . ١٤١، ص١٩٨٤العالي للدراسات القومیة واالشتراكیة ، الجامعة المستنصریة،

بعد اهتمت بالخیول مثل آل حافظ، وبیت توحلة، وبیت البودش، والراوجي، وبیت النجیفي وغیرهم، إال أن 
صعوبة توفیر علف لخیولهم وغالء األعالف أدى إلى ترك المهنة وبقي عبد العزیز النجیفي هو الوحید في 

ُوالمهجنة ساعده في ذلك مرور مشروع الزاب من الموصل الذي یحتفظ بإعداد كبیرة من الخیول األصیلة 
محمد : ُفاستطاع توفیر الحبوب والنباتات التي تدخل في علف الخیول للتفاصیل ینظر) جدیدة حال(قریته 

المهن والحرف المنقرضة أو اآلیلة لالنقراض في الموصل، مجلة إضاءات موصلیة، " توفیق الفخري،
 .٢، ص ٢٠١٢، لسنة، )٥٩(العدد

 .٢٠٢، ص )٢٠٠٢الموصل،( عماد غانم الربیعي، بیوتات موصلیة، دون دار نشر،)٢٠(

 ، دار الساقي ، ٣ سلیمان فیضي، مذكرات سلیمان فیضي ، تحقیق باسل سلیمان فیضي ، ط)٢١(
  .١٧٠، ص) ١٩٨٨بیروت ، (

  :على الرابط، مدونة الدكتور إبراهیم العالف "تجارة الخیول في الموصل"  خلیل العالف،إبراهیم )٢٢(
http://www.allafblogspotcom.blogspot.com/2017/11/blog-post_94.html 
(23) David Fraser, The Short Cut to India, (Edinburgh, and London,1909), pp. 
218-220. 
(24)  J. S. Buckingham, Travels in Mesopotamia, Vol. 11., (London, 1827), p. 
69. 
(25) Eroǧlu, op. cit., p. 343. 
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   .٧٩، صالجوادي، المصدر السابق  )٢٦(
 وتبسیط لمصطلح الجنیه اإلسترلیني  عملة بریطانیة)pound(أصل الكلمة هو الباوند : الباون )٢٧(
)pound sterling ( ویرمز له بالرمز)£ ( ویستخدم في كثیر من دول العالم بمسمیات مختلفة كالجنیه

  :من التفاصیل ینظرللمزید . المصري مثال
“Pound sterling”, Wikipedia the free encyclopedia, on the url: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pound_sterling 
 
(28)Geary, op. cit., pp.242-243. 
(29)  William Frances Ainsworth, A Personal Narrative of the Euphrates 
Expedition, Vol. 11, (London,1888), p.110. 

وهو مسیحي نسطوري من الموصل، ): Christian Anthony Rassam(كرستیان انطوني رسام  )٣٠(
نطوني رسام قس أاألعلى إلى الموصل من سواحل ملیبار، وكان والده ١٨٠٨الذي ولد سنة وقد هاجر جده 

آلثاري الشهیر هرمزد  وأخوه، )Theresa(كلداني، أو عالم دیني من الكنیسة البروتستانتیة، ووالدته تیریزا 
، وكان كرستیان )(Theresa Rassamغنیة أوبرا تریزا رسام ُ، وأخته م)Hormuzd Rassam(رسام 

ثم  قافلة تجاریة من الموصل إلى قلب الجزیرة العربیة، ًیافعا صاحب، وعندما أصبح ء انطونياكبر أبنا
في كلیة مالطة، وبعد عدة سنوات في تلك المهنة ) العربیةللخطوط (ًهاجر إلى أوربا وبعد فترة عین مترجما 

،  و سافر عدة )Chesney. Col ( التحق بالحملة الفرات كمترجم تحت قیادة الكولونیل جیسني األدبیة
وجمعیة ترقیة المعرفة المسیحیة، ) الجمعیة الجغرافیة الملكیة( نیابة عن  العراق كردستانإلىمرات 

 تلك الرحالت أثرها البالغ في أثناءلحماسته الشدیدة، وذكائه الخارق مجال اآلثار، و في وكمكافئة لخدماته
 .١٨٧٢، مات في سنة ١٨٣٧تعیینه نائب قنصل الموصل منذ سنة 

  :للمزید من التفاصیل ینظر
General Francis Rawdon Chesney, Narrative of the Euphrates Expedition Carried 
on by Order of the British Government during the Years 1835, 1830, and 1837, 
Longmans, Green, and CO.(London,1868), p. 555. 

 “National Portrait Gallery”
-anthony-christian/03712mp/person/search/lectionscol/uk.org.npg.www://https

rassam; 
 Eduljee” Zoroastrian Heritage”. E.  K

-discoverer-its-cylinder-cyrus/2013/03/com.blogspot.zoroastrianheritage://http
html.hormuzd ,NNDB, “Hormuzd Rassam”; 

http://www.nndb.com/people/483/000202874. 
(31)  Ida Pfeiffer, A Woman's Journey Round the World, (London,1850),p. 270. 
(32)  A. Locher, With Star and Crescent , Aetna Publishing Company, 
Philadelphia,1889), p. 17. 
(33)  Ibid., p. 412. 
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(34) Hume-Griffith, op. cit., p. 23. 
(35)  Fraser, op. cit., p. 218. 

شركة بریطانیة للمالحة النهریة كما كانت تعرف بشركة :  )Lynch Company(شركة لنج  )٣٦(
في قیادة ) Chesney(ني الذي خلف جیس) Henry Blosse Lynch( هنري بلوس لینج أسسها المالحة،

 أخیه، بالتعاون مع )١٨٣٩-١٨٣٧(مسح شامل لنهر دجلة خالل الفترة فقام لینج بأجراء . الحملة الفرات
 بیت تجاري في بغداد وأسس ، من العائلةآخرین وأعضاء) Thomas Kerr Lynch(ثوماس كیر لنج 

، وبعد فترة وجیزة عندما ١٨٣٤نة من الباب العالي العثماني صادر سسابق بموجب فرمان ، ١٨٤٠سنة 
تلك  عائلة لنج شراء اقترحت من بالد مابین النهرین، النهریة حكومة الهند نیتها سحاب  سفنها أعلنت

 فقبلت حكومة الهند المقترح، وبدأ نشاط الشركة  وتشكیل شركة خاصة للنقل النهري في العراق،سفنال
شركة المالحة النهریة "ات البریطانیة تشكیل شركة باسم السلط أجازت،١٨٦١بتشغیل سفینتین، وفي سنة 

فاستبدلت الشركة ، )Euphrates and Tigris Steam Navigation Company(في الفرات ودجلة 
وخالل العقود . آنذاكالسفن القدیمة بسفینتین جدیدتین جلبتا من لندن عبر قناة السویس المفتوحة حدیثا 

، مع مواجهة الشركة بالغةأهمیة ، كان نشاط الشركة ذو األولىحرب العالمیة الثالثة التالیة التي سبقت ال
 احتجت ١٨٨٣وعندما حاولت الحكومة المحلیة ببغداد تقیید نشاط الشركة سنة . لمنافسة محلیة قویة

  : للمزید من التفاصیل ینظر، المحاولةًا مما أدى إلى إحباط عنیفًاالحكومة البریطانیة احتجاج
Zaki Saleh, Britain and Mesopotamia :Iraq to 1914 a Study in British Foreign 
Affairs,al-Ma’arif Press, (Baghdad,1966),p.181-185; 

، )"بیت لنج(شركة لنجو أخوانه للمالحة البحریة في العراق: صفحات من تاریخ العراق"قاسم محمد داود،
: مجلة الكاردینیا اإللكترونیة على الرابط  

https://www.algardenia.com/maqalat/30283-2017-06-02-17-42-52.html      
(37)  Fraser, op. cit., p. 218. 
(38)Gábor Ágoston and Bruce Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire, 
Facts On File, Inc., (New York,2009), p. 79. 
(39)William Heude, A Voyage up the Persian Gulf, and a Journey Overland from 
India to England in 1817, Strahan and Spottuwoode, (London,1819), p. 134. 

 .١٤١یاسین، المصدر السابق، ص  )٤٠(
(41)Heude, op. cit., P.134. 

، موسوعة الموصل الحضاریة،المجلد الرابع، دار الكتب "تجارة الموصل" خلیل علي مراد،:كذلك ینظر
.٢٧٥، ص )١٩٩٢جامعة الموصل،(للطباعة والنشر،   

(42) Fraser, op. cit., p. 218. 
(43)  Heude, op. cit., P. 9. 
(44)  Pierre Ponafidine, Life in Moslem East, Translated from the Russian by 
Emma Cochran Ponafidine , Dodd, Mead And Company, (New York , 1911), p. 
164. 
(45) Ibid., p. 165. 
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  .٣٣٤٠ لوریمر، المصدر السابق ، ص )٤٦(
(47) E. A. Wallis Budge, By Nile And Tigris, Vol. I,(London,1920), p. 166. 
(48)  Charles Issawi, The Fertile Crescent 1800-1914 A documentary Economic 
History, Oxford University Press, ( NewYork,1988),  p. 122. 

 .١٤١یاسین، المصدر السابق، ص )٤٩(

 .٣٣٣٩وریمر، المصدر السابق، ص  ل)٥٠(

 .١٤١یاسین، المصدر السابق، ص )٥١(

ًهـ نقال عن الجوادي، المصدر السابق، ص ١٣٠٣  في١٢٢١ الزوراء، السنة السادسة عشرة ، العدد )٥٢(
٨٠. 

(53)  Budge, op. cit., Vol. I, p. 166. 
(54)Ibid., p.167. 

 .٨٠ الجوادي، المصدر السابق، ص )٥٥(
(56)  Geary, op. cit., pp. 242-243. 

ازي في الجمبازیة كلمة عامیة متداولة لكن أصلها غیر معروف على وجه الدقة، والرجل الجمب )٥٧(
والكذاب، وفي البحرین فهي تطلق على الشخص ) من الحیلة(الكویت تعني الشخص المراوغ والحیال 

وال یجد الباحث معنى . المكار الذي یتصف بالكذب واكل أموال الناس بالباطل ویتقلب على بطنه وظهره
، "جمبازي واالونطجيال:"للتفاصیل ینظر. عن المعنى المنتشر في الخلیجیختلف للجمبازي في العراق 

 .٢٠١٨ تشرین الثاني ٢٤، في )١٥٣٨٢(جریدة األنباء الكویتیة، العدد 

 .٣٣٣٩لوریمر، المصدر السابق، ص  )٥٨(
(59) Tweedie, op. cit., p. 313. 
(60)  Ibid., p. 177. 
(61)  Ponafidine, op. cit., p. 164. 
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  تاریخ استالم البحث
٢/٤/٢٠١٩ 

  تاریخ قبول النشر
٢٣/٦/٢٠١٩ 

 
 

التـي انتـشرت فـي العـالم االسـالمي فـي القـرن الثالـث ، یعد التصوف من الحركات الفكریة الدینیـة     
 ردا لفعـل ،وفلـسفیة، وشـدة العبـادة ضـمن دالالت روحیـة،  الى الزهد یدعوبوصفه اتجاه فردیا، للهجرة

  .والضیاع، والملذات، مضاد لالنغماس في الترف
وحــــازت علــــى تــــسمیة ، واخــــذت تتــــشكل بأنمــــاط اخــــرى،  مرهــــاتطــــورت الحالــــة علــــى العــــصور      

،  الحــدیثومــدى تأثیراتــه فــي شــعرنا، التعــرف علــى هــذا العــالم، وكــان مــن دوافــع فــضولنا، التــصوف
ًأنموذجــا لالشــتغال علــى ، ّ مــن شــعر جاســم محمــد جاســم العجــة اواتخــذن. اء لفــن الــشعرّوقــر، كمتلقــین

  .بعض نصوصه الشعریة التي تحمل تلك المالمح
The characteristics of Al-tsawif in the poetry of Jasim 

Mohamed Jasim Al - Ajja 
M. Ghassan Aziz Rashid 
College of Education for Human Sciences - Department of Arabic Language 
Abstract 

Al-tsawif is one of the religious intellectual movements that spread 
throughout the Muslim world in the third century AH, as an individual 
trend of asceticism and the intensity of worship within spiritual and 
philosophical connotations as an antidote to indulgence in luxury, pleasures 
and loss. 

  The situation has evolved over the ages, and has been shaped by other 
patterns. It has acquired the name Sufism, and it was motivated by curiosity 
to identify this world and its effects in our modern poetry as recipients and 
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readers of poetry. We took from the poetry of Jasim Mohamed Jasim Al - 
Ajja, a model for working on some of his poetic texts that bear these 
features. 

 
ــــشعر الحــــدیث مــــن ــــق ال ــــة تحتــــوي األثــــر الحــــداثي فــــي الــــنص ینطل ــــة، وفنی  معطیــــات واقعی

ُالمعطـــى، وتـــنعكس انطالقـــات الـــشعراء مـــن هـــواجس المتاهـــات الفكریـــة الـــنص لتثریـــه فـــي اتجاهـــات 
  .المرتبكة على العصور مرها، والسیاسیة العام، الواقع االجتماعیة

لمـسألة الـسیاسیة ونظـم با، یعالج هذان المجریان الواقع فـي ضـوء تـداخل المـسألة االجتماعیـة
والمـشكلة الطبقیـة القائمـة مـن االحـوال ، والتـشرد، الحیـاة التـي یبحـث فیهـا الـنص عـن مقاومـة الـضیاع

، وتتــــداخل فــــي صــــراع حركــــي بفعــــل مقاومــــة األســــباب، كلهــــا، فتتــــداعى الــــصور فــــي نظــــر الــــشاعر
  ..والتناقضات المتداخلة بعضها مع البعض االخر

ّینمي النص الشاعر بهذه    .ومع الموضوع، االرهاصات مع افتراق وسائل الصراع مع الذاتُ
َّعـم االضــطراب فـي الـشعر والموهبــة ، الفكریـة والتـداخالت، والتــضاربات، ومـع االسـباب كلهـا

  .)١(ًواإلبداع واختلطت األوراق وغامت الرؤى وصار التعتیم هدفا والغموض غایة 
إلـى االنزیـاح لعـالم اخـر ) الحـدیث(شاعر ان صراع الذات مع سلبیات الواقـع حرفـت العقـل الـ

َبعیـــدا عــن صـــخب االعتیـــاد الــضائع ملتجـــًأ ، )روحــاني( ُ كمـــا عهــدناه كـــم قبـــل عنــد شـــعراء العـــصور ،ً
الـذین زخـرت اشـعارهم .. والنفـري وغیـرهم، ومحـي الـدین بـن عربـي، والحـالج، الماضیة كابن الفـارض

  .برهافة وصدق، یحل في التجربة الشعریةبالعدید من الظواهر في حسن الولوج إلى عالم معرفي 
اذ الــصوفي عاشــق كــوني یعــیش ویــنفس ، یتــصف الــشعر الــصوفي بــالعمق ألنــه ولیــد معانــاة

، فاللغـة المتــصوفة لغـة  خــصوص. عـن مـشاعره بــالترمیز الـذي تفرضـه طبیعــة المعـاني الروحیــة تلـك
  . ال لغة عموم

واجنـاس عـدة فـي ، ول امم اخرىدخ(ویعزو الدكتور احمد علوش سبب ظهور التصوف الى 
وتوزعهــا بــین اربــاب االختــصاص إذ قــام كــل فریــق ، واتــساع دائــرة العلــوم وانقــسامها، حظیــرة االســالم

، ممــا حــدا بأربــاب الزهــد الــى نــشر وتــدوین علــم التــصوف، بتــدوین العلــم الــذي یجیــده اكثــر مــن غیــره
  .الیمان باهللاكوسیلة من وسائل العبادة وترصین ا. )٢()وبیان شرفه وجالله
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وایحــاءات ترتقــي ، ذو دالالت نــسقیة خاصــة، دالالت لغویــة، العقــل الــصوفي هــو عقــل مــبهم
ًواالذعـان للـذات اإللهیـة یرمـز لهـا الـشاعر ویـضمن كثیـرا ، والخوف، في الكالم إلى مستویات الخشیة ّ ُ ُّ َّ َ

ًوصـوال .  وعمـق الرؤیـة ًمن اآلیات الكریمة داعما نصوصه أبعد مراتب التفكر واالنصهار في المثـال
ًالــى عــالم اكثــر صــفاء ونقــاء ُنجــد أوجــز مــا یحكــى فــي التــصوف فــي تعریــف محمــد مرتــاض الــذي  ،ً

  .)٣( )الوصول إلى مقام ما(ان التصوف هو الوصول إلى اهللا الحق ولیس مجرد : (یقول
  :الصوفیة والحداثة  -  أ

اج العـــروس للزبیـــدي ففـــي اللغـــة ورد تعریفـــه فـــي تـــ، )التـــصوف(والبـــد لـــي مـــن تحدیـــد معنـــى 
ًتـصوف یتـصوف وقیـل أیـضا : (ًقـائال ُ ُمـصدر صـوف صـوف الحیـوان، كثـر صـوفه، صـوف النبـات : َ َّ ُ َ َِ َ َ

َظهر علیه ما یشبه الصوف، وصوف الرجل جعله من الصوفیة: أو الكرم َّ َ( )٤(.  
َوقــال ابــن فــارس فــي مقــاییس اللغــة صــاف مــن بــاب االبــدال مــن صــاف ، وقــال أبــو الهیــثم  َ ٌ

َكبش صوفان ونعجة صوفانة: لیقا ُ ٍُ)٥(.  
ًبـــذل المجهـــود، واألنـــس بـــالمعبود، وقیـــل أیـــضا حفـــظ : وقیـــل فـــي اإلصـــطالح التـــصوف أنـــه

هـو صـفاء المعاملـة مـع : اإلعـراض عـن اإلعتـراض، وقیـل: حواسك من مراعات آنذاك، وقیـل كـذلك 
  .)٦(اهللا تعالى، وأصله التفرغ عن الدنیا

ــــة الــــشعر قطعــــا هــــي الجمــــال  وال یتحقــــق الجمــــال اال بمعطیــــات جمالیــــة ذات تجلیــــات ًفغای
  .تستقرئ الحاضر وتبحث عن تغییره بأي شكل

ّومــن ممیــزات الــشعر الحــدیث بــروز ظــاهرة توظیــف الشخــصیات التاریخیــة والترمیــز والتقنــع 
وینمــي العالقــة بــین ارهاصــات ، ًبهــا، كالشخــصیة الدینیــة والــسیاسیة واالدبیــة، ترمیــزا یخــدم المــصطلح

  .لماضي والحاضرا
  :االغترابو بین الصوفیة  - ب

ًوالقیمـي كثیــرا فـي الـذات الـشاعرة ممــا حـدا بهـا إلــى ، والتخلخــل المجتمعـي، اثـرت حالـة التـأزم
وتتجــاذب مــع حركــة التــاریخ التــي توجــد ، وجودیــة ال حــصر لهــا تخاطــب الــوعي، الولــوج فــي تــساؤالت

  .بصورة مستقلة عن الوعي
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عــن الحیــاة االجتماعیــة الزائفــة الجازفــة، واغتــراب عــن النظــام االغتــراب (وتكمــن الفكــرة فــي 
االجتمـاعي غیــر العــادل، فالغربــاء قـاوموا الحیــاة ومغریاتهــا بطریقــة إیجابیـة وســلبیة وقهــروا الــسالطین 

  .)٧()ًجمیعا، سلطة الحكام وسلطة النفس بترویضها عمل الطاعات
تـراب نحـو اسـتقراء للمـسافة التـي حالـت والتنظیـرات السـسیولوجیة لالغ، وتندرج هذه التعریفات

  ..والحیاة، والمثل العلیا للروح، بین النفس اإلنسانیة
 

ٍتتمثــل لدیــه صــنعة الــشعر علــى طــرز مختلفــة، ، جاسـم محمــد جاســم هــو أحــد شــعراء الحداثــة ُ ُ
 الحـــس فقـــد أجـــاد فـــي ســـبك العمـــود الـــشعري بجدیـــة رصـــینة، وبـــأنواع البحـــور جمیعهـــا فتمیـــز برهافـــة

والقــدرة علــى اســتنطاق مكــامن اللغــة الــشعریة بحــدود كبیــرة، وقــد تتــداخل لدیــه بــین دیــوان واخــر، فــي 
  .ورمزیة صوفیة، وغنائیة وجدانیة، تجلیات وصفیة جمالیة

ًوسـلبت منـه كثیـرا، إذ یبحـث فـي جنبـات ، ً فهو شاعر تتلمذ فـي مدرسـة الحیـاة فأعطتـه كثیـرا
 بهـا، وال یـسعنا اال ان نحـاول فـك شـیفرات غاثیـة عـن الشخـصیة نصوصه عن حلقة مفقـودة هـو اعلـم

  .عبر الشعر إلى عالم أجمل، بالبحث في جوانب التصوف واالنبعاث، القارئة
ـــي ارجـــاء  ـــصوت صـــوفي ف یتمتـــع العجـــة ب
دواوینــه، وتقتــرن قــصائده بــاأللم اإلنــساني 

   
  ُربحــــــــــــُ بــــــــــــاوراق القــــــــــــصیدة مٌلهــــــــــــب    

ـــــي عطـــــش االشـــــجار صـــــوت   ر   فافهـــــاجدم
  

   
  ُكــــــــسرُیر صــــــــحاریها ، جناهــــــــا المفصــــــــ    

  يبـــــــــــــل عبــــــــــــــارتحًاتیـــــــــــــك مخنوقـــــــــــــا ب  
  

   
ـــــــــــاف   ـــــــــــعیوق ـــــــــــي منبـــــــــــرٌتي دم ُ وحزن

)٨(  
    

ویكــــون الــــشجن ذا مــــساحة واســــعة مــــن وجــــدان ، فیتــــداخل الــــشجن مــــع العتــــب ولــــوم الــــنفس
، بمعنـــى ان الـــشاعر )لـــى زمـــن اخـــضررســـالة صـــفراء إ(الـــشاعر، فالقـــصیدة حزینـــة متناقـــضة اللـــون 

فكأنـه یخاطـب . لیـدل علـى الـضیاع وفقـدان االمـل، یسخر من واقعه الفوضوي األلوان غیر المتناسـق
ٍمــن مكــان عــال ویراقــب هــذا التفتــت واالنكــسار الــذي یخــیم علــى مجتمــع یحمــل مــن القــیم مــا یحمــل، 

ًومقوالته ظاهرها انه یحمل عالما خاصا منفردا في الجوهر ًوماقتا إیاه في الجوهر ناصحا، ً   .ًمرشدا، ً
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خریــف ال (ونقــرأ لــه فــي دیوانــه االخــر ، وممــا یؤكــد لنــا الرؤیــة تتــضاءل فــي تراكمــات الظلمــة
التـــي یـــشعر انـــه ال یبلغهـــا حتـــى تفـــارق روحـــه ، ًهروبـــا آخـــر إلـــى الـــضفة األخـــرى) یعـــرف االصـــفرار

  ):معزوفة مغترب(فیقول في قصیدة ، الجسد
  فـــــــي  جـــــــرح غـــــــارومـــــــن الـــــــسدى تـــــــضمید

  
   
ــــــــــ     ــــــــــى ال ــــــــــى المعن ــــــــــربأ ءرديعمــــــــــر ال   ْق

  تبــــــــــــــي االحــــــــــــــالم فــــــــــــــوق میاهــــــــــــــه كال ت  
  

   
  )٩(ْفـــــــــــالموج یـــــــــــشطب كـــــــــــل مـــــــــــا یكتـــــــــــب  

، ولیـست المـرأة )المـرأة(یقـدس المثـال، والفكـرة ، ٍمتعـال، یهیم الشاعر في ملكـوت حـب مقـدس  
 الخلقـة التـي یمجـدها الـشاعر برؤیـة لدیه ذلك الكائن المبتذل، انه الكائن األول في قاموس ذاتـه، انهـا

  .الوصف الصوفي الذي یمجد الخالق من خالل جالل خلقه
المتلقــي لهــذا الــنص یــسجل فــي ذهنــه احــساس الــشاعر باالنــسحاق الحــاد تحــت حالــة المــوت 

، التـضمید، الجـرح(التي تسیطر على المدینة وذلك خالل المفردات الدالـة علـى عـوالم االلـم والـضیاع 
فـــي ظـــاهرة انزیاحیـــة باذخـــة فـــي الهیـــام والعـــشق العـــذري مـــن خــــالل ) الـــشطب، لـــى المـــاءالكتابـــة ع

ّوربمـــا نلحـــظ ملمـــح االقتـــراب والالجـــدوى تحـــیط ، اذ انـــه یـــرى مـــاال تـــراه هـــي، االشـــفاق علـــى الحبیبـــة
  .فاالحالم تشطبها االالم السرمدیة، التي تشعرنا بعشقه عزلة الذات لعبثیة الواقع ، بكلماته

ًتـصویرا بارعـا فـي لوحـة ال ، واالنـزواء خـارج المعنـى، والحـسرة، اعر هـذا الـضیقویـصور الـش ً
التــي ، ویقودنــا هــذا االكتنــاز الــشفوي فــي المفــردة إلــى فهــم ماهیــة األشــیاء، الــوان لهــا ســوى لــون المــاء

  .یتجاوز بها العاشق مع معشوقه محطات الذاكرة، بلغة موحیة عذبة كماء زالل
  ):لوازم الحب اإللهي (یقول بن عربي في كتابه

  .)١٠()ثوب النقیضین مثل الحاضر الساهي... لوازم الحب تكسوني هویتها (
ــــب الــــشاعر  ــــاقض اللفظــــي المعنــــوي فــــي ذات العــــشق الــــصوفي الحــــال فــــي قل ِاذن هــــو التن

  ):صورة نفس(یقول في قصیدة . هو عشق صوفي، العشق المرتبط بالموت... ،العاشق
   انها– ّ ربي- أحسد االصنام

   النسان دما– ُّ قط–ل ِسُلم ت
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  قدمي عیني لساني كلها
  )١١(شاغالتي عنك یارب السما

 ه كمــا ارادالــنصخطــاب فــي خلــوة مــع الــذات االلهیــة فــي ســبیل التقــدیس الجمیــل هكــذا یــرد 
اذا مــا امعنـــا النظــر فــي هكـــذا ، ة اتــصاال داللیـــا تامــار قطعــة واحـــدة فــي خمــسة ابیـــات متــصلالــشاع
، س وتأمـــل مـــ وه،يّوروح كلیـــة فـــي لحظـــة تجلـــ خـــل الـــشاعر بـــین كیـــان علـــويفهـــو یجـــري دا، حـــوار

فــي لحظــة وعــي تــام لمــا یقترفــه  ، یخاطــب الحجــر فــي لحظــة تطهیــر وجلــد للــذات) الــشاعر(المتكلم فــ
  . غیبي اذ المتكلم في منتهى الموضوعیةِّولكن في جو، واللسان، والید، هذا االنسان بالعین

 الــشاعر علــى دقــة العالقــة الغیبیــة بینــه وبــین الــذات االلهیــة التــي ولهــذه االبیــات ربمــا یطلعنــا
) الحقیقــة(نقـة بـل تتعــدى كثیـرا الــى معا..  والكلمــة یخاطبهـا باســتالم تـام بعبــارات ال تقـف عنــد الداللـة

  .الصوفیة في الروح ال في اللفظ فحسب

 الموصــل لیــصف عـشقه الـصوفي لمحبوبتـه، )تــسدید شـعري لـدیون سـابقة(فیقـول فـي قـصیدة 
ًدامجا وصفه بعـشق الـروح الـصوفیة لـذات الحـب العمیـق الغـائر فـي أعمـاق المـوت، المتلـذذ بـه علـى 

  :طریقتهم
ـــــــــــدّانـــــــــــ ـــــــــــّي لتزدلـــــــــــف ال   يینا لتلحـــــــــــق ب

  
   
   الـــــــــــى عینیـــــــــــك مزدلفـــــــــــيٌّیـــــــــــف عـــــــــــزَكَف    

  یؤرقـــــــــه) ٍّصـــــــــوفي( بـــــــــي شـــــــــوق َالهبـــــــــت  
  

   
  ِ غیــــــــر منكــــــــشفٌّطیــــــــف الحبیــــــــب ، وســــــــر    

ــــــــــــذل للمح   ــــــــــــى رأى ال ــــــــــــوب مفخــــــــــــرةحت   ب
  

   
ِربا مــــن التــــرفضــــوالمــــوت فــــي عــــشقه    ً)١٢(  

وتكمــن قداســة الــذاكرة الــصوفیة فــي التوحیــد الخــالص لمعــاني الربوبیــة، ومــا خلقــت مــن االء   
االزدالف فــي (وتقــرب ، وهیبــة، بــل هــو نظــر اعتبــار، ًالجمــال، فلــیس النظــر الــى جمیــل الــصنع ترفــا

غایــة الــصوفي هــي االقتــراب الــى اقــرب نقطــة مــن الــروح ف، )١٣() ّاللغــة مــن ازدلــف  اي اقتــرب وتقــدم
فـاقتراب جاسـم هـو ، التي هي الغایة التي تدفع وسائل التذلل االنقیاد للوصول الى سمو الروح والـنفس

  .  اقتراب صوفي ال بل الحنین وشوق وعشق ال یرتبط بأیة مادة
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فیرمــز الــى الــشوق ، رةواالشــا، َقــد أعلــن انــه عمــد الــى الرمــز) جاســم محمــد جاســم(ویبــدو أن 
وال یریـد البـوح ، وهـواه النافـذ إلـى أعمـاق ال یعرفهـا أحـد، دون ان یصرح بعـشقه، لالقتراب من الحبیب

  :وعلى طریقة ابن الفارض الذي قال من قبل.. ، بها
  امثلـــــــــــــــي یــــــــــــــــسلو او یبـــــــــــــــوح بــــــــــــــــسره

  
   

ــــــي المحــــــزون ســــــرك مخــــــزون     )١٤(ُوفــــــي قلب
ُإذ یمجـد ... ي مـدح النبـي فـي ذكـرى مـیالده العظـیم هـي فـ) ذیل لقافلة لن تصل(إن قصیدة   

، ٍوتــوار للقــیم، ونكــوص، ًالــشاعر نبینــا الكــریم معتــذرا لــه علــى مــا أصــاب األمــة وأحوالهــا مــن ضــعف
  :، فیقول)(ّوالمثل التي ربانا علیها 

  یـــــــــــا ســـــــــــیدي یـــــــــــا رســـــــــــول اهللا معـــــــــــذرة
  

   
  )١٥(لـــــــقُلـــــــق والخَال الخمـــــــیـــــــامن جمعـــــــت ك  

  :ًاآلسف المتألم، فیقول شاكیا، الباكي، لصوفي الشاكيثم یسترسل بروح ا  
  لكنــــــــــــي یــــــــــــا رســــــــــــول اهللا لــــــــــــي شــــــــــــفة

  
   

  )١٦(ِقُذَ عــــــــصر الزیــــــــف لــــــــم تــــــــِاترمــــــــرا ّالإ  
    

ذلـك ان التـشكیل الـشعري لـیس تركیبـا "، وتبرز قضیة التشكیل الشعري في اللغة داخل النص
، َ اللغـوي بقــدر مـا تتكـئ علـى خــصوصیتهًلغویـا فحـسب، وانمـا إنتاجیـة داللیــة ال تتطـابق مـع التركیـب

  .)١٧( "ألطالق الطاقات االیحائیة لعناصره
والـنص، علـى ان األخیـر یتـوهج ، فاطالق الـنص لـدى الـشاعر هـو عملیـة تفاعلیـة بـین اللغـة

  .واالنقیاد، والتقدیس، ّبالمعاني التي ترتبط لتنمي ذائقة الخیال التي تتصل بالمثل
ضـمني مـع قـصیدة البـردة لكعـب بـن زهیـر فـي مـدح النبـي فـي استطاع الشاعر انتاج تنـاص 

وقــصیدة البــردة النبویــة هــي ، فــذكر ســعاد فــي موضــعین مــن المقدمــة ، المــضمون، ولــیس فــي الــشكل
  .صورة لتقدیس النبي وللمثل التي جاء بها

التـي یـسیر ، )میعـاد(على التناص الداخلي والتناص الـضمني فـي قـصیدة ) العجة(ثم یشتغل 
وهــو شــاعر ، )الهــادي آدم(وســار علــى ذلــك الــشاعر الكبیــر ، بأضــوائها الخافتــة نحــو الحبیبــةو، بهــا

ًســـوداني عـــشق عـــشقا صـــوفیا نقیـــا ً رائعتـــه التـــي اهـــداها الینـــا ایقونـــة ) ًأغـــدا القـــاك(توجـــه بقـــصیدة ... ً
  ): الهادي(إذ یقول ، عصریة لحب صوفي معاصر
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) ٥٨( 

 

  ن بــــــــأحالم اللقـــــــــاءي اآلدحیــــــــا لغـــــــــأنــــــــا أ
  

   
ـــآ اوال تـــأتي فـــآتي     )١٨(شاءًو فافعـــل بقلبـــي مات

  :والصدى لدى العجة كان اكثر رهافة في الحس الشاعري العاشق حیث یقول  
ـــــــــا التفتـــــــــت ـــــــــوم قالتهـــــــــا وم ـــــــــا الی   میعادن

  
   

  )١٩(؛ ســـــوف انتظـــــریئـــــيجئـــــت او لـــــم تجان   
  .الانه العشق الذي حل سویداء قلبه واللقاء عنده هو الوجود والعودة والكینونة والجم  

  
ظــاهرة عامــة ال تكــاد تخلــو منهــا قــصیدة فــي دواوینــه، انهــا ، ان ظــاهرة االنــا فــي شــعر جاســم

لـــیس لإلنـــسان فـــي كینونتـــه بـــل رافـــضة لـــضیاعه وانـــسحاقه فـــي الحیـــاة التـــي تمألهـــا ، االنـــا الرافـــضة
، المستـــسلمة ألمـــر اهللا تعـــالى، واقـــعالمكـــابرة علـــى ال، االزمــات والـــدموع، والتـــي تبحـــث عـــن الخـــالص

ًفــــبنیة الـــضمیر هـــي بنیـــة شـــكلیة وظیفیـــة تنـــشأ عنهـــا وظـــائف تبعـــا لعالقاتهـــا . علـــى طریقـــة الـــصوفیة
  .)٢٠( )"أنا، أنت، هو(الثالثة التي تتلخص في المتكلم والمخاطب والغائب 

كأنهــا ظــاهرة العالیــة التــي تتمظهــر فــي جنبــات القــصائد و) االنــا(یــتلمس القــارئ لــشعر جاســم 
ًفلألنا تأثیر ایقاعي عند ورودها في الشعر وهـي تحفـز بـالمتلقي شـعورا یجعلـه قریبـا "الزمة في شعره،  ً

  .)٢١( "ًمن الشاعر المبدع فضال عن كون ضمیر المتكلم یتغلل نحو أعماق النفس البشریة
اد وعـن الـذل، عالي االنا اذ هو یتكابر ویتعالى عن التـشیؤ واالعتیـ، لذا كان الشعر الصوفي

  .والعیش الحیواني،  وینظر إلى نفسه بتجلیات االعتزاز والظفر بما لم یستطعه االخرون
قلبـــي، أتیتـــك، یمنـــاي، لـــي، زرعتنـــي، حملـــت، : (وكلمـــات أخـــرى مرادفـــة مثـــل) لألنـــا(فتكـــراره 

ّكنت، اعلیت، اني،  ٌ نـاثر فـي تت... وحرفیـة، وفعلیـة، ً؛ فضال عـن عبـارات وجمـل كثیـرة اسـمیة)الخ... ُ
  .أرجاء دواوینه ظاهرة للقارئ المتفحص لنصوصه الشعریة

ًوها هـو یعلـي أنـاه عالیـا مكـابرا ً ًداعیـا إلـى االبتـسامة علـى الـرغم مـن الجـراح كلهـا فیقـول فـي قـصیدة ، ُ
  ):اقاویل(

   ومـــــا صـــــنعوااقــــم نبتـــــسم، وانــــس مـــــا قــــالو
  

   
ــــــي حبــــــه الوجــــــع     ُیــــــا عاشــــــقا طــــــاب لــــــي ف ً  

ـــــــــــ   ـــــــــــك ان ـــــــــــیس یكفی ـــــــــــك هائمـــــــــــةي َّأل   فی
  

   
ــــــــــعتیقــــــــــودني مــــــــــن دمــــــــــي للمل       ُقــــــــــى الول
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ـــــــأان اشـــــــعلوني،  ـــــــىُك ـــــــك بك   ن شـــــــمعا علی
  

   
  )٢٢(ُ باســـــــــمك القطـــــــــعفنـــــــــىو قطعـــــــــوني، تأ  

واالیقاعیـة لینفـذ إلـى قـصدیة المغـامرة ، ّإن النص الصوفي هو نص یحـارب الحـواجز اللغویـة  
بــالروح ألجـــل مــا هـــو أســـمى منهــا، إال وهـــو العـــشق المــشبع باالنـــا وبأقـــصى طاقاتهــا االیحائیـــة، فـــي 

 أنــه أرقــى - فــي قــصیدته–تــسامي الــذات إلــى تجلیــات الغیــب والحــب اإللهــي الــذي یقــول عنــه العجــة 
، ًبــل یجعلهــم فــداء لهــذا المعــشوق الفــذ، والــصوفي ال یــشعر بــاأللم، والوجــع معنویــا، ِمــه ودمعــهَمــن د

  .واألنبل، والفعل األرقى، واالنقطاع نحو الذات االسمى، ویتساوق المعنى مع معاني الغناء
ثمـــرة عالقـــة معرفیــــة بمـــا حولهـــا مــــن ، بمعنـــى أن االنـــا الـــصوفیة هــــي أنـــا حاضـــرة، ومثمــــرة

، في فكرة االنا في حدیثهم عن الغیبـة والـشهود والفنـاء والبقـاء(لحوادث إذ تشتغل الصوفیة وا، األشیاء
واالتصال، واالنا الشعریة لدیهم تنطوي على بعد معرفي، یحمل البـذور الوجدانیـة األولـى ، واالنفصال

  .)٢٣( )لفلسفة الشاعر الصوفي
  ):قما تیسر من فكرة الشو(یقول الشاعر جاسم العجة في قصیدة 

   ال عجــــــــــبِّیــــــــــا حاســــــــــدي بهــــــــــذا الحــــــــــب
  

   
ـــــــــــــــر حـــــــــــــــسادُّفالحـــــــــــــــب        واعـــــــــــــــداءِ تكثی

ــــــا الــــــضمآن مــــــا كــــــسبت     فقلــــــت حــــــسبي ان
  

   
ـــــــاء     ـــــــي كاســـــــات انب ـــــــذكر ف   مـــــــن عـــــــاطر ال

ـــــــي    ـــــــا الحـــــــدیثي ف ـــــــي ولهـــــــيصـــــــان   بي وف
  

   
ــــــــي عــــــــز   ــــــــي ف ِّوان یكــــــــن منبت   )٢٤( حــــــــدباءٕ

.. دود الداللــة الــصوفیة المعرفیــةَّیختــرق العجــة جــدران الخیــال لیعبــر بــاللفظ والمعنــى الــى حــ  
ًالتـــي تجـــد مـــن الحـــب الروحـــي، الـــذي یـــرتبط باالنـــا الرافـــضة لالعتیـــاد، مهربـــا ورؤیـــة متعالیـــة تبعـــد 

  .ْالصوفي عن سفاسف الفكر والتخیالت الغریزیة
ًفهـو الموصــلي الــذي ترعـرع فیهــا متباهیــا بأنــه ظمـآن دائمــا إلــى كـاس ودادهــا ومناهــا، ویقــول  ً

 ال تــستطیع ان تــساومني علــى هــذا الحــب والهیــام، والتــرف، الخیــالي والــذي الهــب قلبــه انــك: للحاســد 
ً للرمز اتحادا تاما وبمبالغة في االلتصاق والهیامحدَّیتًتمسكا به كثابت تاریخي روحي مقصود، إذ  ً.  
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یــدل تنــامي االنــا الــشاعرة فــي الــنص علــى ان الــشاعر یحــاول ان یخلــد ذاتــه المثالیــة داخــل 
ًاحثا عن بواعث الخلود، الخلود بالكلمة، والموقـف، ألن القـصیدة اختـصار لعـالم درامـي كبیـر النص ب

ًومعقد ، فالـشاعر یكثفـه عقلیـا، لـیعكس قدرتـه المبدعـة علـى إمكانیـة تـصنیف العبـارات الثـراء المعنـى 
  .المعرفي الداللي

التأویــل مــن دون ُ إن شــعر الــصوفیة وأنــاهم ینطلقــان مــن اإلشــارات والومــضات التــي تحتمــل 
المباشــرة، والتلمــیح مــن دون التــصریح بأضــیق التعــابیر المتخیلــة الــضاربة فــي أعمــاق الــروح إلنتــاج 

سـندان (حالة من االتصال بالذات اإللهیة قدر الممكن، فیتنامى الـنص لـدى الـشاعر كمـا فـي قـصیدة 
  :في اعلى طاقات األنا، إذ یقول) لمطاوق الحرف

ــــــــــــم ُأ ــــــــــــل ــــــــــــةِقْب    بهــــــــــــاُررت اال مــــــــــــً زاوی
  

   
  القینــــــــــــــيُأبحــــــــــــــث عنــــــــــــــي ولكــــــــــــــن ال لل    

  ُعرفــــــــهأ بعــــــــد طـــــــول البحـــــــث كـــــــل الـــــــذي  
  

   
ــــــــــراءة االرض عــــــــــن ضــــــــــ       ینيطي وتــــــــــومب

ـــــــــــاق ثلـــــــــــج جَّمـــــــــــن أي   ـــــــــــ اف ـــــــــــا ئتن   ي وأن
  

   
  )٢٥( فـــــــي ظهـــــــري براكینـــــــيُكـــــــالحوت احمـــــــل  

 ّانـــه حـــوار مـــع الـــذات المؤمنـــة ان المـــوت امـــر محـــتم علـــى الـــشاعر الـــذي ذاق ســـهام الحیـــاة  
ٍوساح فیها في زوایاها كلها یبحـث عـن الخلـود والبقـاء، ولكـن هیهـات فمـا للمـوت مـن بـد، وان الخلـود 

  . انه یتحدث هنا بإحساس الغیبة الصوفیة، هو للكلمة والموقف
ویشیر إلى برود الجسد، ذلـك البـرود الـذي یـصاب بـه الیـائس فـي لحظـة ضـعف امـام ظـاهرة 

ّلــذي اثبــت العلــم انــه یحتــوي فــي قمــة ظهــره علــى حیــز حــراري المــوت المحــتم فیــشبه نفــسه بــالحوت ا
َكبیـر، فـي خــضم بحـر ثلجـي، یحــاكي مـن خاللهـا الــشاعر هـذه المفارقـة الخلقیــة لهـذا الحیـوان ویلــبس 

  .وفي ظهره الوصایا والثوابت تغلي تقطع اوصاله) البرود(ثوبه بمعنى انه في حال من الذهول 
  

الـذي كـان یـسكن ) ابـن الفـارض(یغرق الشاعر جاسـم العجـة فـي فیوضـات الـشاعر الـصوفي 
ّمــا بــین ســطور الــشعر فــي ارجــاء دواوینــه فــي لحظــة حلــول وتأمــل تــامین، لــذا یقــرر ان یجلــس معــه  ٍ
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واالنویــة ، ویحــاوره بــصراحة العــارف الباحــث عــن الحقیقــة فــي زمــن مــشوه المعــالم ، غــارق فــي الذاتیــة
ًویــستمد منـه عواطـف الثقــة بـالنفس شـاعرا باالرتیــاح والحبـور وهـو یجــالس هـذا العقــل ، ًبـصرا معـهمست

والمــشرف علــى ، والغیــاب عــن الوجــود العــام،الفـذ المنفــتح علــى مــدركات شــعوریة غــائرة فــي االتـصال 
الطـون ، انطـالق الـروح مـن قیودهـا المادیـة كمـا یـرى سـقراط واف(انه عـالم ، وال ألم، عالم ال حزن فیه

ففـــي الـــصوفیة انطـــالق نحـــو البـــاطن الخفـــي، واتحـــاد بـــین الـــذات، والموضـــوع، وتجاوزهمـــا مـــن اجـــل 
  .ً فیتحد الشاعر مع الرمز روحا وكأنه أحد مریدیه)٢٦( )التوحد مع الطاقة الحیویة للوجود

ًاذن هـــو ســـبر ألغـــوار الـــنفس، هـــذه الـــنفس التـــي تبحـــث عـــن شـــبیه تقاســـمه األلـــم، امـــال فـــي 
  .واعترافا بالترابط، التطهیر

رحمــه ) عبــدالوهاب البیــاتي(ًلقــد عــشق كثیــرا مــن الــشعراء الرمــوز الــصوفیة، ومــنهم الــشاعر 
ـــدین بـــن (وفلـــسفیة مـــع الـــشاعر الـــصوفي ، اهللا، الـــذي كـــان لـــه دیـــوان كامـــل بعالقـــة روحیـــة محیـــي ال

إن البیــاتي (، ومــا تعرفــه األوســاط األدبیــة، )تحــوالت محیــي الــدین بــن عربــي: (تحــت عنــوان، )عربــي
وربمـا تحقـق لـه ذلـك، فهـل یـا تـرى ان ، )٢٧( ))محیـي الـدین(كتب وصیته بـأن یـدفن بجـوار الفیلـسوف 

ًوالفكـــر العرفـــاني الـــذي یـــشتمل علـــى تلـــك العقلیـــة االنفـــصالیة اثـــر كثیـــرا فـــي ذوات ، العـــشق الـــصوفي
حلـول الخیـالي فـي اصابته عـدوى الجمـال؛ جمـال ال) جاسم(، فكذلك شاعرنا شعراء العصر الحدیث؟

ٍفكان خطابه المرمز بین یـدي ابـن الفـارض، هـو خطـاب بكـاء حقیقـي.. ورموزه، روح التصوف َّ ًبكـاء ، ُ
  :بالداللة المعنویة للنص فیقول

  اجلس معه واحاوره
   حوارضمح

  ًكون معا؟فلماذا حین ن
  !تتهاطل من وجهي أقمار

  !تسكنني ازهار الدفلى
  !تورق في دمي األشجار

  !زن على االسواروینام الح
  !نهار لفأ

ة ًانهـــا خلـــوات الـــروح بالحبیـــب لحظـــة مناجـــاة ممتلئـــة شـــوقا التـــي تـــذكي تبـــاریح الـــصباب، نعـــم
  والهیام في خلوة الروح بالروح
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  ؟ًون معاكفلماذا حین ن
  !تتهاطل من وجهي أقمار

ّكنایــة عــن ذلــك الوجــد المبــرح، وعــن تلــك الــدموع النورانیــة التــي تتهاطــل مــن عینــي ال عاشــق ُ
ّالذي عف عن الحیاة الزائفـة، لیلجـأ إلـى القلـوب الـصافیة النقیـة العـابرة إلـى فـضاءات الغیـب الجمیـل، 

  .تیه في عالم المثال، والطهر
  !تورق في دمي األشجار

  !وینام الحزن على االسوار
  )٢٨( !الف نهار

بیـر الظــاهر یتجــول فیـه التع، إلــى عـالم رمـزي، إشـاري ، إنـه یتحـول مـن عــالم الوجـود المـادي
وشـعرهم، إذ انهـم یتقنعــون بـالرمز، والرمــز ، إلـى اخـر بــاطني؛ وهـذا هـو أســلوب الـصوفیة فـي كالمهــم

یقول صالح فضل في معـرض حدیثـه عـن ابـن ، والخصوم المتربصین، ًالمكثف دفعا لمناحرة السلطة
 األولـــى ًإعـــادة التـــشفیر اللغـــوي فـــي الـــشعر قـــدیما عـــن طریـــق نـــزع الـــدالالت(انـــه مـــارس : الفـــارض

وحــاالت الــنفس إلدراجهــا فــي انـــساق ، والخمــر، الجنــسیة والدنیویــة لكلمــات تتــصل بمجــاالت الجــنس
  .)٢٩( )رمزیة جدیدة

ــــة ــــات ابــــن الفــــارض اللغوی ــــشاعر مكنون ــــة، اســــتثمر ال ــــا ، والروحی ــــة لیجعــــل دمــــه منبت ًوالرمزی
  .لموت في الجسد الواحدُوالدم في الشعر داللة الموت، وهي شیفرة أخرى لمعنى الحیاة با، لألشجار

ویـــدل نـــوم الحـــزن علـــى االســـوار علـــى ان الـــشاعر یبحـــث عـــن الخـــالص الـــصوفي لیتجـــاوز 
ّمحنـة االنكــسار التـي یعیــشها فـي هــذا العــالم، ویحـول القــوى غیـر العقالنیــة كـالحلم، والخیــال، والرؤیــة  َ ُ

  .فیستشرف المستقبل الحالم به، َلیركب عوالم الغیب، إلى لغة تخاطب الباطن
  :واالشارة ، ًفمثال یقول ابن الفارض مشیرا إلى تكوینه بالرمز

ـــــــــم ـــــــــشف ســـــــــرهاَّوث ـــــــــي ك ـــــــــور تـــــــــم ل    ام
  

   
  ِتّیــــــــــصحو مفیــــــــــق عــــــــــن ســــــــــواي تغطــــــــــ    

  ًدائمــــــــــــــــاوعنـــــــــــــــي بــــــــــــــــالتلویح بفهــــــــــــــــم   
  

   
  ِتِّغنـــــــــــــــي عـــــــــــــــن التـــــــــــــــصریح للمتعنـــــــــــــــ    

ـــــ   ــــي ال ــــبح دمــــه وف ــــم ی ــــبح مــــن ل ــــم ی   بمــــا ل
  

   
  )٣٠(ِتالعبــــــــــــــارة حــــــــــــــدواشــــــــــــــارة معنــــــــــــــى   
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اإلشــارة مجــرد ایمــاء بــالمعنى دون (إذ ، والعبــارة، یتمیــز اســلوب المتــصوفة بــین اإلشــارةلــذا 
ًتعیـین وتحدیــد، ومــن شــأن هــذا اإلیحــاء ان یجعــل للمعنـى افقــا منفتحــا علــى الــدوام، امــا العبــارة فهــي  ً

دد ًونهائیــا، االمــر الــذي یتعــارض مــع حقیقــة الكــالم اإللهــي الــذي تتعــ، ًتحدیــد للمعنــى یجعلــه مغلقــا
  .)٣١( )مستویات الداللة فیه

واستطاع الشاعر جاسم التعامل مع الفكر الـصوفي علـى تعقیداتـه وانفعاالتـه الحـادة الكبـرى 
والحلـــول فـــي الـــشكل الـــداللي القـــدیم لیـــضفي علـــى نـــصه جمالیـــات الـــشكل ، لیحـــاول إیجـــاد الـــصلة

  .والمعنى المعاصر
 یــستنفر كـل قــوى التمــاهي فــي المحنــة خطــاب مباشـر مــع الــذات االلهیــة) صــورة رضــا(وفـي قــصیدة 

  :والرضا، اذ یقول، والدموع، واالسف، الكونیة التي یعیشها الشاعر في مأزق صوفي یتخلله الحزن
    وانا، أیها الواسع لطفأ

  داك ارتبكتمروح طیر  في   
  ّ مدت یدهاُةهجرك الدمع

  
  

  وبخیطان جفوني اشتبكت  
ُرب روح اوغل الكبر بها ِ  

  
  

   ضحكتًدادت جروحاكلما از  
  ضاِّواذا ما نالها منك الر

  
  

  حكم الدمع علیها فبكت  
  لكنها، لم تجد ما تشتكي 

  
  

  )٣٢(ًرأت الشكوى دالال فاشتكت  
ٌْإذا كانــت حیــاة الــصوفیة ســفر تفنــي فیــه الــصفات البــشریة، فــي الــصفات االلهیــة،  فنــاء فهــو ِ

ق االنــسان فــي ّحلــُر مــن خــالل الــدموع، یوتطهیــ، واستــسالم ، وشــوق ، طاعــة وعبودیــة، وحــب ووجــد
 فالعجـة هنـا یحـاول البقـاء مـع  الحـالج فـي ذاتـه التـي ، الـصفات الربانیـة تمجیـدغمراتها للوصـول إلـى

وهـو ،  واالالمُ الـدموعالـسائح فـي سـماء اهللا بعـشقه الـذي غـسلتهفهـو الطـائر ) المـاوراء(یعیش بهـا فـي 
غیـاب و، وتجلـي، وتیـه،  ألـم وال حـزن بـل حبـور حیـث الفي تلـك اللحظـة الحرجـة الموغلـة فـي الغیـاب

وهـو حـب الوفـاء واالخـالص للخـالق العظـیم ، وهـذا المفهـوم مـن الحـب هـو عقلـي، في الـسعادة التامـة
  .والتقدیس، واالحترام ، وما یطلق علیه حب التعظیم
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ا مــن فــاذا مــا نــال الرضــ )٣٣(،)رضــاه عــنهم واحــسان جــزاءهم یـوم الجــزاء(وحـب اهللا تعــالى هــو
وغـل فـي الحـب والعـشق والتوحـد خـرج جـسده عـن أ  مـا واذا،ًخالقه بكت عیونـه فرحـا بحیـث واستبـشارا

 یتلقــى الطعنــات تلــو الطعنــات دون ان یــشعر بــااللم ال بــل ان عینیــه ضــاحكتین  حتــىالمعنــى المــادي
  .مستبشرتین بلقاء الحبیب

 
توصــلنا الـــى مجموعــة مـــن النتــائج مـــن ، جـــةبعــد الخــوض فـــي مالمــح التـــصوف فــي شـــعر جاســم الع

  :اهمها
ّالتـــصوف هـــو نزعـــة دینیـــة تـــؤدي الـــى تـــصفیة القلـــوب ومفارقـــة االعتیـــاد والتـــشیؤ واخمـــاد ســـلبیة  - ١

 .الصفات البشریة
وكانــت البــدایات االولــى بعــد ظهــور ، وتوجیهــه الــى خالقــه ، یهــدف الــصوفي الــى صــالح القلــب - ٢

 .لتابعینوا، وباألخص بعد عصر الصحابة، االسالم
ــــین القــــدیم - ٣ ــــشاعر جاســــم محمــــد جاســــم ب ــــا، جمــــع ال ــــا، ًوالحــــدیث داللی ــــین التــــراث، ًوایقاعی ، اي ب

ّباالعتمـاد علــى اإلشــارة فـي ذكــر رمــوز فــذة ، والــصور البیانیــة، وأثــرا الفكــرة بتولیـد الرمــوز، والمعاصـرة
وان ، لـدین بـن عربـيومحیـي ا، وابن الفارض، ورموز صوفیة اخرى مثل الحالج، واألولیاء، كاألنبیاء

وانمــا عمــد جاســم العجــة الــى انتقــاء ، لــم تكــن اقنعــة لدیــه، معظــم القــصائد المتــصلة بهــؤالء المتــصوفة
ٌّحادثــة مــن حیــاة هــؤالء، أوحالــه مــن أحــوالهم ویركــز علــى موقفــه مــن الشخــصیة التــي یحــل ِ َ ویلتــصق ، ّ

 .   بها ثم یكون الفكرة الشعریة برؤیة معاصرة
والخـــاص بالعـــام مـــن حیـــث الداللـــة ، إذ دمـــج العـــام بالخـــاص،  ترابطـــا جیـــداتتـــرابط الـــصور لدیـــه - ٤

 .واالشارة ، ومن خالل قوة التلمیح ، واللغویة، والمعنویة، الفكریة
ال یمكـن حـصر نقـاط التالقـي واالفتـراق فـي ، عالقـة جدلیـة متداخلـة، عالقة التـصوف بـاالغتراب - ٥

والتمحــیص، وقــد حاولنـــا اعطــاء مالمحهـــا ، ثبـــل تحتــاج العملیــة الـــى الكثیــر مــن البحـــ، بحــث واحــد
 .السسیولوجیة للولوج الى عوالمها قدر الممكن، فالتصوف فكرة، أما اإلغتراب فهو حالة

بعیـدا عـن ، ولـم یتطـرق الـى الفـاظ جارحـة لفطـرة االنـسان المـؤمن،  قدس الشاعر العالقة مع اهللا - ٦
 .والتطرف، االلحاد

، والمــرأة، مقدســا المثــال، ًوظفــا التجربــة بــأعلى طاقاتهــام، واتخــذ التــصوف لدیــه خطوطــا مــستقیمة - ٧
الـى ، فتتطـور لدیـه مـشاعر النفـور واإلسـتهجان مـن سـلبیة العـالم، اما على الصعید االنفعالي، والحیاة

 .واأللم النبیل، والحسرة، ُموقف یقلب علیه االشفاق
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  .٢٧: ٢٠٠٠، ،بغداد١جالل الخیاط ، دار الشؤون الثقافیة، ط، المتاهات) ١(
 .١١، ١٩٩١ ، بیروت،١ط ،دار الجیل، الشیخ عبدالقادر عیسى ،وفحقائق التص )٢(

 التجربة الـصوفیة عنـد شـعراء المغـرب العربـي، محمـد مرتـاض ، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، )٣(
١٢: ٢٠٠٩.  

 – ٢٠٠٧بیــــــروت ،  ، ١تـــــاج العــــــروس مــــــن جــــــواهر القــــــاموس، الزبیــــــدي، دار الكتــــــب العلمیــــــة ، ط) ٤(
  .٢٤هـ، ١٤٢٨

ــــق) ٥( ــــن فــــارس، تحقی ــــاییس اللغــــة، احمــــد ب ــــسالم هــــارون ، دار الفكــــر، ط: معجــــم مق القــــاهرة ، ، ٢عبدال
٣/٤، ١٩٨٩.  

، ، القــاهرة١نـصرالدین تونــسي، شــركة القـدس للتــصدیر ، ط: كتـاب التعریفــات، علـي الجرجــاني، تحقیــق) ٦(
١٠٤-١٠٣، ٢٠٠٧.   

   .٣٤نفسه، ) ٧(
ــــثلج ، جاســــ) ٨( ــــوان تقلیبــــات فــــي دفتــــر ال ــــوز اشــــبیلیا للنــــشر، م محمــــد جاســــمدی ، ١ط، والتوزیــــع، دار كن

  .٩: ٢٠١٦السعودیة، 
، ، الـــسعودیة١ط،خریــف ال یعـــرف االصـــفرار، جاســـم محمـــد جاســم، دار كنـــوز اشـــبیلیا للنـــشر والتوزیـــع) ٩(

٨٢: ٢٠١٦.  
  .٦٨): ت.د(تحقیق محمد علي بلة، مطبعة بوالق، القاهرة،  محیي الدین بن عربي،  لوازم الحب)١٠(
 ٨٢: تقلیبات في دفتر الثلج )١١(
  .٦٣خریف ال یعرف اإلصفرار، ص) ١٢(
 ٩٣ ص١٩٨٧، بیروت، ط. د، عبدالحلیم محمد قنبس، معجم االلفاظ المشتركة في اللغة العربیة) ١٣(

  .٥٤: ٢٠٠٩دیوان ابن الفارض، دار العلم للمالیین للنشر والتوزیع ، ) ١٤(
  .٥٤:  اإلصفرارریف ال یعرفدیوان خ) ١٥(
  .٥٥: المصدر نفسه) ١٦(
ـــاهرة، ، ١والنـــشر، ط، لـــسانیات االخـــتالف، محمـــد فكـــري الجـــزار، شـــركة االمـــل للطباعـــة) ١٧( : ١٩٩٥الق

٣٠٧.  
   commatch.youtube.wwwوالمبدعین ، الهادي ادم، ملتقى الشعراء) ١٨(
  . ٥٥ -٥٤:  خریف ال یعرف اإلصفرار )١٩(
افـــاق (اللغـــة الـــشعریة، دراســـة فـــي شـــعر حمیـــد ســـعید، محمـــد كنـــوني، دار الـــشؤون الثقافیـــة العامـــة ) ٢٠(

  .١٩٩٧، بغداد، ١، ط)عربیة
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ـــــستاني، شـــــیماء ســـــالم محمـــــود، رســـــالة ماجـــــستیر، اشـــــراف ) ٢١( ـــــشرى الب ـــــي شـــــعر ب ـــــة ف البنیـــــة االیقاعی
  .١٧٦: ٢٠١٠عبداهللا الظاهر، جامعة الموصل، كلیة اآلداب، .د.م.أ
  .٤٥: تقلیبات في دفتر الثلج) ٢٢(
   book.com.abjad.www) ابجد(ًاالنا في شعر الصوفیة، ابن الفارض انموذجا موقع ) ٢٣(
  .٧٨-٧٦: تقلیبات في دفتر الثلج) ٢٤(
  .٦٢: خریف ال یؤمن باالصفرار) ٢٥(
   node.wahdaalwahdagovsy.www: الرمز في لغة الصوفیة، االنترنت) ٢٦(
ـــة ) ٢٧( ـــال، صـــحیفة المثقـــف األلكترونی ـــدالوهاب البیـــاتي، شـــاعر الفقـــراء، مق جعفـــر المهـــاجري، الراحـــل عب

com.almothqaf.www .  
  .٨٧: خریف ال یؤمن باالصفرار) ٢٨(
  .٢٢٧: ١٩٩٥بیروت ، ،  ١دار اآلداب ، ط،  اسالیب الشعریة المعاصرة، صالح فضل)٢٩(
  .١٢٩: ١٩٨٤عبدالخالق محمود عبدالخالق، القاهرة ، .ابن الفارض، دیباجة الدیوان، تحقیق، د) ٣٠(
  .٤١٩: ٢٠١٢عبدالقادر عیسى، حقائق عن التصوف، دار الفرقان، دمشق، ) ٣١(
 .٦٦ص: الثلجتقلیبات في دفتر ) ٣٢(
وكالة ، عبدالرحمن بدوي. د، تاریخ التصوف االسالمي من البدایة حتى نهایة القرن الثاني للهجري) ٣٣(
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 فـــي مرحلـــة التالمیـــذ علــى عقـــاب التـــي تترتـــبیهــدف هـــذا البحـــث إلـــى التعــرف علـــى اآلثـــار 

التعلـــیم االبتـــدائي، والتعــــرف علـــى نوعیــــة العقـــاب التــــي تـــشكل ســــببا مـــن أســــباب التـــسرب المدرســــي 
 فـي التالمیـذً التـي تـشكل خطـرا علـى  معرفة البدائل عن العقوبات البدنیة واللفظیـة المهینـةو، للتالمیذ

   . المنهج الوصفي لمناسبته لهذا البحثانوقد استخدم الباحث. . مرحلة التعلیم االبتدائي
مـدارس ال بعـدد مـن  ومعلماتهـاتمثل مجتمع هذا البحث في معلمي مـدارس المرحلـة االبتدائیـة

 تلمیــذا ) ٥٠(اســتجاب  وومعلمــة، امعلمــ) ٦٤(وقــد اســتجاب ) اســتبانة( الموصــل  فــي مدینــةبتدائیــةاال
 -٢ المقابلــة؛ -١:كانــت األدوات المــستخدمة فــي هــذا البحــث هــيفــي حــین مــن المرحلــة االبتدائیــة، 

   .االستبانة
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Punishment and its effects on school dropout 
A social study of primary schools in the city of Mosul 
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Abstract 

The aim of this research is to identify the effects of punishment on 
students in primary education, to identify the quality of punishment that is a 
cause of school dropouts, and to identify alternatives to degrading corporal 
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and verbal punishments that pose a threat to students in primary education. 
. The researcher used the descriptive approach to his research. 

The community of this research represented the teachers of the 
primary schools in a number of primary schools in Mosul (Estbana). It 
responded to 64 teachers and teachers, and 50 students responded from the 
primary stage. The tools used in this research are:1-Interview; 2- 
Questionnaire. 
Keywords:  
punishment, school, archeology, teacher, school dropout.  

 
ًیعـــد التعلـــیم ضـــرورة مـــن ضـــروریات الحیـــاة، وعـــامال  مـــن عوامـــل الرقـــى والتقـــدم بـــل اً أساســـیُ

  ذلــك العلـم ویزدهـر، و تتقــدم فبـه ینمـوو الـوعي والتحــضر وینتـشر، مـن التعلــیم وینتقـلًوالبقـاء أیـضا، 
  . األمة، وتأخذ مكانها الالئق بین األمم، وبه تقام الحضارات وترتقيبه

 مرحلـــة  وال ســیما فــين مجــال التعلــیم یواجــه تحــدیات عدیــدة،  فــي البلــدان النامیــةوال شــك أ
 أهمهـــا البیئــــة منالتعلـــیم االبتـــدائي، التـــي هـــي مراحـــل اكتـــساب المعرفـــة للطـــالب بـــصورة صـــحیحة،

 عــدد مــن فــي یتفاعــل مــع تالمیــذه اذالتعلیمیــة المناســبة، والمعلــم المــدرب علــى أصــول هــذه المهنــة، 
 فهـــو ،امتالكـــه لهـــذه المهـــارة  األســـاس فـــي عملـــهویعـــد ة، إلعـــداد التالمیـــذ للمـــستقبل، البـــرامج المعـــد

الموجــه والمرشــد، لحــل المــشكالت التــي تعتــرض التالمیــذ ممــا یــساعدهم فــي مواجهــة مواقــف مــشابهة 
في حیاتهم بصورة صـحیحة، و لتقـویم المائـل مـنهم بـصورة تـضمن تحقیـق الهـدف التربـوي الـسلیم مـن 

 العقــاب المــؤذي والمهــین والــذي قــد یحطــم نفــسیة وطرائــقعلیمیــة،  باالستعاضــة عــن أنــواع العملیــة الت
  .)١(ًالطفل في مرحلة التعلیم االبتدائي ویكون سببا للتسرب المدرسي

 مــــن التعلــــیم مـــشكلة كبیــــرة  مـــن أخطــــر اآلفــــات التـــي تواجــــه العملیــــة التالمیـــذ تــــسرب دویعـــ
 التلمیــذنهـا إهــدار تربــوي ال یقتـصر أثــره علــى ت المختلفــة ألالتعلیمیـة ومــستقبل األجیــال فـي المجتمعــا

 ، فهــي تزیــد معــدالت األمیــة والجهــل والبطالــة جمیعهــافحــسب بــل یتعــدى ذلــك إلــى نــواحي المجتمــع
 تفـرز للمجتمـع و ، وتزیـد االعتمـاد علـى الغیـر،وتضعف البنیة االقتصادیة واإلنتاجیـة للمجتمـع والفـرد

ـــة األطفـــال  إلـــى زیـــادة حجـــم ي یـــؤدممـــا واســـتغاللهم وظـــاهرة الـــزواج المبكـــر ؛ ظـــواهر خطیـــرة كعمال
المـشكالت االجتماعیــة كـانحراف األطفــال وانعــدام الـوعي وانتــشار الــسرقات واالعتـداء علــى ممتلكــات 

  .)٢(اآلخرین مما یؤدى إلى ضعف المجتمع وانتشار الفساد فیه
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 فـي المرحلـة االبتدائیـة، التالمیـذ بأسـباب تـسرب تـرتبطتتعرض هذه الدراسة إلى قضیة مهمـة 
 وهــي قــضیة العقــاب لــبعض المعلمــین تجــاه التالمیــذ، فالعقــاب علــیهم، تــأثیر بعیــد المــدى  مــن لهــالمــا

  وتكمــن،الــذي یــستخدمه المعلــم علــى الــرغم مــن أنــه توجیــه فــي حــد ذاتــه، إال أنــه ال بــد مــن إحكامــه
 قــد تظهــر ،خطورتــه فــي الــصورة الذهنیــة للتلمیــذ عــن معلمــه عنــدما یفــرط فــي عقابــه بــدنیا أو لفظیــا

ُالنمـوذج الـذي یحتـذى بـه التالمیـذ فـي سـمته   فـالمعلم هـو،نتائجه على شخـصیة التلمیـذ فـي المـستقبل
یلـة حیاتـه  وقـد ینـسحب علیـه ط، حكما على التلمیذویعدیقوم به   لذا فالعقاب الذيهوسلوكه وكل شأن
 هــل : لــذا یتبــادر إلــى الــذهن ســؤال موضــوعي فحــواه، ویــؤثر فــي تكــوین شخــصیته،ویظــل مالزمــا لــه

ً شكال آخر هـو أشـد وقعـا مـن العقـاب  العقابالعقاب البدني وحده هو ما یشكل أزمة حقیقیة؟ أم یأخذ
إذا لـم یكـن منـضبطا  فالعقـاب ،البدني وهو العقاب اللفظي عندما یمنع المعلم استخدام العقـاب البـدني

 أبرزهـا ً والذي یمكن أن یقود إلى مخاطر جمـة مـستقبال،)ال وعي تعلمي(فإنه یجعل التلمیذ في حالة 
  . ة العقاب المفرط أو المهیننتیجمشكلة التسرب المدرسي 

 وخـــسارة لألطفـــال أنفـــسهم ألن هــــذه المـــشكلة تتـــرك أثارهــــا اًوتـــسبب مـــشكلة التـــسرب ضــــیاع
ه الدراســة لإلجابــة ذوقــد جــاءت هــ. لطفــل وتعطــل مــشاركته المنتجــة فــي المجتمــعالــسلبیة فــي نفــسیة ا
  -:عن التساؤالت اآلتیة

   ما هي آثار العقاب على طلبة المرحلة االبتدائیة؟-١
   ما هو نوع العقاب الذي یشكل سببا في التسرب المدرسي لطلبة المرحلة االبتدائیة؟-٢
  وء المعلم للعقاب اللفظي تجاه الطلبة؟  هل إلفاء العقاب البدني یؤدي إلى لج-٣
  ؟ئه للعقاب المفرط من عدمه في لجو دورلتأهیل المعلم هل -٤
 

   : ما یأتيتهدف الدراسة إلى
  . التعرف على آثار العقاب على الطلبة في مرحلة التعلیم االبتدائي-١
  .للتالمیذباب التسرب المدرسي  التعرف على نوعیة العقاب التي تشكل سببا من أس-٢
ً معرفـة البــدائل عــن العقوبـات البدنیــة واللفظیــة المهینــة التـي تــشكل خطــرا علـى الطلبــة فــي مرحلــة -٣

  .التعلیم االبتدائي
  
  



   دراسة میدانیة اجتماعیة للمدارس االبتدائیة في مدینة الموصل–العقاب واثاره في التسرب المدرسي 

   
  

) ٧٠( 

 

 
  .التالمیذ لفت االنتباه لمشكلة العقاب السالب وتأثیره على -١
حــد مــن هـــذه لل وبــین تــسرب الطلبــة فــي المرحلـــة االبتدائیــة؛  معرفــة العالقــة بــین العقــاب المفـــرط-٢

  .المشكلة
  .ً تحدید الوسائل واآللیات للعقاب عموما-٣

 
ً یكون إما بدنیا أو لفظیا:العقاب -١ ً:  
 بوسـاطة فـي بدنـه جـراء الـضرب أو الجلـد التلمیـذویقـصد بـه األلـم الـذي یـشعر بـه :  العقاب البـدني-أ
  .ة مثل السوط أو العصا، أو الید أو غیرهاآل
 لتقــصیره فــي واجبــه أو التلمیــذویقــصد بــه األلفــاظ التــي یــستخدمها المعلــم تجــاه :  العقــاب اللفظــي-ب

  .لخطئه، التي تتمثل في التهدید أو السخریة أو السب
ائمـة،  عـن الحـضور للمدرسـة لفتـرات متقطعـة أو بـصفة دالتلمیـذهـو انقطـاع  :التسرب المدرسـي -٢

هــذه ل أن اذوالتـسرب مـن الظـواهر الخطیـرة التــي اسـترعت انتبـاه كثیـر مــن المهتمـین بالتربیـة والتعلـیم، 
 المدرســة فـي مرحلـة حرجــة  المتـسرب یتـركو، اً وســلوكیاً واقتـصادیاًالظـاهرة أبعادهـا الخطیــرة اجتماعیـ

  .التي یتم تزویده فیها بالمعارف والخبرات واالتجاهات والقیم
 
 

ــِّا بیًاختلــف التربویــون فــي قــضیة العقــاب المدرســي اختالفــ   أنــه ال یمــتیجــد فمــنهم مــن ؛اًن
 .طبیعــــة الموقــــف المفــــضي للعقــــابعلــــى وفــــق  ومــــنهم مــــن نــــادي بــــضوابط محــــددة ،للتربیــــة بــــصلة

ر المعلــم وقـوع التلمیــذ فــي  بمعنـى أال ینتظــ،فأصـحاب الــرأي األول یـرون أن الوقایــة خیــر مـن العقــاب
 ،التقصیر المفضي للعقاب، بل یؤكدون على أن تعـدیل الـسلوك بهـذه الطریقـة ال یحقـق نتـائج إیجابیـة

ـــةفـــي حـــین یجـــد خروجـــه عـــن هدفـــه ومـــن ثـــم   ، أصـــحاب الـــرأي الثـــاني أن یكـــون العقـــاب آخـــر مرحل
  .)٣(باستخدام خطوات تسبق العقاب نفسه

لعقــــاب البــــدني مــــن حیــــث اســــتخدامه مــــن عدمــــه إال أن الــــرغم مــــن اخــــتالفهم حــــول اعلـــى و
  لمــا لــه مــن ، المــدارسوالســبماالفــریقین اتفقــا علــى أن العقــاب اللفظــي ال یــصلح للمؤســسات التربویــة 

الشتم واالسـتهزاء لهـا تـأثیر معنـوي سـالب علـى  فالسخریة و آثار سالبة على العملیة التعلیمیة برمتها،
ك إال أنــــه یالحــــظ انتــــشار العقــــاب اللفظــــي بــــصورة واســــعة لــــدى الــــرغم مــــن ذلــــعلــــى  ،نفــــس التلمیــــذ

  .)٤(التربوي المعلمین، مما یعد مؤشرا سلبیا في الحقل
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 وتجدر اإلشارة إلى أن ظاهرة العقاب المفرط ما زالت منتـشرة فـي مؤسـساتنا التربویـة، وتأخـذ
 :)٥( منهاعدیدة مظاهر
والــــصفع،   أو بــــاللطم،،اطر وغیرهــــاالعقــــاب البــــدني بــــأدوات معینــــة كالعــــصا والحبــــال والمــــس - ١

 .والقرص
مواجهـــة   كإیقـــاف الطفـــل خلـــف البـــاب، أو فـــي: دون اســـتخدام أدوات مـــنالعقـــاب العنیـــف - ٢

  . دون رفع لمدة متفاوتةمن مع رفع إحدى رجلیه أوللصفالحائط الخلفي 
 . مثل في السب والشتم واالستهزاء والسخریةالذي یتالعقاب اللفظي  - ٣
ونــشاطات تربویــة   مـن أعمــالالتلمیــذوعـدم إعــارة أي اهتمـام لمــا یقــوم بـه العقـاب باإلهمــال،  - ٤

  .وتعلیمیة
 .، النقطة الموجبة للرسوب)نقطة الصفر(العقاب بالتنقیط  - ٥
أو فقــرة عــشرات أو   كإرغــام الطفــل علــى كتابـة كلمــة أو جملــة،العقـاب بالواجبــات والفــروض - ٦

 .مئات المرات
  . وكبت حریة التعبیرالعنف النفسي وفرض الرأي بصفة تسلطیة - ٧
  

اذ  ، تــشمل جوانــب متعـــددة مــن حیـــاة الفــرد والمجتمـــع عدیـــدةلظــاهرة العقــاب العنیـــف أســباب
 یــؤول بعــضها و ، وبعــضها اآلخــر إلــي أســباب اجتماعیــة وثقافیــة،یعــود بعــضها إلــي عوامــل تاریخیــة

 أذا اجتمعـت علـى تأثیرهـا المختلفـة  درجـات علـى كلهـا  تعملظام التعلیمي، وهيأیضا إلي طبیعة الن
 لحـظ تقلـص عنـف العقـاب وتـدني ،تفاقم ظاهرة العقاب المفـرط، وكلمـا ضـعف تـأثیر بعـض عناصـرها

  .)٦(حدته
   :األسباب یأتينذكر من هذه 

ــــا:المــــوروث التربــــوي - ١ ــــاریخ مجتمعن البعیــــد   ونقــــصد بــــه وجــــود جــــذور لظــــاهرة العقــــاب فــــي ت
 . توارثتها أجیال بعد أجیال،والقریب

 تتمیــز أغلــب األوســاط األســریة فــي اذ؛ والمعلــمتــأثیر التنــشئة االجتماعیــة فــي تكــوین المربــي  - ٢
 :مجتمعنا بالخصائص اآلتیة

 والسـیماباألسـرة   وعـدم إتاحتـه فرصـة مناقـشة أي قـرار یتعلـق، تمركز الـسلطة فـي یـد األب-
   .األطفال الصغار منهم

  .ستعمال العقاب البدني في التربیة األسریة ا-
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فـي ترعـرع فیهـا   الـذيالمعلـمفمثل هذه التنشئة االجتماعیـة، ال بـد ان تتـرك بـصماتها بـسلوك 
  .أثناء قیامه بمهامه التعلیمیة التربویة

حــضارة الــصورة وتجعــل التنــافر الحاصــل بــین المؤســسة التربویــة ووســائل االتــصال الحدیثــة  - ٣
 لمـا تقدمـه ،یـوم وثـورة المعلوماتیـة الطفـل منجـذبا لمنتجاتهـا مستـسلما لمغریاتهـاالتي نعیـشها ال

  كلهـاجوارحـهب مما یجعل الطفل ینغمس  ،له من تنشیط وحركة وصور جذابة وفرجة وتسلیة
ـــــه معهـــــا  ـــــرامج الحاســـــوب :مـــــن هـــــذه الوســـــائل( فـــــي تعامل ـــــة وبعـــــض ب  األلعـــــاب اإللكترونی

 ).یة المختلفةوبرامج القنوات الفضائ واإلنترنت،
وفــي مقابــل هــذا العــالم الملــيء بالحركــة والنــشاط والمتعــة، یجــد الطفــل نفــسه داخــل المؤســسة 

وطرائـق تـدریس عقیمـة  التربویـة أمـام وسـائل تعلیمیـة بدائیـة غالبـا مـا تنحـصر فـي الـسبورة والطباشـیر
ت ممـــا یفـــتح  ممـــا یجعـــل الطفـــل ینفـــر مـــن هـــذه المؤســـسا؛تعتمـــد علـــى التلقـــین والحفـــظ واالســـتظهار

 إلرغـام الطفــل علـى التكیــف مـع هــذا العــالم  المختلفــةالمجـال واســعا لممارسـة  أشــكال العنـف والعقــاب
  .)٧(التربوي الذي ال یلبي حاجاته ورغباته

  :)٨( آخرون أن أسباب العنف في المدارسفي حین یجد
لمدرســة ا حتــى بــین أعــضاء أســرةى  ومــن مدرســة ألخــر،تختلــف أســباب العنــف مــن بیئــة ألخــرى - ١

مظـــاهر العنـــف داخـــل  ان لا یمكـــن القـــولى لـــذ تختلـــف مـــن حالـــة ألخـــرإذ ،) إدارة،تلمیـــذ، معلـــم(
للمدرسـة، وتـذكر مـن بـین األسـباب  المدارس أسـباب تختلـف بـاختالف البیئـة الداخلیـة، والخارجیـة

 . بالبیئة الخارجیةالتي تتعلق
 .فحسبالمدرسة  المجتمع من مهمة التربیة لترمي المسؤولیة على كاهل يتخل - ٢
 . مدارس األحیاء الشعبیةوالسیماتأثر المدرسة بعدوانیة المحیط الخارجي  - ٣
 . المعلمالظروف االجتماعیة، والنفسیة، واالقتصادیة، والسیاسیة التي یعاني منها  - ٤
 ه مــن وسـلوكیات  للطفــل فـي تـصرفاته، كاملـةتـأثر الوسـط األسـرى بفكـرة ممارســات إعطـاء الحریـة - ٥

 .العتبار الثقافة والقیم اإلسالمیةدون األخذ في ا
 .العدوان انعدام الممارسات الریاضیة، والترفیهیة بالمدارس، مما یشعر التالمیذ الرغبة في - ٦
 محرومــة ،متـشابهة  فالمـدارس بنیـات،البنـاء العمرانـي للمـدارس فهـي ثكنـات تـدفع األطفـال للثـورة - ٧

 .للتالمیذ رس إال حاالمعلممن األعشاب الخضراء، بوابات حدیدیة وما 
 التــي تــؤثر فــي )االفالم،االلعــاب االلكترونیــة (مــصادر العنــف التقلیدیــة وهــي التلفزیــون، والفیــدیو - ٨

  .فیرتكب أعماال عدوانیة الطفل،
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  .ء في أداء واجبهاباتقصیر مجالس األ - ١
  .ن إدارة المدرسة وأولیاء األمورغیاب االتصال بی - ٢

 :)١٠(یولوجي منهاسأسباب خاصة بالتلمیذ ككائن س-ب 
 .الغیرة والرغبة في جلب االنتباه والرغبة في التخلص من السلطة - ١
  .الحب الشدید والحمایة المفرطة - ٢
 .اإلهمال الذي یولد الخطأ - ٣

یعــد  ،لــسنة الدراســیة بأمــان هــي حجــر الزاویــة فــي اجتیــاز اوالتلمیــذ المعلــم العالقــة بــین تعــدو
ًوبـشكل عـام  أداء واقعیــا فـي حیاتنـا، العقـاب  فـي أوضـاع تعلیمیــة  إذ یلجــأ المعلنـة مـن إلـى اســتخدامهً

 وأحد أشكاله المعروفة والمرفوضة من عدد كبیر مـن التربـویین، والمعلمـین، وأولیـاء ،وسلوكیة مختلفة
  .)١١(األمور العقاب البدني

 
: 

 إلــىتتعــدد المــسمیات لهــذا المفهــوم وتختلــف الكتابــات التربویــة فــي المنطلقــات التــي توصــل 
 . االختالف في توظیف المصطلحمن ثماالختالف في فهم الظواهر 

 عــن التـــسرب المدرســي ونعنـــي بــه الهـــدر المدرســي الـــذي یحــصل فـــي مــسیرة الطفـــل ونتحــدث احیانـــا
 الظــاهرة  دون أن یـستكمل دراسـته، لكـن یــرد الحـدیث عـن كــني تتوقـف فــي مرحلـة معینـةالدراسـیة التـ

 في كتابات بعض التربویین بالفـشل الدراسـي الـذي یـرتبط لـدي أغلـبهم بـالتعثر الدراسـي المـوازي نفسها
 .)١٢(إجرائیا للتأخر

یم فــي ســبیل كثیــر مــن المفــاهتعمــل  عــن التخلــف والالتكیــف الدراســي؛ وىتتحــدث مــصادر أخــر    و
ـــ نتاجهـــا با األســـباب الداخلیـــة للمؤســـسة التربویـــة ىجعـــل سوســـیولوجیا التربیـــة أداة لوضـــع الملمـــس عل

 .)١٣(الالمساواة
ویعــرف التــسرب بأنــه االنقطــاع النهــائي عــن المدرســة لــسبب مــن األســباب قبــل نهایــة الــسنة 

 التـسرب فـي التعلـیم االبتـدائي ىلـذا یكـون معنـاألخیرة من المرحلـة التعلیمیـة التـي سـجل فیهـا التلمیـذ، 
س مـن التعلـیم االبتـدائي، سادهو أن ینقطع التلمیذ عن الدراسة قبل الوصول إلي المستوي الدراسـي الـ

ٕواذا أخذت بنیة التعلیم األساس بعین االعتبار، فـإن مفهـوم التـسرب الدراسـي سیـصبح انقطـاع التلمیـذ 
  .)١٤(التعلیم األساسيعن الدراسة قبل الوصول إلي المستوي التاسع من 
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لتالمیذ عـن الدراسـة كلیـة وصفه انقطاعا لإال أننا بشكل عام، نتحدث عن التسرب المدرسي ب
  .قبل إتمام المرحلة الدراسیة أو ترك الدراسة قبل إنهاء مرحلة معینة

ع تـسیشمل مفهوم التسرب المدرسي في معناه العام كل ما یعیق نجاعـة العملیـة التعلیمیـة، وی
  :)١٥( عدد كبیر من الظواهر الموجودة في المنظومة التعلیمیة، نذكر منهاىهذا المفهوم إلمجال 
 االنقطاع عن الدراسة؛ 
 عدم االلتحاق بالدراسة؛ 
 الرسوب والتكرار؛ 
 الفصل عن الدراسة؛ 
 نعلمیتغیبات المتعلمین والم. 
 عدم بلوغ الكفایات التعلیمیة. 
 عدم إكمال المقررات الدراسیة. 

ن التعریف الذي نرتضیه لهذه الظاهرة، فإننا یجب أن نعتـرف أننـا أمـام ظـاهرة تـؤرق كیفما كا
؛ فهـي مـن العوامـل القـادرة علـي شـل حركــة  وال سـیما مجتمعنـا العراقــيالمجتمعـات العربیـة بـشكل عـام

 عتمـة الجهـل والتخلـف واالنعزالیـة بعیـدا عـن نـور التطـور ى إلـإذ تعـود بـه المجتمع الطبیعیـة وتقهقـره،
 .ومواكبة لغة العصر في التقدم واالنفتاح

: 
 أســــالك همــــستویاتبیقتــــضي تنــــاول التــــسرب المدرســــي معالجــــة ظــــاهرتي االنقطــــاع والتكــــرار 

 امـتالك  مـنرغمالـ علـى، بما فیـه ظاهرتـا الفـصل عـن الدراسـة وعـدم االلتحـاق بـسلك تعلیمي،المختلفة
                                                                                           .لمؤهلة لولوج هذا السلكالكفایات ا

: 
 ابتـدأ مرحلـة تعلیمیـة ولـم یتممهـا بنجـاح، واالنقطـاع ثالثـة كـل تلمیـذا عـن الدراسـة ً منقطعیعد

 :)١٦( هيأنواع
 دون منمتــسرب، إذا ســجل نفــسه بالمدرســة وغادرهــا إرادیــا،التلمیــذ فــي خانــة النف  یــص: التــسرب-١

 . شهادة المغادرة خالل السنة الدراسیة لسبب من األسبابعلىالحصول 
 غیر الملتحـق هـو كـل تلمیـذ نجـح أو كـرر مـستوي دراسـیا ولـم یلتحـق فـي الموسـم : عدم االلتحاق-٢

المـــؤهالت  ر تـــوفعلـــى الـــرغم مـــنلـــي شـــهادة المغـــادرة، الدراســـي المـــوالي بالمدرســـة، ولـــم یحـــصل ع
 .واإلمكانات النظامیة والتربویة المتاحة
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 إثــر الفــشل والتــأخر الدراســیین أو علــى مغــادرة المدرســة علــى یكــون التلمیــذ فیــه مرغمــا : الفــصل-٣
 .ألسباب أخالقیة وتربویة أو بموجب القوانین المرسومة

اري  یعبر عنـه بالفـصل عـن الدراسـة، وتكـون المدرسـة مـسؤولة یحدث هذا االنقطاع علي إثر قرار إد
 .)١٧(عن هذا النوع من االنقطاع

 
یعكس تسرب التلمیذ الصعوبة التي یعاني منها، سـواء علـي المـستوي النفـسي االجتمـاعي أو 

م فـي الـشارع بعـد سـنوات  نسبة كبیرة جـدا مـن المتـسربین أنفـسهنجدعلي المستوي المهني المادي؛ إذ 
قلیلة من التعلیم، فینقطعـون عـن مواصـلة الدراسـة، ومـن تـم ینـضمون إلـي حـصیلة العـاطلین، والحـال 

 الخــواص والمـــسؤولین علــي التوظیـــف فــي المؤســـسات  المختلفـــةربــابألأن تزایــد حجـــم البطالــة أتـــاح 
م بمــــا تملیــــه ظــــروف الحكومیــــة فــــرص االنتقــــاء، فقــــد أصــــبحوا أكثــــر تــــشددا فــــي اختیــــار مــــستخدمیه

ومتطلبات سوق العمل والنظام االقتصادي الجدید، إذن فمستقبل المتسربین دراسـیا مـن حیـث الفـرص 
العملیة مظلم، ألن التقدم التكنولوجي یسیر بخطي متقدمة جدا ویكون من الصعب جـدا إیجـاد فـرص 

 دراســیا ال تتــوفر فیــه العمــل، ألن هــذه األخیــرة تتطلــب مهــارات وقــدرات ومــؤهالت علمیــة، فالمتــسرب
 یـصبح علیــه مـن الــصعب الحـصول علــي عمـل، ألن تعلیمــه وتكوینـه نــاقص، ومـن ثــمهـذه الــشروط، 

 .)١٨( االقتصاديىالمستوى عل
 النفــسي االجتمــاعي، قــد یــصبح المتــسرب دراســیا بعــد تركــه أو طــرده مــن ىأمــا علــي المــستو

خـدرات، مالـسرقة، تعـاطي ال( وشـدتها لفـة المختالمدرسـة عرضـة لالنحرافـات االجتماعیـة علـي أنواعهـا
الطفولــة المتــأخرة ( إذا علمنــا أن شخــصیته فــي هــذه المرحلــة مــن العمــر والســیما، ...)الـشذوذ الجنــسي

 ولــذا نجـد أن النـسبة الكبیــرة مـن المنحــرفین ؛ هـشة وســریعة التـأثر ومتذبذبـة وســریعة التقلـب)والمراهقـة
ا منهـا بعـد سـنوات فلیلـة مـن التعلـیم، فهـم ال یمثلـون عبئـا هم من الذین طردوا من المدرسة أو انسحبو

 .)١٩( خطرا علیهو المجتمع فحسب، بل ىعل
 بالتلمیــذ ىعملیــة تكیفیــة لمواجهــة التــسرب المدرســي الــذي أدبوصــفه  ســلوك االنحــراف یــأتي

ال إلــي اإلحبــاط، ممــا یــدفع بــه إلــي تــشكیل اتجاهــات ســلبیة اتجــاه المدرســة، ومــن تــم تبنــي ســلوكا بــدی
 .)٢٠(یخدم هذه االتجاهات

وفــي دراســة مقارنــة بــین شــباب غــادروا المدرســة ولهــم عمــل، وشــباب غــادروا المدرســة ولــیس 
ا سـمات كئیبـة ً، أن المجموعـة الثانیـة یظهـرون غالبـDanavan Et Oddy لهم عمل، لحـظ كـل مـن
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راض اضــطرابیه  أعـىومقلقـة، وسـوء تقـدیر الـذات مـن الـذین لهــم عمـل، ممـا یوشـك إذن أن یتطـور إلـ
  .)٢١(في الشخصیة
ـــدینى المـــستوعلـــىأمـــا   إذ ؛ األســـري، فتـــسرب الطفـــل مـــن المدرســـة یـــنعكس ســـلبا علـــي الوال

  . فیما حصل لطفلهم مسؤوالبوصفهم طرفایتضررون بسبب هذا التسرب ویضعون أنفسهم 
 
 

 وهـــو مـــنهج تحلیلـــي یعتمـــد علـــى تحلیـــل النتـــائج مـــالوصـــفي فـــي بحثه المـــنهج االباحثـــاناتبـــع 
  .االستبانة والمقابلة لجمع المعلومات في هذا البحثبالمستخلصة من المعلومات التي تم جمعها 

 
  :یتألف مجتمع الدراسة من

  .استبانة) ٧٠( بالموصل وتم توزیع عدد  ومعلماتها معلمو مدارس المرحلة االبتدائیة-١
مقابلة، لطبیعـة األطفـال فـي مرحلـة ) ٧٠( وقد تم عمل عدد  ذاتها الطلبة المتسربین في المدارس-٢

االســتبانة علـیهم فــي هــذه المرحلـة العمریــة كمــا هــو ب لعــدم إمكانیـة نجــاح الدراســة والتعلـیم االبتــدائي، 
  .معلوم، وتم استخالص المقابالت الصالحة

 
  :مما یأتيتكونت عینة الدراسة 

وقــد ) اســتبانة( بعــدد مــن مــدارس ابتدائیــة الموصــل  ومعلماتهــا معلمــو مــدارس المرحلــة االبتدائیــة-١
.  أعــالهفيمــن المجتمــع المــذكور% ٩١,٤ ومعلمــة، وقــد تــم االســتجابة بنــسبة امعلمــ) ٦٤(اســتجاب 

  )عینة عشوائیة(
ـــة(لمرحلـــة االبتدائیـــة ن مـــن او الطلبـــة المتـــسرب-٢ ـــة مـــع عـــدد )مقابل مـــن ) ٥٠(، وقـــد نجحـــت المقابل

  )عینة عشوائیة. ( أعالهفيمن المجتمع المذكور% ٧١,٤الطلبة المتسربین، والتي شكلت نسبة 
كــل  عبــارات االســتبانة بــصورة أولیــة لا ومــن ثــم صــاغ، بتحدیــد محــاور االســتبانةانقــام الباحثــ

 أي االرتبـــاط بـــین مفـــردات -للتأكـــد مـــن صـــدق المحتـــوى  محـــور وعرضـــها علـــى بعـــض المحكمـــین،
 فأبـــدوا مالحظـــات مفیـــدة أخـــذها ،(*)محكمـــین) ٣(االســـتبانة واألهـــداف المـــراد تحقیقهـــا وبلـــغ عـــددهم 

  . في الحسبانانالباحث
 

ــــة تكونــــت مــــن : المجــــال البــــشري -١  )٥٠(مبحــــوث مــــن المعلمــــین والمعلمــــات و) ٦٤(یتحــــدد بعین
  .مبحوث من التالمیذ 
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وهـو المكـان المحـدد الـذي یجـرى فیـه البحث،وقـد انحـصر البحـث فـي المــدارس : المجـال المكـاني -٢
  .األبتدائیة في مدینة الموصل 

ونعنـي بـه المـدة الزمنیـة التـي اسـتغرقها البحـث،وهي الفتـرة الزمنیـة للعـام الدراسـي : المجال الزمـاني-٣
)٢٠١٨/٢٠١٩. (  

 
  ) الوسط المرجح –النسبة المئویة، الوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، الوزن المئوي (

 
  .العقاب یؤثر وبنسبة كبیرة على تسرب التالمیذ من المدرسة السیما العقاب البدني -١
  . بنسبة اكبر من اإلناث العقاب یؤدي إلى تسرب التالمیذ الذكور-٢
  هناك دور إیجابي لسنوات الخبرة للمعلمین والمعلمات في التزام التالمیذ بالدوام وعدم التسرب-٣

  
تكونـــت االســـتبانة مـــن القـــسم األول الـــذي اشـــتمل علـــى خطـــاب تقـــدیمي موجـــه ألفـــراد العینـــة 

، وتـــشمل تأكیـــد المعلومـــات التـــي معیـــنهم فـــي بحـــثه بالمعلومـــات التـــي تم مـــدهالباحثـــانیطلـــب مـــنهم 
 القـــسم الثـــاني علـــى البیانـــات فـــي حـــین اشـــتمل .فحـــسبســیدلون بهـــا ســـتكون لغـــرض البحـــث العلمـــي 

 المحــاور  فــضال عــن، والمؤهــل التربــوي والعلمــي، وعــدد ســنوات الخبــرة،األولیــة حــول الوظیفــة والنــوع
 ١١ و لكـــل محـــور عـــدد مـــن العبـــارات، بلغـــت فـــي جملتهـــا محـــورینالتـــي تحویهـــا االســـتبانة وعـــددها 

  .عبارة
 

  باخنعند ألفا كرو یوضح معامل الثبات لالستبانة )١(جدول رقم 
N of Items كرونباخاألف   

11  .659 
 وهي دلیل على ثبات ٠,٦٥٩وكانت النتیجة ) كرونباخ ألفا(ولحساب الثبات أجري اختبار 

  .جید لالختبار
 وهي نسبة ٠.٨١٢ولحساب الصدق لالستبانة نحسب الجذر التربیعي لمعامل الثبات 

  . على صدقهامما یدلمرتفعة 
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  :خواص أفراد العینة -٤
  المبحوثین عن األولیة البیانات تحلیل-أ

  حسب النوعبیوضح توزیع أفراد العینة )٢(ول رقم جد
  النوع

  النسبة المئویة  العدد  النوع
  %٣١,٢٥  ٢٠  ذكر
  %٦٨,٧٥  ٤٤  أنثى

  %١٠٠  ٦٤  المجموع
من العینة من الذكور، ونسبة % ٣١,٢٥ أعاله أن نسبة  فيوبالنظر إلى الجدولنجد 

  بالمدارس)االناث ( السبب في ارتفاع أعداد المعلماتانمن اإلناث، ویعزي الباحث% ٦٨,٧٥
  .)الذكور(المعلمین  مقارنة بعدد االبتدائیة

  حسب سنوات الخبرةبیوضح توزیع أفراد العینة )٣(جدول رقم 
  عدد سنوات الخبرة

  النسبة  العدد  النوع
  %١٤.١  ٩   سنوات٥- ١
  %٣.١  ٢   سنوات١٠- ٦
  %١٤.١  ٩   سنوات١٥-١١

  %٦٨.٨  ٤٤   سنة١٥أكثر من 
  %١٠٠  ٦٤  المجموع

ربیة من أفراد العینة سنوات خبرتهم في مجال الت% ٦٨,٨أعاله أن   فيمن الجدولنلحظ و
من أفراد العینة % ١٤,١ في حین ،وهذا جانب إیجابي یصب لمصلحة الطالب ، سنة١٥أكثر من 

 في حین .عام١٥- ١١خبرة عملهم في مجال التربیة تتراوح بین عام إلى خمسة أعوام، و تتراوح 
   . سنوات في مجال التربیة١٠-٦من أفراد العینة خبرتهم بین % ٣,١
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  حسب سنوات الخبرةبع أفراد العینة یوضح توزی)٤(جدول رقم 
  المؤهل العلمي

  النسبة  العدد  النوع
  %٨٢,٨  ٥٣  ة ومعهدجامع

  فوق الجامعي
  )دكتوراه/ماجستیر(

١٧,٢  ١١%  

  %١٠٠  ٦٤  المجموع
یحملون مؤهالت فوق % ١٧,٢ أعاله أن أفراد العینة من الجامعیین، ونسبة  في من الجدولنلحظ

  .الجامعیة
  حسب سنوات الخبرةب توزیع أفراد العینة یوضح)٥(جدول رقم 

  المؤهل التربوي
  النسبة  العدد  النوع
  %٨٩,١  ٥٧  تربوي
  %١٠,٩  ٧  )**(أكادیمي

  %١٠٠  ٦٤  المجموع
 جانب وهذامن أفراد العینة یحملون مؤهال تربویا، % ٨٩,١ أعاله  أن  فيمن الجدولنلحظ 

  .العقاب السلیمة لطرائقلمام إیجابي في مصلحة العملیة التربویة، و من ناحیة اإل
  : عرض وتحلیل نتائج خاصة بالمبحوثین من المعلمین والمعلمات-ب

   المخطئالتلمیذخیارات المبحوثین للمحور األول في عقاب )٦(جدول رقم 
  ال  أحیانا  نعم

  العبارة
  %النسبة  العدد  %ةالنسب  العدد  %النسبة  العدد

الوزن 
  المئوي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  االتجاه  المعیاري

أكتفي 
بنظرة 
  عتاب

  نعم  ٠,٦٤  ٢,٤٥  ١.٤٥  ٧,٨  ٥  ٣٩,١  ٢٥  ٥٣,١  ٣٤

أشیر 
بإیماءة 
  عابرة

  أحیانا  ٠,٧٠  ٢,١٧  ١.١٧  ١٧,٢  ١١  ٤٨,٤  ٣١  ٣٤,٤  ٢٢
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  ال  أحیانا  نعم
  العبارة

  %النسبة  العدد  %ةالنسب  العدد  %النسبة  العدد
الوزن 
  المئوي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  االتجاه  المعیاري

أطلب منه 
  الكف

  نعم  ٠,٦٢  ٢,٦١  ١.٦٠  ٧,٨  ٥  ٢٣,٤  ١٥  ٦٨,٨  ٤٤

أبادر 
  بالتوبیخ

  ال  ٠,٧٤  ١,٦٧  ٠.٦٧  ٤٨,٤  ٣١  ٣٥,٩  ٢٣  ١٥,٦  ١٠

أقوم 
  بضربه

  ال  ٠,٥٥  ١,٣  ٠.٢٩  ٧٥,٠  ٤٨  ٢٠,٣  ١٣  ٤,٧  ٣

أشهر به 
أمام 
  زمالئه

  ال  ٠,٥٩  ١,٤٢  ٠.٤٢  ٦٢,٥  ٤٠  ٣٢,٨  ٢١  ٤,٧  ٣

أدعوه 
لنصحه في 

  مكتبي

  نعم  ٠,٦٦  ٢,٤١  ١.٤٠  ٩,٤  ٦  ٤٠,٦  ٢٦  ٥٠  ٣٢

المحور 
  األول

  أحیانا  ٠,٣٦  ٢,٠٥              

، التالمیذور األول هو اتجاه إیجابي لصالح للمح) ٦(یتضح أن االتجاه العام من الجدول 
 بأسالیب تربویة التلمیذ إلى عقاب یلجأون التالمیذمما یعني أن المعلمین والمعلمات في تعاملهم مع 

سلیمة فهم یكتفون بنظرة عتاب أو یطلبون منه الكف عن فعله الخاطئ أو یدعونه للنصح في 
) الوسط المرجح(بینما كان الوزن المئوي . به ال یقومون بضربه أو التشهیرفي حین مكاتبهم 
قلیلة الحدة ) ٦،٥(و) األهمیة(متوسطة الحدة ) ٤،٢(و) األهمیة(علیة الحدة ) ٧،٣،١(للفقرات 

  ).األهمیة(
  التالمیذخیارات المبحوثین للمحور الثاني في أثر العقاب في تسرب )٧(جدول رقم 

  ال  أحیانا  نعم
  العبارة

  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد
الوزن 
  المئوي

 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  االتجاه

یؤثر 
العقاب 
النفسي 
في 

  أحیانا  ٠,٦١  ٢,٢٩  ١,٦٠  ٧,٨  ٥  ٦٤,٥  ٣٥  ٣٧,٥  ٢٤
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  ال  أحیانا  نعم
  العبارة

  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد
الوزن 
  المئوي

 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  االتجاه  المعیاري

تسرب 
  التالمیذ
یؤثر 

العقاب 
اللفظي 
في 

تسرب 
  التالمیذ

  نعم  ٠,٦١  ٢,٤٤  ١.٤٣  ٦,٣  ٤  ٤٣,٨  ٢٨  ٥٠  ٣٢

یؤثر 
العقاب 

دني الب
فقط في 
تسرب 
  التالمیذ

  نعم  ٠,٦٩  ٢,٥٢  ١,٥١  ١٠,٩  ٧  ٢٦,٦  ١٧  ٦٢,٥  ٤٠

ال عالقة 
للعقاب 
المدرسي 
بتسرب 
  التالمیذ

  ال  ٠,٥٣  ١,٢٥  ٠,٢٥  ٧٩,٧  ٥١  ١٥,٦  ١٠  ٤,٧  ٣

المحور 
  الثاني

  أحیانا  ٠,٣٣                

بیرة أن  بنسبة كیجدونللمحور الثاني أن المعلمین والمعلمات ) ٧(ویتضح من الجدول رقم 
) ٣،٢،١( وجاءت الفقرات .ًالعقاب یؤثر تأثیرا كبیر في تسرب الطلبة، وال سیما العقاب البدني

الوسط (حسب الوزن المئوي ) األهمیة(كانت قلیلة الحدة ) ٤(بینما الفقرة ) األهمیة(عالیة الحدة 
  .والتي تؤكد بأنه هناك عالقة بین العقاب والتسرب المدرسي ) المرجح
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  النوع)٨(جدول رقم 
  النسبة  العدد  النوع
  %٩٦  ٤٨  ذكر
  %٤  ٢  أنثى

  %١٠٠  ٥٠  المجموع
% ٤من أفراد العینة من الذكور، ونسبة % ٩٦ أعاله أن نسبة  فيوبالنظر إلى الجدولنجد     

 ارتفاع نسبة الذكور المتسربین لطبیعة المجتمع العراقي والذي ان الباحث من اإلناث، ویعزيفحسب
وبطبیعة األنثى ال یتیح مجاال لمعاقبة اإلناث بأسلوب عنیف أو معاقبتهم بالمثل بالنسبة للذكور، 

  .ٕإلى الحركة واحداث الشغب مما یعرضها للعقاب مقارنة بأقرانها من الذكور وعدم میلها
  السن)٩(جدول رقم 

  النسبة  العدد  السن
  %٠  ٠   سنة٧- ٦
  %١٢  ٦   سنة٩- ٨
  %٨٨  ٤٤   سنة١١-١٠

  %١٠٠  ٥٠  المجموع
 أعاله ارتفاع نسبة أفراد العینة المتسربین في سن العاشرة والحادیة عشر  فيویظهر من الجدول    

لعینة، من أفراد ا% ٨٨ في الصفین الخامس والسادس االبتدائي والتي تشكل نسبة ترتفعبمعنى أنها 
، وتنعدم في الصفین فحسب% ١٢ تشكل نسبة المتسربین في الصفین الثالث والرابع نسبة في حین

األول والثاني االبتدائي، وقد یرجع ذلك إلى طبیعة الطفل النفسیة في تلك المرحلة التي تشكل 
  .نهمرحلة الطفولة المتأخرة وتكوین شخصیته ورفضه الخضوع لإلهانة أو التجریح أمام أقرا

  تحلیل البیانات الخاصة باألسئلة الموجهة للتالمیذ-ب
  أسئلة المقابلة)١٠(جدول رقم 

  النسبة  النتیجة
  السؤال

  ال  احیانا  نعم
  مجموعال

الوزن 
  ال  احیانا  نعم  المئوي

  %٢٦  %٢٠  %٥٤  ١.٢٨  ٥٠  ١٣  ١٠  ٢٧عقاب  هل
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  النسبة  النتیجة
  السؤال

  ال  احیانا  نعم
  مجموعال

الوزن 
  ال  احیانا  نعم  المئوي

المعلمین لك 
سبب في تسربك 

  المدرسي؟
هل تكره 
  المدرسة؟

٣٢  %٢٨  %٤٠  ١.٠٨ ٥٠  ١٦  ١٤  ٢٠%  

هل تخاف من 
  زمالئك؟

٥٤  %١٦  %٣٠  ٠.٧٦ ٥٠  ٢٧  ٨  ١٥%  

هل یقوم 
المعلمون 

بتوبیخك أمام 
  زمالئك؟

٢٦  %١٦  %٥٨   ١.٣٢ ٥٠  ١٣  ٨  ٢٩%  

هل یقوم 
المعلمون 

  بضربك بشدة؟

٢٦  %١٤  %٦٠  ١.٣٤ ٥٠  ١٣  ٧  ٣٠%  

هل تشعر أن 
المدرسة لیست 
مكانا مناسبا 

  لك؟

٨  %١٦  %٧٦  ١.٦٨ ٥٠  ٤  ٨  ٣٨%  

هل یقوم 
زمالؤك 

بالسخریة منك 
بسبب عقاب 
  المعلم لك؟

١٨  %٢٢  %٦٠  ١.٤٢ ٥٠  ٩  ١١  ٣٠%  

 من المدرسة ترتفع بشكل ملحوظ كلما التالمیذ أعاله أن نسبة نفور  فيیظهر من الجدول
 من %٥٤ة تعرضوا للعقاب الشدید أو اإلهانة والتجریح بشكل قاس أمام زمالئهم، فتشیر نسب

 من المبحوثین كرههم للمدرسة، وتشیر %٤٠خوفهم من معلمیهم، كما تشیر نسبة المبحوثین 
بشدة ٕ من المبحوثین أن خوفهم جاء نتیجة توبیخهم واهانتهم أمام زمالئهم، و ضربهم %٥٨نسبة

 بأن المبحوثین یتعرضون لالستهزاء والسخریة من زمالئهم بسبب عقاب معلمیهم لهم، %٦٠تشیر و
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 من %٧٦م بأن المدرسة مكان غیر مناسب لهم وهو ما تشیر إلیه نسبة  أدى إلى شعورهمما
متوسطة الحدة ) ٣،٢(بینما ) األهمیة(عالیة الحدة ) ٧،٦،٥،٤،١( وكانت الفقرات .المبحوثین

  ) .الوسط المرجح(بحسب الوزن المئوي) األهمیة(
 
 
ل ملحـوظ كلمـا تعرضـوا للعقـاب الـشدید أو اإلهانـة والتجـریح بـشكل بشكنسبة نفور التالمیذ ترتفع  - ١

 . وتسربهم لهذا السببمن معلمیهم  خوفهكبیرة من المتسربینقاس أمام زمالئهم، فتشیر نسبة 
 مــن المــدارس ویزیــد مــن التالمیــذ العقــاب البــدني أو اللفظــي أو النفــسي الجــارح  إلــى نفــور یــؤدي - ٢

 .مشكلة التسرب المدرسي
 .ٕ للتعلیم واحداث اضطرابات نفسیة جسیمة لهمالتالمیذلعقاب البدني إلى كره یؤدي ا - ٣
 مثــل  مــنیلجــأ المعلــم للعقــاب المفــرط نتیجــة لــضعف تدریبــه علــى األســالیب التربویــة الــصحیحة - ٤

 .الحرمان أو العقاب الكتابي
 هنـــاك عوامـــل أخـــرى مـــؤثرة بـــشكل رئـــیس فـــي التـــسرب المدرســـیمن أهمهـــا التفكـــك األســـري وكثـــرة - ٥

الخالفات بین الوالـدین أو الطـالق، ممـا یـدفع الطفـل فـي هـذه المرحلـة الحرجـة إلـى عـدم الـشعور 
 .باألمن واالستقرار النفسي و یؤثر على تحصیله الدراسي أو على سلوكه ویدفعه للتسرب

ًیـشكل الـوعي المجتمعـي جــزءا كبیـرا مـن حــل مـشكلة العقـاب المدرســي المفـرط و مـشكلة التــسرب  - ٦ ً
 .لذا یقع على عاتق اإلعالم والمؤسسات التوعویة دورا كبیر في مكافحة هذه الظاهرةالمدرسي، 

عـدم مالءمـة الــصف الدراسـي مــع عـدد التالمیـذ ممــا یـؤدي إلــى ازدحـام الـصفوف ومــن ثـم تعــذر  - ٧
المعلم في تقویم سلوكهم بشكل سلیم وبالتالي تعرضهم لعقاب مفرط أو مبـالغ فیـه ممـا یـؤدي إلـى 

 .تسربهم المدرسي
ضــعف العالقــة بــین البیــت والمدرســة عامــل رئــیس فــي عــدم إدراك وتفهــم مــشاكل التالمیــذ مبكــرا  - ٨

 .ومن ثم عدم القدرة على معالجة المشكالت التي تواجههم قبل تفاقمها
یجـــب أن یكـــون العقـــاب المنـــضبط البـــدني أو اللفظـــي المحـــدد آخـــر مرحلـــة یلجـــأ إلیهـــا المعلـــم،  - ٩

 .ا أداة العقاب وموعده وقدرهللتذكیر فحسب بضوابط محددة منه
  تـــؤثر البیئـــة المدرســـیة إن لـــم تكـــن مهیـــأة بـــشكل جیـــد مـــن ناحیـــة الكثافـــة الطالبیـــة  -١٠

أو األبنیــة المدرســیة أو النظــام المدرســي أو عــدد المعلمــین أو المــشرفین التربــویین واألخــصائیین 
لیب عقــاب غیــر االجتمــاعیین، علــى المعلــم أیــضا بــشكل كبیــر ممــا قــد یدفعــه إلــى اســتخدام أســا

  .مهنیة أو غیر منضبطة في بعض الحاالت
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تالمیــــذ ، ومــــساعدة المعلــــم لل)البــــدني واللفظــــي والنفــــسي(  بالمدرســــة  كلهــــاأنواعــــهبمنــــع العقــــاب  - ١

 .لمعالجة ضعفهم
تــدریب المعلمــین علــى أســالیب تربویــة حدیثــة تمكــنهم مــن جــذب انتبــاه التالمیــذ وضــبط ســلوكهم  - ٢

 .الف، مما یقلل من ظاهرة العقاب عموماالمخ
داخـل هم  والعدالـة فـي التعامـل وعـدم التمییـز بیـنالتالمیـذ،تفعیل دور المرشد التربوي في مـساعدة  - ٣

 .المدرسة
ضــرورة تقویــة العالقــة بــین البیــت والمدرســة لحــل مــشكالت التلمیــذ النفــسیة واالجتماعیــة التــي قــد  - ٤

اختــصاصیین نفــسیین واجتمــاعیین بالمــدارس مــن ألجــل تكــون ســببا رئیــسا فــي المــشكلة، وتعیــین 
 .هذا الدور

 . وتنوع األسالیب التعلیمیة في نشاطات یحبونهاالتالمیذإشراك  - ٥
ضـــرورة معالجـــة الوضـــع البیئـــي للمـــدارس ألنـــه وضـــع هـــش وصـــعب، فـــال تتـــوفر فـــي المـــدارس  - ٦

اطات الالصـفیة ساحات للعـب أو مـساحات إلجـراء الفعالیـات واألنـشطة والقاعـات الخاصـة بالنـش
 ســــوء توزیعهــــا وأماكنهــــا الجغرافیــــة وازدحــــام فــــضال عــــنمثــــل المكتبــــات والمختبــــرات والمــــسارح، 

  .للتلمیذصفوفها وعدم احتواء الصفوف على بیئة صحیة 
 

 التشخیص والمعالجة، وزارة التربیة والتعلیم، بغداد، –التسرب في التعلیم االبتدائي : أحمد خلف صالح )١(
٤٧:،١٩٨٩. 

 األسباب واآلثار والمعالجات، الحوار المتمدن، –ظاهرة التسرب المدرسي في التعلیم االبتدائي : عامر صالح )٢(
 .٢/١٠/٢٠٠٩ في ٢٧٨٧العدد 

، ١عناصر إدارة الفصل والتحصیل الدراسي، مكتبة المعارف، ط: أحمد إبراهیم أحمد، السید شحاته )٣(
 .٢٩:، ٢٠٠٠القاهرة، 

 .٣٠:عناصر إدارة الفصل والتحصیل الدراسي، المرجع السابق،: السید شحاتهأحمد إبراهیم أحمد،  )٤(
 .١٢٦-١٢٣: ، ٢٠١١قضایا تربویة معاصرة، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، القاهرة، : أیمن یس )٥(
محمد أیوب، دار الكتاب الجامعي، : اإلدارة الصفیة وخلق مجتمع من المتعلمین، ترجمة: باربرا الریفي )٦(

 .٤٦ -٤٤:، ٢٠٠٥ ، القاهرة،١ط
(7) Linda shildler: Teacher sanctioned violence, childhood Education, 

spring,2001, p167. 
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(8) Bryan Gerk, Roberta Obiala, Amy Simmons (Improving Elementary 
Student Behavior Through The use of Positive reinforcement and 
Discipline Strategies), Saint Xavier University, May 1997, p. 163. 

، ١االضطرابات السلوكیة واالنفعالیة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط: أحمد یحیى خولة )٩(
 .١٨١: ، ٢٠٠٠عمان، 

، ١٩٩٧، ١سیكولوجیة الطفولة والمراهقة، دار النهضة العربیة، بیروت، ط: عبد الرحمن العیسوي )١٠(
 :٣٧. 

، األردن، ٢إدارة الصفوف وتنظیمها، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع، ط: محمد خمیس أبو نمرة )١١(
٦٣:، ٢٠٠٦. 

الخصائص االجتماعیة للمتسربین دراسیا، جامعة نایف للعلوم : سعد بن محمد علي الهمیم )١٢(
 .٣١: ، ٢٠١٠األمنیة، رسالة ماجستیر، الریاض، 

(13) Kelly Rae Victor, (Identifying Effective Behavior Management in the Early 
Childhood Classroom), Cedarville Universi, 2005, p. 142. 

 مطبعة والبادیة، المدینة في میدانیة نظریة دراسة الدراسي، التخلف غریب، الكریم عبد )١٤(
 .١٨:، ١٩٩١ البیضاء، الدار للنشر، إفریقیا

(15) Kendall, w.l, statistics of education in developing countries, Paris، 
UNICCO, 1986, p.317. 

، ١ط مشكلة التسرب في المدرسة االبتدائیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،: علي رسالن )١٦(
 .٥٦- ٥٠: ، ١٩٧٣القاهرة، 

 شركة العربي، العالم في الدراسیة الفرص سوسیولوجیا االجتماعي، الالتجانس :األمین عدنان )١٧(
 .١١٦: ، ١٩٩٣ بیروت، المطبوعات،

 والتوزیع، للنشر الغرب دار الثانیة، الطبعة عالجه، وطرق الدراسي التأخر :مصطفي منصوري )١٨(
 .٣٤: ، ٢٠٠٥ الجزائر،

 .٦٢: ، ٢٠٠٤ ،بیروت،١الفكر،ط  دار المدرسیة، والعالقات المراهق :أوزي أحمد )١٩(
 .٣٣: ، ١٩٩٨ بیروت، للعلوم، العربیة الدار المجتمع، أمراض :ودیع جلیل شكور )٢٠(
 للمالیین، العلم دار ومستقبلها، ومشكلتها حاضرها العربیة، البالد في التربیة :الدائم عبد اهللا عبد )٢١(

 .٥٦: ، ١٩٧٦ ،٨ط
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  الخبراء*
   الجامعة المستنصریة –ریسان عزیز داخل /  أستاذ دكتور- ١    
   جامعة تكریت–عبداهللا صالح الجبوري /  أستاذ مساعد دكتور -٢     
   جامعة الموصل–هاني سعید الرشیدي / اذ مساعد دكتور  أست -٣     

من تخرج من المعاهد والكلیات الغیر تربویة أي المعاهد و ) المعلمة(وهو المعلم : االكادیمي*) * (
  )كلیة االداب، العلوم، اإلدارة واالقتصاد، المعاهد اإلداریة والفنیة(الكلیات الساندة من مثل 

  :المصادر
  :ربیة  الكتب الع-اوال

 المعــارف، مكتبــة الدراســي، والتحــصیل الفــصل إدارة عناصــر: شــحاته الــسید أحمــد، إبــراهیم أحمــد .١
  .٢٠٠٠ القاهرة، ،١ط

 والتعلیم، التربیة وزارة والمعالجة، التشخیص – االبتدائي التعلیم في التسرب: صالح خلف أحمد .٢
 .١٩٨٩ بغداد،

  .٢٠٠٤ ،،بیروت١،ط للفكر انلبن دار المدرسیة، والعالقات المراهق أوزي، أحمد .٣
 ،١ط والتوزیع، والنشر للطباعة الفكر دار واالنفعالیة، السلوكیة االضطرابات خولة، یحیى أحمد .٤

  .٢٠٠٠ عمان،
 .٢٠١١ القاهرة، والتوزیع، للنشر طیبة مؤسسة معاصرة، تربویة قضایا: یس أیمن .٥
 الكتاب دار أیوب، محمد: مةترج المتعلمین، من مجتمع وخلق الصفیة اإلدارة: الریفي باربرا .٦
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  :لمالحقا
  )١(ملحق 

 )ومعلماتمعلمون (االستبیان الموجھ للمربین 
  ..  عزیزي المربي الفاضل

ذا اال ئلة ھ ن أس ة ع ك التكرم باإلجاب ة والمخصص   نرجو من ذي غرضھ الدراسة العلمی تبیان ال س
ا  ي مجتمعن لحصر و تقصي عوامل ذات أبعاد متعددة لھا صلة بظاھرة التسرب المدرسي المتفشیة ف

اونكم وتجاوبكم،التربوي م حسن تع ستخدم  ونشكر لك ن ت تبانة ل ذه االس م أن ھ ع العل لغرض إال ، م
  .المناسبفي المكان ) (وضع إشارة  أرجو ،فحسبالدراسة 

  تربوي    جامعي    ذكر  
  النوع

  أنثى  
المؤھل 
  فوق جامعي    العلمي

المؤھل 
  أكادیمي    التربوي

 عدد سنوات الخبرة
   سنة١٥أكثر من      سنوات١٥-١١     سنوات١٠-٦     سنوات٥-١  
 
 أحیانا ال نعم ما نوع العقاب الذي تفضل استخدامھ مع الطالب المخطئ؟ 

    عتاب بنظرة أكتفي ١

    عابرة بإیماءة أشیر ٢

    الكف منه أطلب ٣

    بالتوبیخ أبادر ٤

    بضربه أقوم ٥

    زمالئه أمام به أشهر ٦

    مكتبي في لنصحه أدعوه ٧

  
 أحیانا ال نعم ما ھو أثر العقاب في تسرب الطلبة من وجھة نظرك؟ 

     الطلبة تسرب في النفسي العقاب یؤثر ١

    الطلبة تسرب في فظيالل العقاب یؤثر ٢

    الطلبة تسرب في فقط البدني العقاب یؤثر ٣

     ال یؤثر العقاب المدرسي في تسرب الطلبة  ٤

 :  مناسبة لعالج ھذه المشكلة المتفشیة في وسطنا التربويتجدھا نرجو منك أن تتفضل بإفادتنا بحلول و -
- ............................................................................................................... 
- ............................................................................................................... 

 .حسن التعاون والتجاوبك على نشكر
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  )٢(ملحق 
  االستبیان الموجه للتالمیذ

  ..أخي العزیز
ین یــدیك اســتبیان موجــه لمعرفــة بعــض المعلومــات التــي تتعلــق بأســباب التــسرب المدرســي، و العقــاب الــذي بــ

نرجــو منــك أن تــسمع جیــدا الــسؤال وتفهــم . كـان ســببا فــي تركــك المدرســة أو تغیبــك أو انقطاعــك عنهــا لفتــرات
الســتبیان موجــه للبحـــث العبــارة جیــدا وتخبرنــي ألشــیر إلــى إجابتــك فــي المكــان المناســب مــع العلــم أن هــذا ا

  .العلمي فحسب
  ذكر  

  النوع  
  أنثى  

  : ..........................السن: ...................... الصف الدراسي 
 ال نعم ؟ما نوع العقاب الذي تفضل استخدامه مع التلمیذ المخطئ

   عقاب المعلمین لك سبب في تسربك المدرسي؟ هل ١

   المدرسة؟ تكره هل ٢

   زمالئك؟ من تخاف هل ٣

   زمالئك؟ أمام بتوبیخك المعلمون یقوم هل ٤

   بشدة؟ بضربك المعلمون یقوم هل ٥

   لك؟ مناسبا مكانا لیست المدرسة أن تشعر هل ٦

   لك؟ المعلم عقاب بسبب منك بالسخریة زمالؤك یقوم هل ٧

  
  : سة المدرعن نرجو منك ذكر السبب الحقیقي الذي دفعك إلى تخلیك

- ...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

  ؟ ومعلماتھاما الذي تتمنى وجوده في معلمین المدرسة
- ...............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  
  ؟لدیكما الذي تتمنى وجوده في المدرسة لكي تكون محببة 

- ...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
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  تاریخ استالم البحث

 ٢٠١٩/ ٣  / ٧ 
  تاریخ قبول النشر

٢٣/٦/٢٠١٩ 
 

 
من )م١١٩٩/هــ٥٩٦ت( للعماد االصفهاني) ر وجریدة العصرخریدة القص( یعد كتاب  

الكتب التاریخیة المهمة التي ضمت الشعراء بعد المئة الخامسة ومنهم التراجم الموصلیة، وكان 
عددهم ثمان وثالثین ترجمة، وقد تنوعت الوظائف والمهن التي كانوا یمارسونها، اذ كان یجمعهم 

التي تمیزت ببیان حجمها .ي جانبا من السیرة الشخصیة لتراجمهقول الشعر، وذكر العماد االصفهان
وحجم االبیات الشعریة ألسباب عدیدة، وتنوعت االغراض الشعریة، فضال عن میزات اخرى 

وتنوعت الموارد التي اعتمد علیها، وجاءت الروایات الشفویة بالمرتبة االولى، في حین بدت .عدیدة
  .یةالمصادر المكتوبة بالمرتبة الثان

Mosulians biographies in a book (Kharidat al-Kasr wa-jaridat al-
asr)by Imad al-Din al-Asfahani(1199 A.D/596 A.H) 

Asst. Prof. Dr.Huda Yaseen  Yousif al-dabbagh 
Mosul studies center  

A book (Kharidat al-kasr  wa-jaridat  al- asr)by Imad al- Din-
Asfahani  (1199 A.D/596 A.H) is one of the important  historical  books 
that  included  the poets after fifth A.H century and contained  Mosulians  
biographies. It was thirty eight.The  poets careers  and jobs varied  but 
poetry brought them together.Imad  al-Asfahani  mentioned  part of his 
personal  biography. distinguished this biographies  with  its size and a size 
of the poetic verses ,the  poetic  purposes and resources  were varied  and 
many other  features in this book the  writer  relied  on oral narratives 
mainly and written sources secondly. 

 
                                         

 .استاذ مساعد، قسم الدراسات االدبیة والتوثیق، مركز دراسات الموصل، جامعة الموصل *



  )م١١٩٩/ هــ٥٩٦(للعماد االصفهاني )خریدة القصر وجریدة العصر(تراجم موصلیة ومنهجیة عرضها في كتاب
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من بین المؤرخین الذین  )م١١٩٩/هــ٥٩٦ت(  یعد المؤرخ واالدیب عماد الدین االصفهاني  

كانت لهم بصمتهم الخاصة في مجالي التاریخ واالدب، في العصرین الزنكي واالیوبي، اذ كان 
ًفقیها شافعي المذهب ومؤرخا وادیبا وشاعرا، له ً ً  الترسل الملیح والكتابة البلیغة، ونشأ في اسرة ً

اشتهرت بتولي افرادها وظائف مهمة في عهد الدولة السلجوقیة، وحظي بمكانة مهمة ومتمیزة عند 
- ١١٧١/هــ٥٨٩- ٥٦٧(وصالح الدین االیوبي) م١١٧٣-١١٤٦/هــ٥٦٩-٥٤١(نور الدین زنكي

) خریدة القصر وجریدة العصر(ها كتابه ًترك عدیدا من المؤلفات المهمة والقیمة، ومن). م١١٩٣
وقد ذكر في هذا الكتاب الشعراء الذین كانوا بعد المئة الخامسة الى سنة اثنتین وسبعین وخمسمئة،  

بغداد وما یتبعها من العراق وقد : وقسم العماد االصفهاني الكتاب الى أربعة أقسام، القسم االول
فضالء عراق العجم : والقسم الثاني. مقر الخالفة المكرمةقدمها ألنها مدینة السالم ودار السالم و

شعراء الشام والجزیرة : والقسم الثالث. وخراسان وغزنة واذربیجان وما وراء النهر بالد البر والبحر
وینقسم القسم . والموصل ودیار بكر، وختم القسم بشعراء الحجاز والیمن وصنعاء وزبید وعدن

ر واعمالها وصعیدها وأسوانها، والثاني البالد المغربیة واندلسها الى قسمین احدهما مص: الرابع
  .وقریبها وبعیدها ومهدیها  وقیروانها

ًووردت في الكتاب ایضا التراجم الموصلیة، اذ تكمن اهمیة الكتاب ایضا بانه لیس كتاب      
ریخیة تراجم خاص بالشخصیات التي كانت تروي الشعر فحسب، بل انه من بین المصادر التا

المهمة،اذ ذكر الجوانب السیاسیة والثقافیة واالدبیة في تلك الحقبة التاریخیة، فضال عن ذلك فقد 
كانت اغلب الشخصیات الموصلیة التي ذكرها العماد االصفهاني، شخصیات من رجال العلم 

لتراجم لذا جاءت الرغبة في دراسة ا. والدین والقضاء وأرباب الدولة، من شخصیات عصره المشهورة
وقد قسم . للعماد االصفهاني )خریدة القصر وجریدة العصر(الموصلیة ومنهجیة عرضها في كتاب 

: ًوثانیا. نبذة عن حیاته:العماد االصفهاني : ًهذا الموضوع الى عدد من المحاور التي تضمنت، اوال
 عرضها في التراجم الموصلیة ومنهجیة :وثالثا. مؤلفاته وكتابه خریدة القصر وجریدة العصر

  .          موارده: ًورابعا). خریدة القصر وجریدة العصر(كتاب
 

هو أبو عبد اهللا محمد بن صفي الدین ابي الفرج محمد بن نفیس الدین أبي الرجا حامد بن   
یز والمعروف باله، محمد بن عبد اهللا بن علي بن محمود بن هبة اهللا المعروف بابن اخي العز

، ونشأ في اسرة )١(م١١٢٥/ه٥١٩المعروف بعماد الدین الكاتب االصفهاني، ولد في اصفهان سنة 
اشتهرت بتولي افرادها وظائف مهمة في عهد الدولة السلجوقیة، فقد كان والده یتولى الدیوان، وكان 
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ته، الذي عن طریقه لقب ًعمه أحمد بن حامد بن محمد والمعروف بالعزیز مشهورا بین افراد اسر
ًالعماد االصفهاني بابن اخي العزیز الذي كان مقربا من السلطان السلجوقي محمود بن محمد بن 

ً،اما عمه االخر فهو، بهاء الدین الذي تولى منصبا مهما )م١١٣٠-١١١٧/هــ٥٢٥-٥١١(ملكشاه ً
خامسة عشر من عمره، وتفقه وقدم  العماد االصفهاني الى بغداد في سن ال. )٢(في الدولة السلجوقیة
وعاد الى اصفهان وهو في سن . على مذهب الشافعي، وسمع بها الحدیث)٣(بالمدرسة النظامیة

م  والتقى بعدید من ١١٥٦/هــ٥٥١الرابعة والعشرین من عمره، ثم سافر الى بغداد مع والده سنة 
ًببغداد، وعینه نائبا عنه في ) ٤(ثم اتصل بالوزیر یحیى بن هبیرة . الشیوخ الذین اخذ عنهم العلم

البصرة ثم في واسط، ولما توفي الوزیر بن هبیرة ساءت حاله واعتقل ألنابته عن الوزیر في واسط 
م، فقدمه قاضي دمشق ١١٦٦/ هـ٥٦٢وانتقل الى دمشق فوصلها سنة . والبصرة، ثم اطلق سراحه
اكم دمشق آنذاك، وعلت نور الدین زنكي، ح الى  )م١١٧٦/هــ٥٧٢ت( كمال الدین الشهرزوري

 ًمنزلته عند نور الدین، واصبح صاحب سیره، وسیره الى بغداد رسوال في أیام الخلیفة المستنجد باهللا
، ولما عاد فوض الیه تدریس المدرسة المعروفة به المدرسة )م١١٧٠-١١٦٠/هــ ٥٦٦- ٥٥٥(

وان االنشاء سنة ثم واله االشراف على دی. م١١٧١/هـ٥٦٧ في دمشق وذلك سنة) ٥(العمادیة
وتولى الملك الصالح اسماعیل  م، ولم یزل كذلك الى ان توفي نور الدین زنكي١١٧٢/ هـ٥٦٨
ً وكان صغیرا فأستولت علیه جماعة كانوا یكرهون العماد االصفهاني فضایقوه واخافوه الى ان ،مكانه

ًترك جمیع ماهو فیه وسافر الى بغداد ثم الموصل ومرض فیها مرضا شدیدا وعندما بلغه خروج  .)٦(ً
السلطان صالح الدین االیوبي من مصر ألخذ دمشق، عزم على العودة الى الشام فخرج من 

 )م١١٩٩/هـ٥٩٦ت( م ووصل الى دمشق واتصل بالقاضي الفاضل١١٧٤/هــ٥٧٠الموصل سنة
الذي توسط له عند السلطان صالح الدین والتقى به وانشده قصیدة من قصائده، والزم السلطان 

الح الدین وكان ینزل لنزوله، ویرحل لرحیله، ورافقه في حیاته ومعاركه، وعین في دیوان االنشاء ص
ًنائبا عن القاضي الفاضل، ثم أصبح كاتبا للسلطان  ومن المقربین منه، وصاحب سره، واعتمد  ً

ي، علیه، فكان یضاهي الوزراء في مكانته، واستمر كذلك حتى وفاة السلطان صالح الدین االیوب
م بدمشق ودفن بمقابر ١٢٠٠/هــ٥٩٦فالزم بیته واقبل على التصنیف والتألیف حتى وفاته سنة 

  .)٧(الصوفیة خارج باب النصر
 

ًصنف عماد الدین االصفهاني عدیدا من المصنفات والكتب في التاریخ واالدب والشعر 
سبع مجلدات، وهو مجموع تاریخ بدأ فیه بذكر نفسه ) مطبوع/برق الشاميال(ومن اهمها كتاب 



  )م١١٩٩/ هــ٥٩٦(للعماد االصفهاني )خریدة القصر وجریدة العصر(تراجم موصلیة ومنهجیة عرضها في كتاب
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وكیفیة انتقاله من العراق الى الشام، وما جرى له في خدمة السلطان نور الدین محمود، وكیفیة 
 وسبب تسمیته )٨(تعلقه بخدمة السلطان صالح الدین، وذكر شیئا من الفتوحات في بالد الشام

ألنه یشبه اوقاته في تلك ) البرق الشامي(وانما اسماه((... )٩(ر ابن خلكانبالبرق الشامي حسبما ذك
 الفتح القدسي في الفتح( وصنف كتاب)). االیام بالبرق الخاطف لطیبها وسرعة انقضائها

 جعله )السیل على الذیل( وكتاب). ١٠(في مجلدین یتضمن كیفیة فتح بیت المقدس )مطبوع/القسي
 نصرة الفترة وعصرة الفطرة في اخبار الدولة( و )١١(السمعانيالبن  )الذیل(ًذیال على 

 )زبدة النصرة ونخبة العصرة(اختصره الفتح بن علي البنداري في جزء سماه  )مطبوع/السلجوقیة
 ، وكتاب)١٣(في التاریخ )مطبوع/البستان(  وله كتاب)١٢()مطبوع/تواریخ ال سلجوق(ویعرف ب

. في التاریخ)١٥()خطفة البارق وعطفة الشارق( تاریخ، وكتابرسالة في ال )١٤()العتبى والعقبة(
  .)١٦(في اربع مجلدات) دیوان شعر(و )دیوان رسائل(وللعماد االصفهاني ایضا 

 الشعراء )١٧()مطبوع/ خریدة القصر وجریدة العصر( وذكر العماد االصفهاني في كتابه  
خمسمئة، وضم شعراء العراق والعجم الذین كانوا بعد المئة الخامسة الى سنة اثنتین وسبعین و

 الى شمول هذا )١٩(وقد اشار ابن خلكان .)١٨(والشام والجزیرة ومصر والمغرب وهو عشر مجلدات
وجریدة  خریدة القصر( وكتاب ...)).ًولم یترك احدا اال النادر الخامي((... :الكتاب بقوله

 علي الوراق الحظیريالبي المعالي سعد بن ) زینة الدهر( هو ذیل على كتاب)العصر
ت (للباخرزي ) دمیة القصر وعصر اهل القصر(ًالذي جعل كتابه ذیال على  )م١١٧٢/ه٥٦٨ت(

للثعالبي ) یتیمة الدهر( ًوجعل االخیر كتابه ذیال على كتاب) م١٠٧٤/هـــ٤٦٧
وهناك ثالثة أسباب دفعت العماد االصفهاني، الى تألیف الكتاب، السبب . )٢٠()م١٠٣٧/هــ٤٢٩ت(
أنه تأثر : والسبب الثاني. ُأنه أراد ان یجمع ما قیل في عصره من شعر ویحمیه من الضیاع: الولا

أن العماد أراد : والسبب الثالث واالخیر. ُبكتابي الباخرزي والثعالبي، فأراد أن یتابعهما فیما صنفاه
مع ما قاله الشعراء ان یكافئ الشعراء الذین مدحوا عمه العزیز بأن یخلد ذكراهم ویخلد عمه بأن یج

  .)٢١ (فیه
) خریدة القصر وجریدة العصر(وتمیز العماد االصفهاني  في سائر مؤلفاته ومنها كتابه 

بأسلوب االدب، وصنعة االنشاء لكثرة استعمال الصنعة البدیعیة ومنها السجع، ومما یذكر ان 
ثل بالمحسنات اللفظیة، اسلوب الكتابة في عصر العماد االصفهاني تمیز بغلبة الصنعة التي تتم

المتمثلة باستخدام ) م١١٩٩/ هــ٥٩٦نسبة للقاضي الفاضل ت ( وكانوا یقتدون بالطریقة الفاضلیة
الجناس والطباق والتوریة، واالقتباس واالكثار من السجع  وغریب اللغة، حتى اصبحت الكتابة في 
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قیق ومنهم القاضي الفاضل وأصبح الكتاب یفخرون بفنهم الد. كثیر من االحیان أشق من الشعر
وقد نقده المؤلفون المتقدمون .)٢٢(اذ اتسم اسلوبهما بالتكلف في كل ما یكتبان. والعماد االصفهاني

اال ان العماد في كتابه طویل النفس في ((... :الذي قال) ٢٤(ومنهم ابن شامة ،)٢٣(على اسلوبه هذا
  ...)). قائع عما سبق من القول وینسیهالسجع والوصف یمل الناظر فیه، ویذهل طالب معرفة الو

فضال عن شموله، بأنه لیس كتاب ) خریدة القصر وجریدة العصر( وتكمن أهمیة كتاب
تراجم خاص بالشخصیات التي كانت تروي الشعر، بل یمكن تصنیفه من بین المصادر التاریخیة 

 شخصیات عصره المهمة، اذ كانت معظم الشخصیات ومنها الشخصیات الموصلیة التي ذكرها،
ًالمشهورة، اذ یشیر احیانا الى الجوانب االخرى من حیاتهم فقد كانوا ممن ینتمون الى رجال العلم 
والدین والقضاة وارباب الدولة، والذي یجمع بینهم قول الشعر، وكان یذكر في بعض االحیان جانبا 

في مجال التاریخ او من سیرتهم الشخصیة وحیاتهم، ویعد الكتاب موسوعة قیمة للباحث سواء 
الشعر، وتبرز القیمة التاریخیة للكتاب ایضا ألن مؤلفه دون فیه معظم تراجمه عن الشخصیات 

  .الموصلیة بالسماع او المشاهدة ممن التقى بهم
 

في قسم شعراء ) خریدة القصر وجریدة العصر(ورد ذكر التراجم الموصلیة في كتاب   
الشام، باب ذكر محاسن جزیرة بني ربیعة ودیار بكر وما یجاورها من البالد، وذكر كلمة  
ًالموصل، عنوانا رئیسا في وسط الصفحة، ثم بدأ بذكر التراجم الخاصة بالموصل، وكان عددها  ً

 منازكرد لم تدخل في موضوع باستثناء ترجمة واحدة لشخصیة من. ثمان وثالثون ترجمة
  ).١(ینظر جدول رقم  .)٢٥(البحث

  )١(                                       جدول رقم 
            ترتیب التراجم في الجدول بحسب ورد ذكرهم عند العماد االصفهاني

خریدة القصر وجریدة  العمل االسم التسلسل
 الصفحة/ العصر

ومدرس الشافعیة / فقیه الموصلياحمد بن علي المشكهري  -١
 بحماة

 ٢٤٨     ص 

النقیب ضیاء الدین ابو طاهر زید بن  -٢
 محمد بن محمد بن عبد اهللا الحسیني

نقیب السادة العلویین 
بالموصل، وفي زمن 
العماد االصفهاني كان ابنه 

 نقیبها

   ٢٥٢-٢٤٩     ص
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علویین حاجب نقیب ال ابن الحاجب الموصلي علي بن أبي الجود -٣
 بالموصل

 ٢٥٣     ص

فقیه بالمدرسة النظامیة  النجم الموصلي -٤
 ببغداد

 ٢٥٤     ص

شرف الدولة ابو المكارم مسلم بن قریش  -٥
 ابن قرواش

 ٢٦٥-٢٥٥    ص امیر عقیلي

 ٢٦٨     ص معلم من الموصل ببغداد ابن نقیش -٦
 ٢٧٠- ٢٦٩  ص   )موظف(خدم بالبوازیج  العین نصر بن جامع)٢٦(جواحة -٧
الرئیس أبو الحسن علي بن مسهر  -٨

 الموصلي
 ٢٧٨-٢٧١    ص     شاعر

 ٢٩٤-٢٧٩    ص فقیه ومدرس بحمص المهذب ابن اسعد الموصلي -٩
 ٢٩٥    ص    شاعر أبو الفضل بن عطاف الموصلي الجزري -١٠
 ٢٩٦    ص    شاعر أبو طالب جعفر بن محمد بن عطاف -١١
ي بن دبیس النحوي أبو الحسن عل -١٢

 الموصلي
 ٢٩٨-٢٩٧ص   شاعر ونحوي

 ٣٠٠- ٢٩٩   ص    شاعر الرئیس علي بن االعرابي الموصلي -١٣
 ٣٠٤- ٣٠١   ص   ادیب وشاعر الشیخ مرزكة -١٤
 ٣٠٥    ص    شاعر البدیهي الموصلي -١٥
 ٣٠٧-٣٠٦    ص   بیع االبر أو الخیاطة )٢٧(نباتة االعور االبري -١٦
 ٣٢١-٣٠٨     ص قاضي، واعظ، عالم اضي المرتضىالق -١٧
ابو بكر محمد بن القاسم بن المظفر  -١٨

 الشهرزوري
 ٣٢٢     ص  قاضي

كمال الدین ابو الفضل محمد بن عبد اهللا  -١٩
 الشهرزوري

 ٣٢٧-٣٢٣     ص قاضي القضاة بالشام

ي واعظ، قاضي، كان یرو شمس الدین القاسم بن عبد اهللا الشهرزوري -٢٠
 الحدیث النبوي

 ٣٢٨     ص

محیي الدین ابو حامد محمد بن محمد بن  -٢١
 عبد اهللا الشهرزوري

 ٣٤٢-٣٢٩     ص فقیه/اقضى القضاة

تاج الدین یحیى بن عبد اهللا بن القاسم  -٢٢
 الشهرزوري

 ٣٤٢-٣٤٠    ص      شاعر

 ٣٤٤-٣٤٣    ص      شاعرضیاء الدین أبو الفضائل القاسم بن یحیى  -٢٣
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 بن عبد اهللا الشهرزوري
 ٣٤٥    ص      واعظ الشیخ ابو علي الحسن بن عمار الموصلي  -٢٤
 ٣٤٧- ٣٤٦   ص   خطیب السالمیة الفقیه الظهیر -٢٥
 ٣٤٧   ص      شاعر أبو محمد االعلم -٢٦
الرئیس أبو الحسن عیسى بن الفضل  -٢٧

 النصراني
 ٣٤٩   ص      شاعر

 عبد اهللا بن محمد بن شرف الدین أبو سعد -٢٨
 ابي عصرون

مفتي /قاضي قضاة الشام
/ فقیه شافعي/العراق والشام

 ومدرس بالموصل وحلب

 ٣٥٧- ٣٥١  ص

 ٣٥٨   ص شاعر الحسن بن شقاقا الموصلي -٢٩
  المكین بن االقفاص االعمى الموصلي -٣٠

 
 ٣٦٠- ٣٥٩   ص شاعر

 ٣٨٤- ٣٦١   ص شاعر، یتكسب من الشعر علم الدین الشاتاني -٣١
التاج البلطي النحوي أبو الفتح عثمان بن  -٣٢

 عیسى بن منصور
ویتردد الى الزبداني /  معلم

 للتعلیم وشاعر
 ٣٩١- ٣٨٥   ص

أبو عبد اهللا محمد بن علي بن البواب  -٣٣
 الموصلي النجار

 ٣٩٢   ص نجار/  معلم

 ٣٩٥- ٣٩٣   ص فقیة/  معلم بالهكاریة أبو العباس أحمد بن عیسى التیموري -٣٤
 ٣٩٦    ص    معلم أبو الحسن المعلم المعروف بنحیس -٣٥
یجبي اوقاف الجامع  بركات بن الحالوي الموصلي -٣٦

 النوري بالموصل
 ٣٩٦    ص

 التكسب من النسخ  منصور بن علي الحمامي -٣٧
 ّوالحمام والشعر

 ٣٩٧   ص

 ٣٩٨   ص   شاعر األمیر أبو الجیش -٣٨
  

اني تراجمه بذكر االسماء،اما باإلشارة الى االسم واللقب من مثل، أحمد بدأ العماد االصفه
، أو ذكر الكنیة واالسم واللقب من مثل، ابو طاهر زید بن محمد بن محمد )٢٨(بن علي المشكهري

ً، ویذكر اللقب والكنیة أحیانا او بالعكس من مثل، المهذب ابن اسعد )٢٩(بن عبد اهللا الحسیني
، ویشیر في أحیان أخرى الى اللقب من )٣١(و الحسن المعلم المعروف بنحیس، وأب)٣٠(الموصلي

 وقد یذكر الكنیة فحسب كما في ترجمة ابن )٣٣(،البدیهي الموصلي،)٣٢(مثل، النجم الموصلي
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ًویشیر العماد االصفهاني غالبا، الى الوظائف أو المهن التي كانت تمارسها تلك . )٣٤(نقیش
ًالوظائف أو المهن ارتبطت بالشخصیات التي ترجم لها اذ اعتمدت لقبا الشخصیات، ویبدو ان هذه 

الفقیه )٣٥(ورد في اسم المترجم له مثل قوله، الشیخ ابو علي الحسن بن عمار الموصلي الواعظ
ًوترد الوظیفة او المهنة أحیانا في سیاق الترجمة، وقد تنوعت تلك )٣٦(الظهیر خطیب السالمیة
 بین وظیفة اداریة، مثل القاضي، وقاضي القضاة، وقد ارتبطت هذه الوظائف والمهن ما بین

، وحاجب )٣٩(، وكذلك نقیب السادة العلویین)٣٨(، وبني عصرون)٣٧(الوظیفة بأفراد عائلة الشهرزوري
،أو ان یكون الشخص قد عمل في وظیفة اداریة في مكان من دون تحدید )٤٠(نقیب السادة العلویین

 الى انه )٤١(ثل جواحة العین نصر بن جامع، الذي أشار العماد االصفهانينوع هذه الوظیفة من م
  .خدم بالبوازیج

، وقد تكون الوظیفة دینیة من مثل )٤٢( وقد تكون الوظیفة تعلیمیة من مثل المدرس والمعلم
 وكانت المهن اما.)٤٦(، والمفتي، جبایة اوقاف الجامع بالموصل)٤٥(،والخطیب)٤٤(،والواعظ)٤٣(الفقیه

ویذكر . ، )٤٩(أو بیع االبر أو الخیاطة  ، )٤٨(ّأو من نسخ الكتب او من الحمام )٤٧(التكسب بالشعر
ان هناك شخصیة واحدة فحسب من الملوك واالمراء وهو شرف الدولة ابو المكارم مسلم بن قریش 

عدم ابن قرواش، وهناك تراجم موصلیة لم یذكر العماد االصفهاني وظائفهم او مهنهم، ویرجح 
  ).١(معرفته بها وذكرهم لمعرفتهم بالشعر فحسب، كما یتضح في الجدول رقم 

          وتتباین التراجم الموصلیة التي ذكرها العماد االصفهاني  في حجم التراجم بما في ذلك 
الشعر، ومما یذكر بروز عوامل عدیدة عوامل لها تأثیر في حجم التراجم من حیث التفصیل في 

تصار في البعض اآلخر، ومن ذلك ضعف أهمیة المترجم له، وقلة شهرته، وربما قلة بعضها واالخ
المعلومات عنه، أو قلة ما تیسر له من أخبار وأشعار ألصحابها ففي هذه الحالة تكون تراجمه 
مختصرة ومقتضبة، وأكتفى العماد األصفهاني أحیانًأ بذكر االسم فحسب ومن ثم االبیات الشعریة، 

، والشیخ ابو علي الحسن بن عمار )٥٠(مة ابو الفضل بن عطاف الموصلي الجزريكما في ترج
، وجاءت )٥٣(، وابي محمد االعلم)٥٢(، وقد تكون بسطرین من مثل ترجمة ابي الجیش)٥١(الموصلي

ًقسم من التراجم بنصف صفحة، او بصفحة واحدة أو بصفحتین، ومن ذلك مثال ترجمة، أحمد بن 
، والنجم )٥٥(، وابن الحاجب الموصلي علي بن ابي الجود)٥٤(يعلي المشكهري الموصل

وقد تكون المادة غزیرة لدیه عن بعض التراجم الموصلیة، وربما كانت شهرة المترجم .  )٥٦(الموصلي
له، وعلو مكانته في مجتمعه دافعا إلعطاء ترجمة مفصلة عنه، والسیما من كان العماد االصفهاني 

، )٥٧(ثل محیي الدین ابو حامد محمد بن محمد بن عبد اهللا الشهرزوريعلى اتصال ومعرفة بهم م
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والتاج ،  )٥٩(وعلم الدین الشاتاني،  )٥٨(وشرف الدین أبو سعد عبد اهللا بن محمد بن أبي عصرون
   .)٦٠(البلطي

ونلحظ ان العماد االصفهاني في خالل حدیثه عن بعض التراجم الموصلیة، یسلط الضوء  
اجم على جانب من حیاته الشخصیة، أو الحیاة الشخصیة لتراجمه السیما العلمیة في بعض تلك التر

والثقافیة والسیما منّ كان على معرفة شخصیة بهم، ولهم مكانة مهمة في المجتمع آنذاك، ویذكر 
ومن ذلك على سبیل . ًاحیانا االماكن والسنوات للقائه بتلك الشخصیات مما له قیمة تاریخیة كبیرة

، أشار الى لقائه به في  )٦١(ولیس الحصر، في حدیثه عن نقیب العلویین ضیاء الدینالمثال 
، وذكر العماد )م١١٦٣-١١٢٧/هــ٥٩٩- ٥٢١( الموصل بحضرة الوزیر الجواد جمال الدین محمد

االصفهاني مكانته المهمة لدى هذا الوزیر، وكان یتكلم معه في المسائل الشرعیة، ویباحث العلماء 
ویكرم هذا الوزیر العماد االصفهاني لعالقته بوالده وبعمه، ولما كان یجده في العماد بین یدیه، 

االصفهاني النجابة، ثم ذكر العماد االصفهاني القاؤه للشعر بحضرة الوزیر، ونقیب العلویین ضیاء 
وفي حدیثه عن المهذب بن اسعد . الدین الذي اعجب به، ثم ذكر عودته من الموصل الى بغداد

، ذكر العماد االصفهاني لقاؤه بمهذب بن اسعد الموصلي في حمص، ولقاؤه بالملك )٦٢(صليالمو
م، وبینّ سعادته باللقاء الذي جمع ١١٦٧/هــ٥٦٣العادل نور الدین زنكي وصحبته له وذلك سنة 

،  )٦٣(وترجمته لمحیي الدین أبو حامد الشهرزوري. بینه وبین مهذب الدین، وأسمعه من شعره
عماد االصفهاني ان االخیر كان قرینه، وفي سنه، وان مولد أبو حامد الشهرزوري سنة ویذكر ال

ُ، وهي سنة مولده، وانهما طلبا العلم من المكان نفسه، والتقیا بالمدرسة النظامیة  م١١٢٥/ هــ٥١٩
/ هــ٥٣٩ت(، وكانا شریكین في الفقه وكان شیخهم ابن الرزاز م١١٤١/هــ٥٣٦ببغداد سنة 

عتز بهم، ثم فرق بینهم الدهر، الى ان التقى به العماد االصفهاني مرة اخرى في الحج ی) م١١٤٤
م في الشام، ١١٦٦/ هــ٥٦٢، فكان له االخ والمعین، وكان لقاؤهم االخر سنة م١١٥٣/هــ٥٤٨سنة 

وكان العماد االصفهاني في خدمة نور الدین الى ان توفي االخیر، وكان أبو حامد الشهرزوري هو 
ًضي آنذاك، وعند وفاة نور الدین زنكي، بقي العماد االصفهاني ومحیي الدین الشهرزوري شهرا القا

 أشار العماد االصفهاني الى لقائه به في )٦٤(وفي ترجمة شرف الدین بن أبي عصرون. بحلب
، ومن ثم )٦٥(ً، وكان شرف الدین آنذاك مدرسا بالمدرسة االتابكیة م١١٤٧/ هــ٥٤٢الموصل سنة 

، وذكر المنصب الذي )٦٦(م وهو مدرس بالمدرسة النوریة١١٦٦/هــ٥٦٢ى به في بالشام سنة التق
، وأشار العماد  أسنده نور الدین  زنكي لشرف الدین بن أبي عصرون  وهو امور الشرع واالفتاء

االصفهاني الى اسناد نور الدین زنكي منصب كتابة االنشاء له، فصحب شرف الدین بن عصرون 
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م وكان ذلك وقت الشتاء، ووضح قرأءته لعدد من ١١٦٧/هــ٥٦٣لى حلب وذلك سنة وتوجها ا
  .)٦٧(مصنفات شرف الدین بن ابي عصرون الفقهیة والمذهبیة التي أفاد منها

ً ومن االمثلة االخرى التي ذكر العماد االصفهاني فیها جانبا من الحیاة الشخصیة لتراجمه 
الذي رحل الى خراسان في شبابه وحصل .)٦٨(لشهرزوريالموصلیة، ابو بكر محمد بن القاسم ا

العلم، ثم عاد وولي القضاء بعدة بلدان من بالد الشام والجزیرة وكان یروي الحدیث النبوي، ویسمع 
الى .)٦٩(وأشار في ترجمته لعلم الدین الشاتاني. م١١٤٣/ هــ٥٣٨الخبر المروي، توفي ببغداد سنة 
ومدحه وأشاد به وذكر كرمه وسخاءه، واكرامه للشعراء الذین كانوا الوزیر جمال الدین االصفهاني، 

یقصدونه لمدحه، السیما من الموصل، وكان یجزل لهم العطاء ومنهم العلم الشاتاني، وعندما نكب 
هذا الوزیر، اصاب الناس السیما الشعراء منهم الحزن الشدید، فرحل العلم الشاتاني من الموصل 

 ًآنذاك نور الدین زنكي فأكرمه، واتخذ من دمشق مقرا له وتحسنت احواله،الى دمشق وكان الحاكم 
ًثم تحدث عن عالقته بصالح الدین االیوبي واكرامه له، ومما قاله عن العلم الشاتاني ایضا انه 
ًحصل على اجازة في الفقه من بغداد، واشاد به وبشعره، ثم ذكر توجهه من الموصل سفیرا الى دار 

رات، وأقبل علیه الوزیر ابن هبیرة لشغفه بمن هم امثاله، وذكر العلم الشاتاني لعماد الخالفة عدة م
كتبها الیهم من دمشق، ثم تحدث بعد ذلك  بالموصل الى اوالده یتشوق الدین االصفهاني قصیدة

 الذي كان على خزانة نور الدین زنكي، واسهب العماد االصفهاني في ذم هذا )٧٠(عن ابن العجمي
ًوذم اخالقه، وذكر انه كان سببا في افساد شأن علم الدین الشاتاني، وسعى في قطع الشخص 

م وكان العماد ١١٧٦/ هــ٥٧٢دیوانه، ثم ذكر هجرة العلم الشاتاني الى مصر ووصل الیها سنة 
وذكر العماد االصفهاني أصل تاج الدین  .)٧١(االصفهاني بها فأنعم علیه الملك الناصر واكرمه

، وسنة مولده ورحلته، واقامته وعمله، ثم تعیین الملك الناصر له على جامع مصر، )٧٢(البلطي
م،ثم أشار الى ١١٧٦/هــ٥٧٢وذكر العماد االصفهاني لقاءه به في دمشق ومصر وذلك سنة 

   .عالقته القویة بالقاضي الفاضل وله شعر في مدحه
الى ان التراجم الموصلیة التي ًاما فیما یتعلق بالتراجم الموصلیة والشعر فقد أشرنا آنفا 

اوردها العماد االصفهاني كانت لشخصیات من االختصاصات المختلفة اال ان الجامع بینها كان 
ًوكان من بین التراجم أفراد من أسرة واحدة عرفوا بقول الشعر، فضال عن تمیزهم في . قول الشعر

تي ذكر العماد االصفهاني سبع المجال االداري والدیني والعلمي، ومنهم أسرة الشهرزوري ال
وذكر العماد االصفهاني في تراجمه ). ١(شخصیات منهم عرفت بقول الشعر، ینظر الجدول رقم 

ًعینات من شعرهم، سواء كان كثیرا أو قلیال مما یشیر الى ان شخصیات ذلك العصر كانوا  ً
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ب والشعر بأغراضه المختلفة، یمتلكون المعرفة االدبیة والشعریة، وان تلك الفترة كانت زاخرة باألد
  .وكانت أغلب الشخصیات باختصاصاتهم المختلفة یحسنون قول الشعر

 ویبدو تباین في عدد االبیات الشعریة التي ترد في الترجمة الواحدة، اذ خص العماد 
، وابي الحسن )٧٣(االصفهاني بعض التراجم ببیت واحد من الشعر كما في ترجمة ابي الجیش

له العماد االصفهاني ببیتین من الشعر، وذكر لبركات بن  ، اذ ذكر)٧٤(سالمعروف بنحی
الموصلي ثالثة ابیات من الشعر، وكذلك الحال بالنسبة لمنصور بن علي  )٧٥(الحالوي
ّالحمامي
، في حین نجد في تراجم اخرى ذكر العماد االصفهاني صفحات من شعرهم من مثل )٧٦(

. )٧٩(والعلم الشاتاني )٧٨(ومحیي الدین ابو حامد الشهرزوري )٧٧(كمال الدین ابو الفضل الشهرزوري
ویعود سبب االختالف في عدد االبیات الشعریة التي اوردها العماد االصفهاني للتراجم الموصلیة، 
ًیعود فضال عن االسباب التي ذكرناها في تباین حجم الترجمة، وعدم أمتالك العماد االصفهاني 

ًلمترجم له، ومن ذلك مثال ما ذكره في قصیدة تنسب ألبي الحسن علي معلومات وافیة عن شعر ا
أو . )٨٠ ())ولم یقع الي منها غیر هذه االبیات المخصوصة باإلثبات:((...بن مسهر الموصلي 

ًأنتقى العماد االصفهاني االبیات الشعریة الجیدة أو أختار منها ما یجده مناسبا، ففي ذكره لقصائد 
ُوانشدني له شعرا كثیرا لم اثبت منه اال ما أوردته: ((وري قالمحیي الدین الشهرز ً ویقول  .)٨١ (...))ً

فأجابني ...ُفكتبت الیه قصیدة طویلة منها((...:في ترجمة تاج الدین یحیى بن القاسم الشهرزوري
وقد یكون السبب أن العماد االصفهاني سمع . )٨٢ (...))تاج الدین الشهرزوري بقصیدة طویلة منها

ًیئا من شعر صاحب الترجمة قبل أن تكتمل قصیدته، ففي ترجمة المهذب بن أسعد الموصلي ش
  .)٨٣( ))ًوكان قد انشدني ابیاتا من هذه القصیدة قبل له والشك أنه أتمها في مدحه ((:قال

كذلك نالحظ تنوع القصائد داخل الترجمة الواحدة، وتنوع االغراض الشعریة للقصائد من 
ب وغزل، ورثاء، ووصف، وشكوى، سواء داخل الترجمة الواحدة أو في التراجم مدح، وهجاء، وح

ًاالخرى، ومن ذلك على سبیل المثال أورد العماد االصفهاني شعرا لمحیي الدین ابو حامد 
 وفي رثاء )٨٥( وفي مدح الصحابة)٨٤(ًالشهرزوري، ذكر له أشعارا مختلفة، في الشوق الى دمشق

وفي حدیثه عن التاج البلطي، ذكر له  .)٨٧(وفي التوحید والسنة )٨٦ (ُوالده كمال الدین الشهرزوري
ً وكذلك المهذب ابن اسعد الموصلي، ذكر له اشعارا في ).٨٩(، وفي المدح)٨٨(ًاشعارا في الهجاء

، ما ذكره من  الخرىومن االمثلة على تنوع االغراض الشعریة في تراجمه ا. )٩٠(المدیح والرثاء
  : في مدح والي الموصل منها قوله)٩١(شعر نصر بن جامع
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ِولست أشكو سوى الزمان الى    ِقیل أشم به العلى ترسو    ُ
َالى نصیر الدین الذي شهدت ُبفضله والشجاعة الفرس    َ ُ  
ُافرنج وهي القبائل الخمس     ُوالروم والترك واألعاریب وال َ  

وقد استوزر بعد ابن  )٩٣( في هجو الوزیر ابي شجاع)٩٢(موصليوما ذكره من شعر البدیهي ال
  : فقال)٩٤(جهیر

  بأبي شجاع لرفعة وجالل    ما أستبدل ابن جهیر في دیوانهم  
  فأستوزره لحفظ بیت المال    لكن رأوه أشح أهل زمانهم          

  :ل في وصف الخیل فقا)٩٥(ٌكما ذكر شعرا للرئیس ابو الحسن علي بن مسهر الموصلي  
  صبغ تولد بین الصبح والغسق    ًسود حوافرها بیض جحافلها

  ِوطول ما كرعت من منهل الفلق  ًمن طول ما وطئت ظهر الدجى جنبا
ُ شعرا یشكو فیه فاقته وحالته فقال)٩٦(واورد ألحمد بن عیسى التیموري ً:  
َعلیه لفأر البیت مرعى وملعب    لقد أصبح التعلیق عندي معلقا ِ  

  علیه ولكن سورة الجوع تغلب    واه لماجنتًولو وجدت شیئا س
  ُفلیتني لحقت بها فالموت عندي محبب      واضحت دروسي دراسات

ولم یكتفي العماد االصفهاني بذكر االشعار لتراجمه الموصلیة، بل كان یبین رأیه بالشعر   
ن العلم والقصائد الشعریة، ومعرفة الغث والسمین منها، ویبین شهرة القصیدة، لما كان یمتلكه م

والمعرفة الواسعة في مجال االدب والشعر واالطالع الواسع على القصائد الشعریة للشعراء 
، وقوله عن  )٩٧(...))ومن شعره السائر(( :ومن ذلك قوله عن شهرة بعض القصائد.المختلفین

، وقوله )٩٨(...))وسافرت من خراسان الى العراق...سافرت في االفاق(( :قصیدة أخرى
ولشرف الدین مسلم بن قریش شعر یقطر منه ماء الملك، وتفوح منه رائحة ...:((ًایضا

ّ، وبین رأیه في قصیدة للمهذب بن اسعد الموصلي یمدح فیها نور الدین زنكي )٩٩(...))المجد،
ِوهذا أحسن ما سمعته في مدح من كسر وعذر، ولقد وافق العذر ما ذكر، وأنتصف بعد :((...فقال ُ

والشعر من فضائله كالبدر في :((... ً وقال عن شعره ایضا)١٠٠ ())الظفرذلك وانتصر، ونال 
شاعر العصر، محسن النظم، ناظم ...ِبحر زاخر وحبر فاخر، وناقد بصیر، وعالم خبیر... النجوم

ّوبین رأیه في شعر  )١٠١(...))الحسن، لسن القوم، قویم اللسن، فیه تمتمة تسفر عن فصاحة تامة
ِوعبارته في شعره، عبرت الشعرى العبور، ورقته في نظمه أصبت : ((...لالقاضي المرتضى فقا

وهو شیخ ((...:  ویقول عن بركات بن الحالوي الموصلي. )١٠٢(...))الصبا ورمت باإلدبار الدبور
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وعن شعر ابو العباس أحمد بن عیسى التیموري  .)١٠٣(..))االدب، واضح المنهج، صافي المنهل
ویقول عن شعر الرئیس ابو . )١٠٤ (..)) وصدر لنظم النكت الحسان مشروحله شعر فیه روح،:((قال

  .)١٠٥(...))له اشعار غثة وسمینة، واهیة، ومتینة:((...الحسن عیسى بن الفضل النصراني
ویمتلك العماد االصفهاني االمانة والدقة، في ذكر االبیات الشعریة للتراجم الموصلیة، اذ ال   

ار، فیما اذا كان غیر متأكدا من نسبتها الى صاحب الترجمة، أو أن یقتصر على ذكر تلك األشع
ًومن ذلك مثال في حدیثه عن نقیب السادة . ًاحدا اخبره أنها ال تعود لصاحب الترجمة وانما مسروقة

ُوسمعت ببغداد ابیاتا یغنى بها، نسبها بعض :((...ًالعلویین، ضیاء الدین أورد شعرا ینسب الیه وقال ً ُ
ًوعندما أورد ابیاتا من قصیدة ألبي الحسن علي بن مسهر . )١٠٦ (...)) الیه ومنهاالشامیین

، ویورد )١٠٧ (...))ُعلى اني سمعت أن هذه القصیدة مسروقة من غیره:(( الموصلي قال في نهایتها
قال :((...ًالعماد االصفهاني في موضع آخر من الترجمة ذاتها ابیاتا شعریة ألبن مسهر ثم قال

من ابن ] بن مسهر الموصلي[لقضاة كمال الدین الشهرزوري، هذه االبیات سرقها قاضي ا
 ویذكر )١٠٩ (...))ونسب الیه هذین البیتین:(( وعن المكین بن األقفاصي قال.)١٠٨(...))السراج

ًالعماد االصفهاني احیانا رأیه بحق الشخص الذي قیلت بحقه قصیدة ما، فعندما سمع شعر للرئیس 
وهو ) م١١٧٨/ه٥٧٤(رابي الموصلي، بحق الشاعر البغدادي المعروف بحیص بیصعلي بن االع

وال یستحق االمیر ابو الفوارس ابن الصیفي هذا فأنني ما رأیت ((...  :أنكر ذلك وقال ، یهجوه
  )١١٠ (...))ًاكمل ادبا منه ولكن مازالت االشراف تهجى وتمدح

 
ها العماد االصفهاني في ذكر تراجم أهل الموصل، ویمكن تنوعت الموارد التي اعتمد علی  

  :تقسیم هذه الموارد على وفق االتي
 
 :روایات شفویة معلومة وتتضمن- ١

  .لقاؤه بالشخصیات التي ترجم لها مباشرة- أ
  .لقاؤه بشخصیات سبق لها أن التقت بالمترجم له-ب

  .یة مجهولةروایات شفو- ٢
 
 

وجاءت الروایات الشفویة بالمرتبة االولى من بین الموارد التي اعتمد علیها العماد   
االصفهاني في الحدیث عن التراجم الموصلیة، والسیما وأن معظم تلك التراجم كانت من 
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 سواء في مدینة الموصل عند رحلته الیها أو في غیرها الشخصیات المعاصرة له، والتي التقى بها
من المدن التي زارها، أو انه اخذها من شخصیات كانت معاصرة للمترجم له، ویمكن تقسیم 

  :الروایات الشفویة الى
 

  : لقاؤه بالشخصیات التي ترجم لها مباشرة-أ
   ترجم لها مباشرة، واستخدم كلمات تدل  وهي لقاء العماد االصفهاني بالشخصیات التي

 .)١١٢()أنشدني له من قصیدة(( و )١١١(...))ومما أنشدني من شعره بحمص((: على ذلك مثل قوله
 )١١٤())فمما أنشدني من شعره في ذي الحجة سنة سبعین بدمشق(( .)١١٣())وأنشدني لنفسه بدمشق((

أستنشدته من أشعاره، ((... .)١١٥(...)) لهُاستنشدته من شعره فأنشدني من قصیدة((... :وقوله
  )١١٦(...))وأجریته في حلبة التحاور ومضماره

 
ذكر العماد االصفهاني شخصیات سبق لها أن التقت بمن ترجم لهم العماد االصفهاني في   

 .ستخدم كلمات تدل على ذلك مثل قولهأمكنة متعددة، وهؤالء كانت لهم صلة بالمترجم له، وأ
ذكر لي . (()١١٨(...)) قال أنشدني النجم الموصلي لنفسه)١١٧(أنشدني الشیخ أبو المعالي الكتبي((

 ...بدمشق )١٢١(ذكره لي المرتضى((... .)١٢٠(...)) ببغداد)١١٩(أبو المعالي بن سلیمان الذهبي
وأنشدني االمیر أسامة (( .)١٢٤(...))، قال أنشدني)١٢٣(أنشدني التاج البلطي((... .)١٢٢(....))وقال

ذكره لي ((... .)١٢٨(...))قال الشاتاني((... .)١٢٧(...)))١٢٦( أنشدني العلم الشاتاني)١٢٥(بن منقذ
ُفأستغنیت عن التماس شعره بما أنشدنیه ((... .)١٢٩(...))االمیر مؤید الدولة أسامة بن منقذ قال

ذكره تاج الدین ((... .)١٣١(...))مما أستماله منه)١٣٠( یوسف الغزنويالفقیه شهاب الدین محمد بن
  . )١٣٤(...)))١٣٣(أنشدني االمیر مجد العرب العامري(( .)١٣٢(...))البلطي النحوي في مصر

وقد یذكر العماد االصفهاني في الترجمة الواحدة، أكثر من شخصیة أستقى منها معلوماته،   
 له، ویدل التنوع في الروایات الشفویة داخل الترجمة الواحدة على شهرة وسبق لها أن التقت بالمترجم

ومن ذلك على سبیل المثال، في ترجمة الرئیس أبو الحسن . المترجم له وتداول شعره بین الناس
 الذي أعتمد على أكثر من شخصیة سبق لها وان التقت بأبن مسهر )١٣٥(علي بن مسهر الموصلي

ثم ذكر لي ((...  .)١٣٦(...))توفي أبن مسهر سنة: ال علم الدین الشاتانيوق(( :الموصلي مثل قوله
ّأنشدني المهذب علي بن هداف العلثي(( .)١٣٨(...)) انه كان اذا اعجبه)١٣٧(كمال الدین َُ ّ ببغداد  )١٣٩(ّ

ُسنة ستین للمهذب ابن مسهر الموصلي من قصیدة أنشدني المرتضى ألبن مسهر من (( .)١٤٠(..))ّ
   )١٤٢(...))ومنها أنشدنیها التاج البلطي((... .)١٤١(.))..قصیدة
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ورد لدى ابن العماد االصفهاني في تراجمه الموصلیة، والسیما في حدیثه عن شعرهم، ثالث        
روایات شفویة بترجمته لنقیب العلویین ضیاء الدین أبو طاهر زید بن محمد الحسیني، وفي حدیثه 

ًوسمعت ببغداد ابیاتا یغنى بها(( :شعره قالعن  ویقول في حدیثه عن نباتة األعور  .)١٤٣(..))ُ
ُسمعت ((...  : ویقول عن الفقیه الظهیر.)١٤٤(...))أنشدني بعض اصدقائي من واسط(( :وشعره

  )١٤٥(...))بعض اصدقائي بالموصل
 

ثانیة لموارد أبن العماد االصفهاني التي اعتمد فیها في تأتي المصادر المكتوبة بالدرجة ال  
تراجمه الموصلیة، وكانت أغلب تلك المصادر المكتوبة، لشخصیات من الشعراء، ممن عرفوا بقول 

ُطالعت دیوان ابن :((،ومن ذلك قوله)١٤٦(ولهم مؤلفات في هذا المجال، مثل ابن حیوس الشعرـ
ُحیوس فوجدت له في شرف الدولة قصید ُقرأت في (...(  فیقول)١٤٨(وأبي الفضل الخازن .)١٤٧(...))ةُ

ومن  .)١٥٠())ُقرأت له في مجموع ألبي الفضل الخازن(( و)١٤٩(...))مجموع ألبي الفضل بن الخازن
. في مؤلفاته )١٥١(المصادر المكتوبة االخرى التي استعان بها العماد االصفهاني، ما ذكره السمعاني

وذكره أبو سعد السمعاني في المذیل ((... .)١٥٢(...))ریخ السمعانيُوقرأت في تا: ((فقال
ذكره أبو سعد السمعاني ((... .)١٥٤(...))ذكره السمعاني في تاریخه وقال((... .)١٥٣(...))قال

  )١٥٥ (...))المروزي في مصنفه
مة، وتبرز هناك ترجمتان موصلیتان لم یذكر فیها العماد االصفهاني موارده فیها، وهما ترج

الذي أورد له العماد االصفهاني بعض  )١٥٦(الشیخ أبو علي الحسن بن عمار الموصلي الواعظ
  .)١٥٧(والبدیهي الموصلي. ًاالبیات الشعریة فحسب

 
التي ضمت  من الكتب التاریخیة المهمة، )خریدة القصر وجریدة العصر(یعد كتاب 

ت التي كانت تروي الشعر، وتمیز منهجه بذكر الشعراء بعد المئة الخامسة، بحدیثه عن الشخصیا
العدید من الجوانب التاریخیة والثقافیة واالدبیة والسیاسیة، وذكر جانب من السیرة الشخصیة لتراجمه 
ًوالسیما من كان على عالقة شخصیة بهم، فضال عن ذكره لجانب من سیرته الشخصیة، وكان 

 ذكرها العماد االصفهاني في ثمان وثالثین ترجمة، عدد التراجم الموصلیة التي كانت تروي الشعر،
وتنوعت الوظائف والمهن التي كانوا یمارسونها، فكانت وظائف اداریة، ودینیة، وثقافیة، من مثل 

مما یشیر الى . ًالقضاة، والفقهاء، والخطیب، والنقیب، والمدرس، والمعلم فضال عن اصحاب المهن
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 المعرفة االدبیة والشعریة، وكانت غالبیة الشخصیات ان شخصیات ذلك العصر كانوا یمتلكون
ولحظنا تباین حجم التراجم واالبیات الشعریة ألسباب . باختصاصاتهم المختلفة یحسنون قول الشعر

ًعدیدة، فضال عن تنوع القصائد داخل الترجمة الواحدة، وتتنوع القصائد الشعریة للتراجم االخرى من 
ِولم یكتف العماد االصفهاني بذكر . زل، والرثاء، والوصف، والشكوىالمدح، والهجاء، والحب، والغ

والتزم كذلك باألمانة . االشعار لتراجمه الموصلیة، بل كان یبین رأیه بالشعر والقصائد الشعریة
وتنوعت الموارد التي اعتمد علیها في تراجمه الموصلیة اذ جاءت . والدقة في ذكر االبیات الشعریة

  .ة بالمرتبة االولى ومن ثم المصادر المكتوبةالروایات الشفوی
  
 

شمس الدین احمد بن محمد بن ابراهیم بن ابي بكر بن خلكان، وفیات االعیان وانباء ابناء الزمان، ) ١(
؛ ابو طالب علي بن انجب تاج ٥/١٤٧ج )١٩٩٤بیروت، دار صادر، ( ١ط احسان عباس،: تحقیق

بغداد، المطبعة ( مختصر في عیون التواریخ وعیون السیرالدین بن الساعي، الجامع ال
؛ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، العبر في خبر من ٦٤، ٩/٦٣ج)١٩٣٤الكاثولیكیة،

 .٤/٢٩٩ج)١٩٨٤الكویت، مطبعة حكومة الكویت، (صالح الدین المنجد: غبر، تحقیق
ًذنون العباجي، ابن االثیر مؤرخا للحروب میسون : ؛ ینظر٥/١٤٧ج ابن خلكان، وفیات االعیان، )٢(

، دراسة في مصادره، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة ١١٩٢- ١٠٩٦/هــ٥٨٨- ٤٩٠ الصلیبیة
 .١٣٢ص.م٢٠٠٣التربیة، جامعة الموصل،

تنسب الى الوزیر نظام الملك قوام الدین ابي علي الحسن بن علي الطوسي : المدرسة النظامیة )٣(
، في الجانب الغربي ١٠٦٥/ هـ٤٥٧، وقد شرع ببناء نظامیة بغداد سنة )م١٠٩٢/هـ٤٨٥ت( الشافعي

؛ ٣١٧، ص٩، مج٢،ج١٩٥٣مصطفى جواد، المدرسة النظامیة ببغداد، مجلة سومر،. من المدینة
محمود شكري االلوسي، تاریخ مساجد بغداد وأثارها، : للتفاصیل حول موقع انشاء المدرسة ینظر

:  وما بعدها؛ وینظر١٠٢ص)١٩٢٧بغداد، مطبعة دار السالم، (يمحمد بهجة االثر: تهذیب
- ٥٢١(العباجي، أثر المدرسة النظامیة ببغداد على بعض علماء الموصل في عهد الدولة االتابكیة

 .٦٧،ص٢٠١٨، لسنة )٤٩(، مجلة دراسات موصلیة، ع)م١٢٦٢-٦٦٠/١١٢٧
George  Makdisi :Muslim Institutions of Learning in Eleventh-century Baghdad 

,Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, 
1961,VOL,24,NO,1,P,31. 

  http://WWW.ivsl.org: ًنقال عن موقع المكتبة االفتراضیة العراقیة العلمیة    
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أ القران وسمع الحدیث وكانت له معرفة م، قر١١٠٥/ هــ٤٩٩ولد سنة : عون الدین ابو المظفر الوزیر )٤(
وكان فقیرا تعرض للعمل فجعله الخلیفة المقتفي مشرفا في المخزن ثم رقاه  بالنحو واللغة والعروض،

: للمزید ینظر. الى ان أصبح صاحب الدیوان ثم أستوزره فكان یجتهد في أتباع الصواب ویحذر الظلم
حیدر ( ١ الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك واالمم، طأبو الفرج عبد الرحیم بن علي المعروف بابن
؛ شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن ١٠/٢١٤ج )١٩٣٩ اباد الدكن، مطبعة دائرة المعارف العثمانیة،

 شعیب االرنؤوط ومحمد نعیم العرقسوسي: أحمد بن عثمان الذهبي، سیر اعالم النبالء، تحقیق
 .٤٣٢- ٢٠/٤٢٦ج )١٩٨٦ شر والتوزیع،بیروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والن(

داخل بابي الفرج والفرادیس، عندما قدم العماد االصفهاني من بغداد الى دمشق، : المدرسة العمادیة) ٥(
انزله كمال الدین الشهرزوري بالمدرسة النوریة داخل باب الفرج فنسبت الیه لسكناه بها فیقال لها 

 ١لقادر بن محمد النعیمي، الدارس في تاریخ المدارس، طعبد ا( :ینظر .العمادیة، ثم ولي تدریسها
 .١/٤٦٦ج )١٩٩٠ بیروت، دار الكتب العلمیة،(

 ٦٤- ٩/٦٣ابن الساعي، الجامع المختصر، ج.  ١٤٧/ ٥ابن خلكان، وفیات األعیان، ج )٦(
؛ الذهبي، ٦٤- ٩/٦٣؛ ابن الساعي، الجامع المختصر، ج٥/١٤٧ ابن خلكان، وفیات االعیان، ج)٧(

 .٢٩٩/ ٤بر، جالع
شهاب الدین عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراهیم بن عثمان المقدسي المعروف بأبي شامة، ) ٨(

ابراهیم شمس الدین : الروضتین في أخبار الدولتین النوریة والصالحیة، وضع حواشیه وعلق علیه
ر الدین ؛ خی٥/١٤٧؛ ابن خلكان، وفیات األعیان، ج٩٥ص) ت.بیروت، دار الكتب العلمیة، د(

 ٧/٢٦، ج)٢٠٠٢بیروت، دار العلم للمالیین، ( الزركلي، األعالم
  ٥/١٤٧ وفیات األعیان، ج)٩(
   ٦٤- ٦٣/ ٩؛ ابن الساعي، الجامع المختصر،ج٩٥ ابو شامة، الروضتین، ص)١٠(
 .٧/٢٦؛الزركلي، االعالم، ج٥/١٤٧ابن خلكان، وفیات االعیان،ج) ١١(
؛ الزركلي، ٥/١٤٧؛ ابن خلكان، وفیات األعیان،ج٦٤محقق، صابو شامة، الروضتین، كالم ال )١٢(

 .٧/٢٦األعالم، ج
 .٧/٢٦الزركلي، االعالم، ج )١٣(
 .٦٥أبو شامة، الروضتین، كالم المحقق، ص )١٤(
 .٦٥ المصدر نفسه، كالم المحقق، ص)١٥(
 ٧/٢٦؛ الزركلي، االعالم، ج١٤٧/ ٥ابن خلكان، وفیات االعیان، ج) ١٦(
؛ ابن الساعي، ١٤٧/ ٥؛ ابن خلكان، وفیات االعیان،ج٦٥ الروضتین، كالم المحقق، صأبو شامة،) ١٧(

 .٦٤- ٩/٦٣الجامع المختصر، ج
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 .٥/١٤٧ابن خلكان، وفیات االعیان،ج) ١٨(
 . المصدر نفسه والصفحة) ١٩(
 .المصدر نفسه والصفحة) ٢٠(
- ٥١٩ه وعصرهالعماد االصفهاني حیات(اعالم مؤرخي العرب واالسالم حسین عاصي، )٢١(

 .٣٨- ٣٧ص)ت.بیروت، دار الكتب العلمیة، د( ،)١٢٠١-١١٢٥/هــ٥٩٧
؛ ١٢٧ص )١٩٨٥موصل، منشورات مكتبة بسام،( ناظم رشید شیخو، في ادب العصور المتاخرة) ٢٢(

، ١٧٩، ١٧٢ص )١٩٦٨مصر، دار المعارف، ( محمد زغلول سالم، األدب في العصر االیوبي
 .١٤٠-١٣٩ص)١٩٦١بیروت، دار الكتب، ( ام صالح الدین؛ عبد العزیز سید االهل، ای١٩١

 .٢٩عاصي، اعالم مؤرخي العرب، ص) ٢٣(
 .٩٥الروضتین، ص) ٢٤(
 .٣٤٨العماد االصفهاني، خریدة القصر، ص) ٢٥(
ص ) ١(العماد االصفهاني، خریدة القصر، هامش رقم: ینظر) خواجة(لعلها تصحیف : جواحة) ٢٦(

٢٦٩. 
زة وفتح الباء الموحدة، هذه النسبة الى االبر التي هي جمع ابرة التي یخاط بها، بكسر الهم: ِاالبري) ٢٧(

  ٤٧٨-٤٧٧/ ٢وكان المنسوب الیها یعلمها او یبیعها، ابن خلكان، وفیات األعیان، ج
 .٢٤٨ العماد األصفهاني، خریدة القصر، ص)٢٨(
 .٢٤٩ المصدر نفسه،ص)٢٩(
 .٢٧٩المصدر نفسه، ص ) ٣٠(
 .٣٩٦سه، صالمصدر نف) ٣١(
 .٢٥٤المصدر نفسه، ص ) ٣٢(
 .٣٠٥المصدر نفسه، ص ) ٣٣(
 .٢٦٨المصدر نفسه، ص  )٣٤(
 .٣٤٥المصدر نفسه، ص  )٣٥(
 .٣٤٦ المصدر نفسه، ص )٣٦(

 .٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٣، ٣٢٢، ٣٠٨ المصدر نفسه، ص )٣٧(

 .٣٥١ المصدر نفسه، ص )٣٨(

 .٢٤٩ المصدر نفسه، ص)٣٩(

 .٢٥٣ المصدر نفسه، ص )٤٠(

 .٢٧٠- ٢٦٩ المصدر نفسه، ص )٤١(
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 .٣٩٦، ٣٩٢، ٣٨٥، ٢٧٩، ٢٦٨، ٢٥٤، ٢٤٨ المصدر نفسه، ص )٤٢(

 .٢٥٤، ٢٤٨ المصدر نفسه، ص )٤٣(

 .٣٤٥ المصدر نفسه، ص )٤٤(

 .٣٤٦ المصدر نفسه، ص )٤٥(

 .٣٩٦ المصدر نفسه، ص )٤٦(

، ٣٥٨ ،٣٤٩، ٣٤٧، ٣٤٣، ٣٤٠، ٣٠٥، ٢٩٩، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٧١ المصدر نفسه، ص )٤٧(
٣٩٨. ،٣٥٩ 

 .٣٩٧ المصدر نفسه، ص )٤٨(

 .٣٠٧- ٣٠٦ المصدر نفسه، ص )٤٩(

 .٢٩٥ المصدر نفسه، ص)٥٠(
 .٣٤٥المصدر نفسه، ص) ٥١(
 .٣٩٨المصدر نفسه، ص) ٥٢(
 ٣٤٧المصدر نفسه، ص) ٥٣(
 .٢٤٨ المصدر نفسه، ص)٥٤(
 .٢٥٣ المصدر نفسه، ص)٥٥(
 .٣٩٧، ٣٩٦، ٣٩٥- ٢٦٨،٢٦٩،٣٩٣ص : ظرللمزید من االمثلة ین.٢٥٤ المصدر نفسه، ص)٥٦(
 .٣٢٩المصدر نفسه، ص) ٥٧(

 .٣٥١المصدر نفسه، ص) ٥٨(
 .٣٦١المصدر نفسه، ص) ٥٩(
 .٣٨٥المصدر نفسه، ص) ٦٠(
 .٢٥٢- ٢٤٩المصدر نفسه، ص) ٦١(
 .٢٨٠- ٢٧٩المصدر نفسه، ص) ٦٢(
 .٣٣١- ٣٣٠المصدر نفسه، ص) ٦٣(
 ٣٥٢المصدر نفسه، ص) ٦٤(
بناها سیف الدین غازي بن عماد الدین زنكي، وهي من أحسن المدارس وأوسعها : یةالمدرسة االتابك) ٦٥(

علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم ( .ًوجعلها وقفا على الفقهاء الشافعیة  والحنفیة
د عبد القادر احم: المعروف بابن االثیر الجزري، التاریخ الباهر في الدولة االتابكیة بالموصل، تحقیق

 .٩٣ص )١٩٦٣القاهرة، دار الكتب الحدیثة، ( طلیمات
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) ١١٠( 

 

هــ، ٥٦٣انشأها الملك العادل نور الدین محمود بن زنكي بن اق سنقر في سنة : المدرسة النوریة) ٦٦(
 .١/٤٦٦النعیمي، الدارس في تاریخ المدارس،ج: ینظر. وهي بخط الخواصین

 ٣٥٤-٣٥١العماد االصفهاني، خریدة القصر، ص) ٦٧(
 .٣٢٢المصدر نفسه، ص) ٦٨(
 ٣٦٢المصدر نفسه، ص) ٦٩(
ًأبو صالح كان على خزانة نور الدین زنكي، ویعرف أیضا بالقطب ابن العجمي، وكان : ابن العجمي) ٧٠(

العماد األصفهاني، خریدة : ینظر. له دوره في األحداث التي جرت للحلبیین مع السلطان صالح الدین
 ).٩(مش رقم  ها٣٦٩- ٣٦٣القصر وجریدة العصر، ص

 .٣٧٢- ٣٦٩العماد االصفهاني، خریدة القصر وجریدة العصر، ص) ٧١(
 .٣٨٥المصدر نفسه، ص) ٧٢(
 .٣٩٨المصدر نفسه، ص) ٧٣(
 .٣٩٦المصدر نفسه، ص ) ٧٤(
 .٣٩٦المصدر نفسه، ص) ٧٥(
 .٣٩٧المصدر نفسه، ص) ٧٦(
 .٣٢٣المصدر نفسه، ص) ٧٧(
 .٣٣٩- ٣٣١.المصدر نفسه، ص) ٧٨(
 .٣٦٧ نفسه، ص المصدر) ٧٩(
 .٢٧٨- ٢٧١ المصدر نفسه، ص )٨٠(
 ٣٣١المصدر نفسه، ص) ٨١(
 .٣٤٠المصدر نفسه، ص) ٨٢(
 .٣٨٥المصدر نفسه، ص) ٨٣(
 ٣٣١المصدر نفسه، ص) ٨٤(
 ٣٣٤المصدر نفسه، ص) ٨٥(
 ٣٣٦المصدر نفسه، ص) ٨٦(
 ٣٣٤المصدر نفسه، ص) ٨٧(
 ٣٨٧المصدر نفسه، ص) ٨٨(
 .٣٨٩المصدر نفسه، ص) ٨٩(
 .٢٨٨- ٢٨٦المصدر نفسه، ص) ٩٠(
 .٢٧٠- ٢٦٩المصدر نفسه، ص) ٩١(
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)١١١( 

 

 .٣٠٥المصدر نفسه، ص) ٩٢(
محمد بن الحسین بن محمد بن عبد اهللا بن ابراهیم الملقب ظهیر الدین، ولي الوزارة : أبو شجاع) ٩٣(

 الفرج جمال الدین أبو: للمزید ینظر. لإلمام المقتدي باهللا بعد عزل عمید الدولة ابي منصور بن جهیر
محمد عبد القادر : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المنتظم في تاریخ االمم والملوك، تحقیق

؛العماد ١٦/٢٢٧ج)١٩٩٢بیروت، دار الكتب العلمیة، (١ط عطا، مصطفى عبد القادر عطا،
 ).١( هامش رقم ٣٠٥االصفهاني، خریدة القصر وجریدة العصر، ص

هــ، خرج ٤٨٤ة أبو منصور محمد بن محمد، الوزیر بن الوزیر عزل سنة هو عمید الدول: ابن جهیر) ٩٤(
العماد االصفهاني، . هــ، ودفن بالبقیع٤٨٨سنة )ص(بعد عزله الى الحج وجاور، توفي بمدینة الرسول

 ) ٢- ١( هامش رقم ٣٠٥خریدة القصر وجریدة العصر، ص
 .٢٧٧العماد االصفهاني، خریدة القصر وجریدة العصر، ص) ٩٥(
 .٣٩٤المصدر نفسه، ص) ٩٦(
 .٢٤٨المصدر نفسه، ص) ٩٧(
 .٢٧٣المصدر نفسه، ص) ٩٨(
 .٢٦٢المصدر نفسه، ص) ٩٩(
 .٢٨٩المصدر نفسه، ص) ١٠٠(
 .٢٨١-٢٨٠المصدر نفسه، ص) ١٠١(
 .٣٠٩-٣٠٨المصدر نفسه، ص) ١٠٢(
 .٣٩٦المصدر نفسه، ص) ١٠٣(
 .٣٩٣المصدر نفسه، ص) ١٠٤(
 .٣٤٩المصدر نفسه، ص) ١٠٥(
 .٢٥١المصدر نفسه، ص) ١٠٦(
 .٢٧٣المصدر نفسه، ص) ١٠٧(
 .٢٧٧المصدر نفسه، ص) ١٠٨(
 .٣٥٩المصدر نفسه، ص) ١٠٩(
 .٢٨٧المصدر نفسه، ص) ١١٠(
 .٢٨١المصدر نفسه، ص) ١١١(
 .٢٩٩المصدر نفسه، ص) ١١٢(
 .٣٢٤المصدر نفسه، ص) ١١٣(
 .٣٤١المصدر نفسه، ص) ١١٤(
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) ١١٢( 

 

 .٣٨٥المصدر نفسه، ص) ١١٥(
 .٣٩٨صدر نفسه، صالم) ١١٦(
ًكان شاعرا فاضال : سعد الدین بن علي بن القاسم بن علي ابو المعالي الكتبي: أبو المعالي الكتبي) ١١٧( ً

جمال الدین أبي المحاسن یوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر .هـ٥٦٨توفي سنة 
 .٦٨/ ٦ج)ت. القاهرة، مطابع كوستاتسوماس وشركاؤه، د( والقاهرة

 ٢٥٤ خریدة القصر وجریدة العصر، ص)١١٨(
 .لم أعثر على ترجمة له) ١١٩(
 .٢٦٨ خریدة القصر وجریدة العصر، ص)١٢٠(
وهو من الشخصیات الموصلیة المعاصرة للعماد االصفهاني التي ذكرها في : القاضي المرتضى )١٢١(

 القصر وجریدة العصر، العماد االصفهاني، خریدة: ینظر . وشملها موضوع البحث. كتابه الخریدة
  ٣٢١-٣٠٨ص

 .٢٦٩المصدر نفسه، ص )١٢٢(
وهو من الشخصیات الموصلیة المعاصرة للعماد االصفهاني والتي ذكرها في :  تاج الدین البلطي)١٢٣(

العماد االصفهاني، خریدة القصر وجریدة العصر، : ینظر . وشملها موضوع البحث. كتابه الخریدة
 ٣٩١- ٣٨٥ص 

 .٢٩٨فسه، ص المصدر ن)١٢٤(
مؤید الدولة اسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن منقذ، امیر من اكابر بني :  اسامة بن منقذ)١٢٥(

 .٢٩١/ ١الزركلي، االعالم، ج. منقذ،أصحاب قلعة شیزر قرب حماة ومن العلماء الشجعان
 ذكرها في كتابه وهو من الشخصیات الموصلیة المعاصرة للعماد االصفهاني والتي:  العلم الشاتاني)١٢٦(

العماد االصفهاني، خریدة القصر وجریدة العصر، ص : ینظر . وشملها موضوع البحث. الخریدة
٣٦١ 

 .٣٠٠ المصدر نفسه، ص)١٢٧(
 ٣٠١ المصدر نفسه، ص)١٢٨(
 .٣٤٧ المصدر نفسه، ص)١٢٩(
 .لم اعثر على ترجمة له: شهاب الدین محمد بن یوسف الغزنوي ) ١٣٠(
 .٣٥٤ صخریدة القصر،) ١٣١(
 .٣٩٢المصدر نفسه، ص) ١٣٢(
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)١١٣( 

 

علي بن محمد بن غالب العامري، ابو فراس الملقب مجد العرب شاعر جال :  مجد العرب العامري)١٣٣(
الزركلي، األعالم، .م١١٧٧/هــ٥٧٣توفي بالموصل سنة . ما بین العراق والشام ومدح الملوك واالكابر

 .٤/٣٣٠مج
 .٢٩٩خریدة القصر وجریدة العصر، ص) ١٣٤(
 .٢٧١المصدر نفسه، ص) ١٣٥(
 .٢٧١المصدر نفسه، ص) ١٣٦(
وهو من الشخصیات الموصلیة المعاصرة للعماد األصفهاني والتي ذكرها :  كمال الدین الشهرزوري)١٣٧(

العماد االصفهاني، خریدة القصر وجریدة العصر، : ینظر . وشملها موضوع البحث. في كتابه الخریدة
 . ٣٢٣ص

 .٢٧٥ه، صالمصدر نفس) ١٣٨(
ّالمهذب علي بن هداف العلثي) ١٣٩( َُ ّ  .لم أعثر على ترجمة له: ّ
 .٢٧٦خریدة القصر وجریدة العصر، ص) ١٤٠(
 .٢٧٧المصدر نفسه، ص) ١٤١(
 .٢٧٨المصدر نفسه، ص) ١٤٢(
 .٢٥١المصدر نفسه، ص) ١٤٣(
 .٣٠٦المصدر نفسه، ص) ١٤٤(
 .٣٤٦المصدر نفسه، ص) ١٤٥(
، كان )م١٠٨٠-١٠٠٣/هــ٤٧٣-٣٩٤(سلطان بن محمد بن حیوس الغنويمحمد بن : ابن حیوس) ١٤٦(

ُشاعر الشام في عصره، وكان ابوه من امراء العرب، ولد ونشأ بدمشق وتقرب من بعض الوالة والوزراء 
مؤسسة الرسالة، (٣مجموعة من المحققین، ط: الذهبي، سیر اعالم النبالء، تحقیق.بمدائحه لهم

 .٤١٣/ ١٨ج)١٩٨٥
 .٢٥٦، ص:خریدة القصر وجریدة العصر: ماد االصفهانيالع) ١٤٧(
احمد بن محمد بن الفضل بن عبد الخالق المعروف بابن الخازن الكاتب، : ابي الفضل بن الخازن) ١٤٨(

ابن خلكان، وفیات االعیان، : للمزید ینظر. الشاعر البغدادي المولد والوفاة، كان فاضال، نادر الخط
 .١/١٤٩ج

 .٢٧٢صفهاني، خریدة القصر وجریدة العصر،صالعماد اال) ١٤٩(
 .٢٩٧المصدر نفسه، ص) ١٥٠(
، )م١١٦٦- ١١١٢/هـــ٥٦٢- ٥٠٦(هو أسعد عبد الكریم، العالمة أبو المظفر السمعاني: السمعاني) ١٥١(

، ولد في مدینة مرو )ذیل تاریخ بغداد(ًتاریخ ابي سعید السمعاني نحو خمسة عشر مجلدا و(له كتاب 
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) ١١٤( 

 

اشتهرت بالعلم والصالح، فنشأ في حب العلم وطلبه وكان السمعاني من العلماء الذین ونشأ في اسرة 
 ؛ صدیق بن حسن خان ٥٥/ ٤خیر الدین الزركلي، االعالم، ج: للمزید ینظر.اكثروا الترحال

بیروت، دار الكتب العلمیة، د، (أحمد شمس الدین : البخاري، ابجد العلوم، وضع حواشیه وفهارسه
 .٢/١٢٨ج)ت

 .٢٧٣، ص:خریدة القصر: العماد االصفهاني) ١٥٢(
 .٢٩٥المصدر نفسه، ص) ١٥٣(
 .٣٢٢المصدر نفسه، ص) ١٥٤(
 .٣١٧المصدر نفسه، ص) ١٥٥(
 .٣٤٥المصدر نفسه، ص) ١٥٦(
  .٣٠٥المصدر نفسه، ص) ١٥٧(
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