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 یداع النتاجات الفكریةدعوة إل
ائق   ب والوث دعو دار الكت ة ت ة  الوطنی میة والخاص ر الرس دور النش

لصحف والمجالت  في والُكتاب واالدباء والمؤلفین ورؤساء تحریر ا
انون اإل    یفاء بالالعراق الى اإل ب ق ررة بموج اتھم المق م   تزام داع رق ی

جمیع الكتب والدوریات المعدل ، والتي تسري على  1970لسنة  37
د ( ة  ) المجالت والجرائ ي یصدرونھا    األ والمصنفات العراقی رى الت خ

  الوطنیة وذلك بتسجیل نتاجاتھم الفكریة لدى دار الكتب والوثائق
  ) .قبل الطبع  (

ة  عاله جمیع المؤسسات الثقافیة واإلفي أیداع وُیلزم قانون اإل عالمی
ة   میة والخاص ابع ا الرس رین والمط ة واألوالناش ة  لحكومی ة كاف ھلی

ائق  إب ب والوث ة  یداع خمس نسخ من مطبوعاتھم في دار الكت  الوطنی
  ) .مرحلة مابعد الطبع ( نشرھا قبل االذن بتسویقھا او

ى    ًا عل وع حفاظ ل مطب ن ك خ م س نس داع خم ى ای دعوة ال أتي ال وت
ري ال  اج الفك افي  والنت ى  االرث الثق دة عل ًا للفائ ي ، وتعمیم عراق

  .الباحثین والدارسین ساتذة واأل
تزویدھا  لفین العراقیین في الخارج الىؤاب والمكما تدعو الدار الكّت

ن   خ م داإبنس ا و  ص ري حفظھ اتھم ، لیج ى  إراتھم ومؤلف ا ال دخالھ
ة الیالببل ة العراقی ا الوطنی العین  وغرافی ف المط ى تعری ل عل ي تعم ت
 .صدارات العراقیة ومؤلفیھا باإل

دا    ر ال ل یس ى صعید متص اً أر، وعل دعو أ،  یض ع  أن ت حاب المواق ص
حف ا بكة األ   والص ى ش ة عل ة العراقی ى ت اللكترونی ت ال جیل نترن س

ى    ول عل دیھا والحص واقعھم ل ام أم اً إرق داع ، حفاظ وقھم  ی ى حق عل
  .صدار المتعلقة بالنشرواإل

  

       

        
   

  أمجد عباس: عدسة الوطنیة ـ   في دار الكتب والوثائق   لقطات من قاعة المطالعة
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الباحثة العراقیة دالل نجم الدین تسترجع ـ  الیونسكو

 "مدینة السالم"بغداد یوم كانت  عظمة دور
  

 المقاھي البغدادیة القدیمةـ 
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نداء عام الى الموسیقیین : الصحافة أیام زمان 
حمد العراقیین ، بقلم المطرب الشھیر الراحل  م

  القبانجي

اء     " الموروث"ترحب مجلة  ین من االدب ات المثقف بكتاب
راغبین    ین ال ین والمھتم ة   واالعالمی د المجل ي رف ف

وعات      ى ان الموض ایتھم ال ت عن وعاتھم، ونلف بموض
ات      ب والمكتب الم الكت ي ع ة ف ي المتخصص ة ھ المطلوب
والتراث واالرشیف وكل مایمت للثقافة العراقیة بصلة ، 
یات    ن الحساس دة ع ة وبعی ة بحت ون ثقافی ى ان تك عل

ج    یة ، ألن نھ ة والسیاس وروث  " الدینی افي  " الم ثق
ازالمخزون الثقافي العراقي عبر العصور ویھدف الى ابر

  . المختلفة
  :لمراسلة المجلة

almawruth@iraqnla.org    
 

  
  مــعال ة متخصصة فيـة دوریـمجلة الكترونی

واالرشیف  والمكتبات والثقافة والتراث الكتب
   العراقي ـ تصدر عن دار الكتب والوثائق في

  وزارة الثقافة
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ندوة  أثر العرب الثقافي عبر طریق الحریر في
 في الیونیسكو

 الباحثة العراقیة دالل نجم الدین تسترجع عظمة دور
  "مدینة السالم"بغداد یوم كانت 

  )خاص بالموروث ( 

                                                                
  
  

  
  
  

  
بر طریق الحریر؟ ھذا ما حاولت أي تأثیر ثقافي كان للتجار العرب، على المناطق التي مروا بھا في رحالتھم ع

أن تتوقف عنده دالل نجم الدین، نائبة الممثل الدائم للعراق في الیونیسكو، من خالل بحث وافٍ  قدمتھ في الطاولة 
دور طریق الحریر في التقریب بین «المستدیرة التي استضافھا مقر المنظمة في باریس، مؤخرا، تحت عنوان 

 . »الثقافات
ة    تعود بدایات ھذ ة، الفرعونی ارات القدیم ا الطریق التجاري العظیم الذي ربط الشرق بالغرب إلى عصور الحض

داد   . والبابلیة والفینیقیة والرومانیة والصینیة ى امت ائعھم ومحاصیلھم        10فعل ار بض ل التج م ینق ومتر، ل آالف كیل
ریون معابد تعود الى القرن الثالث فقد شید السوم. فحسب، بل نشروا ثقافاتھم ومعتقداتھم عبر الصحاري والجبال

ا       ة وغیرھ ار الكریم اب واألحج ادن واألخش قبل المیالد، وأنفقوا على تطویر طرق التجارة التي جاءت لھم بالمع
ائع ن بض ل      . م ق القواف ى طری ع عل دنا تق ارت م دة، ص ارات جدی زوغ حض ور وب ر العص ى م د، عل ا بع وفیم

ورة في الفن والعمارة، تلفت أنظار التجار الذاھبین إلى آسیا الوسطى التجاریة، مثل سمرقند وبخارى، مراكز متط
ارت     ي ص ومنھا إلى الھند والصین، وتشكل نقاطا مضیئة مثلھا مثل عدد من مدن العراق وإیران وأفغانستان الت

  . تشكل منطقة اقتصادیة واحدة كبیرة
ة   ذلك االنتقال الحر للبشر وللبضائع ساھم، بالتأكید، في حریة ان اء ورحال تقال األفكار التي بشر بھا حكماء وعلم

وكانت العقیدة اإلسالمیة قد انتشرت في تلك البالد، مع ما . ما زالت أضرحتھم موزعة على امتداد طریق الحریر
اور        ي التح اعدت ف ي س ات الت رافقھا من حركة عمرانیة تمثلت في تشیید المساجد والمدارس والمزارات والخان

ة  . اك الفكري بین األقوام الذین عاشوا في تلك البالدالثقافي والحر كما تشیر اآلثار المكتشفة أو الباقیة في المنطق
اء    إلى الثراء الحضاري، ال في المباني فحسب بل في فنون الرسم والنقش والتزجیج والتلوین والموسیقى واألزی

لمعنى الضیق للبیع والشراء بل كانت تتعدى فالتجارة، عبر طریق الحریر، لم تكن محصورة في ا. وآداب المائدة
لكن ذلك . ذلك إلى نطاق أوسع من االتصال والتمازج االجتماعي والتالقح الثقافي وتبادل األفكار وحتى األساطیر
مع ھذا، . التفاعل لم یكن سھال دائما، وذلك بسبب النزاعات والحروب واألوبئة والمجاعات التي ضربت المنطقة

لق طریق ما أو جزء من طریق، فإن طرقا ُأخرى كانت تفتح، بریة أو بحریة، لكي یستمر التواصل فعندما كان یغ
  . على مر التاریخ

وتوقفت دالل نجم الدین، في بحثھا، عند تاریخ مھم من أواسط القرن الثامن المیالدي عندما بادر الخلیفة العباسي 
داد لتكون عاص         اء بغ ى بن ر المنصور إل و جعف ب        الثاني أب ي أصبحت قل ة الت ت المدین ة، وحمل دة للخالف مة جدی

ى  »دار السالم«اإلمبراطوریة اإلسالمیة لقب  د أدرك  . ، ونشط تجارھا على الطرق المؤدي إلى الشرق األقص لق
ا        اطرة الصین طالب د وأب ات الھن ى مھراج الخلیفة أھمیة التبادل التجاري وحمایة قوافلھ فأرسل سفراءه ورسلھ إل

ي     . تفاقیات لتأمین الطرق التجاریة من النھب واالعتداءاتاالرتباط با ل تلتق ى مفص داد إل وسرعان ما تحولت بغ
ة  . عنده تقاطعات طریق الحریر وكانت صناعة األنسجة الحریریة فیھا قد اشتھرت باسم العتابي، نسبة إلى منطق

وم   ى الی ون       وبل . العتابیة، ُأسوة بالحریر الدمشقي الذي ما زال یحمل اسمھ حت ان ینتجھ الحرفی ا ك ن روعة م غ م
والنساجون الماھرون في بغداد أن الخلیفة ھارون الرشید كان یرسل الھدایا الثمینة منھ إلى شارلمان ملك فرنسا، 

ین ور الص ى إمبراط اء    . وإل ده العلم زا یقص ارت مرك ة وص كان المدین دد س ع ازداد ع رن التاس ول الق ع حل وم
  وسمح المناخ الرحب لبغداد بقیام حركة تبادلیة . ن والفالسفة من كل بقاع الدنیاواألطباء والشعراء والجغرافیو

  . یعني التسامح والتعایش السلمي وثقافیة واسعة وبؤرة للحوار والتفاھم، مما
4  

                                                                
   

  مدارات
 

        



  
من سوق الوراقین العریقة في بغداد انتشرت صناعة الورق في المناطق والبالد المجاورة، مثل سوریة ومنھا إلى 

 400وفیما بعد، صارت مكتبة قرطبة، في زمن الحكم اُألموي، تضم . ثم شمال أفریقیا وصوال إلى إسبانیامصر 
اھرة وشیراز    . ألف مجلد ي الق ات ف م اُألوروبیون صناعة       . وعلى غرارھا نشأت مكتب دلس تعل لمي األن ن مس وم

أصبح من المعالم األساسیة في العمارة وبموازاة ذلك كان فن الخط العربي قد أخذ طریقھ إلى تلك البالد و. الورق
  . والتزیین

ة  «إن أھم الثمار األدبیة لطریق الحریر ھو كتاب  ة ولیل ة  » ألف لیل ھرة العالمی ي     . ذو الش ھ الت د ترجمت حكایات لق
ال    ب األطف كانت خلیطا من حقائق وأساطیر وخیاالت، إلى عشرات اللغات وألھمت مخرجي السینما ومؤلفي كت

ي وأفالم الكرت  ة       ون الت ي اآلداب العالمی ة وأثرت ف ة الغربی حرت العقلی ي       . س دور ف الي ت ن قصص اللی ر م وكثی
ان  ب   . األسواق وبین التجار، سواء في بغداد أو دمشق أو مكة أو سمرقند أو القاھرة أو خراس ي قل ة   «وف ألف لیل

وقد وجدت . ى طریق الحریرظھرت رحالت السندباد البحري الذي خاض مغامراتھ في البالد الواقعة عل» ولیلة
دیس            ثال، والق و، م اركو بول ف م الت المستكش ي رح ة، وف ي اآلداب اُألوروبی ا ف داء لھ ندباد أص الت الس رح

  . أبیفانیوس، أسقف القسطنطینیة الذي وصف أماكن مستوحاة من وادي األلماس الذي ورد في أسفار السندباد
ل   وبھذا، فإن دور التجار العرب لم یقتصر على تبا ة ب دل البضائع واألنسجة والبھارات والبخور والمعادن الثمین

ة           ى البندقی ن شنغھاي إل ین الشرق والغرب، م اري ب ل الحض اور والناق ي   . لعبوا دور الوسیط والمح اھموا ف وس
وفي . ترجمة كتب العلوم وحفظھا، وفي االكتشافات الطبیة والریاضیة والفلكیة التي استفادت منھا البشریة جمعاء

ـ      دثون ب انوا یتح ر ك ق الحری ة   17ھذا السیاق، تلفت الباحثة النظر الى أن المسافرین عبر طری ة مختلف ان  . لغ وك
الدین اإلسالمي، وكتابھ القرآن الكریم، عقیدة انطلقت من جزیرة العرب ووصلت إلى بالد فارس وآسیا الوسطى 

وقد وصف ماركو بولو أجواء . ن قد مھده التجارحتى تخوم الصین، بعد أن استعار الفاتحون ذلك الطریق الذي كا
  . التعایش التي سادت بین المسلمین وبین أبناء الدیانات اُألخرى، خیر وصف

الیوم، ما زالت العالقات الدولیة تقوم على التبادل والتالقح والحوار بین الثقافات والحضارات، وما زالت كل 
لحریر تحتفظ بتراثھا القائم على التزاوج والتفاھم وتبادل المعارف واحدة من المدن المضیئة الواقعة على طریق ا

وختمت دالل نجم الدین بحثھا بالقول إن ھذا ھو الدرس الكبیر الذي . رغم االختالفات العرقیة واللغویة والدینیة
  .قدمھ لنا طریق الحریر، درس حتمیة العیش المشترك في سالم وانسجام

  
  
  
  
 
   
  
  
  

  
  
  

ن أي تجربة خارج العراق تعود بالنفع على صاحبھا لما یطلع علیھ من ثقافات جدیدة وأمور وأمكنة من المؤكد ا
  . جدیدة تضیف الیھ المزید من المعلومات 

  : ھذه التجربة أوجزھا في النقاط اآلتیة .  وقد أضافت تجربة إیفادي الى فرنسا الكثیر مما اعده زادًا معلوماتیاً  
وكانت الفترة شھرین في معھد  9/8/2005في ) 4267(بموجب االمر الوزاري المرقم  تم ایفادي الى فرنسا

(carel)  ولكن قبل االیفاد اشتركنا بدورة تدریبیة في المركز الثقافي ) غوایون(لتعلیم اللغة الفرنسیة في منطقة ،
وذلك ألسباب أمنیة وفي ظل یومان في االسبوع : الفرنسي في بغداد لتطویر المھارة اللغویة مدة ثمانیة اشھر 

 .االنفجارات التي كانت تحصل في ذلك الوقت في بغداد
نظرًا لعدم توفر واسطات ) المنقطعة(في منطقة غوایون المطلة على المحیط  بقینا شھرین وقد اطلقنا علیھا اسم 

ندر وال في المعھد  للنقل العام ألن سكانھا جمیعھم لدیھم سیارات خاصة وكذلك لیس فیھا ھواتف عامة اال ما
(carel) وفیھ تلقینا الدروس التي تلقیناھا في المركز الثقافي الفرنسي في بغداد. 

یوماً  زرنا مكتبة جامعة لیون االولى واطلعنا على ) 20(التي بقینا فیھا مدة ) لیون( من  خالل زیارتنا الى مدینة 
استمعنا الى شرح مفصل حول النظام المستخدم في ھا وحفظھا للمجامیع المكتبیة الرائعة وماسالیبھا وتنظی

الفھرسة والتصنیف بعدھا قمنا بزیارة الى مكتبة اخرى لالطالع على كیفیة فھرسة وتصنیف الدوریات وكیفیة 
  لزیارتنا یكن ھناك برنامج خاصعدنا الى المكتبة السابقة واصابتنا الدھشة النھ لم . ادخالھا الى الحاسوب 
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  تجربتي
  ان عبد الوھاب نیر

 مدیرة قسم الفھرسة والتصنیف في دار الكتب
  والوثائق الوطنیة

 )خاص بالموروث ( 



  
م سیضعون لنا برنامجا خاصا ولكن لم یحصل مما اضطرنا الى االتصال بالسفارة الفرنسیة في بغداد فوعدونا بأنھ

وابالغھم بانھم تفاجأوا بمجیئنا فقط قالوا لنا تجولوا في المكتبة وشاھدوا الكتب الموجودة فیھا ، اتصلت السفارة 
ھ وتحدثت معھم واخبرتھم بأننا قادمون الجل الفرنسیة في بغداد بالمكتب الخاص بتدریب الموفدین في الیوم نفس

التدریب ال غیر، بعدھا قاموا بشرح نظامھم المستعمل في الفھرسة والحاسوب مدة ساعتین فقط  وارسلونا بعدھا 
الى مكتبة اخرى وفي مكان آخر مدة یومین فقط ، ومن ثم ذھبنا  الى المدرسة الوطنیة العالیة لعلوم المعلومات 

تمنح ھذه المدرسة المعلومات الوثائقیة والمعلوماتیة وھي المسؤولة عن تخریج المكتبیین ،  والمكتبات حیث
  .(Enssib)وتسمى ھذه المدرسة  

من األمور االیجابیة التي حدثت لنا في تلك التجربة ھو صعودنا الطائرة والقطار السریع والمترو والترام ،  )1(
وكذلك راق لنا مرافقة احد االساتذة العراقیین الى شارع فیكتور  ألن ھذه الوسائط المریحة التتوفر في بلدنا ،

ھیجو ومشاھدة االماكن الجمیلة وال أنسى نظافة المدینة وطقسھا الرائع الممطر والغائم احیانا وزیارة 
اسواقھا الجمیلة ومشاھدة نظام حیاتھا،واالجمل من ذلك مصاحبتنا للفریق المسافر معنا الذین ھم اساتذة من 

ي اكثر من االخت لن من دار المأمون للترجمة وقد تعرفت على موظفة كانت ولیات اللغات وموظفك
وھذه تعد من االمور اإلنسانیة الجمیلة . ومازالت عالقتي معھا تزورني وازورھا واعدھا سندي في الحیاة

  .التي تحققت من خالل تجربة اإلیفاد
  
  
  
  
  
  
  
  

لھا مما منحھا خصائص جمالیة وفنیة قلما نشاھدھا في خطوط وكتابات تنوعت الخطوط العربیة وتعددت أشكا
األمم األخرى، العرب عامة والمسلمون خاصة أن فن الخط العربي یحمل من الخصائص الجمالیة المجردة 

  .والجمال الفني مایسمو بھ الى أعلى مراتب اإلبداع
ساطة والبعد عن التعقید ویعد من أسھل انواع وخط الرقعة یعد من الخطوط الواضحة والجمیلة ویمیل الى الب

الخطوط قراءة وكتابة، وقد شاع  استخدامھ في الدولة العثمانیة وخاصة خالل القرن التاسع الھجري ـ الخامس 
عشر المیالدي، وقد كتب بخط الرقعة السالطین العثمانیون منھم السلطان سلیمان القانوني والسلطان عبد الحمید 

التي كان یكتب علیھا ویتمیز ھذا الخط ) الرقعة الخطیة(الرقعة بھذا االسم نسبة الى قطعة الورق االول وسمي خط
بقصر حروفھ وسھولة وسرعة كتابتھ وقراءتھ ویجمع في حروفھ القوة والجمال في آن واحد وال یدخل ضمن 

لكلمات قریبة الشبھ ، وھو اطار تشكیل الحروف اال ما ندر وفي الضرورة القصوى إلزالة اللبس بین الحروف وا
الفاء والقاف الوسطیة وتكتب  امن الخطوط التي یكتب بھا في معظم الدول العربیة وجمیع حروفھ مطموسة عد

  .جمیع حروفھ فوق السطر ما عدى الھاء الوسطیة والجیم والحاء
عھد السلطان عبد في ) أبو بكر محمد بن مصطفى افندي(ومن أھم من وضع قواعده الخطاط التركي ممتاز بك 

ھـ حیث عمل على دراستھ ووضع قاعدة لكتابتھ بمیزان النقط على غرار موازین 1280المجید خان نحو سنة 
( وكذلك الخطاط محمد عزت الذي ارسى قواعده االخیرة في كراستھ الشھیرة . الخطوط العربیة المنسوبة

سة شاعت طریقتھ وعم اسلوبھ واستقر خط ھـ ومن ھذه الكرا 1292التي طبعت عام ) ترجمان خطوط عثماني
الرقعة واضحا مستقال ، وكان یستخدم خط الرقعة في كتابة المراسالت الرسمیة وغیر الرسمیة والمخاطبات 
االدرایة وكتابة الرسائل بین عامة الناس وخاصتھم، ومن اشھر الخطاطین لھذا الخط الخطاط مصطفى عزت 

ولي الدین والخطاط جالل الدین محمود اضافة الى الخطاط العراقي یساري الملقب بقاضي عسكر والخطاط 
  .المرحوم ھاشم محمد البغدادي

والبد لنا ان ننبھ الى ان ھذا الخط جاء نتیجة لدواعي الحاجة الى خط یتمیز بالبساطة والسرعة في االنجاز وخالي 
خط یصلح لالستخدام الیومي االعتیادي  من التشكیل ویتسق مع حركة الید  الطبیعیة باالضافة الى الجمال فھو

  .اكثر منھ لألعمال واللوحات الفنیة
  :المصادر

   1990سنة –العبیدي ـ صالح حسین ـ الخط العربي .1
  1986 ذنون ـ باسم ـ خطاطون مبدعون ـ سنة.2
  1915ـ سنة  -عبادة ـ عبد الفتاح ـ انتشار الخط العربي.3
  2003العربیة من النقوش الى المخطوط ـ سنة الحسن ـ صالح بن ابراھیم ـ الكتابة.4
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  جمالیة خط الرقعة فنًا وكتابة

  جمیليالكریم نصیف 
  )خاص بالموروث ( 



 
 

  
  
  

      
  ذاكرة المكان

  المقاھي البغدادیة القدیمة
  ـ قھوة جغالة زاده اول مقھى بني في بغداد

  مدیحة عبدالرحمن: إعداد 
  )خاص بالموروث ( 

  
سوق وللمحلة وھي بالرغم من تعد المقاھي البغدادیة من االندیة االجتماعیة التي تكمل دورة الحیاة الیومیة لل

خلوھا من الطابع المعماري الخاص، اال انھا تمتاز بفضاءات ذات اجواء متسعة وخصائص انشائیة اساسیة 
تستوعب اعدادا من الناس یغدون الیھا طالبا للراحة وشرب بعض اقداح الشاي او القھوة المرة او سحب بعض 

ضوع تصفحنا كتاب بغداد لمحمد مكیة والذي وجدنا فیھ الكثیر من عن ھذا المو ".  االرجیلة"االنفاس من دخان 
ان اول اشارة وردت عن وجود مقھى في بغداد جاءت في  : ومما جاء فیھ .  المعلومات الجمیلة عن مقاھي بغداد 

وقد كانت تدعى آنذاك قھوة جغالة زادة حیث اكد الباحث یعقوب . م)1590(ھـ 999في عام " كلشن خالفا"كتاب 
الحالي، كما ذكره فیلس جونس في " خان الكمرك"سركیس في دراستھ عن موقع ھذا المبنى انھ كان في موضع 

واضاف الباحث . ویعتقد الباحث یعقوب انھ اول مقھى بني في بغداد. منتصف القرن التاسع عشر بھذا االسم ایضا
لالستاذ محمد مكیة واصفا " بغداد" یعقوب سركیس في معرض حدیثھ عن المقاھي في بغداد وكما جاء في كتاب

مقھى حسن باشا فیقول عنھ انھ یقع في جوار جامع الوزیر في مدخل السوق المؤدي الى المستنصریة، وقد زاره 
ویستخدم في المقھى غلمان مالح "م ووصفھ بقولھ 1604كانون االول من عام في وجلس فیھ " تكسیرا"الرحالة 

قبض الدراھم، وھناك الموسیقى تعزف وغیرھا من وسائل التسلیة واللھو والتردد مالبسھم فاخرة لتقدیم القھوة و
وفیھ نوافذ " دجلة"الى ھذا الموضع في القیظ اكثر مایكون لیال، اما في الشتاء فنھارا وھذا المقھى قریب من 

سواق فھي ذلك نشأت المقاھي البغدادیة من ملحقات اال .ورواقات تطل على النھر فتجعلھ متنزھا لطیفا جدا
الفضاء المسقوف، تقع عادة في وسط سوق، او على جانب طریق مزدحم بالناس والتجارة ال تختلف بنایة المقھى 
عن الدیوان، الملحق ببیت من بیوت الوجھاء ، لكن ما یمیزھا عن الدیوان او المرافق االخرى، من اماكن التجمع 

لمقاھي في الماضي ال یختلف باختالف الصفوف ، ھذا ماجاء واالختالط ھو طراز حیاتھا االجتماعي وعمران ا
ذكره في كتاب بغداد للمؤلف محمد مكیة، واضاف المؤلف ان ھذه المقاھي صالحة االرتیاد في الصیف والشتاء 

ا ماما فصال الربیع والخریف، فانھ. مع استعمال مستلزمات لكل فصل، من تدفئة وتبرید، وبالطرق القدیمة
  والقھوة والماء والمشروبات الغازیة،ي غداد تقریبا بالفصلین االساسیین كما ان مشروباتھما كالشافي ب نمتصال
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النـافذة 
  المفتوحة

       



  
  شخصیات عراقیة

  المعمار العراقي محمد مكیة
  كوثر جاسم: إعداد

 )خاص بالموروث ( 

 
إن المقاعد  .التي ادخلت مؤخرا ال زالت كما ھي دون اي تغییر

اما . تعرف بالتخوتولمستخدمة في المقاھي آنذاك مصنوعة من الخشب ا
بكامل عدتھا مع ) االستكانات(الشاي فكان یقدم باالقداح التقلیدیة المعروفة 

ویمتلك نادل المقھى مھارة فائقة في المناداة . الصحن والمعالق الدقیقة
النادل یحمل وتقدیم اقداح الشاي، دون استخدام الطبق اوالصینیة، فھو اي 

عدة استكانات مع عدتھا ویتحرك بھا بحریة دون ان تنسكب قطرة واحدة 
عد مھنة   . واثناء توزیع الطلبات ینادي لتحضیر طلبات اخرى يمن الشا

الجایجي من اكثر المھن اختالفا بالمجتمع، فھو یحفظ اسماء الزبائن، 
ظھر  ندة عویتعرف بسرعة على الزبون الجدید، ویحفظ طلباتھم المعتا

ر الشاي في زاویة بارزة من زوایا المقھى حیث تكتظ یحّض, قلب، یقدمھا الیھم دون الحاجة الى مراجعتھم 
واخرى مصنوعة من ) الفافون(الزاویة عادة بالسماورات والقواري الفوارة، منھا المصنوعة من االلمنیوم 

) ءالما(من خالل تحدید نسبة  متاز شاي المقاھي البغدادیة بجودة التحضیر . الخزف الصیني
الى نسبة كمیة الشاي مع موازنة ذلك في فترة الغلي حتى تتم عملیة التخدیر، كما ھو 

ھناك متعارف علیھ بالعراق والى جانب الشاي وھو المشروب الرئیس في المقاھي البغدادیة 
محلة ومن المقاھي المشھورة في , حیث توزع باقداح خاصة تعرف بالفناجین القھوة 

صبابیغ اآلل، مقھى سوق الدھانة ومقھى مجاور لجامع المصلوب، وھناك من المقاھي 
البغدادیة العریقة نشطت الحیاة االدبیة فكانت مقصدا للمثقفین من كتاب وادباء ومقاھي 
البنوك، فھي شبیھة بالمراكز التجاریة والمعامالت البنكیة تنجز فیھا غالبیة المعامالت 

علكة یعد من اقدم المقاھي البغدادیة وكان اسمھ یحتل مكانا شاعریا ممقھى ال البنكیة وھنالك
على ضفة دجلة وموقعھ كان قریبا من سوق البزازین والمقھى المتمیز مقھى الكاظمیة الذي یشغل بنایة كبیرة 

مركزي لقد محاطة من الداخل بالمرایا ومن مقاھي ضفة الكرخ ایضا مقھى البیروتي القریب من سوق السمك ال
كان بناؤه من مادة الخشب وموقعھ یطل  , حظي ھذا المقھى بتسجیل یومیاتھ ورسمھا من قبل الرحالة االجانب

 . على ضفة النھر وكانت واجھتھ النھریة تغلق شتاءا وتفتح صیفا
حتى المساء وظلت المقاھي الى فترة قریبة محال لتداول الحوار، ومكانا للتعلم اضافة الى ارائكھا من الصباح 

وبشكل یومي ویمر بھا بائعو الطعام والصحف، وكانت مقرا لتواجد المختار او كاتب العرائض ومخلصي 
االوراق الرسمیة وتزاید عدد المقاھي ببغداد وعدا المقاھي التقلیدیة فكلما یشق شارع یقوم على رصیفھ مقھى او 

  .اكثر، ولكن بأسلوب وعالقات اخرى
          

عنھ ) وخواطر السنین... سومریة الوطن(لح مكیة معمار عراقي كبیر ، وھو من موالید بغداد ،  تمحور كتاب محمد صا
وقد اھتم مؤلف الكتاب  معتز عناد غزوان بالتوقف عند آراء ومواقف وشھادات مھمة في .  وعن مسیرتھ وأعمالھ الفنیة 

ون ممن رافقوا تجربتھ الرائدة في المعمار واإلبداع ، ومنھم مسیرة ھذا المعمار وكیف ینظر الیھ المعماریون والصحافی
  .المعمار الكبیر رفعت الجادرجي والمعمار االستاذ الدكتور خالد السلطاني

  :ممن استعرض الكتاب  آراءھم ومعلوماتھم ھو األستاذ الدكتور خالد السلطاني 
المحلة البغدادیة االصیلة، التي عّدھا الشخصیة الوطنیة  ،) في بغداد، محلة صبابیغ اآلل 1914عام (ولد محمد صالح مكیة 

من المحالت القلیلة الباقیة التي رجح اصل سكانھا، بأنھم ) شخصیات نافذة(والثقافیة عبد اللطیف الشواف ، في كتابھ 
جدید حسن (، ذلك ألنھا مع تخومھا ظلت، لقرون عدیدة بمنأى عن ھموم وآمال وتبجحات سكنھ )بغداد العباسیة(اسالف 

الحكام باستمرار / مقر الوالة في بغداد العثمانیة، كما انھا لم تطلھا نوبات الغضب المتعددة التي كان ینزلھا الوالة  -)باشا
انھى ! على تلك المحالت القریبة من مكان سكناھم وعملھم ، والعاجة بمناخات الدسائس والمؤامرات والمكائد التي التنقطع

مدینة المعماریین العراقیین الرواد، الذین تأھل اكثریتھم في مدرستھا ) لیفربول(المعماري في انكلترة في محمد مكیة تعلیمھ 
المعماریة وحصلوا منھا على شھادات التخرج المھنیة، امثال احمد مختار ابراھیم، وحازم نامق، وجعفر عالوي، وعبد اهللا 

في كمبریدج ) كینغس كولوج(من ) الدكتوراه(دراستھ العلیا ) كیةم(احسان كامل، ومدحت علي مظلوم وغیرھم، كما انھى 
  : كما استعرض الكتاب ماقالھ رفعت الجادرجي بحق االستاذ الدكتور محمد مكیة .1946عام 
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اذا اقدمنا على تقدیم محمد مكیة، بكونھ معمارا عراقیا طلیعیا اسس طرازا معینا في العمارة الحدیثة، وسعى عن طریق ھذا 

 ابتكار شكل معماري یعبر عن ھویة جدیدة لمجتمع معاصر عراقي، اضافة الى كونھ استاذا معماریا متمیزا  الى لطراز ا
، الذي اصبح المركز الثقافي العراقي الوحید خارج العراق، خالل حقبة الثمانینیات والتسعینیات )الكوفة كالیري(ومؤسس 

اذ ال تتوضح اھمیة دوره، . قد اھملنا دور محمد مكیة في تكوین العراق المعاصر اكتفینا بھذا، نكوناذا من القرن الفائت، و
اال اذا بیَّنا موقع ھذا الدور في تطور الحداثة في العراق  قبل ان اقدم على وصف دور مكیة في تأسیس العراق الحدیث، 

  . 1945حتى       1924وھو التأسیس الذي حصل بین عام 
  : ء في حوار أجرتھ في لندن وحیدة المقدادي وذكر الكتاب أیضًا ماجا

في مساء لندني غائم عاصف لیس ھناك مایمكن ان یذكرنا بالعراق ابلغ من كلمات تتدفق من قریحة مبدع مأل االرض 
شیخ العمارة االسالمیة واحد رجاالت العراق المبرزین  الذین ) عاما 92(انھا كلمات الدكتور محمد مكیة . عمرانا وجماال

فقد كان الدكتور مكیة موضع تكریم جمعیة الكندي للمھندسین في بریطانیا والتي تحاول . سھموا ببناء نھضتھ الحدیثةا
ولعل ابرز ماتسجلھ الحیاة . باخالص اعادة ترمیم نصیبھا من الجسم العلمي العراقي الذي یشھد لھ العالم بالتمیز والنبوغ

حفاظ على الثقافة العربیة بین ابناء الجالیة العربیة في بریطانیا، وذلك من خالل الثقافیة في المھجر لمكیة ھو دوره في ال
وظل یمارس نشاطھ كبیت للثقافة والفنون، وواحة ألصحاب  1987الذي اسسھ عام ) دیوان الكوفة(مجلسھ الثقافي الشھیر 
  .2006الرأي والفكر حتى عام 

  : ني وتأثیره ، إذ ورد اآلتي وتضمن الكتاب أیضا صفحات غنیة حول تأثر مكیة الف
تأثر الدكتور محمد مكیة تأثرا كبیرا بالفن التشكیلي العراقي المعاصر والسیما الفن العراقي القدیم الذي یعد القاعدة الرصینة 

في النبعاث الفن العراقي المعاصر، فضال عن المرجعیات الثقافیة والعلمیة البن الرافدین المعروف بقوة تعبیره وإبداعھ 
  .شتى مجاالت المعرفة والعلوم واآلداب والفنون

وقد كان اعجابھ كبیرا بمعظم االعمال الفنیة التي جسدتھا انامل الفنانین العراقیین  المعاصرین ومنھم الفنانة لورنا سلیم 
والسیما عمارة  زوجة الفنان الخالد جواد سلیم وھي بریطانیة ترسخت افكارھا بحب العراق وخصوصیتھ البیئیة واالنسانیة

لقد كان جواد یمثل ذروة التفتح في الفن البغدادي، وانجازاتھ عبر العصور، ( یقول الدكتور مكیة . بغداد المتمیزة والجمیلة
وصوره المعروفة . ذلك ألنھ اول من فتح باب الماضي لینساب بكل مقوماتھ الى الحاضر، حتى یغدوا عالما واحدا

زات فنیة منذ عھد الواسطي قبل اكثر من سبعة قرون ، اما عملھ الشامخ الذي وضعھ مشیرًا الى  بالبغدادیات ما ھي إال انجا
النسان، فھو انجاز على المستوى االنساني، یبدو في امتداده وعمقھ كأنھ تشخیص لذات الشعب العراقي عبر الحریة وا

  ).العصور
الفلسفة ام العلوم، وعالقتھما : اوبا مع فكرة الفیلسوف الذي قال یقول الدكتور مكیة ان العمارة ام الفنون ، ولعل في ذلك تج

وقد تتحقق مقولة العمارة ام الفنون في . كعالقة الشجرة باالغصان، مثل ذلك تبدو عالقة العمارة بالفنون التشكیلیة االخرى
تمیز عقد . یلي والمھني ھویة العمارة االسالمیة والفن االسالمي فالنقش والزخرفة والخط من مفردات الفن التشك

الخمسینیات، في العراق بمكانة فنیة تشكیلیة عكست الھویة العراقیة العریقة من عھد سومر وبابل، عبرت تلك المكانة عن 
  .نفسھا بظھور جواد سلیم والمدرسة البغدادیة، ومحمود صبري وفائق حسن ومحمد غني حكمت وآخرین

  
 

 
  مدن عراقية

  بعقوبة
  البراك میمون: إعداد 

  )خاص بالموروث ( 

ظل إتجاه دراسة المدن یمثل االتجاه العام للمساھمات العربیة الحدیثة حتى الوقت الحاضر مع العلم بأن االھتمام 
( ھذا ماجاء ذكره في كتاب . بھذه الدراسات اخذ یتزاید ویتضاعف بشكل ملحوظ حتى صار تخصصا مستقال

صفحة  459لمؤلفھ الدكتور تحسین حمید مجید وھو كتاب كبیر یضم ) ول دراسات في تأریخ دیالى ـ الجزء اال
  . الحجم الكبیر 

وعن مدینة بعقوبة ذكر الكتاب أن اسمھا ورد عند البلدانیین والمؤرخین العرب بصیغ مختلفة فوردت بعقوبا ، 
فصارت یعقوبا ) یاء ( ى احیانا في بعض المصادر نتیجة لخطأ النساخ ال) الباء ( باعقوبا ، بعقوبة كما حولت 

واصبح المنسوب الى المدینة یسمى الیعقوبي ، وبعقوبا كلمة مشتقة من اصل سریاني او آرامي قدیم ، الیعرف 
ویرى فلیشر .  ثم حولت الى بغداد ) باغ داد ( معناھا بصورة دقیقة وھي شبیھة بتسمیة بغداد التي ھي باألصل 

بیت ( أن االسم آرامي وھو اختصار لكلمة بیعقوبا ومعناھا )  350 :4اإلطالع ج ( في طبع كتاب المراصد 
  ) . یعقوب 

اما ظھور المدینة في التأریخ فالیمكن تحدیده بزمان معین ولكنھا بال شك قدیمة ظھرت قبل االسالم بعدة قرون 
  : فسھ كما ورد في الكتاب ن .ولكنھا لم یكثر ذكرھا اّال  بعد أن تحول طریق خراسان نحو الشمال 
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بعقوبة قریة كبیرة كالمدینة ، : ھـ ومما قال فیھا  626لعل أكثر من ذكرھا من البلدانیین العرب یاقوت الحموي المتوفي سنة 
بینھا وبین بغداد عشرة فراسخ من اعمال طریق خراسان وھي كثیرة 
االنھار والبساتین واسعة الفواكھ متكاثفة النخیل وبھا رطب ولیمون 

نھا وجودتھا المثل وھي راكبة على نھر دیالى من جانبھا یضرب بحس
الغربي ، ونھر جلوالء یجري وسطھا وعلى جنبي النھر سوقان وعلیھ 

ن والسفن تجري تحت اقنطرة وعلى ظھر القنطرة یتصل السوق
القنطرة الى باجسرا وغیرھا من القرى وبھا عدة حمامات ومساجد 

  . وینسب الیھا جماعة من اھل العلم 
ت بخط ابي محمد بن الخشاب النحوي انشدني أقر :ویضیف یاقوت 

ل انشدني المھدي البصري لنفسھ  ابو المظفر بن قرما االسكافي قا
  :یھجو اھل بعقوبا 

  اال قل لمرتاد النوال تطوفا                       یقلقھ ھم علیھ حریص 
لضیف وھو تخاف ببعقوبا اذا جئت معشرا                 لھم یبیت ا

  خمیص
ابو الشیص لو وفاھم بجماعة                      العوزه بین الحدائق 

  شیص 
ولو خوصة من نخیلھا قیل قد ھوت            لعل عشار قد ھوین 

  وخوص 
وفي موضع آخر یذكر یاقوت اعتمادا على ماذكره ابو سعد السمعاني 

ل وطني  لبغدادي قال الخطیب ا انھا قریة بأعلى النھروان ، وكذا قا( 
 لك انھا غیر بعقوبا القریة المشورة التي على عشرة فراسخ فاذا كانت ت

فلعلھ الحق فیھا االلف ونسب الیھا ابو ھشام  الباعقوبي الذي روى 
الحدیث عن عبد اهللا بن داود الخزیمي وقد ردد ابو الفدا المتوفي قول 

ني والخطیب یاقوت ألنھ اعتمد على المصدرین السابقین السمعا
ومن بالد العراق المشھور بعقوبا وھي قریة كبیرة على : ومماقالھ 

عشرة فراسخ من بغداد ینسب الیھا جماعة من اھل العلم ثم یضیف 
ل وھي  اعتمادا على السمعاني وحكاه عن الخطیب البغدادي انھ قال باعقوبا بزیادة االلف  بعد الباء التي في اول الكلمة  قا

  .النھروان ومنھا ابو ھاشم الباعقوبيقریة بأعلى 
والحقیقة انھا التوجد بعقوبتان  أي بعقوبا على نھر دیالى وبعقوبا على النھروان ألنھ لیس ھناك دلیل على وجود بعقوبا 

فراسخ عن بغداد وكل ما في  ةأخرى غیر بعقوبا المعروفة والباقیة الى الیوم التي ھي على طریق خراسان والتي تبعد عشر
  .ألمر انھا سمیت بعقوبة مرة وسمیت بعقوبا وباعقوبا مرة اخرى ا

ھـ مثًال وضع  334سھراب المتوفي سنة ( اما موقعھا بالنسبة للنھروان فقد ذكرنا سابقا ان نھر دیالى سمي بالنھروان فـ 
بعد ان یمر بالجعفري  فیقول ان القاطول االعلى) الذي یمثل النھروان االعلى  (مدینة بعقوبة عند القاطول االعلى  

وفي سامراء یمر بقریة یقال لھا صولي وباعقوبا ویسمى ھناك تامرا ثم یمر الى ( واالیتاخیة والمحمدیة والمامونیة  
  .باجسري ، ویجيء الجسر المعروف بجسر النھروان ویعرف النھر ھناك بالنھروان 

ا باعقوبا المدینة المعروفة ببعقوبة الیوم فقد سماھا بعقوبا ولعل ماجاء في مراصد االطالع یؤكد أن مدینة بعقوبا ھي نفسھ
وباعقوبا وقال عنھا انھا مدینة على قصبة خراسان بینھا وبین بغداد عشرة فراسخ كثیرة البساتین یسقیھا نھر جلوالء وعلیھ 

  .في وسطھ قنطرة تتصل بسوقین من جانبیھا وبھا حمامات ومساجد 
یرة على عشرة فراسخ من بغداد ویسمیھا العوام بایعقوبا وینسب الیھا جماعة من اھل العلم ویقول السمعاني انھا قریة كب

  .والفضل 
ان مدینة بعقوبا كثیرة االنھر والبساتین الغنیة بالفواكھ والنخیل ، وقد وصفھا احد الرحالة االجانب بأنھا بلدة كبیرة معروفة 

  .عھا عدة قرى ویحكمھا ضابط یعینھ الباشا كل سنتین او ثالث باعتدال مناخھا ووفرة مراعیھا وجودة تمورھا تتب
م یعطي انطباعا انھا قریة واسعة منتشرة تتكون من بیوت الطین  1820ل فإن وصف شاھد  عیان في نحو  وعلى ایة حا

دمرت ھذه وبساتین ومزارع نخل مختلطة ببعضھا وفیھا سوق فقیر وجامعان صغیران والیزید سكانھا على األلفین ، وقد 
م یخبرنا الرحالة الفرنسي أن الحیاة قد عادت في سوقھا وجامعھا غیر  1845وفي سنة .المدینة بساتینھا وقطعت اشجارھا 

  .فیھا عدة طرق  يأن المدینة كانت لھا في السابق اھمیة اكبر  لكونھا النقطة التي تلتق
  :ومما جاء في الكتاب أیضًا 

وصف بعقوبا بأنھا تتمتع برخاء متزاید وبما یحیطھا من سلسلة اقتصادیة یتجاوز امتدادھا في اواخر القرن اصبح باإلمكان 
ماحولھا من االراضي یتكون قلب البلدة من سوق فیھ كثیر من الفواكھ والمخضرات والقھوة االمریكیة والشاي الھندي 

وفھ غیر ان السوق تحیطھ منطقة واسعة من والسكر الفرنسي والمنسوجات االنكلیزیة فضًال عن المنتوجات المحلیة المال
  . البساتین الممتدة واالكواخ وفي المخرج الشرقي للمدینة خان كبیر وجمیل مكتظ بالحجاج طول السنة تقریبا 

 
10 

 



  صفحات من اطروحة
نبي ، للباحث الظواھر النقدیة في شروح شعر المت

  ضیاء فاضل حسین
  أیمن كامل جواد: إعداد 

 )خاص بالموروث ( 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

: من بین األطاریح الجامعیة المحفوظة في دار الكتب والوثائق الوطنیة اخترنا أطروحة 
ح المتنبي ، للباحث ضیاء فاضل حسین ، جامعة البصرة ـ كلیة الظواھر النقدیة في شرو

  . صفحة  261، و 2009اآلداب ، 
الباحث یدرس فیھا الجھد النقدي لشراح شعر المتنبي الذین ومما جاء في ھذه األطروحة إن 

فضًال عن تحلیل الصور حاولوا بیان معاني شعره وتفسیرھا بغیة التوصل الى الفھم األقرب للمعنى الذي أراده المتنبي ، 
البالغیة وبیان الجوانب الجمالیة في شعر المتنبي متمثال بجھودھم البالغیة في الشروح ، وتطرقوا أیضا الى شرح العویص 
والنادر من استعماالتھ والبحث عن تأویالت تناسب المعنى الذي توصلوا الیھ ، وال سیما االستعماالت اللغویة غیر المألوفة 

  .ھودھم اللغویة فضًال عن حب وشغف الباحث بالنقد العربي القدیم  الذي دفعھ لھذه الدراسة، وتمثل بج
مؤكدا تمتع شراح شعر المتنبي بثقافة نقدیة واسعة ومتنوعة تؤھلھم لخوض غمار العملیة النقدیة وإطالق أحكامھم النقدیة 

أحكامھم النقدیة ، وكان الذوق أساسا في تلك األحكام  على شعر المتنبي بالجودة والرداءة فكانت الموضوعیة مصاحبة ألكثر
  .، وھذه المؤھالت تجعلنا نصفھم نقادا للشعر 

وبیبن الباحث میل المتنبي في استعمالھ لأللف والالم إلى مخالفتھ اللغة المأسورة بالقواعد متجھا إلى لغة األدب التي تتخذ 
  . سیر على خطاھا حرفّیًامن القاعدة مرتكزا أّولیًا لھا ولیس بالضرورة ال

ویشیر الباحث أیضا الى تعاطَف بعض الشراح مع المتنبي في نقدھم للصیغ الصرفیة التي استعملھا في شعره فھو لم 
یستعملھا استعماال خاضعا لقواعد اللغة وإّنما وّظفھا توظیفا أدبّیًا یخدم المعنى الُمَعّبر عنھ أما بعضھم اآلخر فتعامل مع ھذه 

  لى أنھا خروقات لغویة على الرغم من وجود ما یبّررھا في اللغةالصیغ ع
ویالحظ الباحث أنَّ الشراح لم یغیروا في الفكرة الرئیسة التي فرضھا النقاد في استعمال  أسماء النساء في الشعر وإّنما 

الھجاء ، أما أسماء وّسعوا من دائرة النقد فبعد أن كان مقصورا على غرض الغزل أصبح عندھم یشمل غرضي الرثاء و
الرجال فَلْم ُتِثر عند الشراح أو النقاد على حدٍّ سواء كبیر اھتمام وتعاملوا مع االسم كما ورد في الشعر مما قاد الشعراء الى 

  .ذكره في أشعارھم من دون تحّرج وھكذا فعل المتنبي 
ضح معناھا إال بتقدیر محذوف وعدم توافر وجاء في األطروحة أن شراح شعر المتنبي وجدوا أن كثیرا من أبیاتھ ال یت

الشراح . الدلیل أّدى بھم إلى صعوبة فھمھ فجاءت آراؤھم متضاربة كلٌّ یوجھ المعنى بحسب فھمھ وما توافرت لھ من دالئل 
 أّن الحذف في شعره یسھم بإبعاده عن اإلسفاف واالبتذال ؛ ألنھ یحذف ما كان معلوما لداللة الحال علیھ وھو ما یسمى

  . بالدلیل المعنوي ، وبذلك فإّنھ یتجاوز لغة اإلخبار العادیة إلى اللغة الشعریة الموحیة 
ومن جملة ما تطرق الیھ الباحث مسألة الوضوح والغموض في شعر المتنبي التي شغلت بال النقاد قدیما وحدیثا ، فقد وجد 

لشعر المتنبي ، وبعبارة أخرى یمكن أْن نقول إنَّ األبیات نقد شراح شعره لھا موجھا ألبیات قلیلة نسبة إلى اإلنتاج الضخم 
الواضحة في شعر المتنبي أكثر من األبیات الغامضة بفارق كبیر جدًا ، وھذه القلة من الغموض التي ُبني علیھا بعض شعر 

  .المتنبي سّببت جدال كبیرا حول المتنبي الشخص وحول شعره 
ان مدى وضوح شعره فوازنوه مع غیره من أشعار معاصریھ وغیرھم من الشعراء وحاول الشراح اّتباع طرق متعددة في بی

لبیان مدى وضوحھ وسھولتھ ودقتھ في أداء المعنى ، واعتمدوا في ذلك تارة على شعر المتنبي نفسھ فوجدوا أن المتنبي یتمم 
ت القصیدة نفسھا لتوضیح معنى بعض المعنى في الشطر األول ثم یفسره في الشطر الثاني ، واعتمدوا تارة أخرى على أبیا

  .األبیات ، فوجدوا أّنھ كثیرا ما كان یفسر األبیات السابقة بالتالیة 
قسم البحث الى ثالثة فصول اضافة الى  التمھید الذي ُعني بدراسة مؤھالت الشراح النقدیة مما یجعلنا َنصَفھم بأّنھم نقاٌد 

  .اوَر الدراسة في التمھید للشعر ، فكانت الثقافة والذوق والموضوعیة مح
تناول الفصل األول نقد الحروف وھیأة المفردات وفصاحتھا ، فتضمن ثالثة مباحث ، كان المبحث األّول خاّصًا بنقد 
الحروف وتضّمن دارسة الشراح الستعمال المتنبي حروف الجر وأحرف الخطاب وأل التعریف ، أّما المبحث الثاني فكان 

رفیة واشتمل على دراستھم الستعمال المتنبي للتصغیر ، واسم التفضیل ، واإلفراد والتثنیة والجمع ، عنوانھ نقد الصیغ الص
والتذكیر والتأنیث ، واختص المبحث الثالث بدراسة الشراح لفصاحة اللفظة فتضمن دراستھم لتألیف الوحدات الصوتیة 

  .ء األعالم في شعره للمفردة ، واأللفاظ الغریبة والعامیة ، ونقدھم الستعمال أسما
وعالج الفصل الثاني النقد الداللي للمفردات ، وتوزع بین ثالثة مباحث ، فكان المبحث األول مخصَّصًا لدراسة موقف 
الشراح النقدي من التغایر الداخلي والخارجي للمفردة وأثره في توجیھ معنى أبیات المتنبي ، فتضمن دراستھم لدقة أداء 

  .زت الدراسة في ھذا المبحث على معاني األبنیة ، وأثر اختالف الروایات في توجیھ المعنى األبنیة للمعنى فترك
أما المبحث الثاني فتضمن موقف الشراح النقدي من استعمال المتنبي للمفردات وما لھ من أثر في تغییر داللتھا ، وشمل ھذا 

ى حّد سواء ، ودرست في المبحث الثالث موقف الشراح المبحث نقدھم الستعمال المتنبي للمفردات العربیة واألعجمیة عل
 النقدي من استعمال المتنبي للظواھر اللغویة واختص ببیان أثر الترادف والتضاد واالشتراك اللفظي في توجیھ المعنى
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  .الشعري توجیھا أدبیا 

 ، بّینت في المبحث األول یدرس لث ، والذي تضمن ثالثة مباحث  وجاءت دراسة الشراح لنقد التراكیب في الفصل الثا
موقفھم من االنحرافات األسلوبیة في شعره ، وتلمس الجوانب الجمالیة فیھ ، فتوّزعت فقراتھ على دراسة طریقة تألیف 
التراكیب ومدى تمیزھا بالفصاحة وابتعادھا عن التعقید ، وموضوعي الحذف ، والتقدیم والتأخیر ، واندرج تحت المبحث 

  .ھم للوضوح والغموض في شعره الثاني دراست
أما المبحث الثالث فعالج عالقة المعنى باإلیقاع من خالل كیفیة اختیار المتنبي لمواقع األلفاظ من التركیب ومدى المواءمة 
بینھما من خالل ھذا النظام مما یوفر انسیابیة في النطق وسھولة في الفھم ، وتضمن أیضا دراسة زیادة المفردات في 

  .وما لھ من أثر في المواءمة بین المعنى وإیقاع التركیب وعدمھا  التركیب
  

  مختارات من األطروحة                                                                 
  :وقد اخترنا من األطروحة ھذه الصفحات 

  مؤھالت شّراح شعر المتنبي النقدیة وتوظیفھا في نقد النص
شخص أن یكوَن ناقدا ما لم تتوافر فیھ مؤھالت تعینھ على نقد النصوص وتمییز جیدھا من ردیئھا ، وفي لیَس بمقدور أيَّ 

دراستنا للجانب النقدي عند شراح شعر المتنبي ال ُبّد أْن نكشَف عن مدى توافر ھذه المؤھالت فیھم لكي یمكن لنا أْن نصنفھم 
النقدیة ، وتجنبا لإلطالة سنقصر الحدیث عن ھذه المؤھالت من خالل نّقادًا للشعر ، ومن ثم یتسّنى لنا دراسة جھودھم 
  .توظیفھم لھا أثناء نقدھم لشعر المتنبي في الشروح 

، وكّل من الثقافة والذوق ) الثقافة والذوق األدبي والموضوعیة ( وھذه المؤّھالت یمكن أْن تتحّدد فـي ثالثة محاور ھي 
 افة واختفى الذوق ال یمكن أْن یعد صاحبھا ناقدا ، والعكس صحیحأحدھما مكمل لآلخر فإْن توفرت الثق

أما الموضوعیة فھي شرط یجب أْن یتحلى بھ الناقد لتكون أحكامھ أكثر علمیة وبعیدة كل البعد عن األھواء الشخصیة 
 . قافةوالتعصب ، ویوضح الباحث ھنا بیان لھذه المؤھالت النقدیـة عند الشراح التي اخترنا منھا مؤھل الث

  الثقافـة    -
أنَّ (( كلُّ من یتصّدى للعملیة النقدیة ال ُبدَّ لھ من ثقافة تعینھ على تفسیر النصوص األدبیة وتحلیلھا وتقویمھا ، وال سیما 

 ، إذًا فالناقُد بحاجٍة إلى ثقافة واسعة ومتنوعة أكثر مما یحتاجھا الشاعر ،)) الناقد أحوج إلى الثقافة من األدیب نفسھ 
ھو الذي وقَف على قدٍر موسٍع من المعرفِة یكون لھ عونًا في رصد قیمة األعمال األدبیة وتحلیلھا ، فبھذه (( فالناقُد المثّقف 

 ))الحصیلة الثقافیة یضمن سالمة أحكامھ وصوابھا 
فسیرھا في مقّدمتھا بعض الثقافات المھّمة التي ُتعین الناقد على توضیح النصوص وت) ھـ 466( ویذكر ابن سنان الخفاجي 

(( المعرفة اللغویة ، ومن ثم المعرفة التاریخیة كمعرفة األخبار ووقائع العرب ، واألحداث الخاصة باألمثال المشھورة ، 
  )).فالناقد الذي توافرت لھ أداة النقد من المعرفة واللغة واألمانة ، واإلطالع على مراجع النقاد ھو أدیب قادر على اإلنتاج 

فإنَّھ ذكر ما قالھ سابقوه وزاد علیھم بذكره بعض المعارف ، فیضع ) ھـ 637( المسألة وضوحا عند ابن األثیر وتزداد 
( المعرفة باللغة أولى ھذه العلوم ، وبعدھا المعرفة التاریخیة ، ومن ثم االطالع على التألیفات السابقة ، وحفظ النصوص 

، ومعرفة علم العروض ، لمعرفة الضرورات ، وزاد علما ال نجده ) ، والشعر القران الكریم ، واألحادیث النبویة الشریفة 
عند احد غیره وھو معرفة األحكام السلطانیة  ، وھذا األخیر یفید الناقد في نقد القصیدة المدحیة الخاصة بالملوك والخلفاء 

ص أسلوب مخاطبتھم وطریقتھا ، فللعناصر ألنھا قائمة على نوع خاص من التقالید الفنیة واألخالقیة ، وال سیما فیما یخ
 غیر اللغویة أھمیة ال تقل عن العناصر اللغویة في فھم النص وتوجیھھ

، ال ُبدَّ أْن نعرَف اآلن مدى توافر ھذه المؤھالت لدى شراح شعر المتنبي من خالل نقدھم لشعره لیتسنى لنا أن ندرس نقدھم 
  .بعضھم شاعت صفة اللغوي علیھ كابن جني والمعري لشعر المتنبي بوصفھم نقادا ، وال سیما أنَّ

وأول شيء یلفت االنتباه ھو ثقافتھم اللغویة  فقلما نجد بیتًا من أبیات المتنبي إال وكانت المعرفة اللغویة ھي المھیمنة على 
، فانتاب شعره )) ب لغة لیریھم أنَّھ صاح(( نقده ، وذلك لطبیعة شعر المتنبي الذي حاول أْن یرتقي بھ إلى مصاف اللغویین 
  .كثیر من الغموض ، وال سیما الغموض اللغوي على صعیدي المفردة والتركیب 

فكان من أكثر دوافع شراح شعره الدافع اللغوي ، وكان غرضھم منھ بیان ما في شعر المتنبي من عویص اإلعراب ، 
 یب المعقدة التي كان للغـة طریقا صالحا لفھمھا ،وإزالة الغموض عن األلفاظ الغریبة ، وكذلك بیان وتوضیح بعض التراك

تعسف عن القصد في صناعة اإلعراب من (( یعترف بأّن الغموض في شعر المتنبي كان سببھ الـ) ھـ 395( نجد ابن جني 
، ومما یزید غموض شعره أنَّھ كان یتعمده ، ویتضح ذلك من قولھ لعلي بن حمزة )) ارتكاب شاذٍّ أو حمل على نادر 

أتظن أّن ھذا الشعر لھؤالء الممدوحین ؛ ھؤالء یكفیھم منھ الیسیر ، وإنَّما أعملھ لك لتستحسنھ ، ) : (( ھـ 351( ألصفھاني ا
  )) .أي لك وألمثالك 

وقد أدى ذلك إلى وضوح النقد اللغوي عند الشراح في نقدھم لشعر المتنبي ، مما أّدى بدوره إلى أْن ترجع أحكامھم النقدیة 
المولود بعد ( ، وابن فورجة ) ھـ 449( ، وأبو العالء المعري ) ھـ 392( ھا إلى مرجعیات لغویة ، ومنھم ابن جني في اغلب

،وابن ) ھـ 616( ، وأبو البقاء العكبري ) ھـ 502( ، والتبریزي ) ھـ 468( ، والواحدي ) ھـ 458( ، وابن سیدة ) ھـ 400
  .وغیرھم من الشراح ) ھـ 637( المستوفي 

ن مظاھر توظیفھم للثقافة اللغویة في نقدھم لشعره ھو شرح األلفاظ وبیان معانیھا لیتسنى لھم فھم معنى النص وتعد ھذه وم
 الطریقة خطوة أولى من خطوات نقد النص ولما كانت األمثلة على ذلك كثیرة جدا لذلك سنعرض بعض النماذج لتوضیح

  :ا اورده ابن جني  في نقده لقول المتنبي مدى إفادتھم من اللغة في نقد النص ، ومن ذلك م
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    ِفي َخطِِّھ ِمْن ُكلِّ َقْلٍب َشْھَوٌة                 
  حتَّـى كـَأنَّ ِمَداَداُه اَألْھـَواُء   

ھ كأن: ، یقول ) أھویة ( ممدود فجمعھ ) الھـواء ( مقصور ، وھو المحّبة ، فأما ) ھـوى ( جمع ) األھواء : (( ( إذ یقول 
 ))یستمد من أھواء الناس كل واحد یرى خطھ فیشغف بھ 

 
وتأتي بعد االتجاه اللغوي اتجاه المقارنة والموازنة بما حفظوا من نصوص إذ نجدھم یستعینون في توضیح شعر المتنبي 

  .بموازنتھ بآیات القران الكریم ، والشعر العربي ، وأقوال العرب 
كریم لتفسیر شعر المتنبي وبیان معانیھ ومثال ذلك تفسیر التبریزي لمعنى قول المتنبي فاستعان أكثر الشراح بآیات القران ال

:  
    َأَأْنِطُق ِفیَك ُھْجَرًا َبْعَد ِعْلِمي                

  ِبَأنََّك َخْیَر َمْن َتْحَت السََّماِء   
) َھَذا : ( فھو بمعنى : َھَجَر : جاء بالَھْجِر ، فإذا قالوا  َأْھَجَر الرجل إذا: ما ال ینبغي من القول ، یقال : الَھْجُر : (( إذ یقول 

 ... ))﴿ ُمستكِبِریَن ِبِھ َساِمَرًا َتھُجُروَن ﴾  ، أي َتھُذون : ومنھ قولھ سبحانھ ... من الَھَذَیاِن 
ین شعره وشعر كما وجدنا االستشھاد باألشعار سمـة واضحـة من سمات تألیفاتھم سواء أكان ذلك مـن خالل موازناتھم ب

السرقات الشعریـة ال یمكن الوقوف علیھا إال بحفظ األشعار الكثیرة التي ال (( غیـره أم دراستھم للسرقات الشعریة ، ألنَّ 
، وأّن لحفظ النصوص األدبیة من مصادرھا األصلیة دورا كبیرا في تنمیة ذوق الناقد وصقل موھبتھ  ، )) یحصرھا عدد 

سنعرض بعضا من نقدھم لنوضح فیھ كیفیة توظیفھم لھذه الثقافة في نقدھم لشعر المتنبي ، ومنھ نقد ولكي تتضح الفكرة أكثر 
  :الواحدي لقول المتنبي 

    ِإْذَكاُر ِمْثِلَك َتْرُك ِإْذَكاِري َلُھ                
  ِإْذ ال ُتِریُد ِلَما ُأِریُد ُمَتْرِجَما   

  : والمعنى من قول أبي تمام ( : (وبعد توضیحھ لمعنى قول المتنبي یقول 
    وإذا الُجوُد كاَن َعوِني َعَلى الـ            

  .... )) .َمرِء َتَقاَضیتُھ بَتـْرِك التََّقاِضي  
والشروح بصورة عامة ملیئة بھذه الموازانات بین شعر المتنبي وشعراء من مختلف العصور یكاد یكون اإلحصاء عاجزا 

المھم في ھذه المسالة ھو ما أفاده أصحاب الشروح الصغیرة من توظیف ھذه الثقافة في  عن سردھا ، غیر أّن األمر
، والحاتمي في رسالتھ ، ) اإلبانة عن سرقات المتنبي ( دراستھم لموضوع السرقات في شعر المتنبي مثل العمیدي في كتابھ 

( ، وابن بسام في كتابھ ) الطیب المتنبي  المنصف للسارق والمسروق منھ في إظھار سرقات أبي( وابن وكیع في كتابھ 
تنبیھ األدیب ( ، وباكثیر الحضرمي الذي أفرد بابا مستقال عن سرقات المتنبي في كتابھ ) سرقات المتنبي ومشكل معانیھ 

  ) .على ما في شعر أبي الطیب من الحسن والمعیب 
على موضوع السرقة ویتضح ھذا عند بعضھم من لكن االختالف بینھم وبین أصحاب شروح الدیوان أّنھم نّصوا صراحة 

عنوانات كتبھم ، أما شّراح الدیوان فقد وظفوا ھذه الثقافة في موازناتھم بین شعره وشعر غیره محاولة منھم إلثبات أنَّ 
غیر مستعملة  المتنبي لم َیحد عن طریقة العرب في النظم ، أو أنَّھ استعمل ألفاظًا كانت مستعملة في الشعر العربي القدیم أو

، وكذلك لمعرفة اإلبداع والتقلید في معانیھ ومدى تقصیره فیھا أوتفوقھ على غیره من الشعراء، واألمثلة على ذلك كثیرة 
  :جدا نأخذ منھا على سبیل المثال نقد الواحدي لقولھ 

    َعـلَّ اَألِمیـَر َیَرى ُذلِّي َفَیْشَفَع ِلَي         
  ي ِفـي الَھَوى َمَثال ِإَلى الَِّتي َتَرَكْتِن  

  :والمعنى من قول أبي نواس : (( وبعد أْن یشرح معنى البیت یقول 
    َسَأْشُكو إلى الَفضِل بن َیحَیى بن خالٍد      

  َھواَھـا لَعـلَّ الفضَل َیجَمـُع َبیَنَنـا   
  .... )).صل بھ إلى محبوبتھ وھذا أحسن من قول المتنبي ألنَّ الجمع بینھما یمكن بأْن یعطیھ من المال ما یتو

ونالحظ أّن ابن المستوفي في نقده لھذا البیت قد تمّیز بشخصیة نقدیة تكونت لدیھ من خالل اطالعھ على آراء من سبقھ 
 –كما الحظنا  -وعلى الشعر العربي ، وقد مكنتھ تلك الشخصیة من تصحیح بعض اآلراء ، وتفضیل أحدھا على اآلخر ، 

اروا على ھذا النھج في توظیفھم لھذه الثقافة من خالل نقدھم لشعر المتنبي ، وأمثلة ذلك كثیرة جدا في واغلب الشراح قد س
  .شروحھم 

أما ما شاع عن أبي العالء المعري من أنَّھ كان متعصبا للمتنبي فیرجع إلى روایة تناقلھا النقاد القدامى ال صحة لھا ، إذ إنھا 
قد لشعر المتنبي ، وینقل الواحدي ھذه الروایة التي مفادھا أنَّھ قرأ على المعري بیتا للمتنبي ال تتناسب مع ما وجدنا لدیھ من ن

ال تظن أنَّك تقدر على إبدال كلمة واحدة : ، قال لي ... ما ضّر أبا الطیب لو قال مكان ھذه الكلمة كلمة أخرى ، : (( فقال لھ 
  .. )) ..من شعره بما ھو خیر منھا فجّرب إْن كنت مرتابًا 

  من المتنبي كان یشابھ مواقفھ األخرى (( ولكن عند مطالعة آراء المعري ال نجد دلیال یثبت صحة ھذه الروایة ، إذ إّن موقفھ 
في آراء ... أما التعصب الشدید والتغاضي عن األخطاء فھذا ال یوجد ... مع الشعراء إذ ھو ینقدھم فیبین جیدھم وردیئھم 

  ز فیھا المتنبي إحسان عباس بعض العیوب التي تلقفھا المعري التي تجاو. ، وینقل د... )) متنبي المعري المعروفة عن ال
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  .الحدِّ وأفرط  
ولنأخذ بعض األمثلة من نقده لشعر المتنبي في شرحھ لتتضح مصداقیة ذلك فضال عما ذكرناه من أبیات تقدم ذكرھا في 

یار المتنبي للغة الفصحى في بعض من شعره  ، فمما یدلُّ على أنَّ المعري تعامل المعرفة اللغویة یبین فیھا المعري عدم اخت
  :مع المتنبي كأي شاعر آخر نقده لقولھ 

    َأَنا ُمْبِصٌر َوَأُظنُّ َأنِّي َناِئٌم                  
  َمْن َكاَن َیْحُلُم ِباِإلَلِھ َفَأْحَلَما   

 
ال أدرك كنـْھ وصفك ، كما ال یدرك حقیقة : ال یجـوز التشبیـھ بھ ، فقال فشّبھ ھذا الممدوح بمـا : (( اذ یقول   

  :، وكذلك نقده لقولھ )) ذات الباري تعالـى ، وھذا إفراط منكر قریب من الكفر 
  َوَلیَت َعْیَن التي آَب النََّھاُر ِبَھا                 

 ِفَداُء َعْیِن التي َزاَلْت َوَلْم َتُؤِب  
إذ إّن المعروف في كالم العرب أّن اإلیاب یكون في اللیل ، والتأویب ھو سیر ) آب النھار : ( طِّئ المتنبي لقولھ فنجده یخ

یستمر إلى نھایة اللیل  ، فالمتنبي في ھذا االستعمال قد خالف ما ھو مألوف عند العرب لیس لضرورة فنیة ، وإنما لخطأه 
  .في ذلك 

یس ھناك قدسیة خاصة للمتنبي أو لشعره عند المعري وإنما نراه قد تعامل مع شعره وبعد ھذا العرض یتضح لنا أْن ل
  .بموضوعیة یمدح من أبیاتھ ما یستحق المدح على وفق مقاییس نقدیة ، ویستقبح أخرى 

ود الى عدم ومن نقاد شعر المتنبي َمْن اّتبع أھواءه الشخصیة في نقده لشعر المتنبي فكانت أحكامھ مشوبة بعدم الدقة مما یق
  .االطمئنان الیھا
  األلفاظ  الغریبة

  :اخترنا من األطروحة ھذا الموضوع ایضاً 
تقف األلفاظ الغریبة حائال دون فھم النص بین المنشئ والمتلقي ، ولم یحبذ أكثر النقاد استعمال الغریب في الشعر ، وعدوا 

  .االستعانة بھ دلیال على عجز الشاعر  
إیاك : (( في صحیفتھ ، إذ یقول ) ھـ 210( شاعر بتجنب الغریب ھو ما أورده بشر بـــن المعتمر وأول رأي نقدي ینصح ال

) ھـ 255( ، ویفضل الجاحظ )) والتوّعر فإّن التوّعر ُیسلمك إلى التعقید ، والتعقید ھو الذي یستھلك معانیك ویشین ألفاظك 
أما أنا فلم أَر قط أمثل طریقة في البالغة من : (( ، فیقول  طریقة الكتاب في التألیف لسھولة أسالیبھم ووضوح ألفاظھم

  )) .الكّتاب ، فإنَّھم قد التمسوا من األلفاظ ما لم یكن متوعِّرًا وحشیًَّا 
ومن النقاد من یلتمس العذر للشعراء القدامى في استعمالھم لأللفاظ الغریبة إذا كان استعمالھم لھا على سجّیتھم من غیر 

  .ذا كان متكلفا فإنَّھ ینفر عن الطبع ، وینبو عنھ السمــعتكلف ، أما إ
، )) الكلمة وحشیة غیر ظاھرة المعنى وال مأنوسة في االستعمال (( وداللة مصطلح الغرابة عند الجرجاني ھو أن تكون 

حشي الغلیظ  ، ویرى أحد ویرى ابن األثیر أنَّ القبیح من األلفاظ ال یعاب استعمالھ أو یسّمى الوحشي فقط ، وإنما ینعت بالو
إلى اسم الوحش الذي یسكن القفار بعیدا عن األنیس ، تعني أنَّ األلفاظ (( جاء نسبة ) الوحشي ( المحدثین أنَّ ھذا المصطلح 

  )) .تكون مھجورة ، أو غیر مأنوسة االستعمال ، ومن ھنا یكون بینھا وبین المتلقي انفصال یعوق وصولھ إلى مدلولھا 
ه المسألة قد أثارت اھتماما كبیرا لدى شراح شعر المتنبي من أصحاب الشروح الكبیرة بخالف نقاد شعره ، ولم نجد ھذ

وبعض أصحاب كتب أبیات المعاني من شراح شعره الذین تحاملوا علیھ وامتعضوا منھ كثیرا بسبب استعمالھ للغریب في 
رسالة عن مساوئ شعر المتنبي ، وأورد الكثیر من الشواھد شعره ، ولعلَّ الصاحب بن عباد خیر دلیل على ذلك ، إذ أّلف 

  :على ذلك ، وإذا فتشنا عن ھذه الشواھد في الشروح الكبیرة لم نجد لھا نقدا بھذا الخصوص ، ومنھا قولھ 
    َجَفَخْت َوُھْم ال َیْجَفُخوَن ِبَھا ِبھم            

  ِشَیٌم على الحَسِب اَألَغرِّ َدالِئـُل   
كیف لمؤدب صبیة أن یأتي بمثل ھكذا ألفاظ  ، وعّلل : ، فیقول ) َجَفَخْت ( لصاحب بن عباد استعمال المتنبي لفظة یستھجن ا

المتنبي كان یحبُّ (( ذلك بأنَّھ كان یتعمد اإلتیان باأللفاظ الغریبة  ، وھذا الرأي یتوافق مع جزء من قول ابن جني في أن 
، ویتناقض مع ما نصَّ )) لیریھم أنَُّھ صاحب لغة (( ؛ و)) ولزوم المشھور إذا كان حسنا  اإلغراب ، لیعلم الناس أنَّھ لغوي ،

علیھ العسكري بأّن االستعانة بالغریب دلیل عجز الشاعر ، وبھذا یكون الغموض الناتج من استعمال ھذه األلفاظ غموضا 
  .متعّمدا ینمُّ عن مقدرة المتنبي اللغویة ولیس عن عجزه 

ولید (( احب في استھجانھ لأللفاظ الغریبة في شعر المتنبي واستھزائھ بھ لیصل بھ إلى أْن ینعت المتنبي بأنَُّھ ویستمر الص
  :، لقولھ في رثاء طفل )) خباء وغذي لبن ، ولم یطأ الحضر ولم یعرف المدر 

  َأَیْفِطُمُھ التَّْوَراُب َقبَل ِفَطاِمـِھ                 
 لُبلوِغ ِإلى اَألْكـِل َوَیْأُكلُھ قبَل ا 
  

، وتحقق حازم القرطاجني من آراء الصاحب بن عباد )) وما أدري كیف عشق التُّوَراب حتى جعلھ عوذة شعره : (( فیقول 
فنجد القرطاجني اعتمد الموضوعیة )) .أقل مما ورد عند شعراء التكّلف والَتَمّحل (( في تتبع مساوئ المتنبي فوجدھا أنَّھا 

  د  حكمھ ھذا من خالل موازنة شعره مع شعر شعراء آخرین كانوا یتعمدون اإلغراب على العكس من ابن عبا في إصدار
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  .وغیره من النقاد الذین تحاملوا علیھ وحكموا على شعره من دون أن یفعلوا مثلما فعل القرطاجني ومنھم الثعالبي  

ة ، فلم أجد نقدا كثیرا لدیھم بل اقتصر نقدھم على طائفة قلیلة من أما الشراح فال نجدھم یثیرون كبیر اھتمام لھذه المسال
  : األبیات ، وربما یرجع السبب في ذلك إلى أمرین 

أنَّ مھمتھم ھي شرح ھذا الشعر ففي أثناء عملیة الشرح تتضح معاني المفردات ، فال یوجد مسوغ ألن ینّصوا على : األول 
فإنَّ مرجعیات أغلب الشراح ، ھي مرجعیات لغویة ، : عناھا قد توضح ، أما اآلخر أنَّ ھذه اللفظة غریبة باعتبار أنَّ م

واللغویون یحفلون بالغریب ویبحثون عنھ بغیة االستشھاد بھ على العكس من بعض النقاد الذین عدوا االستعانة بھ دلیًال على 
  .عجز الشاعر 

 ظ الغریبة إذ یرى بأنَّھا لم تكن غالبة على أكثر شعره ومن الباحثین المحدثین من یبّرر استعمال المتنبي لأللفا  
  

یتكّلف أحیانًا استعمال الغریب لیدّل (( ، وإنما ھي أمثلة معدودة  ، على العكس من بعضھم اآلخر الذي یرى أنَّ المتنبي كان 
  .، في اللغة )) على غزارة علمھ 

  : في قولـھ ) ُمَجلَِّحة ( لفظة  ومن األلفاظ التي نعتھا الشراح بالغرابة في شعر المتنبي  
    ُمَجلَِّحـًة َلَھا َأْرُض اَألعـاِدي              

  َوللسُّْمِر الَمَناِحـُر والُجُنـوُب   
بأنَّھا وحشیة نافرة ، ونفھم من قولھ أیضًا بعد أْن یوضح معناھا  أنَّھا كانت دقیقة في أداء ) ُمَجلَِّحة ( ینعت أبو الفتح لفظة 

  ) .ُمَحجََّلة ( زیادة في المعنى لیست في ) ُمَجلَِّحة ( ، إذ یرى أنَّ في قولھ  المعنى
  :في قولھ ) قصورة ( ومّما ترجع غرابتھ إلى االستعمال ال لكون اللفظ غریبا بذاتھ لفظة   

    َوال َلْیَلــًة َقصَّـْرُتَھـا ِبَقُصـوَرٍة          
  الِعْقِد  َأَطاَلْت َیِدي في ِجیِدَھا ُصْحَبَة  

غریبة في االستعمـال : ، وَقُصـْوَرة  )الطویلة ( وقصیرة أحسن لفظا ، وإْن وافقت في اللفظ ضد : (( ... قال ابن المستوفي 
القصورة المحبوسة في خدرھھا الممنوعة من التصرف من القصر وھو : (( بقولـھ ) قصورة ( ، ویفسر الواحـدي لفظـة )) 

  . واحدي لھا تنتفي غرابة استعمالھا ، وبتفسیر ال)) الحبس 
ودرس أصحاب الشروح الصغیرة ھذه الظاھرة في شعر المتنبي من جانب آخر یختلف عن دراسة أصحاب   

الشروح الكبیرة لھا فحاولوا التركیز على األلفاظ الغریبة في شعر المتنبي ونقدھا وبیان وجھ الغرابة فیھا أكثر من غیرھم ، 
  :ي یتصّید بعض األلفاظ الغریبة في شعره ، كما في نقده لقولھ فنجد باكثیر الحضرم

    َوَتَرى الَفِضیَلـَة ال َتُردُّ َفِضیَلـًة         
  الشَّْمُس َتْشُرُق والسََّحاُب َكْنُھوَرا   

  )) .غریب حوشي : لفظ َكْنُھور (( أنَّ : إذ یقول 
  :الغریبة البعیدة عن الفھم ، كما في قولھ ویعیب علیھ بعض مطالعھ ألنَّھ یستعمل فیھا األلفاظ   

    َأركاِئِب اَألْحَبـاِب ِإنَّ اَألْدُمَعـا             
  َتِطُس الُخُدوَد كَما َتِطْسَن الَیْرُمَعا   

( ، )  َتِطس: ( ھذا المطلع من مطالعھ المبتذلة غیر الفصیحة ، لما فیھ من األلفاظ الغریبة الوحشیة ، وھو قولھ : (( إذ یقول 
  ) )) .والَیْرُمع 

وأشار الحضرمي إلى انفراد المتنبي في اإلتیان باأللفاظ الغریبة مما یؤدي إلى زیادة غموض معنى البیت ،   
 :كما في قولھ 

 َوَمـا َأْرَضـى ِلُمْقَلِتـِھ ِبُحْلـٍم              
 ِإَذا اْنَتَبَھْت َتَوھََّمـُھ اْبِتَشاَكـا

  
لم ُیسمع بِھ (( ویعني الكذب ، و) الحوشي ( من الغریب النادر ) َشاك االْبِت( یعد لفظ 

  )) .في شعر قدیم وال محدث سوى ھذا البیت 
إبراھیم السامرائي أنَّ ھذه األلفاظ الخاصة بالمتنبي أي التي لم ترد عند . ویرى د

ّفز غیره تدل على مدى الثراء اللغوي الذي یتمتع بھ المتنبي وحفل شعره بھ مّما ح
علماء العربیة الى دراستھ والنظر فیھ، أما األلفاظ الغریبة التي ورد لھا نظائر في 
الشعر العربي قبلھ فاستعملوھا حجة للدفاع عن استعمالھ لھا  فإشارتھم إلى استعمالھا 

  .قبلھ ھو بحد ذاتھ بمثابة دفاع عنھ وعن شعره 
ظة یكون األساس في اختیارھا وھذا أمر غیر مقبول ألنَّ الشاعر حینما یستعمل اللف

اإلحساس بھا في أداء المعنى الذي یریده ، ولیس تقلید من سبقھ ، فاللغة ال ُتحَتَكر 
  .وال ُتفرض على الشاعر 
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  تراث لغوي

  لھجة میسان الشعبیة
 )خاص بالموروث ( 

  كوثر جاسم: إعداد 
الكعبي،  للمؤلف كریم علكم) الحیاة الشعبیة في میسان(في كتاب 
صفحة وبالحجم الكبیر،وھو من الكتب المحفوظة  344والواقع بـ

طالعنا العدید من المواضیع عن الحیاة / في  دار الكتب والوثائق
یتحدث عن لھجة اھل      ا في محافظة میسان ، واخترنا موضوع

  : میسان، اذ قال مؤلف الكتاب عنھا 
ات المدن  إن لھجة میسان بمفرداتھا واصواتھا تمیزت عن لھج    

ي        ھ ف ت تعین اظ كان واطن بألف دت الم رى ، ورف ة االخ العراقی
اعرا   عبي ش ب الش ي زودت االدی ي الت ة، وھ ا وكتاب ره نطق تفكی
وناثرا بثروة لغویة اعانتھ في التعبیر عن احاسیسھ ورسم صوره 

  .الفنیة فكانت ملھمة المبدعین دون عناء
ح ان   ا اتض تھا وتحلیلھ تقرائھا ودراس الل اس ن خ یط وم ا خل ھ

ات    ن لغ ا م رب الیھ یحة وماتس ة الفص ة العربی ھ، اللغ مكونات
م     ز وام راك واالنكلی رس واالت ة الف رى ، وبخاص عوب االخ الش

بان ومن   یوشعوب معروفة كالھنود واالوربیین والصینی ن واالس
ة  ا     . لھجات العرب القدیمة واللغة المندائی ا تسرب الیھ فضال عم

ذي      . قبل المیالد ومن الترجمة الحقا من السومریین سكان جنوب العراق تالط ال ذا االخ ة لھ وھذا جمیعھ كان محصلة حتمی
  .حصل السباب معروفة للجمیع

، )ج(، واحیانا الى )ك(وان بعض التغییرات الطارئة على بعض حروف الھجاء العربیة كالقاف تقلب في اللغة العامیة الى 
  :كما واضح من االمثال اآلتیة) كـَ(وكذلك الى 

  .یضرب لسوء الحظ والطالع: فكره یجفي المبرد
  .یضرب لنفس المعنى السابق: الفكر فوك الجمل، وعظھ الجلب

  .یضرب لشدة الباطل واتباعھ والتمادي في عملھ: فوك حكھ دكھ
  .یضرب للكسالى من البشر والخاملین منھم: كاتل الجوع بالراحة

  .ویضرب للشئ الجدید الطازج: كتل الساعة
  .ویضرب لشدة االلتصاق: صیرجیر ابح

  :باالنكلیزیة، ومن االمثال التي جاء بھا ھذا الحرف مقلوبا مایأتي) ch(جیم مثلثھ ویشبھ تلفظھا ) ج(وأما الكاف فتقلب الى 
  .یضرب لمن الینظر الى حالتھ وشؤونھ نظرة واقعیة: الدیج ایعوعي ورجلیھ بالطین

  .ل الذي التخلقھ نتیجة مثمرةیضرب لكثرة العم: جثیر الحركة جلیل البركة
  .یضرب للتناقض في االعمال: الجوعان یعلجلھ ابعلج والعریان یمشیلھ ابحذا

ى   ) عد(یقولونھا في اللفظ ) عند(ویحدث بعض االختزال في الحروف للتخفیف فـ بة ال ھ (بحذف النون، وكذلك بالنس ) تعطی
  :ما جاء من ھذا القبیل باالمثال مایلي، وم)لجل(تصبح ) الجل(او تنطیھ ومثلھ ) تطیھ(فیقولونھا 

  .یضرب في احتكار االشیاء واستغالل النعم وحجزھا عن الغیر بدافع االنانیة: عد البطون تعمى العیون
  .یضرب لشدة احترام احدھم: الف عین لجل عین تكرم 
  .یضرب عندما یدعى احدھم على شئ ھو متوفر لدیھ: العزیمة لیشھعدكم عیش اوعدنا عیش 

ي   و تعمل للنف و(یس ي   ) م ف ف ت االل ث قلب ا (حی بحت  ) م ى واو فاص ة ال و (النافی ل ) م ي المث ا ف وز  : كم دعبل ج ل ام : مو ك
  .ویضرب لعدم تساوي الناس في شخصیاتھم اي التدل المظاھر على ما في البواطن

ظ   اء (ویحدث تغییر للحروف في النطق، فالحرف جیم یلف ـ    ) ی اطق ف ظ  ) دجاجة (في بعض المن ة دی(تلف ال،  : ورجال ) ای ری
  .غرفة، قرفة: وبالعكس. قریة، غریة: والقاف الى غین. یبار: وجبار

انامن،  –وانام  –فبدال من اھوم تصبح اھومن : وتستخدم نون التوكید مع الفعل المضارع باستمرار وبخاصة في الریف   
  ...اكومن –اودعن، اكوم  –اعلجن،اودع  –اعلج 

: متى؟ مالك: وین، الى این؟ للمكان یمتھ. علیش، لماذا؟ جالیش، كذلك لماذا؟ لیش، لماذا؟: اآلتیة ولالستفھام تستخدم االلفاظ
  ... كیف؟: الى ایة مدینة؟ جیف: الى اي؟ الیا مدینة: لم؟، الیا

غیر  تخدام التص ر اس د : ویكث ي   –عب د، عل اظم   –عبی وي، ك ایع   –علی ویظم، ش ازي   –ك ویع، غ م   –ش ویزي، جاس  –غ
  الخ....جویسم

و حسن،    : ابو، للكنیة، مثل: فیقولون) ذو(للمھن، بخاصة بدال من صاحب، ) ابو(وللنسبة تستخدم  د، اب ابو جاسم، ابو محم
  .ابو علي
  .سائق السیارة: ابو السیارة. معلم اللغة العربیة: ابو العربي : وللمھن
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  تراث شعبي
  األمثال الشعبیة الحلیة

  )قطوف حلیة ( ـ من كتاب 
  )خاص بالموروث  (

 
 

  میمون البراك: إعداد 
بین أیدینا كتاب قطوف حلیة لمؤلفھ خلیل ابراھیم نوري ، ویقع 

موعة جیحفل ھذا الكتاب بم. صفحة من الحجم الكبیر   128في 
ل الحلیة الشعبیة التي تنبع من حیاة الحلیین  كبیرة من األمثا

جاربھم في كل قوم خالصة ت: ( یقول المؤلف .وتجاربھم 
وضرب من احسن ضروب التعبیر والشك انھا عنصر من 
عناصر االدب ، وقد عني الناس بجمع االمثال منذ صدر 
االسالم وحتى یومنا ھذا فجمعت االمثال السائدة بالفصحى 
واآلیات القرآنیة واالحادیث النبویة والكثیر من الشعر العمودي 

العامیة ( لشعبیة ل كما جمعت االمثال ا التي ذھبت مذھب االمثا
ل مابین الشعوب واالقوام   وظھرت دراسات مقارنة لالمثا) 

ت ( ومن اقدم ماوصلنا من امثال العرب كتاب للمفضل الضبي 
  .المسمى أمثال العرب ) ھـ  170

في العصر الحدیث في العراق كان اول من  ھویوضح المؤلف أن
لیل كما كتب في األمثال البغدادیة محمد سعید ال مصطفى الخ

كتب انستاس الكرملي والشاعر معروف الرصافي والشیخ 
جالل الحنفي واالستاذ كوركیس عواد وعبد الرحمن التكریتي 

  .وغیرھم 
ویشیر الى ان الحلة كمدینة عراقیة عربیة اسالمیة امثالھا ھي 

ل المسلمین بصورة عامة والعرب بصورة خاصة  امثا
ك امثال محلیة  ھ  ھنان بصورة اخص وفي الوقت نفسیوالعراقی

ظھرت من جراء خصوصیة حدث محلي او بتأثیر ) حلیة ( 
مكان معین ، وھذا النوع من األمثال یحتاج الى بحث وجھد 

  :ومعرفة قصة كل مثل لتسجل وتوثق 
  :ومن ھذه األمثال 

  ویضرب ھذا المثل على المكان المھدم : خرائب بابل 
بابل كثبان ترابیة لذا نجد متربا في الغالب بسبب ھذه الكثبان ویضرب ھذا المثل آثار : ماتثور عجاجة اال من ارض بابل 

  لالشارة الى المكان او القوم الذین ھم مصدر ازعاج لالخرین 
  مثل یضرب ألمر قدیم إذ اخذ الحلیون یؤرخون لھذه الواقعة : من زمن  دكة عاكف 

  ضرب للذي یعود من حیث ابتدا بعد ومشوار طویل بعید وھو مثل ی: خمیت عكة ومكة وردیت على خرائب الجامعین 
  ویضرب ھذا المثل للرجل الجبان عند سماعھ ازیز الرصاص : اشقال قلبك ساسون من ثارت الطقاقة 

آل شبیب البغدادي اسرة عریقة في الحلة تتمتع بجاه عریض وثراء واسع ومجلسھا من : لوردت الكرم غرب على البغدادي 
لة في القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین والیخلو من ضیوف وزوار وفي لیلة حل بمجلسھم اعظم مجالس الح

برلخیول نضیوف من خارج المدینة ولم یكن في االسطبل طعام لخیولھم لذا امر البغدادي عمید االسرة یومھا ان یطرح الع
یت في القصیدة یضرب للذي یبدو بكرمھ شبیھ بكرم الضیوف لذا نظم احد الشعراء قصیدة مدیح بحقة وھذا المثل ھو عجز ب

  البغدادي  
الجفنة وھي االناء الكبیر الذي یقدم فیھ االكل ومعلة رجل من العزة ذو كرم فیضرب ھذا المثل للكریم الذي : جفنة معلة 

  یقدم االكل لضیوفھ باناء كبیر 
حسون عكلة العزاوي ( توضع على الرأس وكان الصفریة اناء مصنوع من النحاس اشبھ بالخوذة : قابل ابو صفریة 

  . یستخدمھا عند المنازعات وھي كنایة عن شجاعتھ 
في الحلة یقسو على حصانھ لكنھ یھتم بھ عندما یحتاجھ ألمر ما ویضرب ھذا  حران رجل یملك اسطبال: حصان حران 

  .ثم یتنكرون لھ المثل للذي یھتم بھ الناس فترة قصیرة 
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  تابصفحات من ك
  ) 2010ـ 1959( بغداد  ةتأریخ المكتبة المركزیة في جامع

  كوثر جاسم: إعداد 
  )خاص بالموروث ( 

 
  

تقبلیة  .. المكتبات الجامعیة العراقیة (من كتاب اتخذ من الكتب والمكتبات عنوانا وموضوعا لھ ، وھو  ة مس ) رؤی
دولعي ، م : د .م.لمؤلفاتھ أ دوب  :د .ایمان مھدي ال ن        احالم داود من ذا الموضوع ع ا ھ ن ، انتقین ، والء احمد حس

  :تأریخ المكتبة المركزیة في بغداد 
تعد المكتبة المركزیة لجامعة بغداد من اوائل المكتبات النموذجیة والرئیسة في العراق ، وقد حرصت على خدمة 

ع المكت       ب م ى جن ا ال ت جنب ة وعمل اتھم كاف تفیدین بفئ دمات للمس دیم الخ ي بتق ث العلم رى  البح رة االخ ات الكبی ب
ة       ي جامع ة الطب ف ة االداب وكلی كالمكتبة الوطنیة ومكتبة االوقاف العامة ومكتبة المتحف العراقي ومكتبتي كلی

  .بغداد
  .م1957على اثر قرار تأسیس جامعة بغداد في عام  1959تأسست المكتبة المركزیة عام 

وف       ھا بت ذ تأسیس ة من داد بالمكتب ة بغ ة جامع ت رئاس د عنی دورات التدریبی  وق رص االشتراك بال ي   ةیر ف ة ف المقام
الوالیات المتحدة األمریكیة لمالكھا المتصدي للمسؤولیة آنذاك وھم كل من الدكتور ھشام الشواف والخبیرة زاھدة 
حیحة          ائز االساسیة الص عوا الرك ذین وض ة ال ابراھیم والسیدة وصفیة العبیدي ، وھؤالء ھم بحق مؤسسو المكتب

ألعمال المكتبة المركزیة على وجھھا االكمل والتي ضمنت لھا فیما بعد أن تكون المرجع لكل المكتبات لالنطالق 
  .التي اسست الحقًا

ة       ) منزل(كانت بدایتھا في بنایة صغیرة  ي بنای ا ف ة ذاتھ ي المنطق في منطقة الوزیریة ثم تحولت الى موقع آخر ف
  .شارع صفي الدین الحلي خاصة ، اسست على غرار مكتبة جامعة الحكمة، في 

م تم تحویل جزء من مجموعتھا الى البنایة الجدیدة في موقع الجادریة في مجمع جامعة بغداد وعلى 1987في عام 
ي   اتوفق المجامیع العلمیة للكلیات التي تحولت الى ذلك الموقع ھي كلی العلوم والھندسة والتربیة الریاضیة ، وف

ان ت  ة موقع بح للمكتب ك اص وء ذل دةض ت ادارة واح ام . ح ي ع عبھا   1989-1988ف ل ش ة بك ال المكتب م انتق م ت
ي       ات الموضوعیة الموجودة ف دم التخصص ووحداتھا الى موقع الجادریة باستثناء المجموعات االنسانیة التي تخ

ي موقع المكتبة األولى ف. م تم تقسیم المكتبة اداریا1990كلیات مجمع باب المعظم والوزیریة ، بعد ذلك وفي عام 
ام    ى ع ان    1995الجادریة والمكتبة الثانیة في موقع الوزیریة، وقد استمر ھذا التقسیم حت دمجت المكتبت ث ان م حی

  .تحت ادارة واحدة وتمت اعادة تسمیة المكتبة باالمانة العامة للمكتبة
ت  2003اما بعد عام  ـ   م فقد تعرضت المكتبة في موقع الوزیریة الى الحرق والتدمیر وقد تمثل سرقة  (الخسائر ب

ي  ) االجھزة، الكتب، حرق الكتب والفھارس اال ان الخیرین في المنطقة سارعوا الى اخماد الحریق الذي نشب ف
  .م2005-2004البنایة اضافة الى ممتلكاتھا وبأقل الخسائر الممكنة وقد تم اعادة اعمارھا في عام 

د      خضعت المكتبة على مدى اكثر من خمسین عاما لسلسلة من ا ان لظروف البل رة ك ل كثی لتغییرات بسبب عوام
ا      ي وضعت لھ ات الت الواقع الكبیر علیھا، غیر ان ھذه الظروف لم تمنعھا من السیر على وفق االھداف والسیاس

  .منذ البدایة لتحقیق رسالتھا
ھ الخ             ى وج داد عل ة بغ اتي لجامع ع المعلوم ي والمجتم ث العلم ة البح ي خدم د ف ة تتجس صوص  ان اھداف المكتب

ات     اوالجامعات العر ي المكتب ل ف قیة ومؤسسات الدولة بشكل عام، فضال عن القیام بتدریب وتاھیل المالك العام
ة     ات المواكب العراقیة والعمل على توحید االجراءات الفنیة وتقدیم خدمات مكتبیة متقدمة وتوفیر مصادر المعلوم

  .للتطورات الحدیثة
ق        ان سیاسة المكتبة متغیرة على وفق ا ة نحو تحقی ي النھای ب ف ا تص ا ، لكنھ لمستجدات والظروف التي تحیط بھ

  :ویمكن تحدید سیاسة المكتبة على النحو اآلتي . االھداف السابقة الذكر
العمل على ان تكون المكتبة المركزیة المرجع واالساس لكل المكتبات في العراق في مجاالت الخدمات المتقدمة 

  .مة بشكل فعال في تنمیة المكتبات الناشئة بكل االمكانات المتاحة وتقدیم الدعم لھاواالرشاد والتدریب والمساھ
دار             ارض والمؤتمرات، واص دوات والمع ة الن ن خالل اقام ة م ة المركزی واء المكتب جمع شمل المكتبیین تحت ل

 .اللوائح والتعلیمات الخاصة بتطویر اداء المكتبات والمكتبیین على السواء
ى تجم ل عل زا    العم ة مرك ة المركزی ل المكتب ة وجع ات العراقی ل الجامع ن قب ة م ة الممنوح ائل الجامعی ع الرس ی

  .الیداعھا
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 .ایجاد السبل لتوحید االجراءات الفنیة مع مكتبات الجامعات العراقیة

لعراق تنمیة مھارات العاملین في المكتبة عن طریق الدورات واالیفادات والزماالت واالجازات الدراسیة داخل ا
 .وخارجھ

ات        ب وجامع ن جان ة م ر الدول ي دوائ ـ إنشاء عالقات التعاون مع المكتبات الجامعیة العراقیة والھیئات العلمیة ف
 .ومؤسسات علمیة خارج القطر من اجل تطویر المكتبة المركزیة والمكتبات العراقیة من جانب آخر

لتالي بالغاً  من دائرة المطبوعات باإلنذار او التعطیل االكمكخانة وھم منھم في إصدار صحفھم لیتلقوا في الیوم ا
  . او إلغاء االمتیاز او السجن او النفي لنشرھم مقاًال ضد السلطة الحاكمة

لقد كان سیف السلطة الحاكمة مسلطًا على رقاب الصحف العراقیة في العھود كافة بدءًا من العھد العثماني ثم 
بعھود الحكم الوطني فما تكاد الصحیفة تصدر بضعة أعداد حتى یھوي علیھا   عھود االحتالل واالنتداب وانتھاًء 

 سیف السلطة 
وبعض الصحف كانت تتحایل على السلطة فتصدر باسم . ویعطلھا مؤقتًا او بصورة دائمة او یلغي امتیازھا نھائیًا 

ولواء االستقالل  آخر او أن یصدر صدى او صوت او لواء لھا كما حصل مع صدى بابل و صدى االستقالل
او أن یصدر صاحبھا باسم جدید كما حصل مع صحف . الخ ...  وصدى البالد وصوت األھالي وصدى الكرخ 

  .توفیق السمعاني الطریق والزمان 
أما عن الصحف  ، وكما جاء في الكتاب ، فقد بلغ عدد الصحف التي صدرت في العھد العثماني في مختلف 

مئات ولم یبق اسم یلیق  فة والتي صدرت بعد ذلك العھد وحتى اآلن جاوزت عدةاألوقات أكثر من خمسین صحی
( واستعمل وقد عزت األسماء لدرجة إن حسین الرحال لم یجد اسمًا  لصحیفتھ غیر اسم   أن یتصدر الصحیفة إال 

ر اسم  كناس كما تدنت األسماء الى أدنى درك فلم یجد میخائیل تیسي اسمًا  لصحیفتھ الھزلیة غی) الصحیفة 
  .الشوارع 

وأشار المؤلف الى  إن عدد الصحف الصادرة في العھد العثماني باللغة التركیة واللغة العربیة لم تتجاوز الخمسین 
، فلما احتجبت جریدة الروضة التي كان یصدرھا الشاعر الحاج عبد الحسین األزري حلت محلھا جریدة 

د  والترقي الحاكم لنشرھا  لحدود المرسومة من قبل حزب  اإلتحاالمصباح األغر ولما تجاوزت ھذه الصحیفة ا
قصائد حماسیة تلھب مشاعر العراقیین ضد االضطھاد واالستبداد والتمییز العنصري فقد عطلت ونفي صاحبھا 

كذلك عندما نشرت جریدة الرافدین مقاًال شدیدًا لمناسبة ذكرى موقعة میسلون الشھیرة . الى مجاھل األناضول 
لتي كان یصدرھا سامي خوندة ، وكان في  ھذه المقالة ھجوم الذع اعتبرتھ السلطات الحاكمة مسیئًا للعالقات وا

بین الفرنسیین والعراقیین ، وحینما صارت الصحیفة تحرض على ثورة العشرین وتنشر المقاالت المثیرة  عطلت 
ً  ونفي صاحبھا الى معتقل ھنجام كغیره  مثل ابراھیم صال ح شكر وداود العجیل وروفائیل بطي وعبد نھائیا

الرحمن البنا والمحامي محمد عبد الحسین ونوري ثابت وغیرھم من أصحاب الصحف ومدیري المطابع في ذاك 
الوقت وقد تكرر التعطیل اإلداري في مناسبات كثیرة أخرى مع جرائد المفید واالستقالل واألھالي والكرخ وبابل 

  . نت تصدر في الثالثینیات والعراق وغیرھا من صحف كا
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  دار الكتب والوثائق الوطنیة تشترك  بمعرض الكتاب األول لمجلس النواب
 )خاص بالموروث ( 
قامتھ دائرة البحوث في مجلس أ معرض الكتاب األول الذياشتركت دار الكتب والوثائق الوطنیة ب

  .بمشاركة دور نشرعراقیة وعربیةاستمر یومین ، وو 2011من تموز 27في النواب 
ید  السید المعرضَ  افتتح ب     أسامة النجیفي رئیس مجلس النواب وبحضور الس ي السھیل النائ قص

  .المجلس  األول لرئیس
ید   ة    شھد المعرض الذي حضره  الس ر الثقاف دلیمي وزی ر من    اشتراك  سعدون ال ات   9أكث مؤسس
ة     ة وعربی ة ودور نشر عراقی ا  بحثی وث  ادائرت منھ واب    وا البح س الن ي مجل ة ف ت ، إلعالمی وبی

وزراء  س ال ابع لمجل ة الت ع،  الحكم ة ،    والمجم ة الجمھوری ابع لرئاس ي الت ي العراق ودار العلم
ركة   ، فضًالالتابعتین الى وزارة الثقافة  الكردیة والثقافةالنشر الشؤون الثقافیة العامة ودار عن ش

  . ة واإلماراتیة ة لعدد من مراكز الدراسات والبحوث المصریالبیان الوكیلة الحصری دار
ن   ر م رض  أكث من المع ل  آ 3تض االت تمث ات والمج ف االختصاص وان لمختل ر آالف عن خ

لة    ،  اإلصدارات في عالم الكتب ة بالسلس ة والمتمثل من بینھا مطبوعات دارالكتب والوثائق الوطنی
ي    الببلیوغرافیة الوطنیة ، وسلسلة الرسائل ال داد ف ة ، وبغ جامعیة ، والنتاج الفكري للمرأة العراقی

رة         وروث ، ونش ة الم ال العراق ، ومجل ة ـ  أطف الصحف والمجالت ، والببلیوغرافیا المتخصص
  .روافد ثقافیة 

 
  
  

 شھر تموزمطالعًا وباحثًا خالل  752ر الكتب والوثائق الوطنیة تستقبل دا
 
 
  
 : ـ كوثر جاسم ) خاص بالمورث ( 
تقبلتا ة  س ائق الوطنی ب والوث دكتوراه   752 دار الكت ة ال ن طلب ًا م ًا وباحث تیر  مطالع والماجس

 .والموظفین ومن الشرائح األخرى المختلفة خالل شھر تموز الفائت 
  .أطروحة جامعیة  75دوریة و1767و اكتاب 1302استعار ھوالء المطالعون والباحثون 

یف    وفره األرش ا ی احثون مم تفاد الب ا اس ائق      كم ال استعارة الوث ي مج م ف ن خدمات لھ وطني م ال
  . واألفالم والسجالت والخرائط

  

 
20 

                                                               
كــل  

 جدید
      



  
  تموزأطروحة في شھر  259وكتب  108ركز اإلیداع القانوني یستقبل م

 :ـ كوثر جاسم ) خاص بالمورث ( 
  

ة خالل شھر           ورد ائق الوطنی ب والوث ي دارالكت انوني ف داع الق ى مركز اإلی وز  ال ت   تم ب   108الفائ اللغتین  كت ب
ة   259العربیة واإلنكلیزیة ، و ین   أطروحة جامعی ة و    222 موزعة ب ة العربی ة باللغ ة    37أطروح ة باللغ أطروح

  . م إیداعدوریات أرقا 9و أطروحة  259عنوان كتاب و 176 ومنح المركز. االنكلیزیة 
 

 
  
  

  آبورقة وثائقیة في شھر  422صیانة وترمیم 
 )ث وخاص بالمور( 

رمیم              یم وت ة بتنظیف وتعق ائق الوطنی ب والوث ي دارالكت ائق ف رمیم الوث ر صیانة وت ة   422قام منتسبو مختب ورق
  .خارطة  خالل شھر آب الفائت 14بالوثائق فضال عن  خاصة

اني            د العثم ة بالعھ ا خاص رمم حالی ي ت ائق الت أن الوث ائق ب رمیم الوث واكدت السیدة ناھد  مسؤولة شعبة صیانة وت
  .لحجج والوقفیات والمبایعات والرھنیات والمخالعاتاالمتضمنة 

  

 
 

  
  

  من أخبار وزارة الثقافة
یلتقي وفد من لجنة المرأة في وزارة حقوق  وكیل وزارة الثقافة فوزي االتروشي

  االنسان
 :ـ میمون البراك ) خاص بالموروث ( 

ة حقوق ا        ة المرأة ولجن ى لجن ي والمشرف عل ھ    التقى وكیل وزارة الثقافة السید فوزي االتروش ي مكتب ان ف النس
وم   ت   26صباح ی وز الفائ ن تم راك  م ن الب یدة سوس ان     الس وق االنس ي وزارة حق رأة ف وق الم م حق یس قس ،  رئ

اء وبحضور   ، والسیدة رقیة محمود ة     أعض ي وزارة الثقاف ة المرأة ف دي ، و     لجن ادیر مھ ل واغ جرى  مالك جمی
كما استعرض السید الوكیل نشاطات .  رة الثقافةالتحاور في جملة مواضیع تھدف الى تعزیز دور المرأة في وزا

ھو تعزیز  ھذه اللجنةعلى ان الھدف من تشكیل ، مؤكدًا  2011لجنة المرأة خالل السبعة أشھر الماضیة من عام 
  .زھا على االبداع والتمیزیتحفوودعم دور المرأة في الجانب االجتماعي والوظیفي 

  .ما یخص برامج المرأة بین وزارتي الثقافة وحقوق االنسان في كما اكد على اھمیة تعزیز التعاون الجاد
رامج     ن خالل ب واشار السید الوكیل الى التعامل مع االقلیات في المجتمع العراقي وضرورة دعم ھذه الثقافات م

  .وخطط ھادفة
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ولم یكن ،  2011عام خالل مؤسسات الدولة العراقیة  جمیعلواقع المرأة في  وقدمت السیدة سوسن البراك تقریرًا

على ذلك طلبت لجنة حقوق المرأة في وزارة ، وبناءً  في التقریر اشارة الى الواقع الثقافي للمرأة في وزارة الثقافة
ات واإل      اعرات والقاص ات التشكیلیات والش ن الفنان ي    حقوق االنسان احصائیات مفصلة ع ات ف ات والفنان عالمی

تقدیم احصائیات عن اعداد مع  ،االحتیاجات الخاصة  اتنساء من ذووال رامل والشھیداتخرى واألالمجاالت األ
  .المرأة في وزارة الثقافة ممن یشغلن مناصب قیادیة

ن  وجرى  ة           أالتأكید على اجراء جرد ع ة ثقاف ى تنمی د عل ة وضرورة التأكی ي وزارة الثقاف ل ف ات الطف عداد مكتب
  .الطفل من خالل تشجیعھ على االطالع المتواصل

ول        كذلك ة وضع الحل ا وكیفی ي مجتمعن جرى التأكید على بیان الصعوبات والمعوقات التي تتعرض لھا المرأة ف
ة وضع    ،  الالزمة لھا والتنسیق مع المنظمات الدولیة ومنظمات المجتمع المدني غیر الحكومیة في العراق وكیفی

  . برامج مشتركة معھا
ل والسیدة   : وھن ضاءأعتشكیل لجنة من ثالثة بوجھ السید الوكیل  وقد السیدة مالك جمیل والسیدة شمیران مروك

  .مفصل عن واقع المرأة في الوزارة نجاز ھذه االحصائیات عن الوزارة وتقدیم تقریراغادیر مھدي إل
 
 
 

  فعالیات البیوت الثقافیة
  :صبیح  میمونـ  ) ث وخاص بالمور( 

 
 
  

  البیت الثقافي في نینوى یكرم الطلبة المتفوقین
اد         نظ د السید ای د اك ت وق اء منتسبي البی ن أبن م البیت الثقافي في نینوى حفال تكریمیا للطالب المتفوقین دراسیا م

ي         أتي ف ذه المناسبة ت ل ان ھ ي الحف ا ف طلب مسؤول وحدة االعالم والعالقات في المحافظة  في كلمتھ التي القاھ
العاملین وتشجیع المتفوقین في المراحل الدراسیة كافة اطار تعمیق العالقات والتواصل االجتماعي واالنساني بین 

اشار فیھا الى  ةوالقى الدكتور عبد اللطیف صالح من المجلس االعلى للشؤون االجتماعیة في دولة االمارات كلم.
افي رعایة الطفولة والفتیان والفتیات بعدھا وزع السید مثنى عبد القادر مدیر البیت الثق تجربة االمارات في مجال 

  . وقد حضر الحفل عدد من اعضاء الھیئة الطبیة الدولیة المعنیة بالطفولة. الجوائز التقدیریة بین  الطلبة 
  أمسیة ثقافیة في البیت الثقافي ـ الصویرة

قصصیة للقاص مھدي نجیا ، وقدم االمسیة الكاتب مانع مھدي محمد  ةالصویره امسی ةاقام البیت الثقافي في مدین
وقال مدیر البیت الثقافي ان ھذه .  یوم الجمعةوالنصف عصر ةفي تمام الخامس ةبیت الثقافي في المدینفي حدائق ال

درھا           ةاالمسی ي اص ھ وقصصھ الت اص وروایات ى الق ى التعرف عل ھي ضمن خطة البیت الثقافي التي تھدف ال
  ) .تداعیات الماء(امة  وبالذات روایتھ التي اصدرتھا دار الشوون الثقافیة الع ةخالل السنوات الماضی

ھر  اوأعلن مدیر البیت الثق. حضر االمسیة عدد من المھتمین بالشأن الثقافي  في ان البیت اعد منھاجا متكامال لش
ین الفرق الشعبی           اء وب اب واالدب ین والكت ق المثقف بس لفری ة المحی ال ولعب  ةرمضان المقبل یشمل مسابقات لالطف

  .المختلفة  ةوالفنی ةالثقافیاالخرى اضافة الى اقامة االماسي 
 معرض للحرف الیدویة في البیت الثقافي ـ الصویرة 

دعي   اقام البیت الثقافي في الصویره  معرضا فنیا للحرف الیدویة في حدائق البیت ، اشتركت بھ مجموعة من مب
لت اعماًال مصنعة من وضم المعرض عددًا كبیرًا من النتاجات الیدویة التي صنعت من قبل المبدعین شم. المدینة 

ات            ال منمنم ب واعم واد والقص ن االع نعت م كیلیة ص ات تش ب ولوح ى  الخش ت عل ات نح ارتون ونتاج الك
ر     ة وحف ال حیاك ة  وأعم اج    اومنحوتات تذكاریة من الطین لشخصیات تراثیة من المدینة وتنانیر طینی ى الزج عل

  .ولوحات زیتیة مختلفة 
  ةمحاضرة في البیت الثقافي  ـ  حدیث

نظم البیت الثقافي في حدیثة احد تشكیالت دائرة العالقات الثقافیة العامة في وزارة الثقافة محاضرة تحت عنوان 
حیث القى المحاضرة االستاذ محمود دلي الذي ) مجتمعنا بین العرف والقانون للفترة ما بعد القرن التاسع عشر (

حكام الشرعیة موضحا ذلك السلطة القانون وعدم االلمام با بین في بدایة حدیثھ ان اللجوء الى العرف سببھ غیاب
ائر العراق         اني واالنكلیزي بعش ین العثم ة االحتالل من خالل سرد لتأریخ العراق ابان القرن التاسع عشر وعالق

وقدم المحاضر تعریفا وافیا عن العرف وعن .والسیطرة علیھا من خالل منح بعض الشیوخ العدید من االمتیازات 
  . خص الذي یحكم بھ وقد تناول العدید من المصطلحات التي یستخدمھا االشخاص الذین یصدرون االحكام الش
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  صور مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسي

  میخائیل عواد: المؤلف 
  دارالطلیعة للطباعة والنشر

  بیروت
  صفحة، حجم كبیر 130

 )وث خاص بالمور( 
الم      داد دار الس ارة بغ ن حض ورًا م اب ص ذا الكت اول ھ تن
ة        ك باق ن ذل ا م اجتمع لن ھ ، ف مستشفعا بذكر مصادره ومراجع
ة       ذه المدین ارة ھ ن حض رقة م ورا مش ع ص تطابة تجم مس

  .العظیمة، في میادین الفنون والعلوم والمعارف
راجم      اب الت دانیین وكت ة والبل وجاء فیھ أن  المؤرخین والرحال

أم : رھم من المؤلفین القدامى أجمعوا على القول إن بغداد وغی
ات       ن والطیب ة االرض ومجمع المحاس بالد وجن الدنیا وسیدة ال

لیس لھا نظیر في مشارق االرض . ومعدن الظرائف واللطائف
سعة وكبرًا وعمارة وكثرة میاه وصحة ھواء، والنھ : ومغاربھا

ا  . رسكنھا من اصناف الناس واھل االمصار والكو وانتقل الیھ
اق       ل االف ع اھ ا جمی ة، وآثرھ من جمیع البلدان القاصیة والدانی

ل ومتجر      . على اوطانھم ا مح م فیھ د اال ولھ ل بل . فلیس من اھ
ا        ي حافتیھ م یجري ف دنیا، ث ي ال فاجتمع بھا مالیس في مدینة ف

ان  رات، ف  : النھران االعظم ة والف ر    تدجل ارات والمی ا التج أتیھ
ر ا را بایس را وبح ى تكاملب عي، حت رات االرض،  تلس خی

  .وجمعت فیھا ذخائر الدنیا وتكاملت بھا بركات العالم
اء اذ        ة البن داد ھندس ارة بغ ن حض رقة ع ور المش ن الص وم

ن القصور             ر م دد كبی ا، بع ة فیھ ارة العربی ار الحض ام ازدھ دان االسالمیة ای حفلت بغداد وغیرھا من امھات البل
  .عمارات الفسیحة، ظل امرھا احدوثة الزمانالشامخة، والدور الفخمة، وال

ن          مع ان ثم رأ او یس وم حین یق د المرء الی د یج والصورة الثانیة ما أشار الیھ المؤلف حول أسعار االراضي ، فق
المتر المربع الواحد من االرض الكائنة عند ساحة النھر في شارع السعدون قد بلغ نحوا من ثلثمائة دینار، وقیمة 

ا ان    . رض المتوسدة ضفة دجلة عند الباب الشرقي، بلغ مئات الدنانیرالمتر من اال ب الصواب، اذا ماقلن والنجان
  . مثل ھذه االسعار العالیة، كانت ساریة في بغداد ایام بني العباس

نعم       ل ال نھم واھ اء م ة االغنی والصورة الثالثة عن التبرید الصناعي للبیوت، اذ اتخذ الناس في بغداد قدیما، خاص
فمن اتخاذ السرادیب تحت االرض، الى االكثار من الباذھنجات الى . سائل للتبرید والتھویة ایام الصیف الحارةو

  .نصب الخیش، وبلھ بالماء البارد، الى بناء قباب من القصب الرطب االخضر، الى غیر ذلك من الوسائل
الماء بالثلج، والنجارة وفنون الحفر على  تبرید: وصور كثیرة مشرقة اتخذھا المؤلف موضوعا لكتابھ كثیرة منھا 

الخشب، والنحت على الحجر واآلجر والجص، وصناعة الفخار والخزف والغضار، وصناعة العطور والدھون، 
دادیین             س البغ ج، ومالب ة والنس ا، وصناعة الحیاك وین ونحوھ دھین والتل نقش والت ون التصویر والتزویق وال وفن

ارزة   عالف ومئة سنة، وصور  وازیاؤھم، ومیزانیة بغداد قبل ة الب ن مستوى المعیشة، وفي بغداد استنبطت الكتاب
اء      الس الغن د، ومج ن العی للعمیان، والعطلة االسبوعیة، والجمعة في بغداد من عجائب االسالم االربع، وصور م

  .والموسیقى والمرح، وغیرھا من الصور المشرقة االخرى التي الیسع المجال لذكرھا
  جاسم كوثر: عرض 
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  أطفال العراق ببلیوغرافیة متخصصة 

  دار الكتب والوثائق الوطنیة : جھة اإلصدار 
  العدد االول

2010  
  بغداد 

  292عدد الصفحات 
  )خاص بالموروث ( 

ویعد . ھذا الكتاب إصدار من إصدارات دار الكتب والوثائق الوطنیة ـ وزارة الثقافة 
اول    دارًا متخصصًا  یتن ة   إص ًا      شریحة مھم ي غالب ي الت من شرائح المجتمع العراق

المأساویة في عراق جریح  مباشرة لركام الحروب والظروفالماتكون الضحیة غیر 
  .حالم بمستقبل لكل ابنائھ ، كما جاء في مقدمة الكتاب 

عناوین للكتب ورسائل الماجستیر والدكتوراه   708عنواناً منھا  742احتوى الكتاب  
وقد رتبت مواده وفقاً لتصنیف دیوي  .رسالة باللغة االنكلیزیة  34وباللغة العربیة ،  

االول بأسماء المؤلفین والثاني بعناوین : العشري وألحق في نھایتھ كشافان ھجائیان 
  .المصادر 

  :قسم اإلصدار الى قسمین 
ة بالم    اوین مختلف ة والفلسفة والظواھر     تناول القسم االول الكتب والرسائل الجامعیة باللغة العربیة وتضمن عن ارف العام ع

ة واالدب       ون الجمیل ا والفن غیر الطبیعیة والدیانات والعلوم االجتماعیة والعلوم الطبیعیة والریاضیات فضًال عن التكنلوجی
  .ى كشاف المؤلفین وكشاف العناوینوالبالغة والجغرافیا والتأریخ اضافة ال

  .عیة باللغة االنكلیزیةأما القسم الثاني فتناول الكتب والرسائل الجام
 أیمن كامل جواد: عرض 

 
  وخواطر السنین... سومریة الوطن 

  قراءة في منجز الدكتور محمد مكیة
  معتز عناد غزوان: المؤلف 

  )خاص بالموروث ( 
اد       ز عن ف معت اب للمؤل ة كت ائق الوطنی ب والوث ا دار الكت ي تحتویھ ب الت ن الكت م

قراءة في منجز ..  وطن  وخواطر السنین سومریة ال(غزوان، والذي یحمل عنوان 
ة د مكی دكتور محم ة  ) ال د مكی روف محم ي المع ار العراق یرة المعم ھ س اوال فی ، متن

ي      دة الت یم الجدی ادئ والق ار المب امل إلظھ ل وش كل مفص ھ بش ى انجازات ا ال متطرق
ة          ارة محمد مكی ین عم دة ب ة الوطی اد العالق دیر وایج ارتبطت بمنتج ھذا المعمار الق

ة           و یج البیئ ي نس نین ف ذي تشكل عبر س ي االیجابي، ال خصائص الموروث العمران
ف  .المحلیة والتي منھا یستمد المعمار معالم عمارتھ الممیزة ومن خالل تطرق المؤل

ة          أریخي للمراحل الزمنی د الت أثیر البع ظ ت ة نالح ة المعماری الى منجزات محمد مكی
على اإلنجازات المعماریة المھمة لمحمد  التي مرت بھا المنطقة التي باتت تأثیراتھا

ھ ،   (... ویذكر أن المبدع ) البیئة(مكیة ، مشیرا الى جملة من العوامل التي ساعدتھ في االبداع وحددھا حصرا في  ن بیئت اب
 نلعراقییا نوخاصة المعماریی نویشیر المؤلف الى إن الكتب التي تعنى بالمبدعین العراقیی ...).وابن مكانھ ، ھو منھ والیھ

تعد نادرة قیاسا الى عدد المبدعین ودرجة ابداعھم في شتى المجاالت، لذا جاءت اھمیة ھذا الكتاب الذي تطرق فیھ الى مبدع 
 .معماري عراقي اتخذ من المراحل التاریخیة التي مرت على فن العمارة انموذجا لھ

مار محمد مكیة فھو المصمم ، وأحد رواد عمارة الحداثة في وخالل قراءتنا لھذا الكتاب نجد تنوع االھتمامات المتعددة للمع
یس          انین العراقیین ورئ ب الفن ك نقی ى كل ذل العراق واالكادیمي، والمؤسس للمدرسة المعماریة العراقیة، وھو باالضافة ال

ة نش        ذي حمل رای م ال افي المھ دیوان الثق ة   جمعیتھم، ومؤسس لدیوان الكوفة في لندن بالمملكة المتحدة، ال ر وتكریس الثقاف
  .العراقیة باجناسھا المختلفة في المھجر لعقود عدیدة

ة واشكال     ات الحروفی واشار المؤلف الى تأثیرات الفن العراقي على المنتج التصمیمي للمعمار، وخصوصا تأثیرات تكوین
ھ، وفي مرات كث      ات عمارت یاغة تكوین یر المؤلف،    ةیر الحرف العربي واحیانا اشكال الكلمة العربیة في مھمة ص ا یش ، كم

ك النتاجات جزءا الیتجزأ من العمل التصمیمي           ن تل ا، م یمزج المعمار تلك النتاجات الفنیة في صمیم عمارتھ جاعال منھ
  .لعمارتھ المدھشة

 كوثر جاسم: عرض 
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  دراسة تأریخیةـ  ) 1939_  1919( اإلعدادیة المركزیة للبنین 
   ي شمس الدینخنساء زك،أطروحة ماجستیر

  صفحة  190،كلیة التربیة للبنات جامعة بغداد
  )خاص بالموروث (  
  

مرحلة تاسیس الثانویة  1919تركز البحث في دراسة موضوع االعدادیة المركزیة خالل المدة الواقعة بین عام 
ة    1939وحتى بدایة الحرب العالمیة الثانیة عام  ونظرًا ألھمی

ك  تلك المدة وكثرة األحداث ال تي مر بھا العراق ومدى تأثیر ذل
ة         ة المركزی ام واالعدادی كل ع راق بش ي الع یم ف ع التعل ي واق ف
ایا     ي القض اھماتھا ف بشكل خاص سواء في تطورھا او في مس
الوطنیة والقومیة وكذلك دورھا المتمیز في تخریج كوكبة من  
ة       ة الحدیث ة العراقی اء الدول ي بن ھموا ف ذین أس ال ال الرج

ة     والمساھمة ف ى مرحل تار عل ي تطویر مؤسساتھا لیسدل الس
في غایة االھمیة ومن ھنا جاءت ھذه المدة موضوعا لدراسة   
شاملة لعرض الحقائق وتلقي االضواء على جوانب مھمة من  

  .تاریخ تلك المدرسة 
ول    ة فص أریخي وأربع دخل ت ة وم ن مقدم الة م ألف الرس :  تت

یس     ة لتاس یرة التأریخی ة المس رس لدراس ة   االول ك االعدادی
راق    ي الع المركزیة مع عرض لمراحل تطور التعلیم الثانوي ف

وسعي سلطة االحتالل في نشر  1939_  1917خالل االعوام 
انوي  یم الث ام   .التعل انوي ع ف ث تح ص ل بف ذي تمث  1919وال

ى         ي العراق عل انوي ف یم الث والدة التعل ة ل وعد البدایة الحقیقی
ة    ق راي لجن ذیبي ا ( وف ونرو   الكشف التھ ة م اعرف بلجن و م

ة         ان اھمی راق وبی ي الع انوي ف یم الث ع التعل وتناول الفصل واق
ا من          ایحیط بھ ي وم ع الجغراف ث الموق ن حی ة م تأریخ الثانوی

ا الفصل   . التاریخي مراكز حضاریة مھمة ومراحل تطورھا  ام
الثاني فقد خصص لمناقشة الجوانب التعلیمیة من حیث تطور 

متحانات ومستوى التطور الحاصل فیھا المناھج الدراسیة واال
اح       ب النج ع نس ب م ذه النس سواء من حیث تطبیق المناھج او مستوى االمتحانات ونسب النجاح مع مقارنة ھ
ین    العام في ثانویات العراق ، كما اھتم ھذا الفصل بدراسة الواقع التربوي في االعدادیة وشمل اوضاع المدرس

اول جانب  . ب واعداد المدرسین وتنوع اختصاصاتھموالطلبة من حیث زیادة عدد الطال  ا اما الفصل الثالث فقد تن
ع              ة م ة والفنی فیة والثقافی اطات الالص م النش من اھ ة وتض ة المركزی ة لالعدادی یرة التربوی و المس ر وھ اخ
ك           درتھا تل ي اص حف والمجالت الت دة وابرز الص ك الم ي تل ة ف  استعراض الھم اللجان التي تاسست في الثانوی

ة     ي االعدادی كریة ف د تضمن      .اللجان فضال عن النشاطات الریاضیة والكشفیة وحتى العس ع فق ا الفصل الراب ام
ومي لطالب   ( ن غیرھا بمواقفھا الوطنیة والقومیة في تلك المدة عتمیز االعدادیة المركزیة  الدور الوطني والق

ال الطال   واء ردود افع ة س ة المركزی ة االعدادی ة المركزی ة  الثانوی بب سیاس بالد بس اع ال دھور اوض ة ت ب نتیج
ق  . االنتداب وانعكاساتھ السلبیة على الواقع العام وتضمنت الخاتمة النتائج التي توصلت الیھا الباحثة عن طری

  .تتبع مسیرة االعدادیة المركزیة على وفق تسلسل زمني بغیة الوقوف على دور االعدادیة المركزیة
  میمون البراك: إعداد 
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  سالیب البیان في المعلقات السبع أ

  أطروحة ماجستیر
  ھدى عبد الحمید سلیم السامرائي

  كلیة التربیةاألساسیة  -الجامعة المستنصریة 
  قسم اللغة العربیة 

  ، 2009سنة  
  102عدد الصفحات 

  )خاص بالموروث ( 
  

دى الصور الرئیسة        ات ھي إح جاء في ھذه االطروحة أن المعلق
للمجتمع العربي التي وثقت أسالیب الشعر المستخدمة قبل اإلسالم 
السیما ماتحملھ من المعاني المأثورة والبالغة الراقیة ، لذا ظلت  

, قراءة الشعر العربي الذي أبدعتھ قرائح شعراء ما قبل اإلسالم   
ھ من         مؤثرًا یبعث في عامال  ا فی دًى واسعًا لم ارئ ص اق الق أعم

وما تمثلھ من أسالیب بالغیة متنوعة عبرت , بالغة وسمو تعبیر 
  .عنھا ھذه المعلقات في ذلك العصر 

ات    ي المعلق تخدمة ف الیب المس التھا األس ي رس ة ف ت الباحث تناول
عراء     د ش تعارة عن ة واالس بیھ والكنای ر التش ة عناص بع  مبین الس

زة جاء مى والحارث بن حّللإذ نجدھا في معلقة زھیر بن أبي س.ظھور المجاز في المعلقات بشكل متفاوت  المعلقات مؤكدة
 . بینما في معلقة لبید بن أبي ربیعة وعمرو بن كلثوم توجد بصورة أكثر, بأبیات قلیلة تكاد ال تتعدى بضعة أبیات 

  شكل خاص عند أصحاب المعلقات إذ اتخذوا من التشبیھ اوضحت الباحثة التشبیھ الذي ظھر بكثرة في العصر الجاھلي وب
بیھ وبشكل                تخدموا أدوات التش ا اس ال ، كم ھ من الخی ا فی دار م ى مق دل عل ذا ی ور وھ ركنًا أساسیا في الوصف ورسم الص

  وكان أكثر الحروف استخدامًا عندھم الكاف ألنھ أوقع في رسم الصورة والتقارب , ملحوظ الحروف أكثر من األسماء 
بین المتشابھات وظھر بعد الدراسة أن امرأ القیس ھو أول من شبھ أربعة أشباء بأربعة وقد ُعدَّ ھذا البیت من بالغة التشبیھ 

. 
أما التشبیھ المحذوف األداة فھو من أكثر األسالیب البیانیة داللة على  مقدرة أصحاب المعلقات ومدى تمكنھم من األسالیب  

ة    ن بالغ دَّ م ة وُع بیھ   البالغی      .                                 التش
د        أتي بع اتھم إذ ت ي معلق ة واسعة ف أتت االستعارة عند أصحاب المعلقات السبع على اختالف أنواعھا وكانت تحضي بمكان

ت في بیت إذ جمع الشعراء أكثر من استعارة في بیت واحد كما جمع امرؤ القیس عدة استعارا. التشبیھ من حیث تناولھم لھا 
  أما زھیر فقد أكثر من استعاراتھ إذ جمع في بیت واحد استعارتین . واحد عند وصفھ للیل فُعدَّ ارق بیت قالتھ العرب 

 .  وھذا ما یدل على بالغتھم وقدرتھم البیانیة إذ ُعدَّ ھذا البیت في مقدمة ھذا الباب 
ا بتصویر     ومن مظاھر البالغة التي یجدھا الباحث في المعلقات ھي الكن ى عنھ ایة التي لھا  القدرة على نقل الصورة المكن

یلة الختصار الكالم    , واضح  ان عن      , فتخللت المعلقات ولكن بشكل اقل من االستعارة إذ عدت وس ي بعض األحی ت ف فناب
 .كالم طویل 

ا جمع عمرو    جمع الشعراء أكثر من كنایة في بیت واحد منھا قول امرئ القیس في وصف حبیبتھ فذكر صفات متت الیة  كم
ایتین      ین كن ا ب وأجاد  .  بن كلثوم كنایتین في بیت واحد ، إذ جمع  بین الصفة الحسیة والمعنویة وجاء بأبیات عدة جمع فیھ

  . الشعراء بإعطاء الصور الحسیة للصفات المعنویة مما یؤكد قدرتھم على التعبیر واتساع ملكة الخیال لدیھم 
ثة شعراء العصر الجاھلي وباألخص أصحاب المعلقات السبع قد أبدعوا في البیان وأجادوا فیھ وفي ضوء ما تقدم تجد الباح

 .وأكثروا من استعمالھ مما یدل على أنھم على قدر من اللغة والفصاحة والبالغة 
  ,قسم البحث الى تمھید وأربعة فصول رئیسة 

اول أسلوب        إذ تناول في المدخل مادة األسلوب وتعریفات البیان لتوضیح عن   د تن ا الفصل األول فق وان البحث مفصًال  أم
  والمبحث الثاني تطبیقھ في المعلقات السبع , المبحث األول في تعریفھ وتوضیحھ وأنواعھ , المجاز بمبحثین 

ي   المبحث األول في تعریفھ والمبحث الثاني جاء تطبیقًا للت: وجاء  الفصل الثاني متناوًال دراسة التشبیھ في مبحثین  بیھ ف ش
  .تلك المعلقات  

ًا لھذا األسلوب     , جاء األول في تعریف االستعارة , وجاء الفصل الثالث متناوًال االستعارة على مبحثین  اني تطبیق وجاء الث
  في المعلقات السبع 

  المعلقات السبع لھذا األسلوب في وجاء الفصل الرابع موضحًا الكنایة وأنواعھا في المبحث األول،أما الثاني فجاء  تطبیقًا 
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  إكساب مھارات التشكیل في فن الخزف على وفق النظریة التوسعیة

  أطروحة ماجستیر
  حسین صكبان علي

  كلیة الفنون الجمیلة ـ جامعة بغداد
  صفحة 113

  2011بغداد 
  )خاص بالموروث ( 

ورات   ة إن التط ذه االطروح ي ھ اء ف ا ج مم
ة والتكنولوج ر    العلمی ا المعاص ي عالمن ا ف ی

ادین     ي می أدت الى ظھور تغییرات سریعة ف
ة        ي حرك ان ف ى اصبح االنس ة حت الحیاة كاف
دة    الیب جدی ار واس ن افك ث ع دؤوب للبح
لتحل محل االنظمة التقلیدیة السائدة وبخاصة 

جم   ة تنس یغة حدیث ع بص ر م روح العص
د      ة بقص ة التعلیمی ویر العملی عي لتط والس

در مم ى ق ق اقص ي  تحقی ات ف ن الكفای ن م ك
  .المجال المعرفي المھاري

ة        ي العملی ة ف ات الحدیث إن تطویر التقنی لذا ف
املة      ة ش ق تنمی ي تحقی التعلیمیة لھا تأثیرھا ف
ن    ة م ھ التعلیمی ادة خبرت تعلم وزی دى الم ل
د ادى    ة وق الناحیة المعرفیة والناحیة المھاری
ي     میم التعلیمی ة التص ویر عملی ى تط ك ال ذل

ة    الذي یستند الى اسس فلسفیة ونفسیة وفكری
واجتماعیة والن تحقیق ثباتھا یعتمد بالدرجة 
ادة    ة الم ا لطبیع دى مالئمتھ ى م اس عل االس
ة   داف التعلیمی ا لالھ دى تحقیقھ ة وم العلمی

  .المحددة وتلبیة حاجات المتعلمین
ى    ي عل ل تعلیم ـ      كما جاء في االطروحة إن من بین تصامیم التعلیم الحدیثة، تصمیم دلی عیة ل ة التوس ق النظری وف

ة،    اموسع االذي یضفي تعلیم) 1983شارلز رایجیلیوت ( املة التقلیدی قد یختلف عن باقي االسالیب التجریبیة الش
ات            ھ الدراس ارت الی ا اش ى م تنادا ال ي اس ھ التعلیم میم دلیل ي تص ة ف ذه النظری ث ھ ار الباح ك اخت ى ذل اء عل وبن

  .بیات التي تناولت ھذه النظریةوالبحوث التعلیمیة والمصادر واالد
ضمن مجموعة من المفردات المختلفة ابتداء من تجھیز االدوات الخاصة  وأشار الباحث الى إن مادة الخزف تعد

ة        ات العقلی ن العملی ب م ي تتطل ي الت بالعمل الى تحضیر االطیان الى تجسید خطوات العمل لبناء النموذج الخزف
ة ذات  ة واداءات مھاری د    المترابط ع لقواع ي یخض ي فن لوب تقن اع اس ا اتب بح لزام ذا اص ة ل ة ودقیق یغة متقن ص

ن         ارات ف كیل لمھ ة التش ي عملی ق ف ال ودقی واصول البحث العلمي یمكن من خاللھ الوصول بالمتعلم الى اداء ع
  .الخزف

  :تألف البحث من  اربعة فصول 
فرضیات البحث، حدود البحث، مصطلحات   مشكلة البحث، اھمیة البحث، اھداف البحث، : تناول الفصل االول 

  .البحث
اني  ل الث ي  : الفص میم التعلیم ات التص یم، نظری میم التعل م تص االت عل یم، مج میم التعل یم، تص ا التعل -تكنولوجی

  .التعلمي، النظریة التوسعیة، تصمیم التعلیم على وفق النظریة التوسعیة
ة البحث، مواصفات العینة، التصمیم التجریبي، متغیرات منھجیة البحث واجراءاتھ، مجتمع وعین: الفصل الثالث 

  .البحث
الة        : الفصل الرابع  ص الرس ادر، وملخ ات، المص عرض النتائج ومناقشتھا، االستنتاجات، التوصیات، المقترح

  .باللغة االنكلیزیة
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  المقھى صفحة حرة منوعة .... المقھى  صفحة حرة منوعة .... صفحة حرة منوعة المقھى

...................................................................................................................
 

  ون متابعیھاالموروث في عی
من خالل صفحة مجلة الموروث في الفیس بوك وردت تعلیقات من متابعیھا من المثقفین ، 
اخترنا بعضًا منھا لھذا العدد وسننشر المتبقي في أعداد الحقة ، شاكرین الجمیع لمتابعتھم 

  .المجلة 
***  

  . وبالتوفیق ، حیة الى كل العاملین المبدعینت .للموروث النھ یمنحنا متعة التراث وتجدید الذاكرة  شكرًا
  ابتسام سعید

***  
العراقیة  عن الحكومة االلكترونیة والدعوة لحث الحكومةفي العدد الفائت الى قراءة مانشر  معنیینال عوأد

علیھ مبالغ كبیرة جدا مع  وجود  لذي حسب علمي صرفتلتنفیذ ھذا المشروع العمالق وا اد للسیر بشكل ج
  . ن وجود عوائق النفھم حیثیاتھا تعیق المشروعإ ال، إ فعالة تعمل على ھذا المشروعمالكات 

  اسامة عبید
*** 

 مسعاكم نشكر...متوالیة الى نجاحات......بارك اهللا تعالى جھودكم 
 الدكتور اسماعیل

*** 
  إبداع في إبداع

 شھاب الحمیة
***  

  مزید من االبداع والنجاح .. جھد واضح ومواضیع قیمة
 سھیر الالمي

 
 

 
  
  
  
  

ا   ئمھنة مباد لكل ي مراعاتھ حافة واإل    , وأخالقیات ینبغ ى الص ق عل ذا ینطب حافة      ,عالم وھ تھم الص ن ی اك م وھن
ة   مورللرأيبد من توضیح بعض األعالم بتھم شتى والواإل اس   ,العام لیكون المواطن على علم ودرای وبعض الن

.  المواطن وھم مع السلطة ضداوالمشاكل الفتن ل نالحقائق او تضلیل الناس اویعتبرھم مثیری فییتھم االعالم بتزی
  : ي أھم اخالقیات االعالم التفكیر االخالقيأتوفیما ی

 :وھي   یعرفھا أن العالميلمور التي ینبغي األ ةونقل خبر یجب مراعااورة وصاموضوع  ونشراقبل كتابة 
  .تأثیر الخبر على المواطن, م ایجابیأ اھل نشر الخبر یكون سلبیأ ، أھمیة الخبر 

  بالھدایا التي تقدمھا الشركات  ما یتعلق ومواثیق في ًاعالم تفرض شروطبعض وسائل اإل: المواثیق االخالقیة 
  .للحصول على مكاسب شخصیة  قامة عالقات مع الشركاتإو ا عالمیینلإل
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 المقھى
 

     

  
  عالمإلااخالقیات 

 محمد صالح یاسین الجبوري



  
داقیة     ئعالمي بمبادالبد أن یتحلى اإل: المباديء  اد والمص زام الحی ام     لترتقي بمھنتھ والت رأي الع ة ال ب ثق  ، یكس

 < عالمیةعن مھنتھ اإل الدفاع علیھ یصال المعلومة الى المواطن وكذلك یجبإعالمي لھ دور تثقیفي في فاإل
، عدم االنحیاز لجھة معینة ، ن یكون الخبر صادقأ أتتحرى الخبر و من خالل نقل الخبر علیك أن: الدقة والصدق 

امالت    تبموضوعیة ومنھجیة  ن الكتابةإو ن العواطف والمج دأ ع ى    ،علك أكثر نجاحأ في عملك بعی ة عل المحافظ
رارھ   حقوق اآل ك      ت ، مخرین وعدم الخوض في حیاتھم الشخصیة وكشف أس ي مقاالت ذف ف ب والق ب الس ن إ. جن

ب أن      ، لذا شخصي  المواضیع التي تنشر في الصحف تعبر عن رأي وانین یج ة وق اك أنظم م أن ھن علیك أن تعل
 وطرح موضوع یمس أحد االشخاص مالم تملك الدلیل الذي یدین ذلكامھاجمة شخص  تجنب، كذلك تطلع علیھا

  . الشخص
ي   إقافة قانونیة عالمي أن تكون لدیھ ثوعلى اإل حف الت عالمیة وھي بمثابة سالح للدفاع عن نفسھ وزمالئھ والص
 . یعمل فیھا

ائل اإل   أحداث ولأل ًاجید ًامتابع أن یكون عالميإلل  وینبغي ى ماتنشره وس ي     عالم ن یطلع عل ب الت رأ الكت وأن یق
عالم رسالة لخدمة واإل ،رأي العام عالمي تأثیر على الولإل.  وأن الینسى دوره الفاعل في المجتمع، تخص مھنتھ 

   . الفرد والمجتمع
  
 
 
  
 
  
  

 اوس الكرخي ـ  من مجموعة عشاق الموروث البغدادي في الفیس بوك: اختارھا لكم 
 مصارین البطن تتعارك
 تجیك التھایم وانت نایم

 رجلیھن یعلى حس الطبل خف
 بخیرھم ماخّیروني وبشرھم عّموا علّیة

 ھابمن شاف احبابھ نسى اصح
 البین ما رضى بینالبین و رضینھ با

 تحزم للواوي بحزام سبع
 ناس تاكل دجاج وناس تتلكھ العجاج

 السبع یعبي بالسكلھ ركي
 لویشوف حدبتھ جان انكسرت رگبتھ

 الذھب زینھ وخزینھ
 حجیك مطر صیف میبلل ألیمشون

 باجر شبر وأربع أصابع
 امشي شھر وال تعبر نھر

 واشیكو الزور خگ ایسوي الشط مر
 ال تكول سمسم اال تلھمھ
 نقولھ ثور یقول احلبوه

 الو خده احمرَكو بالورد عیب َكما ل
 الحرامي إللي ما تلزمھ جم عصا إتضربھ؟

 حبایھ ومفشوكھ بالنص
 من قلة الخیل ،شدو عالجالب سروج

 منینإللزنكین یكولولھ بالعافیھ وللفقیر یكولولھ ھذا 
 یاكلون تمري ویضربوني بالنوة

 ب أجدامك وال تتعب ألسانكِأتِع
 صّخر الواوي ذیلھ

 صیط الغنى وال صیط الفكر
 كام یخلط شعبان برمضان
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 صام صام و فطر على جّریة

 حجارة المتعجبك تفشخك
 جبنا االكرع یونّسنا طّلع صلعیتھ و خوفنا

  
  
  
  
  
  
  

 
 إلى ھناك يإذا لم تكن تعلم أین تذھب ، فكل الطرق تؤد

If you don't have an objective in life, any cause could be one 
Si tu n'as pas un but dans la vie, tout peut servir comme un but.  

 یوجد دائمًا من ھو أشقى منك ، فابتسم
There is always one who suffers more than you do, so you should be optimistic 

Il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que toi , donc soit optimiste                                         
 یظل الرجل طفًال حتى تموت أمھ ، فإذا ماتت شاخ فجأة

A man will continue acting like a child until his mother's death, then he will age 
in a sudden  

L'homme continue agir comme un enfant jusqu'à la mort de sa mère,  
à ce moment là, il vieillira d'un seul coup                                              

 عندما تحب عدوك یحس بتفاھتھ
When you love your enemy is when he feels of his emptiness 

C'est quand tu aimes ton enemi, c'est là quand il sent qu'il vaut rien                                        
 إذا طعنت من الخلف فاعلم أنك في المقدمة

If you have been betrayed from behind the scene,  
then you should be proud because you are the only one who is in front  

Si quelqu'un t'as trahi sans ta connaisance, mais parce qu'il est jalous que tu es 
en avant.                                               

 الكالم اللین یغلب الحق البین
The soft words are more powerful than the naked truth  

Les mots doux sont beaucoup plus puissants de la vérité nue                                              
 لھ جانب مظلم.. كلنا كالقمر 

We are all like the bright moon, we still have our darker side  
On est tous comme la lune, nous avons en nous ce c?té sembre                                            

 لیس لدیھ ما یخسره ال تتحدى إنسانًا
Don't challenge someone whao has nothing to loose  

Ne lance pas un défi à quelqu'un qui n'a rien à perrdre                                               
 العین التي ال تبكي ال تبصر في الواقع شیئا

The eye which doesn't know the meaning of tears, it doesn't know anything opf 
value  

L'oeil qui ne connait pas des larmes, elle ne connait rien de valeurs.                                           
 المھزوم إذا ابتسم أفقد المنتصر لذة الفوز

Si le vaincu continu à garder son sourire il force le vainceur de perdre la 
jouissance du victoire  

If the loser keeps his smile the winner will loose the thrill of victory.  
      30  
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 ال خیر في یمنى بغیر یسار
No benefit of a right without a left.  

Aucun profit d'une droite sans la gauche                                                     
 الجزع عند المصیبة، مصیبة أخرى

The panic from a catastrophe is anothercatasrtophe  
La panic dans un cas catastrophique un une catastrophe                                                   

 االبتسامة كلمة معروفھ من غیر حروف
The smile is a famous word without letters  

Le sourire est un mot sans caractères  
 اعمل على أن یحبك الناس عندما تغادر منصبك، كما یحبونك عندما تتسلمھ

Be cheerful when gettin-out as when you coming-in  
Soit acceuillant à ton départ comme à ton arrivé  

 وق زوجتك، فقد اختارتك أوًالال تطعن في ذ
Don't be critic to yor wife's taste, she is the one who selected you at the first 

place.  
Ne soit pas criticant du go?t de ta femme, rappele-toi qu'elle ta choisie au 

premier lieu                                                                                         
 لن تستطیع أن تمنع طیور الھم أن تحلق فوق رأسك ولكنك تستطیع أن تمنعھا من أن تعشش في راسك

You can't chase worries flying over your head but you can do preventing them 
from nesting in your head  

Tu ne peux pas empêcher les craintes de voler en sessus de votre tête mais tu 
peux les empêcher de faire un nid dans ta tête                                                    

 على أن یكون فأسك مستعدًا... تصادق مع الذئاب 
Dive with the shark but bewarre not to be swallowed  

Nage avec les requins mais fais attention de ne pas être avaler                                                 
 ذوو النفوس الدنیئة یجدون اللذة في التفتیش عن أخطاء العظماء

The demeanour will be thrilled in finding out a mistake of his great rival                                                  
 إنك تخطو نحو الشیخوخة یومًا مقابل كل دقیقة من الغضب

Every minute of anger will get you one more year older.  
Chaque minute de colère vous rend un an plus vieux                                               

end and don't 
 فاجعل اإلصغاء فنًا.. إن بعض القول فن 

Elocution is an art so let listening be a similar art  
La diction est une art Il faut donc considerer l'écoute comme une art semblable                                      

 الذي یولد وھو یزحف ، ال یستطیع أن یطیر
The impossible can never decome possible  

L'impossible est impossible                                             
 اللسان الطویل داللة على الید القصیرة

The gift of gab is a proof of jealousy  
La langue pendue est une preuve de la jalousie.                                                            

 نحن نحب الماضي ألنھ ذھب، ولو عاد لكرھناه
We have nostalgia for the past because it is gone. If it comes back we would hate 

it.  
Nous avons la nostalgie pour le passé parce que nous l'avons quitté, mais si il 

retournera nous allons le détester.                                                           
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  من علت ھمتھ طال ھمھ

The one whose ambition is great so his worries 
Celui qui as beaucoup d'ambition il a beaucoup de souci                                                          

من العظماء من یشعر المرء فى حضرتھ أنھ صغیر ولكن العظیم بحق ھو من یشعر الجمیع في حضرتھ بأنھم 
 عظماء

People feel small in the presence of some of the great personality, , yet the 
greatest is the one who let all around him feel great as well  

Des gens qui sentent tout petit devant une grande personalité, cependant une 
personne est digne d'être appeler grand est celui qui laisse chaque personne de 

son entourage sentir important                                                         
 من یطارد عصفورین یفقدھما معًا

Celui qui chasse deux oiseaux en même temps il les perd tous les deux  
Chase two birds at the same time and you will loose both.                                                         

 رأة ھي نصف المجتمع ، وھي التي تلد وتربي النصف اآلخرالم
The woman is half the society and the one who educates the other half  
La femme est la moitié de la société et c'est elle qui élève l'autre moitié  

 لكل كلمة أذن، ولعل أذنك لیست لكلماتي، فال تتھمني بالغموض
For every word their is a listener and probably my words don't suit your ears. So 

please don't accuse me of being ambiguous  
Pour chaque mot en trouvera un écouteur et probablement mes mots ne te 

coviennent pas. Donc s'il te plait ne m'accuse pas d'être un ambigu                                                    
 كلما ارتفع اإلنسان تكاثفت حولھ الغیوم والمحن

As more higher up one rises to as more clouds and problems will surround him.  
Plus que la personne s'élevera plus que ses problèmes s'accroîtera                                                  

 ال تجادل األحمق ، فقد یخطئ الناس في التفریق بینكما
Don't argue with an ignorant for it will be hard for people to differentiate 

between you  
Ne pas discuter avec un ignorant, le monde seront mélés entre vous  

 لفشل في التخطیط یقود الى التخطیط للفشلا
The failure in planning will lead in planning to failure  

L'échec en planification mènera en planification vers l'échec                                                 
 الفرار.. ل واحد منھا وھو حًال لمشكلتھ ولكن ال یعجبھ سوى ح 36قد یجد الجبان 

The coward will find 36 solutions to his problem but the one will like most is 
fleeing  

Le lâche trouvera 36 solutions pour son problème mais le plus qu'il préférera 
c'est de fuire                                                

 طریقك بابتسامتك خیر لك من أن تشقھا بسیفك شق
Better set your path with a smile than with a sword  

Mieux creuser ton chemin avec un souris que le creuser avec une épée                                                               
 من أطاع الواشي ضَیع الصدیق

If you listen to the telltale you will lose the friend  
Si tu écoutes le rapporteur tu perds l'ami  

 أن تكون فردًا في جماعة األسود خیر لك من أن تكون قائدًا للنعام
Better being a cub in the family of Lions than being a king of the ostriches  
Mieux d'être un lionceau dans une famille des lions qu'un roi des autruches  
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ةإنقاذ الكتب األثری
د او     ك البل ص ذل لكلِّ وطٍن او إقلیم او أمة ھویة في التأریخ والجغرافیة ، یتمخض عنھا تراث لھ طابع خاص یخ

م ذو صبغة انسانیة مشتركة،والحضارة ولیدة التفاعل بین عوامل التأریخ والجغرافیة وبین تلك االمة ، وطابع عا
ن         ا م ار والزراعة والصناعة وغیرھ ي االعم ع ف تفعیل الوعي االنساني لھا ، واظھار نتاجاتھ على مسرح الواق

ا  االنشطة االخرى ، ویأتي في مقدمة اثبات الھویة التأریخیة والشعبیة لكل أمة ما تر كھ االقدمون من آثار وأھمھ
زمن               ن ال واني م ات والث ا باللحظ ریط بھ ھولة التف ن الس یس م دًا ول ة ج ة ثمین ذه الزاوی المخطوطات ، فھي من ھ
السریع ، سواء باتالفھا او تھریبھا او بیعھا او اھمالھا ، فھي مقیاس حضارة االمة وقیاس مدى تقدمھا وتفوقھا في 

ا قورنت بغیرھا من االمم والشعوب المتخلفة ، فمن سطور ھذه المخطوطات ظھرت مضمار العلم والمعرفة اذا م
رساالت التیارات الفكریة وانبثقت العبقریات العلمیة والطاقات المبدعة التي فجرتھا الطرق والمناھج التعلیمیة في 

اءة             ا ومشكاة لالستض واة لتنمیتھ ا ن ي یومھ ت المخطوطات ف ي كان ل الدراسة الت علتھا الوھاجة   شتى مراح . بش
ومختصر القول إن المؤلفات المطبوعة منھا او التي مازالت مخطوطة ، ھي عنصر مھم في تحریك امواج العلم 
زمن ،          روف ال ھ مع ظ ي تعایش ان ف ع دوام االنس تمرة م ة مس ي حرك م ف رر ، ألن العل ٍد مق ى ح ا ال دم توقفھ وع

ن  والمخطوطات تعّد مراجَع اساسیة وتمثل مرحلة مھمة م ن مراحل تأریخ التقدم العلمي،ومن ھنا تأتي اھمیتھا م
دي اال     د اب ز خال جمیع الجوانب، فھي تراث قومي یمس الروح والوجدان وقوة الفكر وسطوعھ ، وبالتالي ھي كن
ازة           ي حی د ف ى بل راق اغن ن ان الع رغم م ى ال اثرًا عل ان مما یؤسف لھ ان یكون حظ المخطوطات في العراق ع

م یحقق      المخطوطات اال ـُرك ول ل او ت ا  اواھم صلیة ، فالمخزون منھا على رفوف المكتبات التي تبخر معظمھم
منھ شيء یذكر ، والمختفي منھا یذھب الى الخارج بعیدًا عن سلطة القانون ، وینتقل مذبوحًا من اید غیر امینة الى 

ذرة، فالمخطوط     رة وق ا حقی ة      اید الیھمھا غیر الربح االعمى ، ان لم نقل انھ ي شبكة عنقودی ا محصورة ف ات ھن
اتھم           ًا لغای ا تحقیق ا او تزییفھ ة إلتالفھ الغ طائل ع مب ن دف وتعیش بھا في عوالم مغلقة ذات رموز معقدة التتورع ع

  .المطمورة وراء كوالیس مشاعرھم ومبادئھم الشریرة
والمكتبات العشوائیة المفروشة  ان ظاھر استیراد الكتب التي كانت یومًا ما ممنوعة وبیعھا في المكتبات النظامیة

لیة ،     ا االص ي اقطارھ على االرض تحتوي على نماذج بعیدة عن تأریخنا واخالقیاتنا ، وقسم منھا ممنوع حتى ف
وكثیر من مؤلفي تلك الكتب یتقلبون مع الزمن مثل شعراء السالطین الذین یمدحون الرموز في كل حین،وامثالھم 

  .ھد بذلك كما في الصحف والمجالتفي العراق كثیرون وصفحاتھم تش
اعود فأقول انھ یجب على من یعنیھ امر محاسبة المتاجرین بالمخطوطات ومھربي المطبوعات النادرة ، والتشدد 
معھم بال رحمة ،ھؤالء الذین علیھم اكثر من عالمة استفھام في التعامل تحت العباءة مع سراق الكتب وقراصنة  

داد الدول   ة ذات االمت دم         الثقاف ة،في الھ ابیین القتل ائیین او االرھ ن دور الغوغ ا ع ل دورھ رة الیق ذه الزم ي،وھ
والتخریب وتھدید مستقبل البالد،علمًا بان الشعب العراقي ال تخیفھ الموجات الغوغائیة والحلقات االرھابیة ، ألن 

ل         ل،فھو باط ى الباط ي عل ا بن ل ، وم ھ باط ة،ومایقومون ب ي      ..تلك الرموز الشیطانیة باطل أ ف ارب تلج م كالعق فھ
اب       ة واالرھ ى الغوغائی اء عل ن القض النھایة لتقتل نفسھا بنفسھا من خالل افرازات سمومھا المركبة ، ولكن یمك
ن             م اخطر م ن فھ ل زم ي ك أثواب مرقطة ف ذین یتمظھرون ب ات ال باالسالیب المضادة لھا ، اما تجار المخطوط

اد         الغوغاء واالرھاب،ان لم یكونوا متفاعلین مع وز االرھاب بحرق االكب اء ورم وم الغوغ ا یق ًا، فكم ھا قلبًا وقالب
ًا        اال یعوض بتات دم م اد الفكر وھ واحالل الدمار والعبث،فكذلك یقوم المتاجرون بالمخطوطات النفیسة بحرق اكب

ھ   واذا أخلیت مكتبات البالد الرسمیة والدینیة والعائلیة من تلك المخطوطات التي ھي ھویتنا التي نع.. ا، فیال تز بھ
ة     ! وما فائدة الندم بعد ذلك؟..من ندم  ن مستمسكات مھم ادر،وكم م فكم من كتاب قدیم الطبع ، وكم من مخطوط ن

ة   .. وكم وكم .. كانت تباع بالعلن تعود الى العوائل العلمیة  ار الغرب ا  ..اخترقت الحدود ، واستقرت في دی ویالیتھ
ك االصقاع اال      وھي في كل االحوال مھد..تبقى على حالھا ي تل م تستقر ف دة بالتغییر والتحریف والتزییف ألنھا ل

ر         ادیھم غی ة ، أن ای ب القدیم ات والكت ل بالمخطط ن تعام بعد االستالب والقرصنة والسرقة،ولذلك أرى ان كّل م
ات       ل بالمخطوط ًا التعام ان ورفضوا مطلق ى االیم ًا  .. نظیفة وحاشا اولئك الذین امتحنھم اهللا والذین ثبتوا عل فھنیئ

  جریدة المشرق: المصدر                                                                    .االثنین والفارق كبیر بین.. لھم
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  وخیُر جلیس في الزمان كتاُب: مكتبات
 

  
  

  
  

  
 عبد الحمید الرشودي

ان     –حین فتحتھا  –الكتاب ولم یكن الكتاب عني غریبا، فقد فتحت عیني  لم اكن غریبا عن ب ك ة كت ى خزان  عل
ما كنت افتح بوابتھا  وكثیرا  قد اقتناھا وھي تتكون من عدة رفوف لھا بوابة ذات مصراعین–رحمھ اهللا –الدي و

 قد اسند ظھره ارضا تحت المصباح النفطي واجیل الطرف في رفوفھا مبھورا، وحین كنت ارى والدي وقد جلس
ھذه الكتب واالنتفاع بما فیھا  ھ قادرا على قراءةالى الجدار واستغرق في القراءة اتمنى ان یأتي الیوم الذي اكون فی

د ان      من العلوم والمعارف وشد ما سروري یزداد حین یكلفني ره بع ب غی ة او جل والدي باعادة كتاب الى الخزان
ح          ) وحجمھ كذا جلده كذا(یصفھ لي وصفًا كامًال  رور جوانحي وطف د مأل الس وب، وق اب المطل ھ بالكت اعود الی ف

  .تيقسما البشر على
تبیع شطرا من ھذه المكتبة وخاصة كتب  وحین انتقل الوالد الى رحمة اهللا اضطرت العائلة تحت وطأة الحاجة ان

لنفسي الكتب النحویة واالدبیة والبالغیة والتي اصبحت بعد ذلك  الفقھ والتفسیر والحدیث والعقائد وقد استخلصت
ى ذات    ك االشمونيتلك الكتب شروح الفیة ابن مال نواة فما ضننت بھ من ا االول  والخضري والمكودي بطبعاتھ

والطراز في البالغة للعلوي  الورق االصفر وكذلك من الكتب االدبیة التي احتفظت بھا معاھد التنصیص للعباسي
ومن الكتب التاریخیة ثالثة اجزاء من تاریخ  1932عام  الیماني ودیوان المتنبي بشرح البرقوقي في طبعتھ االولى

اف للزمخشري          خلدون وجزء یضم تعلیقاتابن  ب التفسیر احتفظت بالكش ن كت ھ وم االمیر شكیب ارسالن علی
ا   باجزاء من صحیح البخاري وغیرھا من الكتب التي تالئم ھوایتي وھي تمثل الجانب الطارف ومن الحدیث منھ

د      1943فقد بدأت عام – د اح وم بی ت ذات ی د لمح خما     عندما دخلت مدرسة متوسطة الكرخ فق ا ض ا دیوان زمالئن
ذا   (1931 طبعة بیروت عام(فطلبتھ منھ وتصفحتھ فاذا بھ دیوان الرصافي  د   (فسألتھ متعجبا من این لك ھ ا عب ی

فازمعت امري وصممت على اقتناء نسخة منھ   من سوق السراي  اشتراه فقال انھ یعود الخیھ االكبر وانھ) الغني
ام       ادخل سوق السراي وقد وجدتني ذات یوم ت ام ى وقف وفي جیبي دینار واحد فما كنت اخطو عدة خطوات حت

وھو ببدلتھ البیضاء  لصاحبھا صادق الشكرجي وكان رحمھ اهللا بدینا انیقا یبدو لرائیھ) االصالح(تحمل اسم  مكتبة
فجمعت شتات شجاعتي وسألتھ ھل عندكم  وربطة عنقھ الحمراء، وكأنھ طبیب جراح او صیدلي  وحمائل سروالھ

ن     یوان الرصافي؟ فاجاب نعم ثم التفت الى احدد ألتھ ع ة فس الرفوف وقدم لي نسخة مجلدة تجلیدا افرنجیا ومذھب
ن سروري  ) فلس 200وحدة نقدیة تساوي (فلس فنقدتھ الدینار واعاد لي ریاال  (800(ثمنھا فقال لي   والتسل ع

ا        تالوة قص د ب ا اتعب ھ محراب دیوان فاتخذت ذا ال ى استظھرت  الغامر حین ظفرت بھ ابي    ئده حت ا وازداد اعج اكثرھ
بادب الرصافي واھتمامي باثاره واخباره یعود  بالرصافي وبروحھ الوطنیة ومشاعره االنسانیة ولعل سر ولوعي

  :الشاعر الى ھذا الدیوان فأنا وایاه كما قال
  اتاني ھواھا قبل ان اعرف الھوى

  فصادف قلبا خالیا فتمكنا
مختصا ببیع  كان) صادق الشكرجي(اتردد على سوق السراي، واطلعت على دخائلھ ان علمت بعد ان اخذت  وقد

اقت ھذا   ى  القرطاسیة وانھ نادرا ما یتجر بالكتب ولكنھا المصادفة التي س ذا        الفت انوت ھ د ح ھ عن اذج فأوقفت الس
نھ عثر على كنز من بلمح البصر وعاد الى داره فرحا جذال وكأ الرجل فلم یخب مأمولھ فحصل على بغیتھ وطلبتھ

 ..كنوز سلیمان
بخیر ولمست فیھم  باعة الكتب انماطا اعاجیب منھم السھل السمح ومنھم المماكس المغالي ومن الذین اذكرھم كان

ل (اتیتھ یوما لشراء كتاب  فقد) صاحب المكتبة العربیة(مروءة وسماحة المرحوم نعمان االعظمي  ) العقد المفص
فلس وبما انك طالب ادب فتشجیعًا لك ھات ربع دینار فأخذتھ  (300) عن ثمنھ فقال ليللسید حیدر الحلي فسألتھ 

محمد الرجب صاحب  ومن اولئك الكتبیین الذین تركوا اثرا طیبا في نفسي المرحوم قاسم ..االریحیة شاكرا لھ ھذه
ع   اكن اعرف یومئ مكتبة المثنى فما اشتریت منھ كتابا االواجرى علیھ خصما مناسبا ولم ي البی لوب ف . ذ ھذا االس

المكتبة العصریة فقد وجدت فیھ طیبة وسماحة وقد ادركتھ في  وان انسى ال انسى المرحوم محمود حلمي صاحب
ب     لقد  .سنیھ االخیرة ت الكت د كان ود فق  اصبح سوق السراي نزھتي المفضلة الم بھ كلما توفر لدى شيء من النق

المازني باربعین فلسا وكانت  عبد القادر  البراھیم) صندوق الدنیا(كتاب یومئذ زھیدة االثمان واذكر اني اشتریت 
مطروحة ارضا وقد وقف علیھا من ینادي باعلى صوتھ  المجالت القدیمة وخاصة مجلة الرسالة والروایة والثقافة

ي     تطعت ان اقتن وس فاس رة فل دد بعش ي          الع ة قلب ي وبھج رة عین وم ق ي الی رة ھ دادا وفی ا اع   .منھ
 العراقیة القدیمة قد طرحت للبیع عن طریق المزایدة وقد علمت انھا تعود للمربي ان مجلدات من الجرائدواذكر 

  صحفھ وكتبھ مدة  االستاذ ساطع الحصري بعد ان اسقطت عنھ الجنسیة العراقیة وقد ظلت ایدي الباعة تتعاور
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د  ازد وقد  .طویلة تارة عن طریق المزایدة واخرى عن طریق المساومة ادت خبرتي بسوق الكتب وباعتھا فلم یع

ن       سوق السراي یشبع رغباتي فقد عثرت ذات یوم ات لم ا تعلیم اھرة وفیھ ي الق على قائمة كتب للمكتبة العربیة ف
ان  باالسعار المدونة ازاءھا على ان ترسل اثمانھا سلفا مع قائمة الطلب فزینت لي سذاجتي یرغب في اقتناء كتبھا

ة    احول بعض الدنانی الة مع قائم ل رس ا      ر العراقیة الى جنیھات مصریة فوضعتھا داخ ي طلبتھ ب الت ماء الكت باس
اعي     وارسلتھا بالبرید العادي وشد ما كان اء س د   عجبي حین ج اس (البری ي الكرخ وھو      ) عب د ف الموزع الوحی

ھ ش           یحمل رزمة من الكتب ومعھا رسالة بالحساب أبردت ل اب ف ن الحس يء م ي ش ي ذمت ي ف د بق اكرا صدقھ  وق
ل           وارسلت الیھ المبلغ وامانتھ  ذا الرج ائل ھ ت احتفظ برس ا زل ي م ا وان ب اخترتھ المطلوب مع قائمة جدیدة بكت

ان        الشھم ة ان ك ھ ثوب العافی ا اسبغ اهللا علی ا علیھ ي المنتظرین    محمد احمد برغم مضي اكثر من اربعین عام ف
  ..موتغمده برحمتھ ان كان سبقنا الى لقاء وجھ ربھ الكری

التفیض عام  لي مورد ثابت من المال خصصت شطرا منھ القتناء الكثیر فقد عینت معلما في مدرسة وحین اصبح
  ..وبذلك ازدادت قدرتي على الشراء 1952

من سوق الھرج فاختنق بعد مدة من الزمن ) دوالبا(زاویة ثم ضاقت فاشتریت  بدأت اول االمر بجمع كتبي في
 ومن رأیي في المكتبة) الدوالب(ن غرف الدار ثم ضاقت كما ضاق قبلھا غرفة صغیرة م فخصصت لھا

مخزنا وعندئذ  واالنتفاع بھا یجب ان تكون في متناول طالبھا فاذا كدست ونضد بعضھا فوق بعض فقد صارت
 جمیعھا تحت نظري وفي متناول یدي فان یتعذر االنتفاع بھا لذا رأیت ان اركنھا في رفوف متوازیة بحیث تكون

نصوصھ ان ارجع الى مظانھ القارن بین ما اورده المؤلف  من عادتي اذا قرأت كتابا وخامرني شك في نص من
منھ تلك النصوص وكثیرا ما كنت اقف على فروق واختالفات مما وقر في  وماھو مدون في المصدر المنقولة

ویوھمون القارئ  الى مصادر ثانویة   ونالمؤلفین تعوزھم الدقة واحیانا االمانة او ان بعضھم یرجع نفسي ان اكثر
  ..المیسور على المعسور بأنھم استقوا من االماكن االصلیة وذلك بسبب الكسل او التسرع وایثار

السابغ على الثقافة فقد درجت على دعم الكتاب طباعة  ومن الوفاء ان نذكر للدار الوطنیة في العراق فضلھا
قد ساعدت كثیرا من ھواة  –وال اقول فصاعدا  –متھا قبل سنتین فنازال اقا ونشرا وتوزیعا وان معارضھا التي

  ..تكوین مكتبات عامرة بیسر وسھولة واسعار معتدلة الكتب على
ان        ان الكتاب مثلھ مثل الكائن ا یعتري االنس ب م رض والعط ن اسباب الم ة    . الحي یعتریھ م ة ھذه الداب فاالرض

غر حجم    –الفتاكة  الرھیبة عفھا وص ى ض ا  عل اذا          –ھ لیمان ف أة سیدنا س ى منس ا حت نج منھ م ی ین ل ذت   عدو مب اخ
بالكتاب حین یطلبھ والیعیده الى  وكذلك المستعیر الذي یلتوي. طریقھا الى المكتبة فاقرأ على كتبھا سورة الفاتحة

ا خشیة ضیاعھا     صاحبھ ویعتذر باعذار باردة واھیة مما جعل بعض اصحاب بھم والیعیرونھ  الكتب یضنون بكت
  .كتب على كل كتاب من كتبھ المھمة ھذین البیتین وقد رأیت بعض اصحاب المكتبات الخاصة قد

  اذا استعرت كتابي وانتفعت بھ
    احذر وقیت الردى من ان تؤخره        

  واردده لي سالما اني شغفت بھ
   لوال مخافة كتم العلم لم تره              

ا : رة وفقدت مني كتب نفیسة فاني ال اشایع الرأي القائلاالستعا وبرغم انني اكتویت بنار  ان الغبي من یعیر كتاب
یدك فتقتنیھ بل من الكتب  ان تصل الیھ  ففي ھذا قطع لسبیل االحسان فكل كتاب تستطیع  .واالغبى منھ من یعیده

اة على ان یعرف ال" الكتاب اعارتھ زكاة"ماھو نادر مفقود لذا فاني مع الرأي القائل بأن  : مزكي من یستحق الزك
ا   كرھا والیكفرھ اطتھا      ان ..فیش غرھا وبس ى ص ي عل ا         –مكتبت ى ظاللھ اة آوي ال حراء الحی ي ص ي ف ي واحت ھ

دنیا    وقطوفھا الدانیة وجدولھا العذب النمیر كلما امضني لھیب الھاجرة أو حزبني امر من الوارفة  –امور ھذه ال
دما        ستغرق بین سطورھا فيفاجد فیھا روحا وریحانا ثم ا –وما اكثرھا  ھ اال عن وقظني من عید الی م صوفي س حل

یسقط الكتاب من یدي من شدة االعیاء وهللا در الشاعر الذي   واحیانا اجد النعاس قد عقد اجفاني واخذ رأسي یھوم
  ..)7/8معجم االدباء (الوصف الذي جمع فأوعى وھو مما انشده ابن االعرابي  وصف الكتاب بھذا

 ما نمل حدیثھمجلساء  لنا
  الباء مأمون غیبا ومشھدا

  علمھم علم من مضى یفیدوننا من
  وعقًال وتأدیبًا ورأیًا مسددا

  نخشى والسوء عشرة فال فتنة
  وال نتقي منھم لسانا وال یدا

 فما انت كاذب اموات:  ن قلتإف
   ن قلت احیاء فلست مفنداإو

  جریدة المدى: المصدر 
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ة شامیسو لألدب لعام الروائي العراقي عباس خضر یفوز بجائز
2010  

 

  ذاكرة العراق الموسیقیة.. چقماقچي  :بغدادیات 
 

    
  

      
    

  
  

اس خضر     2008الصادرة عام " الھندي المزیف"عن روایتھ  من دار ناوتیلوس في ھامبورغ، حصل الروائي العراقي عب
على جائزة آدلبرت فون شامیسو لألدب والتي تقدمھا وتدعمھا مؤسسة روبرت بوش األلمانیة، وتعتبر ھذه  2010ھذا العام 

لآلداب عاما، واحدة من أھم جوائز ألمانیا  25الجائزة التي تمنح منذ 
  .والتي تقدم سنویا لثالثة كتاب ألمان، ذوي أصول أجنبیة

ائزة    تحق الج ر یس ائزة أن خض ة للج ة المنظم بب "ورأت اللجن بس
نفس       م ب خریة واألل ة والس زوج بالدعاب ل المم ي الجمی رد الروائ الس

ت ذ  ." الوق الروائي من ت ب ة احتف اوة نقدی د حف ریم بع ذا التك اء ھ و ج
  .إلى الیوم" مزیفالھندي ال"صدور عملھ 

ین الشرق       ب الغیر شرعي ب ویتناول خضر في روایتھ قضیة التھری
ب وعوالم المشردین     ا التھری . والغرب ویفتح ملفا مھما في عالم مافی

ة   دي المزیف  " علما لقد حصلت روای ى   2009عام  " الھن منحة  "عل
ي برلین و منحة          ة ف ون الجمیل ة الفن ألدب من أكادیمی الفرید دوبلن ل

ام   اآل ان ع اب األلم اد الكت ن اتح ة م   .2010ـ      2009داب التقدیری
اني    ر األلم اس خض ل (عب ي األص ة    ) العراق ام الكاتب ذا الع م ھ یقاس

ة    ) الھنغاریة األصل)األلمانیة  ة المسرحیة األلمانی تریزا مور والكاتب
ي         (الجورجیة األصل ( ك خالل حفل ف و ھاراتشفیلي الجائزة وذل نین

 .الساعة السابعة مساء 04.03.2010یخي في مدینة میونخ ، وذلك بتاریخ قصر بافاریا التار
ونیخ وبرلین،     . 2000ویقیم في ألمانیا منذ عام  1973ولد عباس خضر في بغداد عام  درس الفلسفة واألدب في جامعة می

ا   . باللغة األلمانیة كاتبا متفرغا 2006وأصدر سابقا العدید من القصائد والمقاالت باللغة العربیة ویعمل منذ عام  یم حالی ویق
  .في العاصمة األلمانیة برلین

  :للمزید من المعلومات
 www.abbaskhider.comر  موقع عباس خض

  موقع جائزة شامیسو لألدب
stiftung.de/content/language1/html/27998.asp-http://www.bosch 

  موقع أدب فن: المصدر 
  
  

  
  
  
  

ة        :النھضة -بغداد اء المتداول ع اسطوانات الغن ي جم لم یدر في خلد المرحوم الحاج فتحي چقماقچي ان ھوایتھ ف
راث       ادر الت م مص ن اھ ا واحدة م ن       بشكل محدود انذاك، ستصبح في یوم م م یك ي، فل ائي العراق الموسیقي والغن

ي                ة مصنوعة ف ة قدیم ادق بدائی ا بن ن كونھ دو ع لحة التع لح اس ل مجرد مص ا، ب یقیا او مطرب الشاب فتحي موس
التي تعمل بالكوك كونھ   )الكرامافونات( أحد اسطنبول كان یستخدمھا الجیش العثماني انذاك، وقد سعى المتالك 

ناء، فترسخت الھوایة لدیھ وھاجرالى بغداد وأسس اول شركة اسطوانات في العراق  ھاویا لسماع الموسیقى والغ
ھ         ى وفات ھ حت ا ل ن اسطنبول مالزم ھ م ل علی ن     .والمنطقة، وظل لقب الجقماقجي الذي حص اءت التسمیة م اذ ج

تح            دما تف ي عن ون، فھ ى الزب لیمھا ال ل تس ا قب لیح وتجربتھ ة التص در  صوت البندقیة عند حشوھا خالل عملی تص
اقجي    ) چي(وعند اطالقھا  (ماق(وعندما تغلق ) چق(صوت  ا جقم ي تركی وكان الناس یسمون مصلح االسلحة ف

ت     ت كان ك الوق ككلمة شعبیة دارجة على من یعمل في تصلیح البنادق في االسواق ولیس في الجیش فقط، في ذل
، فعمد الجقماقجي بتأسیس ستودیو  یدوياالغنیات تسجل على االسطوانات الحجریة التي تعمل على الكرامافون ال

تسجیل خاص بالشركة التي اسسھا، وبدأ بتسـجیل حفــالت المطربین الخاصة، في وقت لم یكن اي ستودیوتسجیل 
م        ا، ث ة الموسیقیة والكورس مع رب والفرق في العراق، عدا ستودیو االذاعة الالسلكیة، اذ كانوا یستضیفون المط

عامل صناعة االسطوانات الحجریة في الیونان لیتم استنساخھا حسب العدد المطلوب ترسل نسخة التسجیل الى م
  لتعاد بعدھا الى العراق فتتولى الشركة تسویقھا، وقد راجت عملیة تداول االسطوانات في االسواق وخاصة بعد 
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ل   اصبحت تصنع من مادة البالستیك، من ابرز المطربین الذین سجلت اغانیھم على اسطواان  نات الشركة، داخ

  .حسن، ومسعود العمارتلي، وحضیري ابو عزیز، وناظم الغزالي وبقیة المطربین والمطربات
 البدایة

ام      ي الع داد باس    1918تاسست الشركة بشكل رسمي ف ي بغ ركة  ( م ف اقجي واوالده   ش ي جقم ي   ) الحاج فتح وف
ى االستیراد للمواد واالجھزة الك      ن ضمنھا    بدایتھا كان االھتمام منصبا عل ة وم افون  ”ھربائی اكي الكرام و “ الح

ر ى تطور االم طوانات حت ي   االس اج فتح م اوالد الح د تعل رب، وق راقیین والع ربین الع اني المط جیل اغ ى تس ل
ات    ) عبداهللا ونجم الدین( اسرار المھنة فاصبحوا كثیري السفر الى القاھرة لعقد االتفاقات مع المطربین والمطرب

ون الحقوق محفوظة    لتسجیل اغنیاتھم في  ستودیوھات مؤجرة ثم ترسل الى الخارج لطبعھا على اسطوانات وتك
اقچي ركة چقم ب      .لش ا بأغل ان مولع اقچي، وك ي چقم داهللا فتح ده عب ا ول لم ادارتھ ركة تس س الش اة مؤس د وف بع

ة كانت تغلط المطربین المصریین وباالخص عبد الوھاب وأم كلثوم، واحتفظ عبد اهللا بنسخ اصلیة لتسجیالت نادر
ة                 جیل لالغنی ن تس ر م ا اكث خمة فیھ ة صوتیة ض ن مكتب ي جزء م رمن مرة وھ جیل اكث د التس فیھا ام كلثوم فتعی
د       اده، وق دى احف ت موجودة ل الواحدة، باالضافة الى االشرطة التي تسجل االحداث والوقائع النادرة، وھي مازال

رن الماضي، اال ان حفید چقماقچي رفض بیعھا رغم عرضت الحكومة الكویتیة عرضا لشرائھا في سبعینیات الق
 .المبالغ الكبیرة التي دفعھا الكویتیون اذ اعتبرھا ثروة وطنیة ثمینة وجزءا من تاریخ الشركة والتراث العراقي

 شارع الرشید
نصرم اتخذت محال چقماقچي في بدایة شارع الرشید من جھة الباب الشرقي موقعا متمیزا منذ سبعینیات القرن الم

اء،           ع ھواة الموسیقى والغن ذلك لجمی ات، وك داد والمحافظ ي بغ اء ف اذ كانت مرجعا لطلبة معاھد الموسیقى والغن
روفین        ر المع ھورین وغی رب المش راقیین والع ربین الع ف المط یت لمختل ـرطة الكاس طوانات وأش  .آالف االس

جیالت ا     ون تستعین بتس ي       وفي كثیر من االحیان كانت االذاعة والتلفزی ة الت رامج الفنی دیم بعض الب اقچي لتق لقم
ن       ام م دم االھتم ال وع التجد لھا ارشیفا في مكتبتھا الحكومیة، وكباقي الرموز التراثیة التي اندثرت بسبب االھم
ي      اح التجدد ف ة ری قبل المؤسسات الرسمیة المعنیة، لم تستطع اخر بقایا اول شركة تسجیل في العراق من مقاوم

ن        تقنیات علم التس ائل االخرى، لك ن الوس ا م ة البلوتوث وغیرھم جیل والسماع وبروز اقراص السي دي وأنظم
ة       ات التراثی ى المؤسس ائمین عل االة الق السبب الحقیقي والرئیس في تالشي شركة الجقماقجي للتسجیالت ھو المب

ي منتصف      ا ف ق ابوابھ ق    وتركھا لوحدھا تواجھ مختلف التجاوزات والمضایقات ما جعلھا تغل م یب عینیات ول التس
 .منھا سوى االسم الذي مازال عالقا في اذھان محبي الموسیقى والغناء

 ھاي علویش مسوین شکایة ضد جلیلة خاتون ؟  :أبو غانم
 .ھاي الجریدة وگدامك محکمة الجزایة مطلعین فرمان بحبس جلیلة خاتون  : یرد صبحي أفندي

 : رد علي آغا وبیده النرگیلة وگال
 الخیر الجریدة إتگول جلیلة خاتون مسویھ بستات مابیھا حشم  یاجماعة 

 : رد صالح البناء
ین         ة ھم ا غرام ي ویاھ ة الل ة والچالغچی دفع جلیل ا الزم ت وب ھن اتون ومکت ة خ تاھل جلیل س ماتس  إي ب

ل بس حسون المطیرچي وکل بالھ یم االرافل والحمر والشگر والعنبر سره والزواجل ودشداشتھ وعرقچینھ المای
 : راد إیشارک الربع سوالفھم وگال

 .یابھ دنطوا الجریدة لصبحي إفندي وإیشوف بي ما بي ویفھمنا شنو السالفة 
 : وعدل الباینباغ وخلھ سدارتھ صفح واستعدل بگعدتھ وگال  أخذ صبحي إفندي الجریدة

 :  یابھ دسمعوا شتگول الجریدة  إي ھیاتھ.. وینھ وینھ .. یاهللا 
بناء على نشرھم االغاني . جزاء في العاصمة فی الدعوئ المقامة ضد المغنیة جلیلة وزمالئھا نظرت محکمة ال( 

ثمانیة أیام على جلیلة وعشرة أیام  المخالفة لالداب في اسطوانات الغرامفون وأصدرت الحکم بالحبس العادي لمدة
ود عزره حكاك وحسن إبراھیم کل من داو  على المغني إسماعیل أمین وخمسة عشر یومآ على جلیل خلیل وعلى

 203وذلك وفقآ للمادة  ) ھیموني البنات ( روپیة ومصادرة االسطوانات وھي الممنوعة على غناء  100بغرامة 
 )وابوکم اهللا یرحمھ (من قانون العقوبات البغدادي  25و 54وبداللة المادتین 

   : رد أبو لیلو عارف البگال
 .ح إیعزل من ورا جناب الحاکم فتحي الچقماقچي را  على ھالحچي حجي

 :  رد صبحي أفندي وجاوب عارف البگال
 ..إیجوز االسطوانات من کومپاني أبو غزال مو من الچقماقچي ؟  

  گامت غیرة عباس وعاف الگھوة وراح بسکوت یبلغ بطرس وجبران بیضا صاحب کومپاني أبو الغزال گبل
 )سرین ومستمعین وغیرتھم على ولد المحلة الحلوة بالگھاوي محللین ومف(.. مالحکومة تلزمھم
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  أزمة القراءة في الوطن العربي
 مصطفى العویك

 

 
 
  
 

 
 

ات        أزمة  ة الصعوبات والمعوق ى منظوم اف إل ا، ُتض القراءة في الوطن العربي ، أزمة بنیویة وذھنیة في آن مع
  . واألزمات التي ُیعاني منھا الوطن العربي من محیطھ إلى خلیجھ

  .سؤال جوھري یفتح امامنا آفاقًا ألجوبة لن نتوقعھا ابدا.ي لماذا لم یعد یقرأ المواطن العربي؟والسؤال االساس
زداد سوًءا،    %. 40في الوطن العربي بشكل مریع جدًا یصل إلى أكثر من  تنتشر األمیة  ادیة ت األوضاع االقتص

واألقساط تتصدر اھتماماتھ، وال مكان  متواضع جدًا، والفواتیر والطعام والتعلیم والسكن العربي  ودخل المواطن 
  .للكتاب بین كل تلك الضروریات التي یفتقدھا المواطن

ویلعب العامل السیاسي القمعي دوره فیعمل على توجیھ الشباب الى اھتمامات اخرى لضمان عدم دخولھم المیدان 
دا صریحا         ة ومعاصرة، وھذا یشكل تھدی ة تأریخی ة دائم ة   السیاسي الذي یتطلب متابع ة الحاكم الشباب  . لالنظم

العربي استجاب في بعض الدول لھذا التوجھ لكنھ وجد الفایسبوك كأھم كتاب عصري یتفاعل معھ، وھنا یجب ان 
النغفل عن امر اساسي استجد وھو ما بات یعرف بالقراءة االلكترونیة، كما ان ثورات مصر وتونس اثبتتا ان ما 

ذ  ناعة محب ا ص ن تكنولوجی رب م نعھ الغ ة   ص الم الحری عوب ع ذه الش دخول ھ ا ل ا مركزی ت مفتاح ا كان ة اذ انھ
  .والدیمقراطیة

ى              من جھة ثانیة فان التراجع  ي، وعدم التحول إل وطن العرب ي ال ع ف ع والتوزی ر والطب ة النش ي حرك ر ف الخطی
عالم وسیطرة   كذلك التطور التقني الھائل لوسائل اإل . كما ھي الحال في العالم الغربي " صناعة الكتاب"مفھوم 

التقلیدیة ، كذلك غیاب مؤسسات التنشئة االجتماعیة كالمنزل   الوسائط الرقمیة مما أضاف تحدیا آخر على القراءة
ا           والمدرسة والمجتمع عن ممارسة دورھا الفاعل  ل، كلھ ة الطف اب، خاص ي بالكت رد العرب ة الف د عالق ي توطی ف
  .رفي وتراجع على المستوى الثقافياسباب ادت الى ما نحن علیھ الیوم من تخاذل مع

ة     وننظر ھنا في  ي بمثاب ي، وھ ارقام الدراسة التي اجریت في مصر منذ فترة حول واقع القراءة في العالم العرب
  .العربي المتردي نتیجة غیاب ثقافة القراءة مؤشر حقیقي للواقع 

ط      الفرد  دقائق فقط في السنة ، 6القراءة للمواطن العربي ال یزید عن  متوسط  ع صفحة فق رأ رب ي   العربي یق ف
ن    كتابًا فقط في السنة، ینشر  30السنة ، كل ملیون عربي یقرأون  ل م ي السنة،     2000العالم العربي أق اب ف كت
م    % 23كتب الطبخ تحتل الصدارة بنسبة   ت، أھ ى اإلنترن ي         3عل ل ھ ي غوغ ي ف ا العرب : مواضیع یبحث عنھ

ود   ع. الجنس ثم الطبخ ثم الفضائح  ة عق ـ  1970(دد الكتب األجنبیة المترجمة خالل ثالث ًا   6881) م2000ـ كتاب
  .فقط

میة او            راف، سواء الرس ل األط ن ك دخل م تدعي سرعة الت رة جدًا، وتس ي خطی وطن العرب ي ال راءة ف ة الق أزم
القراءة ھي   النخبویة او الشعبیة ، ألن األمر لیس مجرد قراءة كما یظن البعض ، بل ھو أعمق من ذلك بكثیر ،  ف

المھارة األساسیة التي تعتمد علیھا التربیة المنھجیة ، حیث ُتشیر بعض الدراسات واألبحاث الى أن الطفل الذي ال 
داً  ة       . یتعلم أسس القراءة مبكرًا، فإنھ على األرجح لن یتعلمھا كما ینبغي أب ي مرحل دًا ف راءة جی تعلم الق ل ال ی وطف

  .م والمعرفة أو أي مھارات أخرىفي اكتساب العل مبكرة، لن ُیفلح 
وان    ي دراسة بعن ین    «: ذكر الصحافي صقر ابو فخر ف ة المتعلم راءة وأمی رب والق ر    » الع د األسباب األكث أن أح

ات السیاسیة            ار دور الحرك رى وانحس اریع النھضویة الكب اب المش ي ، غی الم العرب ي الع عمقًا لمشكلة القراءة ف
  .الجذریة

مكن أن تتحول الثورات الشعبیة التي یشھدھا الوطن العربي الى مشروع نھضوي جدید ویبقى السؤال ھل من الم
  یعید الى العرب مكانتھم الثقافیة والعلمیة؟ 
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  ـي شـاخـتذاكــرة المدیـنـة التـ ..سـوق الدیوانـیـة الكبیـر
 ثامر الحاج امین

 
 

ھویتھا التاریخیة والثقافیة، ان لم تكن ـ احیانا  تشكل األمكنة واحدة من العناصر الفاعلة في مرحلة اكتساب المدن 
ن      .. أساسًا في قیام المدن ونشأتھا و ظھورھا كمراكز تعج بالحیویة والنشاط ـ  ر م الم الكثی ر مع دل وتغی ورغم تب

ن سیرتھا          ھذه االمكنة نتیجة ا م ظ للمدن جانب ي تحف ذاكرة الت ت ال تأثرھا بالتغیرات البیئیة والحیاتیة، اّال أنھا ظل
ن         » سوق الدیوانیة الكبیر» و .وتاریخھا ذه ال م ھ ھ ة، ویكتسب أھمیت ي المدین ة ف واحد من المعالم التراثیة المھم

ابض  كونھ یمثل المركز التجاري الرئیسي فحسب، بل ھو الشریان الذي یمت د في جسدھا طوًال الى حیث قلبھا الن
  .ذلك ھو نھرھا الجمیل

ن                ث یمك زمن، حی ن ال اوز القرن م رة تتج ى فت د ال ى ان وجوده یمت وتشیر بعض المعالم التي ضمھا السوق ال
رة       ي ـ الذي یتوسط السوق ـ ذ  االستدالل من طریقة تشیید الجامع الصغیر  ة كبی ى باح ي ال ل المفض لممر الطوی

ن         1868اسسھ الشیخ حمادي الرویلي عام  والذي امع، فضال ع ل وجود الج ان موجودًا قب ان  الى ان السوق ك
التي ظلت قائمة حتى مطلع سبعینیات القرن الماضي و قبل ان تقوم ) التوراة(ضم بنایة  السوق ومن جھة الشمال 

ذا  .سلطات النظام السابق بھدمھا واقامة محال تجاریة على أرضھا ل ھ ب          لقد ظ ت قری ى وق ر ـ السوق ـ وال األث
یمثل صورة مصغرة لمكونات المدینة االجتماعیة حیث شغلت نشاطاتھ التجاریة وجوه بارزة من رجاالتھا فمنھم 

تھن   ة    من ام ع األقمش ال، مھدي              بی د الع ان، حمدعب د اللب ة، محم ود جمع اتي، محم ین البی اج ام نھم الح ن بی وم
عة، علي العمیشي، الحاج فرمان، عبد محیل، حاتم مغامس، الحاج مالغي، االطرقجي، الحاج شعالن، محمد جم

علي مھاوي، محمد حطاب اضافة الى تجار من األقلیة الیھودیة ومنھم سالم حسقیل وناجي نوري عزرا الذي كان 
تینیات،          د منتصف الس ا بع اري الیھ اطھ التج ل نش ث نق ا ضم   ك آخر الیھود الذبن غادروا المدینة الى بغداد حی م

ھ     ة فتجد فی السوق مختلف االنشطة التجاریة التي جعلت منھ ممرًا ومكانا تؤمھ یومیًا اعداد كبیرة من ابناء المدین
اطین   المكتبات وابرزھا مكتبة الجمھوریة لحسین مشروطة ومكتبة مطرود ومكتبة سید ھاشم المكصوصي والخی

زات    الذین برز من بینھم جاسم كرزول وعیدان عبادة وعبد مظ لوم واحمد سلطان الذي تخصص بخیاطة التجھی
الریاضیة، وكذلك الصاغة ومن بینھم االخوان علي ومھدي الشمري والنجارین، الحدادین، وفرع الصفافیر وبرز 

روز         في ھذه المھنة  و ورشید المال جودة وفی اج لیل نھم الح آل الوحاش ومحمد علي صاحب والعطارین ومن بی
وحتى عالوي الفواكھ والخضر وجدت  حمامات التركیة اخذت حصة من قائمة ھذا االثر، والحاج علق، وكذلك ال

اھي               ھ المق ى طول ا انتشرت عل امة، كم اس ش اوي وعب ا جلع ا علوت لھا تحت سقفھ مالذا لعرض بضاعتھا ومنھ
ذ    « الحاج سعید « العدیدة وتمیزت من بینھا مقھى  ث شھدت ھ ه المقھى  الذي كان یجمع ادباء المدینة صباحا حی

زار              ا ك رز روادھ ن اب ان م ة وك ات ادبی ا نقاش ار ودارت فیھ رؤى واالفك ة وال ال االبداعی والدة الكثیر من االعم
د         ف محم رحیم ویوس الح ال دالرحیم ص ر یاسین، عب حنتوش، زعیم الطائي، ثامر الحاج امین، سالم ابراھیم، منی

ة       اب  األكالت الشعبیة    كما جال في ھذا السوق باعة .. علي ذي اشتھر بتحضیر الدوندرم اظم الحمرة ال رزھم ك
ان       ي ك ي مشروباتھ الت لم ف وكذلك حنش سالم في طاطلیھ اللذیذ وجاسم ستاوي في لبنھ الرائب والضریر ابو مس
اداة       ي المن ة ف ة خاص ة طریق ؤالء الباع ن ھ ل م ان لك ھیرة وك ھ الش ي كرزات اوي ف ھ وك یرھا بنفس وم بتحض یق

ظل السوق والى منتصف السبعینیات الذاكرة التي حفظت للمدینة جانبا واسعا من سیرتھا لقد . والترویج لبضاعتھ
ت        ي نال ر الت ل التغیی أثرت بعوام د ت وتاریخھا، ولكن ھذه الذاكرة لم تعد تحتشد بكل ھذه المعالم والشخصیات، فق

ة ھ    ة    جانبا منھا وجعلت من الباقي مھددًا بالزوال نتیجة االھمال وغیاب الحس بأھمی ا التاریخی الم وقیمتھ ذه المع
  .كثروة وطنیة تمثل ماضي المدینة وارثھا الثقافي الغالي

 جریدة الصباح: المصدر 
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  الصحافة أیام زمان
 نداء عام الى الموسیقیین العراقیین

 
 
 
 
 
 

 
  بقلم المطرب الشھیر االستاذ محمد افندي القبانجي

  
  
لھ آراء سامیة في فن الموسیقى ، جس نبض . االستاذ القبنجي بلبل غرید ومغنٍ  بارع تنزع روحھ الى التجدد (

یقیین العراقیین       ى الموس داء ال ذا الن ھ ھ ا  . الغناء العراقي فشخص داءه وتعھد بمعالجة امراضھ الفنیة فوج ولن
  ) . الستاذ ان یعجل في برئھ لیسجل لھ مفخرة فوق مفخرةامل با

  المحرر
                                                               *****  

  .اتقدم بھذا النداء الى زمالئي الموسیقیین ملتمسا طرح بعض اآلراء علھا تفیدھم في حیاتھم الفنیة
  .فقد خنت نفسي ومھنتي وامتي) السمح اهللا(خنتھا قلدني الفن مھمة یجب ان الاخونھا وإن 

ل     تواھا ك ع مس ا ورف بیل تعزیزھ ي س حي ف ي ان اض ب عل ة یج ن وظیف دني الف م قل ي   نع یص وادل ا ل ورخ غ
  0بمالحظاتي البریئة نظرا  لما وصلت الیھ موسیقانا من االنحطاط والتدھور حتى اصبحت في حالة یرثى لھا

ى    ایھا الزمالء اذا شئتم ان تكو یقیة كمتمرنین عل نوا اساتذة فال یكفیكم ان تكونوا ملمین ببعض القواعد الموس
ا                 م واساس دوة لك ا ق ب ان تجعلوھ ة فیج ة والعلمی ر من الصفات الفنی ى كثی ة ال ي حاج م ف العزف ، اعلموا انك

  .لمھنتكم
بالموسیقى الى الدرك  انتم بالموسیقى ترتزقون ومن حقكم ان ترتزقوا في الحیاة ولكن لیس من حقكم ان تھووا

  .االسفل وتكونوا سبب شقائھا وانحطاطھا وھي تطلب العلى والمجد في كل مكان
د ھذا              ي لنمج الوا مع ب تع ب ان یح ل یج ان فن الموسیقى مقدس وجمیل وكل مقدس یجب ان یمجد وكل جمی

اة ول        دي الجن ھ ای د مزقت الي فق ھ الب دد ثوب ذین    المقدس ونحب ھذا الجمال، تعالوا معي لنج ة ال ھ اراء الجھل وثت
ورة          یقاكم رأسھا موف ع موس إن شئتم ان ترف دمھا ف یر تق حلوا على الموسیقى ضیوفا ثقالء بل عالة اعاقتھا س

  :الكرامة معززة الجانب ماعلیكم اال أن ترھفوا السمع لما سأقول وماقولي اال نتیجة اختبار ودرس فاسمعوا 
كما یتوھم البعض وانما الذوق السلیم ھو القاعدة المثلى ،  وبعض لیس للمغنى درجة معینة من درجات الغناء 

الغناء والعزف النقض فیھا وال ابرام ة بالموسیقیین عندنا یتمسك بقاعدة موسیقیة یعتبرھا من القواعد االساسی
ي ث  ) البیات(مثل مقام  م انتقل  یجب ان یغنى كما اخذ عن االسالف فاذا ھم سمعوا صوتا من اآلالت بدأ بھ المغن

وانین             یة والق د االساس ن القواع ا ع ا وخروج یقیا فاحش أ موس ا خط درجات اعتبروھ ن ال ة م ر درج ى غی ال
الموسیقیة، تلك التي كادت ان تختنق من كثرة ماشدوا علیھا الخناق وانكروا على المغني والفن والعلم ولو كان 

ی   ا دروا أن الموس ال تكفى        ذلك المغني صوتھ في غایة االبداع والجمال وم ف ف ات العواط ة من لغ ة علوی قى لغ
ة     یقیة فنی دة موس فیھا القواعد والقوانین المقیدة المحدودة والمغني لھ الحریة المطلقة والتصرف باالنغام بقاع
د                ي ھذا البل ن ف ل بنجاح الف ا كفی یحة وان ذه النص اعملوا بھ یحة ف ھ لنص درس االول وان ي ال ھ ف ا اعرض ذا م ھ

  .وآدابھ العریق بفنونھ وعلومھ
 1934ـ  آذار  5مجلة فنون ـ العدد : نشر الموضوع في * 
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  !ثقافة ؟.. الالمباالة 
أسماء محمد مصطفى ـ كاتبة وصحافیة عراقیة

  
ي   تذكرت ضحكات أطلقتھا صدیقة لي قبل سنوات حینما ھممُت وقبل مغادرة المدرسة بإغالق حنفیات الماء الت

ذاك     . ا بعض زمیالتي مفتوحة ، وقبل ذلك أطفأُت مصابیح صفنا تركتھ دیقتي حین ألتني ص ة أم   :  س ت طالب أأن
  مدیرة ؟

تذكرت ھذا الموقف ، وأنا أكتب عما یجب 
أن یقوم بھ كل واحد منا لیصلح الخطأ 
المتعَمد او غیر المتعَمد ، ویحارب 
الالاكتراث حفاظًا على القیم الجمیلة 

تلكات العامة ، فالشعور واألخالق والمم
بالمسؤولیة وبأننا مدیرون من موقع 
المواَطنة الصالحة یعالج الكثیر من 
تجاوزات تحصل بحق الناس واألمكنة 
  .العامة  

إن ثقافة الالمباالة  ینبغي لھا أن تمحى من 
ردات      ذلك مف ح ب واطن ، لیمس رة الم ذاك
ي أداء   ال ف م اإلھم ة بحك بحت متداول أص

اني تجاه البلد والناس ، ومن الواجب اإلنس
شعلیة ، وعادي ، ومشي ، ( تلك المفردات 

التي استسھل الناس تردیدھا إزاء المخالفات التي !!) أسكت ، كلھا ھیجي اتسوي ،  بقى على ھذا ، بقت علیك 
  .یرتكبونھا او یرتكبھا  غیرھم ، متنصلین بذلك من مسؤولیتھم األخالقیة  في مخاطبة ضمائر اآلخرین 

ائًال       ھ بعشوائیة ق ي قمامت : وعلى سبیل المثال حین یرى أحدھم النفایات منتشرة ھناك وھناك ، فإنھ یقوم برم
  ) !!ھي بقت علّي ، أشو الشارع كلھ وسخ  (

  ) !!آني شعلیة : ( وحین یراه صدیق او حتى مستطرق فإنھ الیكلف نفسھ نصحھ قائًال لنفسھ 
  ) !!یلال ، آني یاھو مالتي : ( تلك عام ، فإنھ یردد مع نفسھ وحین یرى أحدھم شخصًا عابثًا بمم

دھم     ین یج یما ح وحین یستغل سائق ما الركاب فیفرض علیھم أجرة عشوائیة قانعًا نفسھ بأنھ أمر عادي ، الس
: یخضعون قسرًا لرغبتھ وال یغادرون سیارتھ بسبب استغاللھ لھم ، وإذا اعترض علیھ أحدھم قال لھ اآلخرون 

  ) !!امعود مشي ی( 
ًا   ! وھكذا ھي الحال مع سلبیات أخرى كعدم تیسیر إنجاز معاملة إال برشوة ، ألن تعاطي الرشوة بات أمرًا عادی

دروس            ى ال ذھم ال تدراج تالمی ل اس ن أج وي م ي والترب بھم التعلیم ي أداء واج ین ف ض المعلم اون بع او تھ
ي      الخصوصیة ، او إھمال بعض الموظفین العنایة بالمكان  یئوا استخدام األجھزة الت أن یس الذي یعملون فیھ  ك

وضعت لتقدیم خدمة وظیفیة او یرموا السكائر او العلك على األرض ، ومواقف سلبیة كثیرة في حیاتنا تدل على 
قلة الوعي بالمسؤولیة الجمعیة التي التشترط أن یكون أحدھم مدیرًا لدائرة صحیة حتى یدعو الى النظافة ، او 

مالكًا للحیز الذي یحتضن واجھة داره حتى ینظفھ ، او أن یكون أخًا او أبًا لفتاة تتعرض للتحرش في    أن یكون
د    ابیح بع الشارع  حتى یتدخل ویحمیھا ، او أن یكون مدیر مدرسة حتى یغلق الحنفیات المفتوحة ویطفئ المص

  .انتھاء الدوام 
وقعھ ، لعّلھ بالتفاتتھ الى مسؤولیتھ األخالقیة تجاه البلد إن المسؤولیة تعني ھنا أن یكون كل مواطن مدیرًا من م

االة              لناسوا ة الالمب ًا ثقاف د تمام ثًال یجس ذین یضربون م ار ال ھ المسؤولون الكب یًال یخجل أمام یضرب مثًال  نب
 !بمصلحة وطنھم وشعبھم 
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 آفــاق

        



 
  الفرد وروح التعایش واألمل

 عامر عبد زید. د
 

 ” الفرد وذھنیة التسامح "ـ  1
راب نحن بحاجة لمواجھة كل       ا في خلق في ھذه األوساط التي تعج بالعنف واإلقصاء التي تترك ظلھا عمیق لتوتر واالغت

اق والتحرر من      ذا باألمل باالنعت ى          االحتالل اإلرادة   ھ دة تقوم عل ة جدی ي النفوس ذھنی ا أن نغرس ف  وھذا یفترض بن
ز حول         ذي ترك االنقسام والتمرك ذھان وال ي ال ا من       ملفوظات جدیدة یغایرلما ھو عالق ف ذات والخوف علیھ اریس ال مت

ي فضاء مشبع بكل      الموت ف
  .ھذا الذي تعانیھ

ي   ة الت ك الطاق ل تل األم
ذ األزل  ا من ھا اهللا فین غرس

اة   لتي تجعلوھي ذاتھا ا الحی
اب   ل ب ل أن األم ة ب ممكن
ق  ذة لتحق ین وناف والدة الیق ل

ي  زات الت ي   المعج ق ف تخل
عور   ر والش نفس الظف ال
ي مواصلة    بالتفوق ورغبة ف

ى    درة عل اة والق بر  الحی الص
  . والمطاولة

وم     ر عل وم بنظ ل یق واألم
الث     ى ث ة واإلرادة عل الطاق

  : ركائز ھي
ة   –أوال  ي الدافعی ة وھ الطاق

ى   ا ل عل ي تعم ة الت لداخلی
ان  ز اإلنس د   تحفی ي تول وھ

د      ذات اإلنسان بوسائل عدیدة منھا ماھو سلبي من حیث المصدر عبر إخضاع ب واإلذالل ساعتھا تتول ى التأنی اآلخرین إل
ھ  یشعر ب أو تلك الطاقة المتولدة عبر النقد لألخر فھذه تولد داخل الفرد طاقة تجعلھ طاقة مصدرھا الشعور بالھیمنة أھمیت

مصادر أخرى ایجابیة منھا اكتشاف الذات وقیمتھا واألیمان  عبر إظھار التأثر والخوف لدى اآلخرین منھ ، وللطاقة أیضا
  . وھذه تزرع األمل بالتغییر بقدراتھا الداخلیة

حب الذات والحصول حاشة على العمل منھا الرغبة في  الدافعیة ، أي األھداف التي ترجو تحقیقھا إذ تكون الدوافع –ثانیا 
ان  عادھا سواء ك ة إس ى فرص ي   عل ان النفس عور باألم ى الش ھ أو الحصول عل اة اهللا وثواب ى مرض ول عل ك بالحص  ذل

جمیعھا كونھا دافعة للعمل والدوافع  واالجتماعي عبر الرغبة في تحقیق نجاحات اجتماعیة وسیاسیة ومادیة التي تتصف
  یة ذات طابع جمعياجتماع متنوعة روحیة أو مادیة فردیة أو

ا ة    -ثالث ارات اللغ ل مھ ن محیطھ مث رد م بھ الف ا یكتس ل م ي ك ارات ، وھ ة   المھ ة الناجح ات االجتماعی ارات العالق ومھ
قیمة  فياالنفسیة واالجتماعیة والریاضیة والفكریة والیدویة أنھا مھارات تترك اثر باآلخرین والمھارات الفنیة والمھارات

ھ داخل ا    ھ متمثال      اإلنسان وأھمیت ي كنف یش ف ذي یع ع       لفضاء االجتماعي ال ذا المجتم وائم مع صیرورة ھ ى الت ھ عل بقدرت
العقل القادر على تحویلنا إلى  أن العمل على تثویر كل ھذا باالعتماد على اإلرادة التي یكتنزھا . وقدرتھ على التكیف معھ

  . على مواجھة التحدي عبر االستجابة إلیھ أن نكون أكثر قدرة كائنات أكثر قدرة على مواصلة الحیاة ویساعدنا
ي یشیر       ) الخوف   ) لكن ھذه القدرة الخالقة غالبا ما تصطدم بحالة من العجز نسمیھا نحن ى دالل ا معن ذه اللفظة لھ أن ھ

 خبرات من الوقائع ھي الخبرات الیومیة الفردیة والجمعیة والتي تحولت من تجارب إلى إلى داللة خارجیة متمثلة بجملة
ا            عبر تحولھا إلى ماض  تم إلصاقھا بالموصوف وكأنھ ى صفة ی ا من تجربة ماضیة إل ا نحولھ ھ العجز     إال إنن لسان حال

ھ         والتردد والجبن في حین ان الخوف ھو معنى أكثر منھ واقعة ة تحول ة شخصیة تجاه تحدیات خارجی ھ فعالی خارجیة ان
خبرات ماضیة  نیفھا تحت عنوان الخوف وما ھي في الحقیقة سوىالتكرار لمواقف متباینة یتم تص إلى حالة لفعل فاعلیة

انھ شعور ذاتي یتشكل عندما تشعر الذات أنھا مھددة من  وعدم الترابط لكن ماھو معنى الخوف) الفردیة ( تتسم بالذریة 
ذي           الخارج یتولد منھا ة الظرف ال ى طبیع ال ذلك الخوف من الفشل دون النظر إل ارب   تول  حالة إحباط من أمث ھ تج د عن

بالتھدید فالخوف الذي یتولد من فعالیة اصطدام اإلرادة االفشل السابق أو الخوف من المجھول الذي ینشر في الذات شعور
رك داخل        الفردیة بالمنظومة ذي یت الوھن واالنخذال ال عور ب د الش على ذاتھ من   االفرد خوف   العرفیة واالجتماعیة مما یول

  االزدراء أو السخریة واإلقصاء للفرد من قبل عائلتھ أو محیطھ تجربة بفعل عوامل الفشل أي كان قبل القیام بأي
المحیط      العالج یكمن في توصیفات متداخلة تنطلق من الذات ألنھا تعتبرھا صاحبة  أن. االجتماعي   أثیر ب ى الت درة عل الق

  : في التالي وھذه التوصیفات تكمن..والتفاعل االیجابي معھ 
  اتجاه معین دون لبس أو تشظي الن المخ یعمل باتجاه  علینا أن نعمل على تركیز أذھاننا في: تفكیر تغییر طریقة ال

  بوضوح الرؤیة التي  التفكیر ضروري ألنھ یحدد الغایة المرادة من التفكیر وھذا ال یتحقق إال فالتركیز في تحید مسار
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ي الصدق      ھدفتتطلب الصبر والنیة الواضحة فاألعمال مرتبطة بوضوح ال ة وھذا یعن الذي تقوده اإلرادة التي تمتلك النی

ذلك     ي ك ي العمل ویعن ة        اأن یكون العمل مخطط   ف ة والرؤی التفكیر والنی رتبط ب ذا ی ھ بوضوح ودقة ھ المرتبطة بالخطة    ل
ة   ) خیر القصد ال( ، الغائیة ) الرؤیة ( ، الخطة ) النیة ) القصدیة ویمكن صیاغة ھذه بالثالثیة آالتیة القصدیة ذه الثالثی ھ

   : إلى األبعاد آالتیة تأخذنا
قسي أي عمل لیس بمسألة عبثیة بل عمل مقصود لذاتھ  أنھا تولد الدافع فالقصد یجعل فعالیة التفكیر) النیة ( القصدیة  .1

ى وضوح    متمثل بالنیة فان وضوحھا ذي   ال یجعل الفرد یسعى إلى عملھ بقصدیة عالیة فھو یولد الثقة القائمة عل ھدف ال
ین         یبعد عن الجھد التشتت رابطا الفرد بالھدف مثلما ھو حال الكثیرین الذین یعیشون یومھم بال قصد واضح وھدف مع

ھ          ولتحقیق ھذا البد من االقتناع ذا الھدف یستحق تلك التضحیات والصبر من اجل وھل   بالھدف عبر مسآلة الذات ھل ھ
د         عمل ، أي المقارنة بین قیمةالذات على قدر المسؤولیة حنى تقوم بھذا ال ام بھ وبع ى القی ذات عل درة ال ین مق الھدف وب

ر   ومقدرة الذات ولتحقیق ذلك البد من تدریب الذات على االیمان بقدراتھا على ذلك یتولد االقتناع بقیمة الھدف تنفیذه عب
 فعالیة تصور المصاعب 

ذات        رویض ال ى ت د القدرة عل ر التخیل وتولی ل الفكر   عب ان         بالتخی ى تطبیق ذلك معززا باألیم ال واإللحاح عل م االنتق ي ث
 . واهللا والمجتمع الذات التي تتصف بقدراتھا الباطنیة ونیتھا الصالحة التي ترجو مرضاة الذات بقدرات

یتحول إلى خطة تقو السلوك من السلب إلى اإلیجاب  لكل فعل أو نیة البد من وضوح في الرؤیة حتى) الرؤیة ( الخطة  .2
د من وضوح       ن االغتراب إلى االنتماءم ك الب د     ومن اإلحباط إلى االیمان بالقدرات الذاتیة لتحقیق كل ذل ي تتول ة لك الرؤی

 . )نیة( عنھا قصدیة 
ى فعل       وضوح الھدف ، توفر الدافع ، امتالك: والخطة تقوم على ثالثة ركائز رة إل ى تحویل الفك . المھارات والقدرات عل

  تؤطرالعمل وتعمقھ لتصبح القائد فیھا الرؤیة للسلوك ، إلى رؤیةكیف تحول ھذه الخطة 
  . بالتفكیر الخالق الطموح القائم على تدریب الذات عبر التخیل االبتكاري المرتبط بالتدریب على التنفس -أ

 قة ویضعف العزیمةاالیمان بذھنیة التسامح كرؤیة تزیح عن الفرد أي أدران أو أحقاد ضد اآلخرین الن الكره یبدد الطا .2
ذات    . 5 ا تطور ال ر التطور        ومن ثم العمل على اكتساب المرونة في الفكر والعمل النھ ى المواجھة عب ادرة عل ا ق وتجعلھ

تجارب  وإزالتھا من أمام الذات عبر االیمان أن الفشل لیس صفة لصیقة بالذات بل ھي وتجاوز عوامل الخوف. الدینامكي 
ة     سابقة مرتبطة بطرحھا الذي  ة والغای ي النی د للوضوح ف ت تلك األسباب          قد یكون فاق ا زال ي الفشل أم ة تسلل ف والرؤی

 .والممارسة التي تحول الفكر إلى واقعھ ممكن تحقق المراد بالصبر
 : أن من اآللیات المعتم في تطویر الطاقة للفرد ھي: آلیات تطویر الذات  –ثانیا 

ى وقوع  : التخیل االبتكاري  -أ دریب             انھ یقوم عل عبة وت تم من خالل ذلك مواجھة المواقف الص ر التخیل وی اإلحداث عب
 . الذات بالصبر علیھا

ى      وھو شبیھ بأحالم الیقظة من حیث العمل إال من حیث الغایة ، الن األخیرة دام عل دل اإلق ذات ب یمثل حالة نكوص على ال
ت        تخیل تحققھا مثل الرغبة بالنجاح العمل تحاول إشباع حاجاتھا عبر اء بی ي بن ي الدراسة أو ف ي العمل أو ف المریض   ف

  . یدالن یخطط ویعمل انھ یھرب إلى أحالمھ التي یحققھا عبر التخیل
معایشة المشاعر المصاحبة لھا ثم ترویض النفس  أما التخیل االبتكاري فانھ فعالیة ایجابیة تقوم على تخیل صعوبة ما ثم

درب ا  على تقبلھا واالنتصار علیھا ا          فھي ت م تنفعل أجھزة الجسم عاطفی ا ث ام بالتجارب ذھنی ى القی نفس عل ك    ل نتیجة تل
ال ونتائجھ      ى االنفع ا   . التجربة ثم السیطرة عل ى تجاوزھ در    / والعمل عل د الق ا تول ة      ةأنھ اكل المماثل ى مواجھة المش عل

  . المصاحب لھا والسیطرة على االنفعال
ع           وفي نفس الوقت الذي یمكن تخیل المواقف السلب دة تكون داف د مشاعر جی ذه تول ة وھ ل المواقف االیجابی یة یمكن تخی

  . للقیام بالعمل
  :اختیار الظرف المساعد ویمكن أن نجده في 

   .النفس العمیق الذي یمكن تكرره.  1
 .في اختیار األجواء الھادفة للقیام بالتخیل االبتكاري.2
ي         اقف وانظر الىاختر قدوات اجتماعیة ودینیة وتخیلھا في تلك المو.3 م ادخل نفسك ف ا ، ث ع فعلھ ما كان یمكن أن تتوق

 .ھي مع النموذج الذي ترغب فیھ ذات الصورة حتى تكون متمما
ى العمل من       -ج ق النجاح        تغیر الذات من السلب إلى اإلیجاب من مجرد النظر إل ى الفعل الواقعي ، أن تحقی التخطیط إل

ائي         النظرباالوضاع فعالیة بحاجة إلى أعادة راب والسلوك الع التوتر واالغت ي یمكن ان تصبك ب ا    السلبیة الت ة أنھ والعزل
ھي تجارب ومواقفھ العاطفیة تجاه ذاتھ وتجاه اآلخرین   إذ كل إنسان یمتلك صورة ذاتیة“ تغیر الصورة الذاتیة“ تفترض

ا یفت         . بالمحیط رؤیة لذاتھ وعالقتھا ا سبق مم ي كل م ذات یعن ى تطویر ال ي    رض تجاوز تلك  لن العمل عل التصورات الت
 :تستطیع إن تجاوزھا عبر تجاوزنا األوھام االتیة

صیاغة المستقبل باإلرادة واألیمان باهللا وبالنفس  عبر إزالة الرؤیة السوداویة وإحالل أخرى أكثر قدرة على: وھم الفشل 
 .أوال وبالمحیط انطالقا من الذات

ة    م القبیل ذي یشمل عادات     : وھ وھم ال ذات     ذلك ال د وتصورات سلبیة ل اط    وتقالی د اإلحب ر    وإحالل  المحیط تول أخرى أكث
  .معاصرة وتدیم الثقة بالذات

أما ضحیة وأما جالد ، وخالل ذھنیة الحوار  الذاتیة المغلقة العدائیة بتصور العالقة مع اآلخرین ھي: وھم الكھف 
القتال إلى  اتھ وكأنھا في صراع دموي معھ اآلخرین منالوھم یجعل الفرد یتوقوع خلق ذ والتعایش والتسامح محلھا وھذا
 . النمیمة التي تناول ھدم اآلخرین
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ایش مع            واتر والتع ى ال ة الواضحة القائمة عل ة والرؤی وتجاوز ھذه األوھام یعني توفر الوضوح بالنسبة والھدف بالغای

حق الى من الشعور بالعجز الذي ینقلب  با ما ینطلقانھ وھم یقوم على الكسب والعجز غال: ھم التردد والمماطلة  اآلخرین
 الیقظة ، أو تحطیم إنجازات العاملین وتجاوز ھذا الوھم عبر وضوح الفكر اجتماعي ، أو من الرضى باإلشباع عبر أحالم

  . والتطبیق لھ
 إرادة االعتقاد .2

اع الفعل وإیجاده      اصطالحا ف إما.اإلرادة ھي في اللغة طلب الشيء أو شوق الفاعل إلى الفعل  ى إیق ھي المیل الحاصل عل
 .وتجامعھ وتكونھ مع الفعل

 .ھي طلب الشيءفویقال اإلرادة بمعنى المشیئة ،إال أن المشیئة في اللغة ھي اإلیجاد ،وإما اإلرادة 
د اإلنسان   وھنا تظھر اإلرادة رغبھ في العمل والمشیئة تحققھ ونرى ھذا في م    اإلرادة عند الصوفیة ھي أن یعتق الشيء ث

إذا قوى ودام سمي    “ میال”فاإلنسان ینجذب إلى الشيء ویسمى  تسعة مظاھر یعزم علیھ ثم یریده وھي اً ”ف م إذا   ”ولع ث
م   “ البسطامي ابي زید“ كقول “ الوُجد”ثم ازداد فھو “ الصبابة”اشتد وزاد فھو  ارب اعظ سبحاني سبحاني طاعتك لي ی
م   ”الغرام ”فإذا استولى على الجسد فھو   “ ھوى”ثم إذا استحكم سمى “ ًاشغف”سمى  ثم إذا تمكن منھ”من طاعتي لك  ث

 .”الُوّد”فإذا ھاج حتى ُیفنى الحب فھو . الحب 
ار     ترتبط اإلرادة بالحریة التي تعرف بوصفھا: وإما اإلرادة والحریة  درة االختب ددات وق وال . قدرة على االختیار بین متع

ي   .ادة بدون حریةما ، وال ار توجد حریھ بدون ارادة كل ف ذي یش ھ موضوع    وتنتمي االرادة الى السلوك االنساني ال مجمل
الواقع النفسي والواقع الخارجي     . لم النفس ع رتبط االرادة ب ي          وت ار وتصل ف ى ان تخت ا عالقة فعل بمعن ة بینھم والعالق

 .حریة
 . لي بوصفھما میل الى التحقق واالیجاباال ان االرادة ایضا مرتبطة بأعتقاد ما یقیدھا في رغبتھا في التحقق العم

ي       ا یقول النب الیقین وكم رتبط ب ھ    وان الصبر نصف  “ )ص(وھذا االعتقاد م ین كل ان والیق عف    “ االیم ، ویقول ان من ض
 .الیقین ان ترضى الناس بسخط اهللا

ك واردات الھمو   “:ویقول “ على قدر الدین تكون قوة الیقین“)ع(وكما یقول االمام علي  زائم الصبر وسن    اطرح عن م بع
 .”الیقین

 : بنوعین ھما وعلى ھذا األساس فان االعتقاد نفسیا واجتماعیا بالتفاعل باالرادة فانھ یظھر لنا
ذاكرة     : االعتقاد السلبي  _ ي ال ي ترسبت ف ة الت ھ سلبیھ        ھو جملة من المواقف العاطفی ر تجارب ماضیھ او تربی ى اث عل

 تفتقر الى االرادة الحرة ، النھا مكبلة بصورة سلبیة تقیدھا وتجعلھا مستسلمة اشكلت صوره نمطیھ عن الذات ، بوصفھم
 :فعل شيء ما وھذا االعتقاد یقوم الى یقزم قدرتھا على سلبیا اھیمن علیھا تلك الصورة وتولد لدیھا اعتقادتوبالتالي 

فیة في وجدان االنسان مفادھا عدم اثارًا عاط اعتقادات ماضیھ سلبیھ تولدت عن جملھ من االحداث الماضیھ تركت .1
 .قدرتھ على فعل ذلك الشيء

تعمیمھا على المستقبل بعدم قدرتھ على ضم ذلك  اعتقادات المستقبل وھي األخرى انعكاس لتلك التجارب الماضیة یتم .2
بل تجد . لذات با االعتقاد ولید غیاب كامل لالراده االیجابیھ ویقین صلب واضح یعزز الثقة الشيء مستقبال فان ھذا

 .االنسان یحس باستالبھ الكامل
ین        ق الیق نفس وخل ي ال ة ف اء الثق اما االعتقاد االیجابي وامكانیھ تحویل االعتقاد السلبي الى االیجابي فھذا یقوم على احی

 . داخل الذات
ھ        _ اد الماضي یجب أن نتعامل مع ى مستوى االعتق ا عل ة    ام ة عاطفی ة ا     ال من زاوی ھ   سلبیة بل من زاوی خرى أي كون

د           مستودعا للخبرات الماضیھ التي یتم تولد ر ولی دة وھذا االم ق تجارب جدی ي خل . مھارات وتجارب یمكن استثمارھا ف
م  “ االمل“ یقوم على البات ثالث منھا یتصور ى      ” الصبر “ بالمستقبل ثم وجود خطھ واضحھ ث ة تفترض عزیمة عل وال

ر          النفتاح علىوھي الیھ قادرة على ا“ التخیل”التغیر ثم  ھ ھذا المستقبل عب ایش مع امكانی م التع ھ ث المستقبل عبر تخیل
 وقوعھ تخیل امكانیھ

الفاعل إلى الفعل بوصفھ میال إلى الفعل وتحویلھ من  إما على االعتقاد بالمستقبل إذا ما استمر اإلرادة التي كما قلنا شوق
ذا یتطلب مراعاة تلك اآللیات التي تق رغبھ إلى واقعة وھذا م العمل      وم األمل بالمستقبل ثم التخطیط لجعل ھ ا ث األمل ممكن

ار   ة اآلث ى           بالصبر والمطاولة على جعلھ فعال واقعیا بإزال ھ إل ائل ایجابی ر إرسال رس ي الالشعور عب السلبیة المترسبة ف
قدر الثقة بالذات ویولد ما ت یعمل على العمل باتجاه واحد یؤثر على الالشعور فإرسال شحنات ایجابیھ سرعان الفعل الذي

 التي تغیر مواقفھا االیجابیة بحسب التحدیثات مما یجعلھا قادرة على الظفر الیقین بدل الفشل واإلحباط ثم اعتماد المرونة
 . فان غیاب المرونة معناه حلول الفشل وتبخر األمل بھذا

اد          ر تعمیق االعتق ى تصدیقھا عب ا اإلنسان ویعمل عل ا         فان أي مسالة یفكر بھ ا فعلی ى تحقیقھ ادرا عل ھ یكون ق ا فأن . بھ
 .باألمل طرح األفكار والھموم التي تبعث رسائل سلبیھ بعزائم الصبر الذي یعني تشبث فبالیقین یثمر الصبر لھذا ضرورة

ذات من         ر ال ق النجاح إال بتغی ان ال یمكن تحقی ر الزم ا السلبیة وصورھا السلبیة لت     فھما تغیر المكان وتغی حل  اعتقاداتھ
ب   محلھا اعتقادات ایجابیة وصور ي    ایجابیة تعززھا المھارات التي تجعل اقدر على مواجھة المستجدات والتغل ا وف علیھ

ب       ) فابصر رحم اهللا امرًء تفكر فأعتبر واعتبر) (ع(ھذا یقول اإلمام علي  نفس وطی ر اشحاء ال ویقول ثالث من ابواب الب
ى   ار المرت  . االخرى  الكالم والصبر عل د الواضح        فاعتب ر التحدی ذا عب د ایضا ان ینقل ھ ل الواعي     بط بالصبر الب ى العق ال

 :باعتماد التمارین االتیة
 . من األسباب تدفعك للبحث عن اعتقاد ایجابي ااكتب االعتقاد الذي ترغب في تغیره ، ثم اكتب خمس _

  من ھذه المعتقدات وتوجھ إلى االیجابي ھذا التمرین یمثل مناقشة مع الذات وإرسال رسالة إلى العقل تبین بھا موقفك 
44 



  
 . منھا

 ان تعید األمل بالتأمل بالجانب المشرق من  حاول.اعد النظر في تقییمك لذاتك وإسقاطاتك والشعور بالعجز وتقد الذات  _
لك األمل    دھذا یعی. االعتقاد االیجابي وموقف المحیط االجتماعي منك في صورتك الجدیدة  ذاتك عبر تخیل نفسك في ھذا

د    . ویكشف الالمفكر فیھ في شخصك  ك          تأمل في كل ھذا مع نفس عمیق بع ي تخیلك ، حطم خوف ى الحاضر ف ك عد إل ذل
  .بة وأحسن الظن باهللا وبنفسكآباألمل وابعد عن نفسك موارد الك وإرھابك وتحرر من مخاوفك وعش حیاتك

 كیف تبني نفسك .3
ده     لمجموع االجتماعي وھذا امرلقد تعودنا الغاء الذات والذوبان في ا ر الحمی اره غی ھ      .لھ اث تم بذات رء ان یھ ى الم ل عل ب

 .االول ویتخذ منھا محل اھتمامھ
ا                 الھذا علیك ان تكون محب  درك الضار لھ ھ وت ا الی ا فتسعى لھ افع لھ درك الن ذا ان ت ى ھ ك لالخرین ومعن لنفسك قبل حب

 .فتجنبھ
ف الطریق  : قالرجل اسمھ مجاشع ف) ص(دخل على رسول اهللا  ال     یارسول اهللا كی ھ الحق؟ ق ى موافق نفس ،   :ال ة ال مخالف

 الحق؟ قال سخط النفس وحب الذات تخالف خصال االنانیة التي منھا ان صاحبھا فقال یا رسول اهللا كیف الطریق الى رضا
ل    علیھ وعقلھ یري قاصر الید ذاتي متقید بذاتھ ال یرى سواھا ما ینفقھ ضائع وھو یحسر. منكمش  لھ الشھوات الن العق

 .لدیھ مطیة الرغبة والشھوة
م یعر نفسھ      ”) ع(وفي ھذا یقول االمام علي  ات ول ي الھلك وال “ ”من شغل نفسھ یغیر نفسھ تحیر في الظلمات وارتبك ف

 ”معرفة كمعرفتك بنفسك
ریم        دام جواد ك لوك مق ذات فھي تعكس س ا حب ال ھ  یام االخرین لنفس ر ب ل المعرو    فك ال ذلك فع ات اهللا او ومث ف لمرض

ي      االصالح االجتماعي لھذا فما ینفقھ ل اجتماعي وھو ف راحم وتكاف كل   باقي كحسنھ عند اهللا ثوابھا او رضى النفس او ت
ا          زه بم ى غرائ ھ مسیطر عل م ذاتھ ال شھوتھ الن ھ یحك انون لمصلحة       افعالھ عقلھ یحكم ذات یناسب الشرع واالخالق والق

 واالتھام بھا وتحدید عالقتھا انطالقا من ذلك اوال ولھذا كان من الضرورة في ھ الذاتشخصیة لكن كیف یمكن تحقیق محب
اس   . التصنیف  مكان ان یضع تصنیف لعالقتھ مع االخرین انطالقا من ذاتھ حتى یتقید بھذا وتعلیل ذلك بسیط لیس كل الن

 .بینھم متباینات ھم نسبة لك واحده بل انھم فیما
عك   جل تحقیق محبھ الذاتالو روت  علیك ان تحدد عالقتك باالخرین عن طریق وض روت لكل شخص كرت      “ك نظم ك أي ت

ى “ بلون محدد  م حت ة معھ ة العالق ین طبیع ذه  تب د بھ اء التتقی روت إثن ك
 .تعاملك معھم

 :اذ لیس كل الناس بنسبة واحدة بل ھناك تدرج لوني 
  .)كرت أخضر(ن او أصحاب العالقة الحمیمة معك وـ النافع
 .)كرت أصفر(ن لكنھم بعیدون عنك وـ مفید

   )كرت ابیض (الناس بمعنى عام ـ 
 ) .كرت احمر(الناس الذین یمثلون خطرًا علیك ـ 

اة     ر حی ون فاألخض حاب المقرب ر األص ا   /فاألخض ة إم ة مھم ره عالق خض
ا          األصفر لون د أصحابھا إم ات مھمة إال أنھا ضعفت أو ابتع شاحب لعالق

 . عالقات عادیة عامةالناس وھم  اللون األبیض كل
ر   ون األحم ا الل ذی  فإم داؤك ال ومك أع م خص الحك   نھ د مص ون ض یقف

 .علیك ان تنتبھ لھم اویشكلون خطر
 .ھذه االلیة في العزل والیقین تحقق لك

الي      اس وبالت ین الن ط ب ى ال تخل  حتى ال تكون عالقتك بمستوى واحد وحت
المتشعبة تجعلك ال   تضیع الوقت والمال في عالقات غیر ناجحة فالعالقات 

ز  ادي    تمی دیق والمع ادي والص م والع م واالھ ین المھ ر( ب  .)الخط
ى        * ز عل ك أن ترك ى التزامات متساویة فعلی  فإذا كانت عالقتك قائمة عل

ر اتجاھك  زام األخ دون   . الت اء ب وي والعط ادي او معن ن م يء ثم ل ش فلك
قة فاشلة الى تبخیس قیمك وضیاع وقتك ومالك ووقتك في عال مقابل یقود

ذاتك         ومن اجل أن تعرف   .  ي ب ك إن تختل حقیقة عالقتك مع اآلخرین علی
 انطالقا من حبك لنفسك وفوائدھا ومضارھا وتعید تأملك بعالقاتك

 أوقات الخلوة دائما وإثناء الصالت في الصبح والمغرب في
 یما یتم األول بالضاللة واألنانیةألذات ف ومن عالئم المقارنة انطالقا من ذاتك في التمییز بین اإلنسانیة ومحبة  
 وفعال نرى محبة الذات مؤمن مھتدي قوال . 
ق      والیمكن للفكرة أن تنصح بدون أن تفعل كسلوك عملي فالمفاھیم البد أن* تعاش سلوكا ال إن تكون قوال بال تطبی

 القة طبیعیة مثمرة وحیاةوھذا الكالم ملخص تنظیم الجھد والمال والعمر في ع ألنھا تغدو بال عمل كوعاظ السالطین
ي كل   ك       سعیدة خالیة من المنغصات بسبب إھمال ألذات وعدم االھتمام بھا ، كن ف درك مطلب دیا ت ا ومھت حیاتك ھادی

  وان طال وتصل الیھ
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  معلومات مقتضبة عن ھذه الصفحة تعنى بعرض

  مبدعین عراقیین معروفین لھم دور واضح في مجاالت إبداعھم 
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  آسیا توفیق وھبي

  
ي   من رائدات النھضة النسویة في العراق  دت ف زھاء ربع قرن ، ول

ة      ت رئیس ة وكان ات االجتماعی یس الجمعی ى تأس ت عل داد ، عمل بغ
،  وجاھدت في توثیق الروابط  1958 -1945في ) اإلتحاد النسائي(

روابط   ق ال راق ، وتوثی ي الع ائیة ف ات النس ین الجمعی ة ب التعاونی
لعالمیة، الثقافیة والقومیة مع الجمعیات النسائیة في البلدان العربیة وا

ل     اء الطف ادت بإعط كما سعت الى الظفر بحق المرأة في التملك ، ون
الحقوق    ت ب ال ، وطالب االت االنفص ي ح وین ف ن األب لح م لألص
ى           ذلك عل ت ك ا ، وعمل ة لھ وق االنتخابی نح الحق رأة وم یة للم السیاس
ؤون       الق والش وادث الط ور وح ل المھ رعیة مث ایا ش ارة قض إث

ست الفرع النسائي لجمعیة حمایة األطفال ورأ. االجتماعیة األخرى 
، وھي عضو رئیس مؤسس لجمعیة مكافحة العلل االجتماعیة 1945

درت    ر، أص الل األحم ة الھ ي جمعی و ف اد  (، وعض ة اإلتح مجل
اء      1949) النسائي ت نس ، وتوقفت بعد أربع سنوات، شاركت ومثل

ي   ور (العراق في المؤتمر العالمي للمرأة ف نة  ) الھ ي  ، و 1952س ف
ا ،     نة ذاتھ مؤتمر مكاتب اإلتحادات النسائیة العربیة في بغداد في الس

روت   ي بی ائیة ف ؤتمرات نس ي م اركت ف ا ش ق 1955كم ، ودمش
ن   1957 ة م یة والذھبی واط الفض ن األن د م ى العدی لت عل ، حص

  .مؤسسات عربیة ودولیة ومحلیة
  

  موسوعة أعالم وعلماء العراق ، لمؤلفھ حمید المطبعي: المصدر



  
  الموروث على األنترنت
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  ورة تحكي الص
أزیاء تستمد من التراث العراقي  خطوطھا الجمیلة ، من تصمیم الفنان میالد حامد الذي خّص 

  دنیزاد لألزیاء العراقیة: مجلة الموروث بھذه اللقطات المستلة من عروض فرقتِھ 
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