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 اع النتاجات الفكریةإلیددعوة 
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 بالإلالعراق الى ا ب ق ررة بموج اتھم المق م   تزام داع رق ی

المعدل ، والتي تسري على جمیع الكتب والدوریات  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 اإل وُیلزم قانون عالمی
ة   میة والخاص ة واأل الرس ابع الحكومی رین والمط ة  والناش 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

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

  .ساتذة والباحثین والدارسین األ
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 العرایالببل ا الوطنی ة الوغرافی العین  قی ف المط ى تعری ل عل ي تعم ت
 .صدارات العراقیة ومؤلفیھا باإل

دار،     ر ال ل یس ى صعید متص اً أوعل 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
  .ار صدالمتعلقة بالنشرواإل

  

  

           
  

  الوطنیة في دار الكتب والوثائق  قاعة المطالعة
  



  

  

  
  مختارات من عناوین ھذا العدد 

  
ة شھریة متخصصة في الموروث مجلة ألكترونی

واألرشیف  عالم الكتب والمكتبات والثقافة والتراث
  العراقي

  
كل ماھو جدید من كتابات تنشر    اقرأ في المجلة

النت وتعتمد على كتب وأطاریح  على  ألول مرة
  الوطنیة ئقحفوظة في خزائن دار الكتب والوثام

  
دار الكتب والوثائق الوطنیة تستقبل وفد مشروع 

  صمة العراق الثقافیةالنجف عا
  
  

النجم الدولي علي كاظم في ضیافة دار الكتب 
  والوثائق الوطنیة

  
 

  سوق الیھود في سامراء مھدد باالندثار
  
  

  إحیاء مكتبة أور السومریة
  
  

  فضولي بغداد: شخصیات في الذاكرة 
  
  

 باقة من أمثال العرب والكرد

  

 )فتى العراق(احتجاب أقدم جریدة موصلیة 

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

ون ثقا ى ان تك یات   عل ن الحساس دة ع ة وبعی ة بحت فی
ج    یة ، ألن نھ ة والسیاس وروث  " الدینی افي  " الم ثق

ویھدف الى ابرازالمخزون الثقافي العراقي عبر العصور 
  . المختلفة

  :لمراسلة المجلة
almawruth@iraqnla.org    
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 المثقف االنفعالي
 ـ قاص وكاتب عراقي حسین عبیدعلي 

  
  

  
  
  
  
 
  

        
  

 
  
 

اقي    أثارت الكتابة عن المثقف ي أعم ، بركة أفكار تقّر ف
منذ سنوات بعیدة، لذلك بدأت قبل عام من اآلن، بالكتابة 

ي     المثقف عن م أعرف ف المستنَسخ والمثقف األصل، ول
االت    ھا أن ذلك المقال االول سیقودنيحین الى سلسلة مق

 عن الثقافة والمثقفین، وھو أمر یبدو مشجِّعا ومحِبطا في
اراتھم      واعھم ومس ین وأن ن المثقف ب ع ین تكت آن، فح

ا    وكأنك تسیر في حقل ثقافي الغموض، أم معرفي ملبَّد ب
 الكتابة عن شؤون وشجون الثقافة فال تقل صعوبة عن   

ي أ ك، لكنن ل   ذل ي ك لة ف ن المواص اص م عر أن ال من ش
  .الحاالت والنتائج

ھذه التوطئة تقودني الى التصریح والتساؤل عن نوع من 
المثقفین یعیش ویتحرك بیننا، إنھ المثقف االنفعالي، ُترى 
ھ     افي ل ھ ثق وع أو توّج و ن ف، وھل ھ ذا المثق و ھ ن ھ م
ي        ال ف ود فع و موج ل ھ را، وھ ھ حص یر إلی ح تش مالم

احة، یت ن       الس ل یمك م ھ أثر، ث ؤثر ویت ط، ی رك وینش ح
ي    توصیفھ بوضوح؟ ربما یمكن وضع بعض اللمسات ف

 . ھذا الصدد من وجھة نظر شخصیة
د    ذي یفتق ما أعنیھ بھذا النوع من المثقفین، ھو المثقف ال
ة       یة الثقافی ھ الشخص ة لفقدان ة، نتیج ة الخاص للرؤی

على المستقلة، ومن الواضح أن المثقف االنفعالي، منفعل 
الدوام، عاطفي أكثر من الحد المسموح، تحركھ الكلمات 
اء    ا یش یس كیفم ي، ول اء ھ ا تش ار كیفم ار واالفك واالخب
رأي    ة وال د للرؤی ابع یفتق ف ت ار مثق ھ باختص و، إن ھ

الي    . الخاص في آن واحد ون المثقف االنفع وغالبا ما یك
ع        ق م ال ینع ا ُیق و كم ة، فھ احة الثقافی ى الس بءًا عل ع

، وفي ظل الحكومات القمعیة تجد سوقھ رائجة، الناعقین
ام   الح النظ ي ص دح ف ي تص واق الت ن أفضل االب و م فھ
ذي   القمعي، حتى لو كان مختلفا عن المثقف السلطوي ال
ي    ائج الت ي النت ا ھ د وم اذا یری ل وم اذا یفع رف م یع
د        الي ق ف االنفع ا أن المثق ا قلن ا، فكم ل علیھ سیحص

ن دون    اطئ م ار الخ ع المس طف م ك،   یص د ذل أن یقص
ھ      ة النفعال ائین نتیج ین الخّط ن المثقف بح م ھ أص ولكن
ة لیست       ى رؤی وده ال ا تق وعاطفتھ المتعجلة التي غالبا م
ھ      من ختیارات ع ض اره، والیق یس مس ار ل ھ ومس رؤیت

  .الشخصیة
وبھذا فإن ھذا النوع من المثقفین، یفقد فرصة المشاركة  

رة     ة معاص ویر لثقاف یس والتط ة التأس ي عملی ب  ف تواك
 المستجدات العالمیة في ھذا المضمار الھام، فالمثقف ھو 

 
ة    ا أداة فاعل و أیض ة، وھ س ثقاف ي ومؤس س وع مؤس
وسّباقة، إن لم تكن االھم من بین جمیع االدوات االنسانیة 
ذه    ي، وھ وعي المجتمع ویر ال ى تط ة ال والوسائل الھادف

منح لغیر المھمة والمكانة التي ُتعّد من العیار الثقیل، ال ُت
نفعال متسرعا     المثقفین، فكیف والحال إذا كان المثقف م
ار      ة واالخب ھ المواقف المفبرك وُمقادا في آن، إذ تؤثر فی

یشاء، نتیجة   المنمقة، ویتالعب بھ االعالم الموجَّھ كیفما
لعاطفتھ المتسرعة، ولفقدانھ الرؤیة المستقلة، التي تحمیھ 

رؤ   ل ال ي حبائ قوط ف رار والس ن االنج ة م ى المغرض
ت       واء كان ة، س ارات الخاطئ دعم المس لفا، ل ّدة س والمع

  . سیاسیة او فكریة او غیرھا
ادر،      ل، المب ف األص یض للمثق الي نق ف االنفع إن المثق
ق     ة طری ك خارط ذي یمتل تقل ال وي، المس ل، الحی الفاع
ثقافیة، عملیة، فلسفیة، رسالیة، تتوغل رویدا في المكون 

ى ال  اعده عل ي، وتس ا  المجتمع ة وفق ة الئق یش بطریق ع
ة معاصرة،         ا ثقاف ة، تنتجھ ة راقی لمنظومة سلوكیة فكری

  .أسھم في تشذیبھا وتطویرھا مثقفون ال إنفعالیون
رص        ن ف الي م ف االنفع رم المثق ا ُیح ا م ذلك غالب ل
تقلة     ة المس ورة الرؤی المشاركة في التحلیل الصائب، وبل

ھ غیر لدعم الحقائق الصحیحة، وھذا تحدیدا ما یجعل من
ھ        ائق وتوجی ف الحق ة تزیی ي حال ھ، إال ف وب ب مرغ
ة،      ات منحرف و اتجاھ واھا نح ة وس ارات الثقافی المس
ا      ة متسرعة، غالب والسبب دائما وكما ھو واضح، عاطف
ا ینسجم مع            ا لم راه، أو وفق ا ت ا لم ائق وفق ب الحق ا تقل م

  .رؤیتھا الناقصة
ار    الي بأنھ عب ة عن  من ھنا یمكن أن نشّبھ المثقف االنفع

راه الغیر،        ا ی رى م ر، وت ھ الغی آلة صماء، تردد ما یقول
تقالل الفكري    تحت تأثیر التسرع العاطفي وھشاشة االس
ائي للمثقف        دور الببغ إن ھذا ال ذا ف والشخصي في آن، ل
ھ یشكل الجوھر        ل إن ھ، ب االنفعالي ال یمكن الخالص من
رھم،    األوضح الذي یفرز ھذا النوع من المثقفین عن غی

ذ ل   ولھ ى مث ا عل ي جلی أثیر االعالم دو الت بب یب ا الس
وال وآراء     ب وراء أق ي الغال اقون ف م منس ؤالء، فھ ھ

  . وتحلیالت ورؤى غیرھم
الم        ل الع ي تحوی تباق ف ادة واالس لقد كان للفكر دور الری
ان    ة، وك ر النھض ى عص الم ال وط والظ ر القن من عص
ب        ي قل دارة ف ان الص ره، مك رب وغی ي الغ ین ف للمثقف

 زین لصالح المعاصرة والتحّضر، لھذا لم یعد الموا
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الي،      لبي، االنفع د المثقف الس مستساغا وال مقبوال أن یج
ي    وعي ف ة وال ویر الثقاف اط تط ة إلحب ابع، فرص الت
رط    ذا الش ا، لھ ن غیرھ وج م ي أح ي ھ ا الت مجتمعاتن
الحضاري الجدیر بنقلنا من التیھ والضیاع والتخبط، الى 

  .متقدمةخانة المجتمعات ال

 
ا       ین، إنن ن المثقف وع م نحن قطعا لسنا بحاجة الى ھذا الن
ذ      رة، تأخ دة متحض ة جدی ویر ثقاف اء وتط ى بن عى ال نس
سماتھا من قمة الصفاء االنساني، وھذا الھدف الكبیر، ال 

 .یصنعھ المثقفون االنفعالیون قطعا
  

 
  
 
 
  

ب وت    العالمیة االنترنیت  وأنا أتجول في مواقع شبكة المعلومات ة اإلسكندریة باسمھا المھی ا أعرض علي موقع مكتب  ریخھ
ذكرت       الم ت ي الع ات ف دم المكتب ن أق دة م ق كواح وراً العری ذه  ف ة ھ ي  أھمی ا ف ة ودورھ ذكیر     المكتب إعالء اسم مصر والت

ه المكتبات من تشیید ألیست ھذ ؟ المكتبات القدیمة من لماذا النفعل مثلھم ؟ ألیس لدینا العدید بحضارتھا القدیمة وھنا تساءلت
ا من اجل التواصل ؤھإحیا ن یعادأوھو األھم ألیست مكتباتنا أقدم من مكتبة اإلسكندریة واألحرى  ثم أبناء العراق أنفسھم ؟

دت     د وج الفة ؟ لق یة عسى إن تح       ن من أمع ارثنا القدیم ومكانتنا الس ذه القض ین بھ ذكیر المعنی امھم  ظ الضروري ت ى باھتم
ذا         ىال موجھا ندائي ة بھ ھ عالق ن ل ى كل م واطنین       السید رئیس الوزراء والى منظمة الیونسكو وال ك الم ي ذل ا ف األمر بم

ة أور السومریة   ، في العالم  عمل على إحیاء واحدة من اعرق المكتباتللأنفسھم  د لوجود      ، مكتب دم بالتأكی م تكن األق وان ل
ع    ا إلى قریب من عھد اختراعیمتد عمرھا إلى ابعد من ذلك ربم  عراقیة سومریة مكتبات ف الراب الكتابة حدود أواخر اإلل

واح  قبل المیالد لكن مكتبة أور لھا اسم ممیز المسماریة   أوال ألنھا أول مكتبة مصنفة وثانیا لحجمھا الكبیر حیث قدرت األل
ي   ومكانتھا الكبیرة آنذاك  التي وجدت فیھا بعشرات اآلالف وھو رقم كبیر یدل على سعة المكتبة وبالرغم من إن المكتبة ھ

األستاذ طھ باقر السیما  كما أشار إلى ذلك  بالمسماریة إال أنھا عرفت نموذج الكتاب وربما ابتدعتھ ) بیت دوبا(مكتبة ألواح 
ي ت  ( في كتابھ ذائع الصیت  ة   ریخ الحضارات أمقدمة ف ث أشار   ) القدیم رقم        احی ط ال ى رب ة العراقیین عل اد الكتب ى اعتم ل

لتأكید العالقة بین ھذا النص وذاك   تذییلھا بالسطر األول من النص التالي اوكتأكید لكونھا تضم نصا واحدا  بعضبعضھا ب
بضعة  بما الیقل عن) طیھ البردي( والذي ربما یسبق النموذج المصري  المعروف لدینا ى البدایة لمفھوم الكتابالما یشیر 

الساللة ( سیادة أور الحضاریة حیث حكم ملوك أور ھبیة لھذه المكتبة قد واكبتومن المعروف إن الفترة الذ . و قروناعقود 
بانتشار نموذج  األمر الذي سمح  لبعض بلدان العالم القدیم عالم غرب البحر المتوسط  إضافة معظم إرجاء العراق) الثالثة

بالد      المناطق وباستمرار ع المكتبة في عموم المنطقة المحیطة بالعراق حیث دأبت ھذه تیراد المنجزات الحضاریة ل ى اس ل
یالم في غرب    إیبدو ف وادي الرافدین ومما ا ع ي     ن أھم البلدان التي حاكت نموذج الكتاب الرافد یني ھم ران وسوریا الت إی

المراكز  ات         نشأت فیھا مراكز حضاریة ذات عالقات وطیدة ب یرة المكتب ل إن تصل مس دین قب وادي الراف ى ال الحضاریة ل
مكتبة في عالم ذلك الزمان  التي بلورت الشكل الحالي للمكتبات والذي توج بإنشاء مكتبة اإلسكندریة اكبر غریقیةالحقبة اإل

اء االسكندر   ا              شیدت في عھد ملوك البطالمة خلف تم بھ ة وتھ یید ھذه المكتب د مصر تش وم تعی دوني في حكم مصر والی المق
دول العالم بما في ذلك العراق  حیث حصلت مصر على دعم الكثیر من )الیونانیین( من أنھا من تشیید شعب غازي  بالرغم

ال حسب علمي        غ كبیر من الم ا بمبل ة        الذي تبرع لھ ات إن العراق یتبرع لمكتبة خارجی ن المفارق ل     –وم وم ب د الل الاقص
لمدمرة والتي لم یتم تأھیلھا العراقیة ا في حین إن ھناك الكثیر من المكتبات_ ألننا نفخر و نعتز بمكتبة اإلسكندریة  اإلیضاح

حسباننا إعادة  العراقیة قبل أو مع الدعم المقدم لمكتبة اإلسكندریة ھذا إن لم نضع في بعد واألحرى تقدیم دعم إلى المكتبات
طلق إن األھمیة المترتبة على إحیاء مكتبة أور تن. مكتبة أور  إحیاء مكتباتنا القدیمة كمكتبات نفر وشروباك ونینوى وبالذات

دة ارات من ع  :                                                  اعتب
 المكتبة استعادة واحدة من رموز حضارتنا القدیمة ما یجعنا أكثر قربا من ھذه ریخنا القدیم حیث تضمنأالتواصل مع ت (1) 

نا  د  الحضارة وأكثر تواصال بحیث نستطیع الربط بین ازدھارنا القدیم ونھوض ى غزاره        الجدی ذا النھوض إل ث یأشر ھ حی
 والرقي التي لم تتوقف یوما عن ارتیاد الصعوبات وتذلیل العقبات وصوال إلى النجاح ارث الحضارة العراقیة وسمو روحھا

. 
د          التذكیر واالحتفاء بمنجزات إسالفنا القدماء صانعي) 2( ة من جدی د إنشاء المكتب ث یؤك ة العظیمة حی الحضارة الرافدینی

ا عظم   ا             اھتمامن اال نموذجی درا للفخر ومث دیم مص ن ھذا المنجز الق ك الحضارة ویجعل م ك    بشخوص تل ة تل یبرز عظم
 . الحضارة األصیلة وموروثھا الثر

ذب        ) 3( ا مركز ج ا یجعلھ ة م ل بالمكتب ین أو      توظف اسما وھویة مرموقة للصرح العلمي المتمث ام من جمیع المعنی واھتم
 . المادي والمعنوي على غرار مایحصل مع مكتبة اإلسكندریة ى بالدعمظقد تحالمھتمین بالتراث القدیم و

اء        إضفاء قیمة جدیدة للمنطقة الحاضنة لھذا الصرح الكبیر یضاف إلى قیمتھا  )4( دعم جھود االرتق ا ی ة م ة القدیم المعنوی
ا     ا وجھھ د لھ ة ویعی ع المنطق یاحي بواق احثین وغ      الس یاح والب ة للس دوا قبل د إن تغ رھمبع  . ی

ة  یرفع من قیمة ومستوى الواقع العلمي في المنطقة أل (5) ة عالمی اء        ن إنشاء مكتب ي االرتق اعال ف یكون عامال ف ة س مرموق
اء     ى بن دفع إل ي وی توى العلم اندة    بالمس ة س ات علمی ر    امؤسس وى اكب ة فح نح المكتب ة تم  . و ردیف

أذھاننا ھویتھا القدیمة ولیست مجرد  لطینیة المسماریة یعید إلىفان المكتبة التي نعنیھا لیست مجرد متحف للرقم ا وبالتأكید
والھویة  األسالف وبروحھم العلمیة العالیة إنما ما نریده ھو توظیف الرمز والمعنى رمز میت ال روح فیھ یذكرنا بمنجزات

 نآلاالتي تحتویھا  نفسھا كتبعلى سبیل المثال لیست ال لخدمة أھداف العلم والمعرفة فالكتب التي ضمتھا مكتبة اإلسكندریة
5 

  إحیاء مكتبة أور السومریة
  ـ كاتب عراقي حبیب باسم محمد

   



 
على غرار وضعھا  المكتبة في الحاضر لیست نفسھا التي تضمھا في السابق فلو حصل وبنیت المكتبة واألقسام التي تشملھا 

ط اسمھا    ا رب إزاء         القدیم لما أصبحت بھذه الجدوى واألھمیة إنم بحنا ب ة فأص ة الحدیث ا بضرورتھا العلمی ا وتاریخھ وتراثھ
ة   ع الماضيصرح یجم والحضاریة وترسخ    مع الحاضر وھذا بالضبط ما نریده لمكتبتنا التي یجب أن تحمل صفتھا العلمی

 .  الفائدة مبدأ استثمار الماضي في خدمة الحاضر لنحصل على اكبر قدر من
 مضمونھا وبالتأكیدومجال معرفي إضافة إلى خزانة الكتب التي تمثل نواتھا و إن بإمكان المكتبة إن تستوعب أكثر من قسم

غدت أوسع بكثیر من مفھوم المكتبة القدیم  سیكون للمكتبة أكثر من نشاط ما یمنحھا جدوى اكبر سیما وان المكتبات الحدیثة
ونغرس األمیركي        ولیس أدل على ذلك من النشاط ة الك الم الشھیرة كمكتب ات الع ا مكتب م    المتنوع الذي تقوم بھ ة األم ومكتب

قدمھ لنا بیت الحكمة العباسي الذي مثل ھذا التنوع خیر تمثیل  المعنى الذي  سكندریة ما یعید إلى أذھانناالمتحدة ومكتبة اإل
وإصدار نشرات مختلفة تعبر عن  ن تمارس العدید من النشاطات المھمة ك بیع وإعارة الكتبأیمكن للمكتبة  وبطبیعة الحال

المكتبة  ما أقسامأفي توسیع نافذة الفائدة ویمنح المكتبة بعدا أكادیمیا  یساھم نشاطات المكتبة وتنوعھا وإنشاء مركز للبحوث
ام ك    ریخ القدیم قدراأفیجب إن توظف لخدمة أكثر من جانب على إن یعطى للت اص     أعالیا من االھتم اك قسم خ ون ھن ن یك

إضافة  ني والسومري بشكل خاصریخ الرافد یأالقدیم ومراكز للبحوث تتناول جوانب الت ریخ العراقأبالمؤلفات المختصة بت
السومریة واالكدیة والكتابة المسماریة والحضارة بمختلف  إلى العناصر الحضاریة الممیزة لتاریخ العراق القدیم ك اللغتین

 .  تفاصیلھا
دعم المشروع وضع ا     المعتبرة مشروعا كھذا یمكن أن تكون لھ أكثر من فائدة فإضافة للفائدة العلمیة نإ لعراق  یمكن إن ی

الكثیرین ولذلك أعود  السیاسیة ویمنح العراق وجھا حضاریا جدیدا بعد أن تغدوا المكتبة ھاجس الجدید ویؤكد نجاح العملیة
دءا من      ام بھذا األمر ب ة         فادعوا كل من لھ شان واھتم ة واالجتماعی یات األكادیمی ى الشخص ان وصوال إل ة والبرلم الحكوم

ل   ن یبذل كل شخص ما یسعھ من جھدأا المشروع بالقول والفعل وادعوھم إلى دعم ھذ ،  واإلعالمیة لدعم ھذا المشروع ك
اعي من خالل          حسب اختصاصھ اإلعالمي من خالل وسائل األعالم  دوات والمؤتمرات واالجتم ادیمي من خالل الن واألك

یة          المؤسسات ابر السیاس ة والسیاسي من خالل المؤسسات والمن ل االجتماعی ة والمحاف وزراء     المدنی ان ومجلس ال كالبرلم
ن    وھو بة أور السومریةإحیاء مكتوغیرھما أنني أمل أن نبدأ حملة  ذي نسعى م ن   اجھدفنا ال ھ م ى   اآلنل ذا   أوال ق ھ ن یتحق

 . الحلم
  

 والثقافة..  العلم
 ابراھیم خلیل العالف. د.أ

   جامعة الموصل - استاذ التاریخ الحدیث 
 

م    وانما ھي"علما "لیست " الثقافة" یزت بین العلم والثقافة، فھناك من یقول انم منذ سنوات ظھرت بعض االفكار التي .. اكبر من العل
فالذي .والفلسفة ،ھي أس الثقافة ..ان یكون لھ موقف من الحیاة والمجتمع وان من واجبات الثقافة توسیع مدارك االنسان، ومساعدتھ في

رأ الفلسفة  كلھا ف" الغابة" الفلسفة ویتعامل معھا یرى یقرأ رى اال   ي حین ان الذي الیق جرة "الی ل     .الواحدة  " الش ھ یظ ذا ان افق ى ھ ومعن
 . الحیاة تظل قاصرة محدودا ونظرتھ الى

وم    واندفع البعض اكثر من ذلك.. ان ھناك من تحدث عن علوم انسانیة وعلوم صرف المھم ان الجدل مایزال قائما ،حتى ول ان العل لیق
بالعلم والثقافة  مایھمنا التاكید علیھ ان المجتمع الیتقدم اال.. العلوم بالمعنى الدقیق  قتصاد وعلم االجتماع لیست مناالنسانیة كالتاریخ واال

للغرض ذاتھ فضال عن ان الثقافة تھذب سلوك االنسان وتصقل تفكیره  فالعلم مھم وضروري لبناء المجتمع والثقافة مھمة وضروریة.. 
 . عده على التصرف اللطیف غیر الضار لغیره من بني البشربخبرات جدیدة وتسا وتزوده

بین العلم والثقافة حتى انھ  الكاتب االیرلندي الساخر برنادشو كان من اكثر الذین اھتموا بموضوع الفرق والطریف ان نشیر ھنا الى ان
ا    المثقف ھو الذي یعرف شیئا ما، عن كل شئ " :اجاب عن سؤال یتعلق بمن ھو المثقف قائال ذا   " وكل شئ عن كل شئ م ي ھ و ف  وھ

دور        ینطلق من مقتھ الولئك الذین كانوا في زمانھ یسرفون في التخصص الدقیق ودون ا ی زة لم ة متمی ة نظر او رؤی ان تكون لھم وجھ
  .اكثر فاكثر عن اقل واقل، الى ان یعرفوا كل شي عن الشئ حولھم فھم یتجھون الى معرفة

ة  ش فیھونحن نقول ان العصر الذي نعی ت      .. الیوم ھو عصر العلم والثقاف ة عصر الحاسوب واالنترن ھ عصر المعلوماتی بوك   ان والفیس
واالنسان الیوم بات على معرفة .. صار كما یقولون قریة كونیة صغیرة  - بكل تلك الوسائل -والعالم ....والتویتر والستالیت والموبایل 

ع    فخالل لحظات یصل.. وطنھ او في العالمسواء في مدینتھ او .. بكل مایجري حولھ  دقیقة االنسان من خالل اجھزة االتصال الى مواق
الدنیا تغیرت وھو  .. عقلھ لكي یستوعب كل ھذه االمور وان الیبقى جامدا و ان الیفكر بعقلیة جامدة االحداث وھذا یتطلب منھ ان یغیر

 ..یتعامل معھ ویجب ان وھناك امر اخر یجب ان یفھمھ..لوحده الیمتلك الحقیقة
ھ     كل ذي علم علیم، ولالسف فاننا مازلنا نرى البعض وھو عندما یتحدث او یكتب واالسالم دفع االنسان للعلم وفوق ھ وكأن یصور نفس

بیة      ائق نس ین ان الحق ائق في ح حیح ورحم اهللا            وحده یعرف االمور والحق رك غیر ص راه غی ت صحیحا ی اتراه ان ان وم ة وجھ وللعمل
ت ورضي  الشافعي ك      .. صوابھ  عنھ عندما قال رأیك صواب الى ان یثبت خطاه، ورأیي خطأ الى ان یثب ي اخالف ول انن ولتیر یق ذا ف وھ

 !!تعبر عن رأیك بالرأي لكني مستعد ان اموت الجعلك
ا ھي سلوك    الثقافة لم تعد ایھا االخوة ف   وذوق فاال واالخوات مجرد اصطالح ومفھوم ولم تعد مجرد معرفة للمعلومات وانم ان المثق نس

 ..لفھم الحیاة والكون واسرارھما والعلم أداة ومنھج..ھو االنسان ذو السلوك القویم 
وطننا واسترداد سیادتھ واذا مااردنا ان  والثقافة اذا ما اردنا ان نكون وطنیین وان نبدا باسس قویة العادة بناء بالعلم..وعلینا ان نتسلح 

  متشبثین بالرؤیة العلمیة فلنكن.. مجتمعین الیمكن الي مجتمع ان ینھض ویعید بناءه ) الثقافة(و) لمالع) اذ بدون.. نكون فاعلین منتجین 
ع     افي الواس ق الثق وعیة ،واالف تحق   الموض اة   لنس اء    ... الحی الى جعل العلم بحانھ وتع ذین        واهللا س رتبتھم من ال م في م ون   ومن ھ یعلم

 .!ورثة االنبیاء الیس كذلك؟ حقا  ان اولئك ھم ..تقدمة ویعقلون في مرتبة م ویفقھون وینظرون ویدركون 
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  شقضیة للنقا
  سوق الیھود في سامراء مھدد باالندثار

  

       
  بكر العزاوي: عدسة                                                        

    أیمن كامل جواد: إعداد  
   )خاص بالموروث ( 

ًا  یعد سوق الیھود َمعَلم  ًا             ًا تأریخی ًا اثری كو موقع ة الیونس ھ منظم امراء ، اختارت ة س ي مدین اطق ف دم المن ن أق وم
. ألن تاریخھ یعود الى العصر العباسي ویؤرخ حقبة مھمة من تأریخ العراق   یستحق الحفاظ علیھ وإعادة احیائھ

راء مشروع توسیع ا    ت     ھذا السوق الذي حظي باھتمام الیونسكو مھدد بالزوال من ج ي الوق ة العسكریة ف لروض
  . اره مالمح تاریخیة مھمة للبلد الذي یجب على المعنیین الحفاظ علیھ حتى التضیع مع اندث

ى              اظ عل ھ امر الحف ن یھم ار م اش تحت أنظ ة النق ى طاول ھ عل ده ونطرح تھدید السوق بالزوال دفعنا لنتوقف عن
  .التراث العراقي في البلد 

  شيء عن ھذا السوق
امراء   : حافي میداني نشر في جریدة الصباح تحت عنوان في تحقیق ص ة س ود   .. من أقدم مناطق مدین سوق الیھ

اء أن سوق الیھود    ) في طریقھ لالندثار ـ عواطف مدلول الخماسي ـ عدسة نھاد العزاوي    ق    ، ج ان یطل ذي ك  ال
ت   علیھ سابقا سوق المعتصم قبل ان یسكنھ الیھود ، یقع وسط مدینة سامراء ویعد من  ا، اذ اطلق اقدم االسواق فیھ

دد       وع وتع ز بتن ود واشتھر وتمی علیھ تلك التسمیة الن غالبیة ساكنیھ قبل اربعینیات القرن الماضي كانوا من الیھ
المحال والدكاكین التي بدأت متواضعة فاصبح حینھا سوقا تجاریا معروفا ینعم بنشاط اقتصادي واسع الى جانب 

ھ شخصیات       ضمھ المقاھي والبیوت التي ا أت فی دت ونش ا فول ود منھ متلكھا بعض اھالي سامراء بعد ترحیل الیھ
ان اشبھ بسوق    . اضحت اسماء واعالما بارزة في الفقھ والدین والسیاسة واالدب والعلوم والمجاالت االخرى وك

فیھا النجارة  الشورجة في بغداد من شدة االزدحام الذي فیھ ، فضال عن ضمھ مختلف المحال الحرفیة التراثیة بما
  .الغذائیة ومحال القصابة وغیرھا والخزف والدباغة والخط اضافة الى المكتبات وبیع االقمشة والمواد
  .. وقد اقتطفنا من ھذا التحقیق فقرات أخرى نعرضھا للقارئ في أدناه 

  سوق رئیسي
مدینة الكاظمیة في بغداد  من قبل اھالي سامراء كونھ قادم من) بالكظماوي(الملقب  یصف الحاج عالوي القصاب

  سنة ومنذ ذلك الحین وانا اجتمع  15عاما مع عائلتي عندما كان عمري  42سكنت سامراء قبل .. ، السوق قائال 
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  المفتوحة

       



  
ى       رة مرت عل ك الفت برفاقي بصحبة طویلة بعضھم یسكن في ھذا السوق واخرون یمتھنون اعماال فیھ وخالل تل

ذین       سوق الیھود مراحل تاریخیة متعددة حت اس ال ج بالن ل ویض ھ الطوی ى اضحى سوقا رئیسیا لھ سمعتھ وتاریخ
ة        . یرتادونھ من جمیع بقاع العالم ل المدین ى اھ ذین اقتصروا عل اب رواده ال ال وغ ر الح ل  . اما االن فقد تغی ویعل

اط              ھ بنق ھ الحاطت عوبة وصولھم الی ى ص ود ال ن سوق الیھ اد المواطنین ع اع وابتع  الحاج الكظماوي سبب انقط
ازال یضم      . التفتیش وقطعت اغلب الطرق المؤدیة الیھ خصوصا یوم الجمعة ن ان السوق م الرغم م ویؤكد انھ ب

ي وتتالشى   بیوتا كثیرة تسكنھا عوائل سامرائیة لكن مالمحھ بدأت  تختف
ة           راق زاخرة بصور جمیل ة للع ة تاریخی ل ویعكس حقب ان یمث بعد ان ك

  . عاقبةواقع المحلي بمراحلھ المتوشامخة من ال
  ذكریات 

ي سوق      یتداول أھالي السوق بعض الذكریات حول  روف ف د المع المعب
ة           دم عائل ى اق ي ال ذي ینتم دالرزاق ال ھ السید عب الیھود منھا مایشیر الی

ا       سكنت السوق بعد رحیل الیھود ذاك كتب ھ ان ي فی ، اذ یقول قد وجد عم
میھا في نھر دجلة ولم یتمكن من قراءتھا او فھمھا فقام بر) التوراة(دینیة 

ك االمر      ة ذل ن حرم ا م اھدت   . ولم یستطع حرقھا او اتالفھا خوف د ش وق
  نھاد العزاوي: عدسة                        عائلتي على بعض الجدران اثارا لعالمات دالة تؤدي الى ابواب وغرف

                             ي جدتھ الحاجةوتحك. اخرى تم الغاؤھا فیما ازدانت السقوف بنقوشات ورسومات ذات اشكال مختلفة 
دالكریم (فاطمة اسماعیل  ة    ) أم عب د قائل ك المعب د ان          : قصة ذل ي بع ل زوج ع اھ ا م ى ھن ت ال دما تزوجت جئ عن

ولم یستطیعوا ابقاءه على تصمیمھ القدیم فعملوا على اعادة . اشتروا المعبد من الیھود الذین كانوا یسكنون بھ سابقا
اره  د حضر        بنائھ واعم ة وق ة الیھودی مھا فارح احبتھ امرأة اس ت ص ن       ، اذ كان ت تسكن م ث كان داد حی ن بغ ت م

اك        . توقیع عقد بیع المعبد اجل ا وھن ددة وابواب ا متع ھ غرف ل ازالت وتشیر ام عبدالكریم الى ان المعبد كان یضم قب
انوا یخزنون بھ القماش لبیعھ وتقول كما یبدو ان الیھود ك. محاط بجدران وفي داخلھ خانات) جارور(مكان یسمى 

  . لمرأة كان بائع اقمشة في السوقالھالي سامراء اذ یقال ان زوج تلك ا
اما السید عبدالستار سلطان الذي یسكن في مساحة اخرى من المعبد الذي تم تقسیمھ الى منزلین یقول سكنت فیھ 

ام  امرائي    1999ع داهللا الس مھ عب ل اس ن رج تریتھ م د ان اش ا ا. بع دیر    مبین ب تق اؤه حس م بن دیم وت ت ق ن البی
ذبح        ك الم ول ذل روي قصص ح زن وت ى مخ ھ ال د حولت ذبح وق ن الم ألف م ام ویت ة ع ل ثالثمائ المتخصصین قب

                                               .فالبعض یقول كان الیھود یذبحون االغنام فیھ
ن تأخذ المعبد باعتباره من االبنیة التراثیة واعادتھ كما كان مشیرا الى انھ كان ھناك مشروع لمنظمة الیونسكو با

مشیرا الى ان ممثلین عنھا زاروا المعبد قبل اكثر من سنة واجروا دراسات على اركانھ واسسھ اال انھم لم . سابقا
ة   . یعودوا مرة اخرى كانھ   -سوق الیھود  –وبین ان الحكومة اشترت المنطق اط    وان س ى من ا ال ق سیودعونھ قریب

  . اخرى
یذكر أن سوق الیھود كان یضج بالحركة التجاریة ومحالھ عامرة بالبضاعة المختلفة ومن ثم انحسرت وتقلصت  

لیب         . والتغییر الذي حصل بالبلد 2003بعد احداث  كل الص ذ ش ھ یأخ ات الن ن عدة جھ ویمكن الدخول للسوق م
  .د مصیر سوق الیھودوحالیا اغلب الطرق مقطوعة السباب امنیة وحتى اآلن لم یحدد بع

  سؤالنا
ؤاًال      .. إذن  رح س باح نط دة الص رتھ جری ذي نش ق ال واء التحقی ر أج وق عب ذا الس ي ھ ریع ف ا الس د تجوالن   :بع

     . ق الحفاظ علیھ ؟ إنھ السؤال الذي ینبغي للمسؤولین اإلجابة علیھ  أالیستحق ھذا السو
 

 
  مدن عراقیة

  بابل
  

  مدیحة عبدالرحمن: اعداد
  )ص بالموروث خا(  

ة بغداد حوالي              د عن مدین ن السھل الرسوبي ، وتبع ي م م الغرب م 100تقع مدینة بابل في القسم االوسط من العراق والقس
ار وكربالء               .. جنوبا یة ومن الغرب محافظات االنب ا النجف والقادس ن الجنوب محافظت داد وم ة بغ یحدھا من الشمال أمان

  . والنجف ومن الشرق محافظة واسط
  : وورد فیھ ایضا .  م  1990ـ  1989ذا ماجاء في الدلیل اإلداري لجمھوریة العراقیة ـ الجزء الثاني ھ

ذ   ـ یعد اسم مدینة بابل اشھر اسم في العالم القدیم والحدیث، وھي اعظم التسمیات التي اطلقت على مدینة حمورابي ونبوخ
  ومعناھا باب ) را-دنیكر-لي(وباللغة السومریة بصیغة .. نصر، وقد ورد اسمھا في النصوص البابلیة بھیئة باب ایلي
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  -:االلھ ولمدینة بابل تسمیات اخرى اقل شھرة واتساعا من اسمھا االول، وھي

  . ومعناھا موطن الحیاة وتن مدینة القنوات، كما ذكرھا االغریق باسمھا المشھور بابلیون -تن كیركي
 وھي من اقرى التابعة) القسم االوسط من السھل الرسوبي(م في بالد أكد، .الث قبدأت بابل قریة صغیرة في حدود االلف الث

ة    ا بصفتھا االكدی دي    )الى مدینة كیش، واول ذكر ذكر لھ ك االك ل،      )شاركالي شري  (، ذكر المل ي باب دین ف ي معب ھ نب ، بان
ى         ل االول ام ساللة باب ى قی ة بابل حت ین  .ق1595-1894انقطعت اخبار مدین م ح

ى   اتخذھا م ؤسس ھذه الساللة سومو آبوم عاصمة لھ، ثم اخذت تتسع وتزدھر حت
 -1792اصبحت عاصمة امبراطوریة واسعة في زمن الملك السادس حمورابي 

  .م وظلت كذلك حتى آخر عھود العراق التأریخیة.ق1750
مى            یوخھم المس د ش تطاع اح ث اس دیین حی د الكل ي عھ ل ف ة باب رت مدین ازدھ

ة        نبوبالصر، مؤسسة السال   یس ساللة حاكم ا وتأس یطرة علیھ ة، من الس لة الكلدی
  .فیھا

یما في زمن نبوخذنصر            ة بابل مركزا للحضارة والسمو، الس بحت مدین لقد اص
م، الذي حدد ابنیتھا ومعابدھا وقصورھا وشوارعھا واحاطھا .ق562-605الثاني 

ع       ا االجر والجص، وجمی تعمل فیھ  سورین، وشید فیھا ابنیة شاخصة وفخمة، اس
رالثاني    ك نبوخذنص ى المل ود ال ل تع ي باب ودة االن ف اني الموج ت  . المب د كان وق

راق،           ن الع مالي م م الش وا القس ذین احتل دیین، ال ین المی تمرة ب راعات مس الص
بالد ) كورش االخمیني(غزا . والكلدیین الذین یسیطرون على القسم الجنوبي منھ
ھ       میدنة بابل بعدما استولى على العرش المیدي، نتی ا الجل ام بھ ي ق ة الت جة للخیان

ا   ) م.ق330(ثم دخل االسكندر بابل عام . م.ق539بعض من یھود بابل عام  ي فیھ ھ   . وقضى على الوجود االخمین د وفات بع
الذي امر بوضع ) سلوقس(اقتسم قواده االمبراطوریة المترامیة االطراف فكان العراق ضمن البالد التي وقعت تحت حصتھ 

وه التاریخ الذي بدأت بھ سلطتھ، ثم أنشأ على الضفة الیمنى من دجلة في ارض المدائن، مدینة ) م.ق312(تاریخ جدید ھو 
ل والعراق،   ) تل عمر(، )سلوقیة(دعاھا  حالیا لتكون عاصمة لھ وتوالى المحتلون من الفرثیین والساسانیین على ارض باب

 . لعربي قربھا احدى معارك التحریر العربیة االسالمیةاذ تم تحریر العراق تحت لواء الحكم ا.. حتى ظھور االسالم
  

   
  شخصیات في الذاكرة

  فضولي بغداد
  

   میمون البراك: إعداد 
   )خاص بالموروث ( 

م الكالم      ول والرسائل وعل أجاد الشعر واجاد النثر في بعض النثر في بعض فنون الق
ب  ( ومن اثاره التي خلدتھ  ة   ) انیس القل یة وحدیق ون   ) السعداء  بالفارس ى والمجن ولیل

م   ار       . بالتركیة ومطلع االعتقاد  في علم الكل ین محفوظ ان من اث دكتور حس ذكر ال وی
مؤلفا  المخطوط منھا تعتز بھ متاحف العالم ومكتباتھ مثل متاحف انكلترا  17فضولي 

ھذا ماقالھ المؤلف وقد طبعت . وطھران واسطنبول ومكتبات بغداد والنجف ولینغراد 
ھ       مؤل ا كتب عن داد وم ز وبغ اھرة وتبری فاتھ ھذه عدة طبعات في اسطنبول وباكو والق

دكتور     دین وال ال ال باللغة العربیة مثل الدكتور حسین علي محفوظ والدكتور جلیل كم
  . حسیب مجیب المصري واالستاذ عبد اللطیف بندر اوغلو وغیرھم 

ـ و  900یشیر المؤلف ان فضولي ولد  في بغداد عام  ة ذ     1491ھ ى الحل م وانتاقل ال
ل شعره      نغم بتراتی ا وت كان والده یشغل منصب مفتي المدینة وعاش صباه وشبابھ فیھ

او ) رحمة اهللا ( االولى في ربوعھا ودرس في مدارسھا فدرس العربیة على ید استاذه 
اكابر ادباء العراق في القرن  وتزوج ابنة استاذه وانجبت لھ ولدا اسماه فضل ولقبھ بفضلي واصبح فضلي من) رحمن اهللا ( 

  .العاشر الھجري سلك سبیل والده في قرض الشعر بالعربیة والتركیة والفارسیة 
ا       دادي حب ھ بالبغ داد یلقبون ي بغ یقول المؤلف ان فضولي درس فترة من الزمن في بغداد وكان الطالب القادمون للدراسة ف

  ومھا تفوق شھرة العراق نفسھ اما لقبھ الشعري فضولي فقد اختاره بنفسھ لبغداد وتفاخرا باالنتساب الیھا الن شھرة بغداد ی
اس           )) ألكون فریدا في عصري في حملھ ((  تاذ عب اب االس ا جاء بكت ات كم یرة البی ف ان فضولي من عش كما یشیر المؤل

ت ومازالت تسكن العراق العزاوي تاریخ العراق بین احتاللین وغیره من كتب التاریخ واالدب ومن المعروف ان البیات كان
ى   ومدنھ مثل كركوك والخالص وبغداد والحلة الیوم تحمل الكثیر من االسر لقب البیاتي مثل اسرة االستاذ حمید مجید موس

في محلة الوردیة ، واذا علمنا ) عكد البیات ( البیاتي سكرتیر اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي العراقي كما یوجد في الحلة 
سب في العربیة یقابلھا لي باللغة التركیة فیقال كركوكلي وبغدادلي وعصملي  لنسب االول الى كركوك والثاني الى ان یاء الن

  لنسبھ للبیات )  بیاتلي (بغداد والثالث الى العثمانیین وھكذا لذا لقب فضولي بـ 
  والفلك والھندسة والریاضیات والعلوم ولم تقتصر ثقافة فضولي على علوم اللغة العربیة وادابھا بل شملت الفلسفة والطب 
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یة  اإلنسانیة األ خرى ودرس التیارات الدینیة والفلسفة من اسالمیة وشرقیة ویونانیة وتعرف على االداب الكالسیكیة الفارس

داد            ة والنجف وبغ ي الحل ان صاحب مجلس ف ذه فضلي وك واالوزبكیة والھندیة وتولى التدریس مدة من الزمن ومن تالمی
 ن عصره كان عصر صراع وتناحروحروب وكوارث ومایصاحبھا من جوع وتفسخولك

ذا       ولي  في ظل ھ راق   وفض ى الع اني عل فوي العثم رة الصراع الص ع فت ي المجتم ف
ھ           ائده بدم وح قص ت تف ل البی ا ألھ راء محب ازا للفق ھ منح ا لدین ل  مخلص راع ظ الص

د    وفیة وق الطرق الص اط ب وف دون أي ارتب ھ وروح التص یخوختھ   ودموع ي ش ر ف اث
ین   االعتزال والزھد والعبادة وتكریس نفسھ لھا فاختار كربالء لیخدم مرقد االمام الحس
ى        ي الروضة المطھرة حت ل ف علیھ السالم وأخذ على عاتقھ القیام بمھمة اشعال القنادی

ة     1556ھـ  ـ   963توفي بمرض الطاعون عام  اب القبل ي ب م وبناء على وصیتھ دفن ف
  .مام الحسین علیھ السالم من مرقد اال

  :اما اھم ماقالھ 
  صرفت نقد عمري 

  من اجل رعایتك 
  واآلن تكاد تبلغ السماء طوال

  فعش وحدك یابني 
  فإن فرخ البازي ، اذا استطاع الطیران 

 خیرًا لھ ان یطیر  
  

  
  

  صفحات من كتاب
  صور من الحیاة الشعبیة النجفیة في الجیل الماضي

  كوثر جاسم: إعداد 
   )خاص بالموروث ( 

ویتكون . م2011ھذا الكتاب ھو للمؤلف حامد المؤمن ، صدر عن مطبعة الكلمة الطیبة 
ن    ل    143م ات الجی را من ممارس ة كثی ل بصدق وواقعی ط ، ینق م متوس فحة ، حج ص

الماضي في النجف، وانماط تفكیره واسالیب معیشتھ واتجاھات قیمھ ومفاھیمھ، فضال   
ي          عما یتخللھ من روح مرح  اة النجف، ف ان في حی ین، او صمام االم و الملجأ االم ، ھ

ھ            ذي یعانی دائد، او في حاالت القحط والجوع، والضغط النفسي ال اوقات المحن والش
وھذا الكتاب الذي یحمل عنوان .نتیجة للحیاة الجدیة الصارمة في طلب العلم او المعاش

د المؤمن،    تم) صور من الحیاة الشعبیة النجفیة في الجیل الماضي( اعداده من قبل حام
  :اذ ذكر فیھ عدة صور من الحیاة النجفیة، ومنھا

  :في النجف ودورھا ومؤھالت اصحابھا) المجالس(الدواوین  -
ھ            یال فی ل النجف تمث ي تمث أریخ النجف، وھ ان ت ذ ك وان النجف من المجالس كانت عن

الس    ذه المج ي ھ ھ، وف ھ، واھداف د ، وحقیقت ع البل ن واق ر م ادلون االراء الكثی انوا یتب ك
ثم ھي . واالفكار السیاسیة، وفي ھذه المجالس كانت تضع الخطط ، وتعد المناھج العامة

اشبھ بقاعة المحاضرات والدرس والمباراة الشعریة، بل كثیرا ما قامت ھذه المجالس بمھمة المحكمة، ففصلت بین -بعد ذلك
  .حب المجلس من لیاقة وقابلیةالمتشابكین وتوسطت في حل المشاكل على قدر ما لصا

ل             د، ووجوھھم، الیصلح غیرھم ان یمث ون البل انوا عی نھم ك ة، ولك ات مختلف والمرتادون لھذه المجالس وان كانوا من طبق
  .النجف تمثیال واقعیا في افكاره وارائھ، وما ھي علیھ من مواھب ادبیة فنیة

  :مناسبات الشعر في النجف -
راس ومجالس الفواتح والتأبین والمناظرات والمساجالت التي كثیرا ما یثیرھا التباھي والتنافس كانت مجالس التھاني واالع 

. والدعایة والتنفیس عن النفس، ھي السوق التي یستغلھا االدباء، ویتخذون منھا مناسبة لعرض منتوجھم االدبي في النجف 
كان ھذا الوجیھ ادیبا، ولشد ماكانوا یفرحون حینما  ولشد مایفرح الشعراء حین یسمعون بعرس احد الوجھاء، وخصوصا اذا

لة               م یكن للشاعر كبیر ص ى وان ل دودھا، حت تكون باوسع ح اراة الشعر س اء او االفاضل الن مب یسمعون بموت احد العلم
ت    ة مس قلة بالعریس او المیت فقد كانوا یخلقون المناسبة خلقا، وكانت ھناك طبقات ادبیة، وجماعات كل جماعة تضمھا حلق

  .یجمع بین افرادھا التجانس النسبي
  :التقفیة -

ذكر              ا، دون ان ی یدة بیت راءة القص م یشرع بق ة، ث رأ البیت االول قراءة كامل التقفیة ھي ان یمسك احد دیوانا من الشعر، یق
د عرف        ون ق ذي یجب ان یك تمع ال لیقتھ، واطالعھ   –القافیة، الن ذكر القافیة یكون من شأن المس ي   الق -بمقتضى س ة الت افی

  .ركبھا الشاعر، وصاغھا كنھایة لھذا البیت
  والتقفیة ھوایة بعیدة العھد لم یعرف لالن متى لجأ الیھا ادباء النجف الول مرة في التاریخ كوسیلة للتسلیة، ولصقل الملكات  
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  .الشعریة في نفوس االدباء في اوقات فراغھم

  :دعابات نجفیة -
والشعر النجفي الخاص مشحون بالوان . ام وعند الشعراء بوجھ خاص، تكاد تكون طبیعة ثابتةالدعابة عند النجفیین بوجھ ع

ا،      ي تمییزھ من تلك الدعابات، التي قد تفرغ في قالب من الھجاء المقذع، بینما ھي لیست غیر دعابة، ومزاح یحسن النجف
  .ویصفق لھا حتى وان كان ھو المقصود منھا بالذات

ي  - ب ف ع الكت زاد لبی ف م                                :النج
 كان یعقد مزاد لبیع الكتب یجري كل اسبوع في النجف، وقد عرف الشیخ محمد صادق الكتبي یومذاك بانھ ھو الذي یروج  

ت          ي نفس الوق ثمن ف یھم دفع ال ولى المزاد    . لھذه الكتب، ویساعد طالب العلم على الشراء ویمھلھم اذا صعب عل ان یت وك
  .ھوري عذب واشعار یتلوھا منغمةبصوت ج

ل            ب، فیقب د خصا بمزاد الكت دروس ق ا ال وكان یوم الخمیس ویوم الجمعة من كل اسبوع وھما الیومان اللذان تعطل فیھم
، وكثیرا )قیصریة علي اغا(العلماء واالساتذة والطالب على شراء مایھمھم من الكتب من ھذا المزاد الذي كان یجري  في 

  .لمزاد من نفائس المخطوطات ماالیجري على بالمایقع في ا
  :  ممارسات اجتماعیة شعبیة -
اء            ھ اال ادب ن خاص، الیتقن ا ف ات المنقوشة علیھ ار الكلم یغتھا واختی كان لالختام في الجیل الماضي شان كبیر، وكان لص

ریة في صیغة الخاتم، الذي یخص یحسنون وضع الكلم في مواضعھا، ویبدعون في استخدام الوان من بدائع الجناس، والتو
المرموقین والزعماء والوجھاء، ولما لم یكن التوقیع بالقلم معروفا یومذاك فقد اقتضى ان یتخذ حتى العماء واالدباء اختاما 

د     . لھم من الفضة او البرونز او العقیق والیواقیت والكثیر منھم كانوا یتخذون من اختامھم فصوصا لخواتیم یلبسونھا بقص
د الحاجة     ال ناد عن ائق واالس د         . زینة، ویستعملونھا في ختم الكتب والرسائل والوث ام شائعا ایضا فق م یكن طبع االبھ ا ل ولم

  .یضطر الفالح والعامل والقروي ومن شاكلھم ممن تلجئھم الحاجة الى حفر اختام باسمائھم
  :وسائل وصول االخبار الى النجف -

ھو بعض الصحف التي كانت تصل الى النجف  -في الجیل الماضي  -خبار الخارجیةكان المنبع الذي تستمد منھ النجف اال
فتدخل بعض المجالس وتظل االلسن تلوك اخبارھا الى ان .بین اونة واخرى من اسطنبول وایران وبیروت والقاھرة وبغداد

دم انتظام وصول    ذاك   تصل رزمة جدیدة منھا بعد اسبوع او اسبوعین واحیانا بعد شھر واكثر لع د یوم ع   . البری ان المنب وك
ف      ن مختل ائز م اتون بالجن ذین ی ائز، ال ة الجن م حمل ازون ھ ازون والجن م الجن ا ھ ھ النجف اخبارھ تقي من ذي تس االخر ال

  .االصقاع
  :الماش ومذھب الكلب: االكالت نجفیة -

، والماش كما یعرف الجمیع )لماشا(االكلة الشعبیة التي خصت بالنجف وعرفت بھا ھذه المدینة دون جمیع المدن وھي اكلة 
ي   ول ھ ن البق یلة م ري(فص ي ) الكش د المصریین وھ درة(عن ون  ) المج ا، والنجفی ي طھوھ ھ ف ل طریقت انین ولك د اللبن عن

اما االدام فیكون اما دبسا او بصال او لبنا او فجال ولكثرة مامل ). طبیخ الماش(مع الرز ویدعونھ بـ) الماش(یحسنون طھو 
ن   النجفیون ھذا االدام وتكراره بسبب مااتصفت بھ النجف من القحل في تاریخھا القدیم، فھي قاحلة معدمة اذ لم یكن فیھا م

د    ) مذھب الكلب  (الخضرة واللحوم قبل بضعة قرون واكثر اال القلیل، فقد اطلق النجفیون على ھذا االدام اسم    اد اح ال یك ف
ماش ومذھب الكلب وھو : فیقول) مذھب الكلب(اش، اال ویردف معھ اسم یأتي باسم الماش ویقل ان عشاءنا في ھذه اللیلة م

  .الدبس على االكثر -یعني بھ واحدا من االربعة وان كان یقصد بھ في مصطلح النجفیین
  :البراني، السرادیب: من عمارة النجف -
ایكون ھذا البران      -كما یصطلح علیھ النجفیون–والبراني    تقبال وكثیرا م ھ      ھو غرفة االس اني، یصعد الی ي الطابق الث ي ف

ـ          ذي یسمى ب ون بمعزل عن الحرم، ال دار لیك دخالني (الصاعدون من ساللم، تبدأ عند باب ال ذا     ). ال ون ھ ب یك ي الغال وف
ا تسمى ھذه            ر واحد، وكانت ن مت ا یقرب م ى بم البراني مطال على الشارع العام، وخارجا من سویة جدار الدار، من االعل

  ).یلالشناش(الغرف بـ
احدھما للنوم في الصیف والثاني كنا قد اتخذناه مخزنا للحطب فقد كان طبخنا : وكان لنا سردابان في البیت: وقال الخلیلي 

للطعام یجري بواسطة الحطب، الذي كنا نخزنھ الى جانب ماكنا ندخره من الحبوب، الى جوار كوزین من الماء، مدفونین 
  .ؤون یمألونھما كلما فرغافي االرض الى حد نصفھما كان السقا

 
  

  صفحات من التأریخ
  مكتبة آشور بانیبال

  كوثر جاسم:إعداد 
  )خاص بالموروث (  

د              ان عب ي وبرھ ة سلیم طھ التكریت و وترجم اب للمؤلف جورج كونتین وان لكت الحیاة الیومیة في بالد بابل وآشور، ھو عن
ائق، تحدث فیھ مؤلفھ عن بالد بابل واشور وحیاتھم الیومیة ومن التكریتي ، ووجدنا ھذا الكتاب في خزائن دار الكتب والوث

  :، اذ قال فیھ )مكتبة آشور بانیبال(الجوانب التي تطرق الیھا ھي 
  توجب على الُكتاب ان یكرسوا وقتا كثیرا التقان مجموعة كبیرة من العالمات التي تفوق عدد عالمات لغة المتدربین 
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ك       . كتابھا اتقان عالماتھا الصینیین والتي اوجبت على ن یمل م یك ھ ل ویتضح ایضا ان

ناصیة الكتابة اال القلة لیس اال، مما جعل من الكاتب عنصرا حیویا في الحیاة الفكریة 
یفاخر مثال بمعرفتھ ) اشور بانیبال(ولذلك فأننا عندما نجد الملك . او التجاریة للمجتمع

اف ان    ن االنص ون م الخط المسماري یك ت  التامة ب ھ الوق یس لدی ة اذ ل تھم بالمبالغ ی
وھذا ھو الذي . نعم كان عند الملك ذوق ادبي خالص الننكره. الكافي التقان ھذا الخط

ا           رغم مم ى ال ھ عل ل المعرفة في زمان ى ك اظ عل جعل العاھل االشوري متحمسا للحف
اء         نیع اثن ب الش اة والفضاضة والفظاعة والتخری عرف من تورطھ في اخطاء المباھ

یبني مكتبة في ) آشور بانیبال(ان ھذا الذوق االدبي ھو الذي جعل . تھ العسكریةحمال
واقرارا بالواقع فانھ لم یكن الملك الوحید الذي ادرك فكرة تكوین . اسمھ قصره حملت

ذاك  ي    . مجموعة من االلواح التي كان یجب ان تضم كل فروع المعرفة آن بقھ ف د س فق
نھ    رون وم ذه الفكرة الكثی ة  ادخال ھ اني مؤسس الساللة الحاكم ن . م سرجون الث ولك

ا        ) اشور بانیبال(عمل  م یسبق لھ ة ل ا بطریق ھو الذي اتم المھمة بنجاح ووسع مجالھ
  .مثیل

واح   . تؤلف المكتبة، بعد ان نقلت الى لندن احد الكنوز الرئیسة في المتحف البریطاني والحاجة بنا الى ان نعید وصفنا لالل
وكل مانحتاجھ ھو ان نضیف الى القول بام العالم القدیم كالعالم الحدیث، قد عرف  -فات المطولةالمؤل–وكیف جرى حساب 

وقد اتخذت مثل ھذه االحتیاطات وشھرھا . ذلك النوع من البشر الذي الیستطیع ان یقام اغناء مكتبتھ على حساب انسان اخر
واح السابقة للعصر اآلشوري بانھا تحمل اللعنة على كل كان یتمثل بوضع الكتب تحت حمایة االلھة، كما قیل عن بعض االل

  .من یعامل الكتب كمعاملة سیئة او من الیرجعھا الى محفظاتھا او من یسرقھا
ا               ع بم ا كیف ننتف ا وعرفن ا اسعدنا الحظ ودخلناھ ك اذا م ال، وذل ة آشور بانیب ي مكتب انھ لجمیل جدا ان نتامل ما قد نرى ف

اه  ة محتویا. تعلمن ا قائم اللة     ام م الس دا من حك د المشرق ج ذا العھ ي المختصر لھ اریخ االدب ن الت ل قلیل م تكون اق ا فس تھ
ا    . السرجونیة ان االنجاز الرئیس لھذا العھد، مثلھ كمثل العھود السابقة، یتمثل في ان تزدھر االمكانیات الكافیة من قبل كم

  .حرص العھد عل عدم ادخال التغیرات الثوریة
  

  
  راثشيء ما من الت

  المسكوكات في مدینة السالم
  عادل محمد علي: إعداد                                   

  )خاص بالموروث ( 
ان    ان وزم ن مك ة م ائق الحدیث تلزمات الوث ا مس ة لھ ة وثیق كوكات العربی المس
وغایة أوھدف  فالمسكوكات العربیة حملت مكان وتأریخ سكھا ولھا العدید من 

ة          الغایات منھا افت داث المھم ن االح د م ا العدی دت لن ث خل ة حی ادیة واعالمی ص
ن         كوكات م رت المس ذا اعتب ة ل ادر التأریخی ھا المص ت بعض ي اغفل والت
ة       ي صالة الجمع ة ف ى الخطب مستلزمات الخالفة في العصر العباسي اضافة ال

  .والتي كانت تلقى شفاھا اما المسكوكات فھي المواد المادیة الباقیة لدینا 
ار       ھذا ما م اآلث ي قس اعد ف تاذ المس ر األس ذكره الدكتور ناھض عبد الرزاق دفت

اب      ا كت ي تناولھ یع الت من المواض داد ض ة بغ ة اآلداب جامع ي  ( بكلی داد ف بغ
  .وھو من مقتنیات دار الكتب والوثائق ) التأریخ 

نستطیع القول ان المسكوكات العربیة لعبت دورا اعالمیا : یقول الدكتور ناھض
اب   منذ وقت ) رض(مبكر في صدر االسالم ففي خالفة الفاروق عمر بن الخط

  حملت المسكوكات الفضیة
ملة      ة البس ة وخاص ات العربی ض الكلم انیة بع م اهللا(الساس تخدم  ) . بس د اس وق

  .معاویة بن ابي سفیان المسكوكات لألغراض االعالمیة 
وي فبعد وتغیرت نصوص المسكوكات العباسیة عما كانت علیھ في العصر االم

انتقال الخلیفة المنصور الى عاصمتھ الجدیدة مدینة السالم كشفت لنا المسكوكات 
د  146ان اول درھم معروف لدینا الوم مضروب بمدینة السالم سنة  ھجریة ویع

دراھم الفضیة        ى ال ھ عل مھ ولقب الخلیفة العباسي محمد المھدي أول من نقش أس
  .سنة التي توفي فیھا والده المنصور وھي ال) الخلیفة المھدي ( ھجریة 158سنة 

  واستخدم الخلیفة العباسي المھدي المسكوكات لألغراض األعالمیة عندما خلد 
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ام   مھمًا نصرًا بھم           168على الزنادقة وذلك نھایة ع ادتھم ومزق كت ن ق د م ل العدی نھم وقت ن م دما تمك ة عن ھجری

هللا (ھجریة عبارة  169دراھم المضروبة بقصر السالم سنة ولتخلید ھذا النصر الكبیر على اعداء األمة حملت ال
  ) .الحمد

د     170وقد احدث الخلیفة الھادي سنة  ارون فق ن ھ ھجریة دورا اعالمیا ألبنھ جعفر الذي نصبھ ولیا للعھد یدال م
بن المھدي نقش اسم جعفر على الدنانیر الذھبیة ألشعار الناس ان الخلیفة القادم ھو جعفر بن الھادي ولیس ھارون 
ھجریة 170وكانت تسك بالعاصمة مدینة السالم وتحت االشراف المباشر للخلیفة وعندما قتل الخلبفة الھادي سنة 

ة          ارة التالی ت العب دنانیر حمل ة رد ب نفس اللیل ة ب ارون الرشید خلیف ر     (ونصب ھ ارون امی د اهللا ھ ھ عب ر ب ا أم مم
ة         اغراضا اعالمیة ألشعار الناس ان الخل) المؤمنین  ذلك یكون الخلیف ادي وب ن الھ ر ب یس جعف ارون ول یفة ھو ھ

  .ھارون أول خلیفة في االسالم ینقش اسمھ ولقبھ على الدنانیر الذھبیة 
ة     187وبعد اعدام جعفر البرمكي سنة  ة كلم دنانیر الذھبی ت ال د  ( ھجریة حمل رأ   ) حل ن ان تق د (ویمك ى  ) جل بمعن

الرشید بعد اعدام جعفر ، فكانت تلك الدنانیر بمثابة االعالم عن قوة  الصالبة والقوة وعدم اكتراث الخلیفة ھارون
  .الخالفة العباسیة 

ة     ویبدو ان الخلیفة األمین كان قد استخدم المسكوكات كوسیلة اعالمیة فقد نقش على مسكوكاتھ المضروبة بمدین
كت الخلیفة المأمون على عزلھ من ولم یس) الخلیفة االمین(ونقش على الدنانیر ) ربي اهللا(السالم شعاره الخاص 

 منصب والیة
  .العھد من قبل اخیھ االمین بل سك دنانیر ذھبیة ألغراض اعالمیة 

ومما تقدم نستطیع ان نلمس الدور االعالمي للمسكوكات المضروبة بمدینة السالم خالل حقبة زمنیة كانت خاللھا 
ن     المسكوكات مرآة عاكسة لألحداث والتي أغفل یعضھا المؤرخ م م د مھ ون ونستطیع القول ان المسكوكات راف

روافد كتابة التاریخ العربي المجید وخاصة مدینة السالم حاضرة العرب والمسلمین لمدة زادت عن خمسة قرون 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

  تراث صحافي
  1934مجلة فنون ـ العدد الخامس ـ  

  میمون البراك: اعداد 
  
  )خاص بالموروث ( 

ام      مجلة فنون ھ  ادرة ع ة ص ة قدیم ة عراقی ،  1934ي مجل
ة  . كان رئیس تحریرھا انذاك عبد الكریم العالف  وھي مجل

  .اسبوعیة فنیة موسیقیة وثقافیة وفكاھیة 
  1934اخترنا من أعدادھا العدد الخامس لشھر اذار  ـ عام 

اما اھم مواضیعھا فكانت اشعار مغناة لفنانین عراقیین امثال 
وم     القبانجي وفنانین ع  اب وام كلث د الوھ ال عب ا  .رب امث كم

رحیین   ات ومس ات العراقی ال الفنان م اعم ة اھ مت المجل ض
عراقیین  امثال حقي الشبلي الى جانب أعمال فنانین عرب 

  .واجانب 
  فھو مقال للكاتب سلیم بطي بعنوان فن التمثیل حیث  1934/  3/  19اما اھم مانشر في العدد الخامس یوم االثنین 
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 كسیلفات( فیھ أن التمثیل فن جمیل یدرس والیدرس والیمكن ألستاذ في ھذا العالم ان یخلق من مثل ما استاذ  ذكر

فالتمثیل غریزة سامیة ونبوغ خالد وعبقریة جبارة مبرزة في شخص غاوي ) سارة برنارد  (وال من ممثلة كـ  ) 
تمثیلة وان یتجنب التصنع لیكون باھرا في فنھ للفن الجمیل ویضیف المؤلف ان الممثل یجب ان یكون طبیعیا في 

ى         ى خشبة المسرح وان یسیطر عل لط عل ف وا یتس والقصد ان یكون متكیف الشخصیة التي یقوم بادائھا بال تكل
ي اداء    ة ف ذھنیة النظارةوسمعھم أي المشاھدین المتلقین ھذا وكما یشیر الى ان الممثل المبتدئ االصغاء والمراقب

ل الروایات ویضف ایضا على الممثل ان یجعل صوتھ مسموعا من آخر صف في الصالة ثم یتغلب التمارین وتمثی
على خوفھ وان یكون مالكا لشعوره ومسیطرا على قلبھ وان ینسى ان ھناك مشاھدین ومتلقین واذا توقف وصمت 

وا ان یبق             ذین یتمكن المیین ال ین الع ن الممثل ر م إن الكثی عبا ف ا ص ي موقف ذا الیعن ى المسرح    فان ھ امتین عل وا ص
ارة      ة س ى الفنان ویصغون الى محدثھا لیس فقط باعینھم وانما باذانھم وكل جسدھم وھذا ماجعل الجمھور ینظر ال

  . برنارد 
ل الھالل    )مدیحة سعید شوقي ( اما المواضیع الفكاھیة والمسلیة عن الممثلة ام ساجدة  حیث كانت تعمل في اوتی

سخیة سخاء دموع المراة ولكن الحوادث التبكیھا وآخر تضحیة ، بالعواقب  لم تفكروھي فقد ضحت بثروتھا للفن 
ي        یال ف د وترقص ل ام العی لھا تبرعھا لفرقة بابل بتمثیل روایات عید االضحى مجانا لوجھ الفن فستمثل عصر ای

ا فانھا ستقوم كل لیلة اوتیل الھالل وبھذا العمل مجھود كبیر یندر ان تجده عند ممثلة غیر ام ساجدة واكثر من ھذ
  .بتمثیل االدوار الكشكشیة 

  )من شافك الكوكب غاب ( ني الشعبیة التي نشرتھا المجلة في ھذا العدد ھي ااما اھم االغ
  من حالتك راسي شاب        او من فركتك كلبي ذاب 

  ذاب الكلب من فركتك        او لحظك بالمتیم فنك
  كوكب غابفك الاحسن الحواري بوجنتك     من ش

  من شافك الكوكب خجل     والكمر من شافك افل
  اما اھم االبوذیات
  :نفسھ فقد نشر في العدد 

  یغالي الثوب عن الردف شلھة
  او شنھو االحسن من البیھ شلھھ

  

  
  حقي الشبلي
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  دار الكتب والوثائق الوطنیة تستقبل وفد مشروع النجف عاصمة العراق الثقافیة
  )بالموروث خاص ( 

برئاسة الشیخ علي  2012استقبلت دار الكتب والوثائق الوطنیة وفد مشروع النجف عاصمة الثقافة العراقیة لعام 
مرزا االسدي رئیس لجنة التألیف والتوثیق والنشر ، یوم الثاني عشر من ایلول الجاري بھدف التعاون واالستفادة 

  .سیما النجف االشرفدن المقدسة المن وثائق الدار المتعلقة بالم
النجف    ق ب ذاكرة المتعل ق وال روع التوثی اح مش ا بانج ھاما منھ د اس ى الوف ة ال ا المرقمن دار وثائقھ دمت ال د ق   .وق
م   روع المھ ذا المش داف ھ ق اھ عیا لتحقی ذكورة س ة الم دار واللجن ین ال تمر ب اون مس ذكر ان التع دیر بال   .ج

  جعفر صادق: عدسة                                                                                                       
 

  
  
  
  
  
  

  
  لنجم الدولي علي كاظم في ضیافة دار الكتب والوثائق الوطنیةا

  :ـ كوثر جاسم ) خاص بالموروث(
لول الجاري ، ضمن منھاج  من أی 12استضافت دار الكتب والوثائق الوطنیة الالعب الدولي السابق علي كاظم ، وذلك في 

  . الدار في استضافة شخصیات مھمة ومعروفة في مختلف المجاالت 
بكلمة ترحیبیة بالالعب علي كاظم تضمنت اإلشارة الى  تأریخھ الریاضي بشكل موجز، إذ ُیعد من الالعبین  جلسةابتدأت ال

ثیرة ویعده حراس المرمى االخطر على مرماھم المتمیزین في سبعینیات القرن الماضي ومثل العراق في محافل ریاضیة ك
اردة   45-35مباراة ولدیھ میزة تختلف عن الالعبین اآلخرین فانھ یشوت من مسافة بعیدة من بعد   56لعب .  ز   . ی د تمی وق

  .، إذ إنھ متخصص فیھا سواء في نادي الزوراء او المنتخب) الفاول(بضربات الجزاء والضربات الحرة 
  .  كاظم حدیثھ بكلمة شكر موجھة الى الدار الستضافتھ قائًال إن دعوتھا لھ أسعدتھ  ابتدأ الالعب علي

ذا         ھ ھ ل ل ین ومایمث ة مع المعجب ثم تحدث عن ذكریاتھ الریاضیة ومعجبیھ من عامة الناس وماتعرض لھ من مواقف ظریف
  .الحب من مكانة في قلبھ

ھب الى منطقة الزویة والكسرة للعب مع الفرق الشعبیة األخرى ، وعن بدایاتھ قال إنھ كان یلعب في شوارع الشیخ عمر ویذ
دم تطور كرة     . وكان مدربھ جرجیس الیاس في الفرق الشعبیة آنذاك ، مثلَّ مع الالعب فالح حسن ثنائیًا ناجحًا  د عزاع وق

  .القدم في العراق الى غیاب البنیة التحتیة الجیدة
شترك بالدورة الخلیجیة الخامسة ، فأجاب أنھ كان في ذلك الوقت في لندن إلجراء لماذا لم ی: ومن االسئلة التي طرحت علیھ 

  .عملیة جراحیة وعندما دخل الالعبین الى المعسكر التدریبي كان جالسًا على المدرج
  .حصیلة اھدافي جمیعھا حلوة ودائمًا كنت أسددھا من مسافات بعیدة: وعن اجمل اھدافھ قال

ل        السید مدیر عجلسة حضر ال ام كام دیر الع اون الم ید مع یر اسكندر، والس ام دار الكتب والوثائق الوطنیة الدكتور سعد بش
   .جواد عاشور وعدد من موظفي الدار
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  شھر آب فيمطالعًا وباحثًا  428ر الكتب والوثائق الوطنیة تستقبل دا
  

 جواد ایمن كامل –) خاص بالموروث ( 
ئح األخرى والماجستیر والموظفین ومن الشرا مطالعًا وباحثًا من طلبة الدكتوراه 428 دار الكتب والوثائق الوطنیة استقبلت

 .المختلفة خالل شھر آب الفائت 
  .دوریة 1135كتابًا و أطروحة جامعیة و  847استعار ھوالء المطالعون والباحثون 

  . كما استفاد الباحثون مما یوفره األرشیف الوطني من خدمات لھم في مجال استعارة الوثائق واألفالم والسجالت والخرائط
 

  
  آبفي شھر أطروحة جامعیة  164كتابًا و 169یستقبلركز اإلیداع القانوني م

  جواد ایمن كامل –) خاص بالموروث ( 
ة و    169 ورد الى مركز اإلیداع القانوني في دار الكتب والوثائق الوطنیة  ة واإلنكلیزی اللغتین العربی أطروحة   164كتابًا ب

  .دوریة 12جامعیة و
 ، أرقام إیداع جامعیة أطروحة 164و ًاكتاب 236الفائت  آب ومنح مركز خالل شھر

 
  

  آبورقة وثائقیة في شھر  422صیانة وترمیم 
  جوادایمن كامل  –) خاص بالموروث ( 

ورقة خاصة  422والوثائق الوطنیة بتنظیف وتعقیم وترمیم   بصیانة الورق في دار الكت و قام منتسبو مختبر ترمیم
                                    .خارطة خالل شھر آب الفائت 14بالوثائق فضًال عن 

لحجج والوقفیات اوأكدت السیدة ناھد فاضل مدیرة المختبر أن الوثائق التي ترمم حالیًا خاصة بالعھد العثماني وتتضمن 
  .وغیرھا والمبایعات والرھنیات والمخالعات

 
  

  صدور العدد الخامس من مجلة األرشیف
  ـ ایمن كامل جواد) خاص بالموروث (

در عن مركز             صدر العدد ال التراث والمعاصرة ، وتص ى ب یف ، وھي فصلیة وثائقیة مصورة تعن ة األرش خامس من مجل
  . األرشیف والتوثیق ، و یرأس تحریرھا سلیم الجبوري 

ا        یا وحاضرا ،  ومن ابرزھ دث عن العراق ماض اني      .. تضمن  العدد موضوعات عدة  تتح ب ھ ى العراق للكات الحاجة ال
ومري  ص ، االدب الس رة    فح رفات البص ي، ش ة االلكترون ع االعظمی ن موق ول ع ة المنق أریخ األعظمی ي ، ت ة الطلب لجمع

وقنادیلھا للكاتب رؤوف محمد علي االنصاري ، التوثیق االعالمي لخولة محمد علي ، الشورجة مركز االسواق البغدادیة ، 
إلحیاء التراث ،من ھو  الطائفي ،   ) ع (البیت اغتیال الخبرات والكفاءات العلمیة بال تصفیة جسدیة ، تعریف بمؤسسة آل 

ولمحات من تأریخ المكتبة الوطنیة العراقیة ، فضًال عن تحقیق حول موضوع قبر الغزالي وسوق مریدي وملف السید عبد 
وع    ) 400(الزھراء الحسیني الخطیب كما تضمن العدد صوراً  مھمة من األرشیف العراقي احتلت ثالثین صفحة من مجم

  .  صفحة 
 
. 
 

 صدور العدد  السادس من مجلة أزیاء
 

   جواد  ایمن كامل –) ث وخاص بالمور( 
 

مجلة فصلیة وھي ، 2011صدر العدد السادس من مجلة أزیاء عن دار األزیاء العراقیة  خالل شھر تموز الفائت 
ا     ضّم العدد الجدید .ثقافیة فنیة ة لنائبھ ارف وكلم د ع اد ایوب،     كلمة رئیس التحریر شیرین محم ا  دلش عدة  تلتھم

   .أبواب ثقافیة وفنیة 
اء         جاء فيوقد  اطات دار األزی ض نش ار وبع ن األخب ة عدد م اب أوراق ثقافی ا ا  ، ب اریر المنوعة الخاصة    أم لتق

اء  ة       باألزی اریر الثقافی اب التق ت ب                                                     فانضوت تح
االزیاء  ت  مواضیع عدة عن األزیاء التراثیة العراقیة فضًال عن عرض مجموعة من صورواحتوى باب التراثیا
ة    ة العراقی   .                                                                            الفلكلوری

واب    ب أب كیل     اما القصائد والومضات الشعریة  فكان لھا مساحة في باب واحة الدار ، الى جان الم المرأة وتش ع
  .ومبدعات الدار

16 



  
      

 
 
 
  

                           
  

  )مثال والحكم الكردیة جمھرة من األ( الحكمة الكردیة 
  جمعھا وترجمھا وعّلق علیھا الدكتور بدرخان السندي

  صفحة الحجم الكبیر 470
  )خاص بالموروث(

ات المثق      م المجتمع اب أن معظ ذا الكت ي ھ ن      جاء ف ا وماملكت م ت امثالھ ة قیم ف
حكمة فجمعتھا من اجل جعلھا في متناول االجیال الالحقة وكي تحافظ علیھا من 

ھ   و   .التشتت والتغییر واالندثار ، فھي میراث اصیل ینبغي الحفاظ علی ویشیر اب
الحسین بن وھب في البرھان في وجوه البیان الى دور االمثال في بلوغ الغایات 

االمثال فان الحكماء والعلماء واالدباء لم یزالوا یضربون االمثال وأما (اذ یقول 
ویبنون للناس تصرف االحوال بالنظائر واالشباه واالمثال ویرون ھذا النوع من 
ن        ھ م ا ومادونت ر ادبھ دماء اكث ت الق القول انجح مطلبا واقرب مذھبا ولذلك جعل

ن الطیر والوحش  علومھا باالمثال والقصص عن االمم ونطقت ببعضھ عن الس
وانما ارادوا بذلك ان یجعلوا االخبار مقرونة بذكر عواقبھا والمقدمات مضمون 

  )الى  نتائجھا 
ال    ة االمث ومع بدایة القرن العشرین باتت ظاھرة دراسة الفلكلور عموما ودراس

یة الى جھود والحكم خصوصا كمادة حیة تعكس الحضارة التراثیة للشعوب وھكذا خضعت الحكم واالمثال الكرد
اة        ي حی ًا ف ًا مھم ًا واجتماعی دًا تأریخی عدد من المعنیین ممن توافروا على ھذا النتاج التراثي الزاخر ألنھ یمثل بع

  .المجتمع الكردي 
وتعد االمثال والحكم الكوردیة جزًءا من الفلكلور فھي احدى اوجھ التراث الفكري االجتماعي لدى الكورد وتلعب 

ل العالقات االجتماعیة من خالل اللغة الیومیة في المدینة الكردیة او الریف الكردي وھي ان دورا واضحا في مجا
االمثال والحكم الكردیة غزیرة الى درجة ملفتھ للنظر والنغالي ان قلنا انھا تناولت كل مناحي الحیاة واحتوت كل 

ع    رد والمجتم ین الف ة       مایمكن ان یطرأ من مواقفتفرزھا العالقات الجدلیة ب ان والبیئ ین االنس ل المستمر ب والتفاع
دع   )) ماترك الكبار شیئا للصغار (( الطبیعیة التي تؤثر فیھ ویؤثر فیھا ومن ھنا جاءت المقولة الكوردیة  م ی أي ل

ن      ي یمك ال الت ة واالمث الكبار شیئا اال واودعوا فیھ مثال اوحكمة ،  فكان ان ترك السلف للخلف كنوزا من الحكم
أدوات    االھتداء ال ة ب یھا كمعاییر اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة وانسانیة وھي في غالبھا تحاول ان تمنطق العالق

ة اخرى          ن جھ ادي م رد ومحیطھ الم ین الف ة وب ن جھ اب عدة      . قیمیة بین الفرد والمجتمع م ذا الكت د تضمن ھ وق
وة والش    ال ،    مواضیع منھا اهللا ، الوطن ، العقل والنصیحة ، الحیاة والموت ، الق جاعة والخوف ، المرأة ، الجم

واب    اب والث المنظر، المظھر ،  الوفاء والتعاون ، الكذب والسرقة واالنتھازیة ، السمعة والخجل ، مفارقات العق
  .والسخاء والطمع والضیافة ، منوعات ، ونبذه عن حیاة الكاتب 

 میمون البراك: عرض 
  

  
  سة صوتیة داللیةدرا –األصول الفصحى أللفاظ اللھجات الدارجة 

  الدكتور خالد أحمد المشھداني: المؤلف 
  دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع

  صفحة ، حجم كبیر 157
  )خاص بالموروث ( 

اتھم       ي حی اس ف ة الن داولھا عام جاء في ھذا الكتاب أن الكثیرون من الناس یتصورون أن االلفاظ الدارجة التي یت
وھذا التصور منشؤه الجھل باللغة األم ، فما من احد اجھد . ى لغتنا العربیة الفصیحةالیومیة كلھا دخیلة غریبة عل

والحق ان اغلب . نفسھ بالبحث في بطون المعاجم وكتب اللغة اال ورأى العجب من سعة لغتنا الجمیلة الثرة النامیة
ة    ن اللغ بس م ي      مانسمعھ من الفاظ عامیة دارجة في حیاة الناس ، انما ھو مشتق ومقت ر ف حى ودائ ة الفص العربی

  )  دراسة صوتیة داللیة –األصول الفصحى اللفاظ اللھجات الدارجة (وھذا الكتاب الذي جاء بعنوان .فلكھا
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ة      ة العربی ي قسم اللغ ا ف  -للدكتور خالد أحمد المشھداني استاذ الدراسات العلی

ة الموس   ھ الدراس ود من یس المقص ار،  ل ة االنب ة جامع ة التربی اني كلی عة لمع
ات     . ودالالت االلفاظ بقدر ماھو رصد لبعضھا ى اثب د عل ھ الجھ فقد انصب فی

اتھم         ي حی راقیین ف ن الع داولتھا ألس ة ت ائعة دارج االصول الفصحى اللفاظ ش
ل وذوات         ة صرفة ب ا عربی ي حین انھ ة ف الیومیة حتى ظنوا انھا لیست عربی

ومن المالحظ ایضا . المعاجم والشعر واقوال العرب اصول فصیحة ثابتة في
انین       ألیف ظ ة والت ي الكتاب اظ ف ابتعاد الكثیر من الناس عن استعمال ھذه االلف

  .انھم بھذا االبتعاد ینفون عربیتھا
ة      ة العامی م اللغ میتھا باس ى تس طلح عل ي مااص اظ المرصودة ھ ذه االلف إن ھ

ي لعدد وقد جاء رصد الدكتور خالد احمد المشھدان. الدارجة او اللھجة المحلیة
ذا البحث       ایعجز ھ رة م ن الكث غیر قلیل من االلفاظ لكن لیس جمیعھا، النھا م

  .عن االحاطة بھا
وكان الدكتور المشھداني حاول لزمن غیر قصیر جمع ھذه االلفاظ من خالل  

ا        ة ومعاجمھ ب اللغ ن كت ى اصولھا الفصیحة م  مراقبة السن الناس ماینطقونھ منھا في تعامالتھم الیومیة ثم تقص
  . وغیر ذلك من كتب الفقھ والتأریخ واالدب حتى ارجع كل مفردة الى اصلھا واستبعد ما عدا ذلك

  كوثر جاسم: عرض 
 
 

  الجامع الكبیر النوري في الموصل
  عماد غانم الربیعي: المؤلف 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  جامعة الموصل

  مركز دراسات الموصل
  م2010

  )خاص بالموروث ( 
یما   ت ة الس ة الدینی واھد العمرانی ن الش د م ل بالعدی ة الموص ر مدین زخ

ر       ل عب ي اكتسبتھا الموص زات الت الجوامع والمساجد، وھي من الممی
  .ھـ 16تأریخھا ومنذ وصول اإلسالم الیھا سنة 

ل      ة ألھ ة الدینی ى الطبیع ولعل الجامع النوري یعد من ابرز االمثلة عل
دم      ي الق ة ف ة الموغل اء      ھذه المدین ذكر االنبی ل ی ذكر الموص ا ت ، فحینم

اء (واالولیاء حتى قیل عنھا انھا  ى    )مدینة االنبیاء واالولی ھ ال د تنب ، وق
ا        ا سفرا مھم ي وانجز لن دیوه ج ذلك المؤرخ العراقي الراحل سعید ال
عن المساجد والجوامع، التي تحفل بھا الموصل والذي یعد من امھات 

ار و     ذا االط ي ھ ادر ف ب والمص اریخ   الكت ي ت ث ف ى ألي باح الغن
ة، وجوالت          ائع تأریخی ن وق ھ م اء فی ى ماج اد عل الموصل في االعتم
اجد    ع ومس وتحلیالت میدانیة قام بھا المؤرخ الراحل والذي ضم جوام
رن      تینیات الق ى س درس وحت محل وان ر اض اق واالخ ایزال ب ا م منھ

  .العشرین
وان     وكانت كتاباتھ عن الجامع النوري ھي االبرز في ذلك ا ل عن ذي حم اب ال ي مختلف     (لكت ل ف جوامع الموص

  ).العصور
، وھو من خزائن دار الكتب )الجامع الكبیر النوري في الموصل(وقد انبرى الباحث عماد غانم الربیعي في كتابھ 

والوثائق، بتخصیص دراسة متخصصة عن الجامع النوري، والذي جمع ماكتب عن ذلك الجامع ومئذنتھ الخالدة 
ي          في المصا ة ف اریة والتأریخی ة والحض ھ الدینی امع النوري ومكانت ة الج النظر ألھمی در والمقاالت والمجالت، ب

مدینة الموصل اذ یعد ھو ومئذنتھ الشامخة احد معالم ھذه المدینة، ومایمیز تلك المئذنة التقسیمات الھندسیة السبعة 
ي ال     ة ف وش غای ن نق ة       التي ابدع بھا المعمار الموصلي بما تضمھ م ة ھندسیة ومعماری ب تحف ي الری روعة، وھ

  . وھي تستصرخ كل ذي شأن لاللتفات الیھا واعادة ترمیمھا خشیة االنھیار. فریدة بین مآذن المدن االسالمي
اب   ذا الكت رض ھ ر (یع وري الكبی امع الن ة     ) الج ي للجماع ري والسیاس ي والفك ز الروح امع، المرك أریخ الج ت

ي  االسالمیة، ورمز وحدتھا وعزتھا ، والذي یعد امتداد لتاریخ الموصل الحضاري واالجتماعي، في العصور الت
ل    الم الموص م مع ل اھ ھ یمث ة ألن ى المدین ع   . مرت عل ا المجتم ام علیھ ي ق دعائم الت م ال ن اھ ة م ة قوی و دعام فھ

  .االسالمي في الموصل
  كوثر جاسم: عرض 
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  صورة اآلخر في الروایة العراقیة المعاصرة

  أطروحة دكتوراه
  محمد قاسم لعیبي

  الجامعة المستنصریة -كلیة اآلداب
2011  

  صفحة 222
  )خاص بالموروث ( 

ین عامي     جاء في ھذه األطروحة أن مادة البحث تشمل أھم الروایات الصادرة ب
، التي تعنى بقضیة اآلخر، ویعود السبب في تحدید ھذا اإلطار )2009 -1970(

ى أم    ة ، ال ي للدراس یھا    : رینالزمن ة یقتض دواع منھجی تجابة ل أتي االول اس ی
البحث، بغیة االحاطة بجوانب الموضوع ، لیتاح فیما بعد الخروج بنتائج مرضیة 
، في حین تمثل الثاني بما تعنیھ ھذه المرحلة من خصوصیة فنیة اتسم بھا النتاج 

ة والتشكیل، فضال عن انفت         ي الرؤی ز ف اح الروائي بتنوع الموضوعات، والتمی
ر     ائل التعبی رى وس ا اث ح، مم كل واض ر بش ى االخ ي عل ي العراق نص الروائ ال
ذي       ي ال ا الخطاب الروائ از بھ الروائیة واضاف الیھا اشكاال تعبیریة جدیدة، امت
ى          الم وعل ي الع ة من التحوالت الكبیرة ف یعنى باآلخر، وقد تزامن ذلك مع جمل

ي الفكر           مستویات عدة، تركت بصماتھا على الروایة العراقی ار عمیقة ف ن آث ا م ب علیھم ة عامة، وماترت ة خاصة والعربی
  .العربي، والسیما الموقف من االخر

ة        ول المعرفی ي الحق ي االخر ف یل المعرف قامت الدراسة على تمھید وثالثة فصول، ومقدمة وخاتمة، خصص التمھید للتأص
ل النفسي، والمجال الفلسفي، والمجال االجتماعي، والمجال  المجال اللغوي، والمجا:(والمجاالت االبداعیة المتباینة من مثل

  .، ومحاولة الوقوف على المصادر التي تستقى منھا صورة االخر في الروایة العراقیة)االدبي
ة          : في مبحثین) صورة الذات(تناول الفصل االول  ة في مواجھ ى القضایا العربی ي تتبن ة الت ة العربی ذات الكلی مثل االول ال

وخصص الفصل ) الذات القویة الصلبة ، والذات المتأرجحة، والذات المغتربة(اھتم الثاني بالذات الفردیة ممثلة بـاالخر، و
ة  اني لدراس ر (الث ورة االخ ارجي      )ص ر الخ ورة االخ ة ص ا دراس دف االول منھ ان ھ ث، ك ة مباح ى ثالث وزع عل د ت ، وق

ة  )المحلي(خلي ، وكان ھدف المبحث الثاني دراسة صورة االخرالدا)االجنبي( ، واھتم المبحث الثالث برصد اتجاھات رؤی
  .االخر، التي توزعت بین االتجاه المثالي، واالتجاه الموضوعي

اھتم االول منھ بدراسة انماط التعبیر اللغوي ممثلة بالتشكیل اللغوي : ، في مبحثین)اللغة الروائیة(ودرس في الفصل الثالث 
الخطاب الدیني، والخطاب (، ولغة التفاعل النصي عبر )للغة السردیة الشعریة، ولغة االخراللغة السردیة المباشرة، وا(عبر 

  .، واھتم الثاني بدراسة لغة الحوار بنوعیھ الخارجي والداخلي)االدبي
 وانھیت الدراسة بخاتمة سجل فیھا اھم النتائج التي توصل البحث الیھا، وثبت للمرجع والمصادر ، فضال عن خالصة باللغة

  . االنكلیزیة
  كوثر جاسم: عرض 

 
                      ظاھرة الوسیط الثقافي في الشعر العراقي                        

  ادونیس اختیارًا) جیل السبعینیات ( الحدیث  ـ 
  سالم كریم ملك 

  كلیة اآلداب ـ جامعة البصرة 
  صفحة  296

    )خاص بالموروث ( 
اھمیة الدور الذي لعبھ ادونیس الشاعر والناقد معا في حركة الحداثة العربیة وفي مسیرة الشعر  لیس من المبالغة القول إن 

  .العربي الحدیث انما یتجلى بصفتھ شاعرا اشكالیا مثیرا یمثل ركنًا مھمًا في الثقافة العربیة الحدیثة
. تجربة ھذا الشاعر وعالمھ االبداعي الواسع  ماأثاره ادونیس بكتاباتھ الشعریة والنقدیة كل ھذا یغري بالمغامرة للدخول في

  .شعریة العربیة الحدیثة كان اسم ادونیس ألمد طویل اسم إلھ والیوم ھو االسم المستعار لشاعر سید في الحركة ال
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  خاصةلقد تناولت الرسالة ادونیس بعلمیة وبمنھج نقدي حدیث یتعامل مع النص االبداعي دون ان یتلفت الى حیاة الشاعر ال

یس             د حرص ادون یحھ ، لق نص وتوض ة في اضاءت ال ھ من عالق دار مال االبمق
راث    ة والت على أن یؤسس تأریخًا جدیدا في التحوالت الكبرى على صعید الثقاف

السائدة التي الیراھا تمثل الطبقات : وأن یقف من الواقع في التفرقة بین ثقافتین 
ا     واالخرى الطبیعیة) بكسر الغین ( المستغلة  ي من خاللھ التي ینتمي الیھا والت

ذي         دور ال ا لل یس واعی ان ادون د ك راث وق ة والت یس للثقاف ة ادون ت رؤی انطلق
  .تمارسھ آراؤه الفكریة التي جسدھا في العدید من قصائده 

دیث واالكثر        ( وقد مثل  ي الح ادونیس الشعر العراق ب ب علي احمد سعید والملق
د     ي الح یرة الشعر العرب دًءا من       اضاءة في مس ة ب دأ الشعریة العربی ي مب یث وف

االرھاصات االولى لالبداع العراقي التي خرجت من منعطف بدر شاكر السیاب 
ونازك المالئكة وعبد الوھاب البیاتي وقد تضمنت الرسالة ثالثة فصول ، كشف 
عریة ،         ھ الش یس وتجربت ة ادون ر وتجرب ي فك ة ف ؤثرات الثقافی ن الم األول ع

ة     وتضمن الفصل الث اول لغ یس حیث تن اني دراسة اإلبداع الفني في تجربة ادون
ة والصورة     عریة المھم ھ الش ي من خالل دواوین ا الفن عریة وبناءھ یس الش ادون
ا        ورة ام ذه الص ة لھ ات الحدیث ات والتقنی یس للمرجعی تخدام ادون عریة واس الش

ى جی          یس ووساطتھ الثقافیة عل ة ادون ت انعكاسات تجرب ث فتناول ل الفصل الثال
  .السبعینیات وتجربتھ وظروفھ ومسیرتھ الشعریة 

  میمون البراك : عرض 
 

 
  الخصائص المھنیة للقائم باإلتصال في الصحافة العراقیة 

  دراسة میدانیة للعاملین في جریدتي الصباح والتآخي 
  اطروحة دكتوراه

  سراء جاسم فلحي الموسويإ
  قسم الصحافة –كلیة اإلعالم  –جامعة بغداد 

  حة، حجم كبیرصف 340
  )خاص بالموروث ( 

باح         دتي الص ائمین باالتصال في جری ة بالق ة ممثل تناولت الدراسة الخصائص المھنیة للقائم باإلتصال في الصحافة العراقی
دد         ال وتح ائم باالتص ى األداء اإلعالمي للق ؤثر عل دة ت ب ع ت جوان ي تناول كلة الت د المش ق تحدی ن طری ك ع آخي وذل والت

الجمھور    الخصائص المھ ھ ب نیة التي یمتاز بھا عن طریق معرفة الخصائص التي یمتاز بھا القائم باالتصال وطبیعة عالقت
والمصدر ومدى التزامھ باخالق المھنة ، كذلك تحدید الضغوط التي یتعرض لھا القائم باالتصال ومعرفة حقوقھ والضمانات 

ى ا  ؤثر عل ي ت ة الت یة والذاتی ات السیاس ة واالتجاھ وجي   المھنی ور التكنول ن التط ادة م دى االف حافیة، وم ادة الص ار الم ختی
  .ومستوى التأھیل والتدریب مدى الرضا الوظیفي الذي یشعر بھ القائم باالتصال في الصحافة العراقیة

ین جاء الفصل االول لیعطي صورة عن طبیعة الخصائص المھنیة التي یمتاز بھا القائم باالتصال في الصحافة العراقیة بباب
یتناول الباب االول االطار النظري للبحث، الذي یبدا بالفصل المنھجي : رئیسین

نھج ومجال البحث، فضال عن          ھ وم ھ واھداف الذي تناول مشكلة البحث واھمیت
  .اجراءات البحث والدراسات السابقة والمصطلحات واالمفاھیم

ھ واخال      ائم باالتصال وحقوق ات الق اول عالق اني فیتن ا الفصل الث اء  ام ھ وج قیات
اول مفھوم         ھ وتن ائم باالتصال وعالقات وم الق بثالثة مباحث، المبحث االول مفھ
ة       ة وطبیع ارس البواب وم ح ھ ومفھ ي وردت عن ات الت ائم باالتصال والتعریف الق
دى           ذه العالقة وم ب ھ ة جوان الجمھور ومعرف ائم باالتصال ب ة الق ھ، وعالق عمل

  . عن عالقة القائم باالتصال بالمصدرتأثیرھا على عمل القائم باالتصال ، فضال
ة      ذي قسمت الباحث اما المبحث الثاني فھو حقوق وضمانات القائم باالتصال وال

  .محتویاتھ عل ثالثة اقسام
والفصل الثالث للبحث تناول الخصائص المھنیة للقائم باالتصال والضغوطات   

  .مباحثالتي یتعرض لھا في اثناء ممارستھ العمل الصحفي وجاء بثالثة 
ي الصحافة         ال ف ائم باالتص ة للق ى الخصائص المھنی والفصل الرابع احتوى عل

  .العراقیة واتجاھھ للمادة وتاھیلھا وتدریبھ، وجاء باربعة مباحث
ة     حافة العراقی ي الص ال ف ائم باالتص ات الق من العالق امس تض ل الخ والفص

او    ادس فتن ل الس ا الفص ا ، ام ع بھ ي یتمت مانات الت وق والض غوط والحق ل الض
  .المھنیة وضغوط السیاسة االعالمیة التي یتعرض لھا القائم باالتصال في الصحافة العراقیة

  .وختم ھذا البحث باالستنتاجات والتوصیات فضال عن المصادر التي اعتمدتھا الباحثة وملخص البحث باللغة االنكلیزیة
  

  كوثر جاسم: عرض 
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  المقھى صفحة حرة منوعة .... المقھى  صفحة حرة منوعة .... صفحة حرة منوعة المقھى
...................................................................................................................  

 یةفرقة دنیزاد لألزیاء العراق

یزاد من الفرق العراقیة المعروفة على مستوى العراق وخارجھ فرقة دن
   .السیما انھا قدمت عروضھا خالل السنوات األخیرة في العدید من الدول 

واسم  . 2004أسس الفرقة الفنان التشكیلي ومصمم األزیاء میالد حامد عام 
تي الفرقة مقتبس من األف لیلة ولیلة ، حیث إن دنیزاد ھي اخت شھرزاد وال

  .كانت تكمل سرد القصص للملك شھریار في اثناء نوم شھرزاد
ون    ة الفن تتكون الفرقة من مجموعة من الفنانین االكادیمیین من خریجي كلی
ن      وًا م ر عض ة عش ون منخمس ي یتك ة الفن الك الفرق ة  ، إذ إن م الجمیل

  .عارضات وعارضین ومدرب مختص وماكیرة ومساعدین فنیین 
امة العروض الفنیة التي تعنى باألزیاء التراثیة العراقیة تسعى الفرقة الى إق

ق   والمحافظة على ھذا اإلرث الثقافي األصیل الذي یمثل تراث العراق وعب
ة     . حضارة وادي الرافدین العریقة  اء العراقی واع األزی ل أن وتتبنى الفرقة إقامة عروض األزیاء الفنیة الجمیلة التي تضم ك

ا الحبیب الى جنوبھ برؤیة فنیة وإخراج فني على شكل لوحات استعراضیة تمثل كل لوحة ومشھد المختلفة من شمال عراقن
  .زیًا او أزیاء مختلفة على وفق  المنطقة من مناطق عراقنا الحبیب 

تقدم الفرقة العروض الفنیة في جمیع أنواع المھرجانات من خالل الدعوات 
دم فیھا محاضرات عن طبیعة التي تتلقاھا ، كما تقیم ندوات وورش عمل  تق

ذا اإلرث      ي بھ ع العراق ف المجتم ا وتثقی ة وتنوعھ ة التراثی اء العراقی األزی
  . األصیل والمحافظة علیھ واقتناء األزیاء الجمیلة 

ة     كذلك قدمت الفرقة العدید من البرامج التلفزیونیة عبر الفضائیات العراقی
قدیم المصمم میالد حامد  من كما قدمت برنامجًا خاصًا من اعداد وت. المھمة 

وات      ن القن ا م ة وغیرھ . على شاشات الفضائیة البغدادیة والفضائیة العراقی
 .وقد غطت أغلب الصحف والفضائیات العراقیة والعربیة ُنشط  الفرقة 

ارع                داد ش راق ـ  بغ ة  ـ الع اء العراقی زاد لالزی ة دنی ب فرق وان مكت عن
    السعدون

  دنیزاد لألزیاء العراقیة: قة موقعھا على الفیس بوك الموقع اإللكتروني  للفر
  میالد حامد
  مدیر ومؤسس فرقة دنیزاد لألزیاء العراقیة

 
  تأریخ المروحة الیدویة والتھویة في أیام الحر

  ربیع علي محمد السلمان 
لحر ویدرؤون عن انفسھم مع اشتداد  الحر الالھب ثمة سؤال یطرحھ الكثیرون كیف كان اجدادنا في الماضي یعیشون ایام ا

ومن خالل استطالعات بسیطة في مجتمعنا الریفي لعدد من كبار السن والذین تعایشوا مع الظروف القاسیة ایام .نار القیظ 
لم یعرفوا فیھا عن شئ اسمھ الكھرباء قد ذكروا لنا انھ مع بساطة الحیاة لم یشعروا بحرارة الصیف حیث كان لالھوار دور 

د المزارع الواسعة وبیوت الطین والقصب والسقوف من القصب الرطب وارتفاع مناسیب الجو وكذلك وجو كبیر في تلطیف
ل                   ا یقی ا نقیل كم ث كن ار من شریعة الشاطئ حی د امت ى بع باحة ونحن عل تمتع بالس ا نس د كن المیاه في االنھر والشواطئ ق

یش االنسان اآلن   الجاموس في الماء وقد كان الصیف ابو الفقراء اما اآلن ، فإن الحیاة تختلف عن ا العوام السابقة حیث یع
ل        اف الحقول ك اه وتجفیف االھوار وجف في بیوت مصنوعة من اآلجر ومسقفة بالحدید والسمنت مع انخفاض مناسیب المی
ھذه العوامل ادت الى التصحر ولجوء االنسان الى المدن للبحث عن العمل لیدفع من قوتھ ثمن الماء والكھرباء اما الحیاة في 

دن في الزمن الماضي فقد اتخذ البغدادیون وخاصة االغنیاء وسائل للتبرید والتھویة ایام الصیف الحارة كالسرادیب تحت الم
ن القصب   ) الخیش(االرض ونصب  اي الذي یسمونھ الیوم الجنفاص وھو نسیج غلیظ الخیوط  ، وبناء القبب اي الغرف م

ك  ر ذل ر وغی ر او اآلج ب االخض ت. الرط ر االس د ذك ھ  وق ي كتاب واد ف ل ع أن  : اذ میخائی ارة ، بش ن حض رقة م ور مش ص
ي     دي ف ت المھ المروحة انھا ُمحدثة في زمن بني العباس وان سبب حدوثھا ان ھارون الرشید دخل یوما على اختھ ُعلیھ بن

  یاب قیظ شدید فلقاھا صبغت ثیابھا من زعفران وصندل ونشرتھا على الحبال لتجف فجلس الرشید على مقربة من الث
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 المقھى
 

     



  
 المنشورة فجعلت الریح تمر على الثیاب فتحمل منھا ریحًا بلیلة عطرة فأحس براحة من الحر فأمر ان ُتصَنع لھ في مجلسھ

ل      ا وتبل ا حبل یحركھ مروحة والمروحة كما وصفت كانت من الخبش وھي شبیھة بشراع السفینة وتعلق في سقف ویشد لھ
ذه ھي مروحة       بالماء ، واذا اراد االنسان ان ینام ج ارد ، ھ یم ب ا نس ذب لھا بحبلھا فتذھب بطول البیت وتجيء ینصب منھ

اما السرادیب فشاع انتشار امرھا في بغداد والنجف والى زماننا ھذا فكان اھل الترف ومیسورو الحال یبالغون في . السقف 
. یام الصیف عامة نھارھم في تلك السرادیبالعنایة بھا ویبذلون المال لتزیینھا وینصبون الشاذروانات وكان الناس یمضون ا

ة  ) المھفة(وعلینا ان ال نسى ان  المصنوعة من خوص النخیل كانت ھي المروحة الیدویة منذ زمن بعید یمتد من بدء الخلیق
التكیف مع                  ون ب ا العراقی ي تمیز بھ ي المضایف والت ناعة الخوص والبردي ف ن ص ى ف ة ال ات االثری حیث اشارت التنقیب

  .رد الشتاء وحرارة الصیفظروف ب
  

  القفة والكلك
  كوثر جاسم: إعداد 

عنھما نقرأ . ھناك نوعان من القوارب في بالد الرافدین بقیتا تستعمالن حتى الوقت الحاضر، ھذان النوعان ھما القفة والكلك
ى رفوف ا      : في كتاب  وظ عل و، والمحف ي دار    الحیاة الیومیة في بالد بابل وآشور، للكاتب جورج كونتین ة ف ة الوطنی لمكتب

  :الكتب والوثائق 
ق اسمھا       "  د اطل ى رؤوسھم وق القفة كانت نوعًا من سلة مدورة تشبھ السلة التي یستعملھا العمال لحمل التراب واآلجر عل

وكان القعر یغطي . وھي في الواقع سلة من اغصان مدببة وذات قعر منبسط وغیر عمیق جدا. على قوارب من ھذه الشاكلة 
ذي یضمن عدم          با ار ال ق والق الطین الرقی دة وتمزج ب ا بش لجلود ویغلف بنسالة الكتاب وقطع من الصوف ، تضغط جمیعھ

  .تسرب الماء خاللھ
  .كان القارب یحرك من قبل رجل ورجلین بمجادیف قصیرة وھكذا یتحرك القارب متجھًا الى امام دون ان یدور حول نفسھ

  .ت متنوعة الترتفع حافة القارب عن سطح الماء اال بضع بوصاتوحین كانت ھذه القوارب توسق بحموال
ولم یكن مالحو القفف یترددون في عبور االنھار سریعة الجریان من امثال نھر دجلة، لكن ھذه القفف كانت تستعمل بصفة اعتیادیة في 

ات اآل   . نقل السلع صعودًا في النھر وانحدارًا معھ ت        وتشبھ القفف التي رسمت في المنحوت تعمل في الوق ف التي تس ة القف وریة النائی ش
  .الحاضر بصفة مطلقة

ود             ھ بربط جل زداد تعویم ا  وی ھ محلی ول علی اث الحص اة األرم تطیع بن ذي یس اما الكلك فإنھ رمث یصنع أما من اقوى انواع الخشب ال
تم        وعندئذ یطوف الرمث  . الماعز المنفوخة تحت سطحھ ، والتي تجعلھ قادرا على حمل وزن كبیر ار وی اه التی الموسق في النھر بإتج

  .تحریكھ وتوجیھھ بالصاریة معا الى ان یبلغ بعض النقاط في جنوبي بالد الرافدین
، ) وھي اكثر ندرة في جنوبي العراق منھا في شمالھ(وھناك اماكن للتوقف فیھا حیث یتم تفریغ الحمولة، ویفكك الكلك ، ثم تباع أخشابھ 

اك             وتطوى جلود الماعز وتن دأ ھن ث یب ا حی دأ منھ ة التي ب ى النقط ود ال ھ یع ة فان د للقافل قل على الحمیر، اما المالح الذي تحول الى قائ
  .بالعملیة كلھا مجددا

ة بشكل         ون جد عریضة وجد عمیق ي تك ولم یكن كل واحد یملك قاربًا ، ولكن كل فرد غالبًا ماتحدث لھ مناسبة عبور شبكة القنوات الت
التي تتألف بكل بساطة ) االطواف(وضھا ، شریطة أن الیكون القارب ذا حمولة ثقیلة ، كما إن في مقدورھم استعمال ظاھر حین یراد خ

وھذه األطواف الیمكنك أن تعبر بھا دون ان تبتل . من كتلة من القصب تشد معًا عند نھایة كل واحدة منھا  ، وتكون منبسطة في الوسط 
  .أقدامك، لكنھا التغرق

وھذه تشبھ القرب التي یستعملھا السقاة ورشاشو الماء في . فإن غیر الماھرین في السباحة یستطیعون االعتماد على جلود الماعزوأخیرًا 
ویتم نفخ الجلد كلما وجد ذلك ضروریًا ، وباالمساك . الشرق، وھي من جلد حیوان یقطع رأسھ واطرافھ ، وبذلك یحتفظ بشكلھ الطبیعي 

ر        . ، یستطیع البابلي ان یعبر دون أن یتعرض لخطر الغرق بھ او وضعھ تحت الصدر یش آشوریا یعب ة تصور ج ة ناتئ وتوجد منحوت
  .النھر بھذه الطریقة

دس  . وتستعمل الجلود ألغراض مختلفة یومیا ، من امثال حفظ الزیت او الخمر وھناك رقیم مؤرخ في السنة الثالثة من حكم الملك نبونی
 " . ني عشر ظرفًا منفوخًاملك بابل یمثل ایصاًال بأث

 
  ھل تعلم؟

  سندس الدھاس: اعداد
 .یوجد مقابل باب المعظم ) قرا لحلق قایو(ھل تعلم أن باب الظلمة او 
ابو (ھل تعلم أن الباب االبیض  ذكر               ) آق ق ذا  القسم بعد مدة ی ي ھ ث وف ري الثال ى الطرق الب تقامة الشرق عل د من اس یمت

دھما في الوسط یسمى الباب الوسطاني الذي فتح بعد مدة ویكون على مسافة ساعة من باب الرحالة كریبور وجود بابین اح
المعظم اما الثاني فیقع في برج الطلسم وھو مغلق بحائط فقد دخل مراد الرابع منتصرا ولكي یبقى مقدسا وال یضع احد قدمھ 

 .على عتبتھ احتراما لھ اغلق لھذا السبب
 .وسط المدینة على استقامة دجلة والجسر الذي یوصل بین الضفتین ھل تعلم أن باب الجسر یقع في

ھل تعلم ان المقبرة على الجانب الشرقي من دجلة عند القسم الشمالي من مدینة الكاظمیة المقدسة مشیدة من زمن السلطان  
على الباب االول الذي یفتح من  سلیمان حیث تعود المقبرة الى االمام االعظم ویوجد داخلھا مرقد االمام ابو حنیفة لھذا یطلق

  .او باب ابي حنیفة" باب المعظم"ھذه الجھة اسم 
ة األجانب  "ھذا ما بعض ماجاء في كتاب  ر     " بغداد في القرن التاسع عشر كما وصفھا الرحال ارل ریت اني ك للمؤلف االلم

 "الدار العربیة للموسوعات سعاد ھادي العمري وھو كتاب صادرعن. ـ ترجمة د) بترمان(والرحال االلماني الشھیر 
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 باقة من أمثال العرب والكرد

 
  مھدي حمودي االنصاري

وفي . واالمثال في غایة التعبیر وحالوة التشبیھ والتصور معًا..االمثاُل العربّیة والكردّیة زخر بھا المجتمُع العربي والكردي
ات عن االمثال، وحسبنا ان نشیر، على سبیل المثال ال الحصر، الى مجموعة من المكتبة العربیة ورفوفھا العدید من المؤلف

ال     ي االمث وا ف ذین ألف اء ال اء واالدب البي،       : العلم ري، والثع كیت، والزمخش ن الس بي ،واب كري، والض الم، والعس ن س اب
  وفي المكتبة العراقیة ألف في االمثال بشقیھا.والمیداني، وابن حبیب وآخرون

یح وال  عبي الفص دالرحمن        :دارج الش ان، وعب داللطیف ثنی دادي، وعب ي البغ الل الحنف یخ ج ي، والش تاس الكرمل األب انس
ة،وآخرون    ادق زلزل د ص ة، ومحم م الحجی ز جاس ي، وعزی ال الكرد     .التكریت دوین امث طوا في جمع وت ذین نش ا ال م ..ام فھ

اتذة د ال   : االس اووك، ومحم روف جی ندي، ومع داهللا الس درخان عب دكتور ب ول،   ال طفى رس دین مص ز ال دكتور ع ال، وال خ
  :ندرج باقة منھا..ومن االمثال العراقیة . واسماعیل حقى شاویس، ومحمد المال عبد الكریم، وآخرون

یط والعصفور  (،)ذاب حبلھ على غاربھ( اعجوز   (،)ضیع الخ نج ی ھ    (،)زمر اب دل اھل ي     (،)كل خیر ین ى الصدیق ف حافظ عل
  ).تعب الیمین وعرك الجبین(،)طالةلبتراب العمل وال زعفران ا(،)الضیق

ك :(باقة من امثال اھل بغداد" التمثیل والمحاضرة"وأورد الثعالبي في كتابھ  یس   (،)انقص من اشنانك وزده في ألوان شھر ل
ھ فوموتھ عرس      (، )لك فیھ رزق التعد ایامھ  م تنفعك حیات انتف ریشھ     (، )من ل ازي ف م ینفعك الب ، )دع الشر یعبر  (، )اذا ل

دة  (، )اهللا عني ال شيء، وعجل لك نصفھجزاك ( ك السالم    (، )لو كان لنا تمر كما لیس لنا ال تخذنا عقی ا دح نفسھ یقری ، )م
ال   (، )فال خبزه وتمره مكنوز(، )كنا اصدقاء، فصرنا معارف( إذا ما اقبل البخت فضع تختا على تخت، وإذا ادبر البخت ف

  ).فوق وال تحت
، )ما عرف المرء عمًال بالفطرة(، )االعمال بالتروي(، )ال خبز لمن ال یعمل:(امثال الكردووصًال لما انقطع نثبت باقة من 

الصنعة (، )الماء ینساب من جرح القلب(، )العقل تاج على رؤوس البشر(، )كل یأكل رزقھ(، )المرء یشیخ والقلب الیشیخ(
ر یثمر الخیر   (، )شاغول ال یجوع ال(، )الكد الحالل حلو المذاق(،)زینة الشجرة بأورقھا(، )سوار من ذھب وب  (، )الخی القل

  ) .كل قلیًال كي تأكل دائمًا(، )أدرى بآالمھا
  قجریدة المشر: المصدر 

 فياتغیب عن المشھد الصح) فتى العراق..(احتجاب أقدم جریدة موصلیة 

  
  سعد الدین خضر

م     ... ھا قد توقفت أعرق صحف الموصل  دد رق د صدر الع دة   ) 318(فق ى العراق  (من جری د   ) فت وم األح انون األول   5ی ك
ة      " فتي العراق  " جریدة (م حامًال في صدر صفحتِھ األولي مانشیتًا بارزًا یقول  2010 باب مالی تحتجب عن الصدور ألس

  .؟)!!یة حتي إشعار آخروفن
  ، یومھا كان المرحوم ..1934/  2/  27من الصحف الرائدة في الموصل، فقد صدر عددھا األول یوم ) فتى العراق(و
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قــــالت 
  الصحافة

      



  
دیرھا  1941إبراھیم الجلبي مدیرًا إلدارتھا قبل أن یشتري امتیازھا من سعد الدین زیادة عام  ا  .. م ویصبح مالكھا وم یومھ

موقعھا الصحفي والثقافي وباتت جریدة الموصل األولي، ویعمل بھا من أوالد إبراھیم الجلبي كل من ) قفتى العرا(احتلت 
ة والریاضة      ) اللواء(المحامي محمود الجلبي الذي امتلك بعدئٍذ جریدة  ُھ الصحافة والثقاف ذي عرفت ثم أحمد سامي الجلبي ال

ین المطابع والصحف ونشط في تولي مسؤولیات التحریر في العدید من شابًا متحمسًا دؤوبًا منذ مطلع حیاتِھ یوم اقتحم میاد
ل   ي، مث راھیم الجلب دِه إب ب وال ي جان راق(صحف الموصل ال ي الع ي العرب(و) فت واء(و) فت ب(و) الل ال(و) الرقی ) العم

صلیة وفتاھا، وقد من ھنا كان المرحوم احمد سامي الجلبي ذاكرة الصحافة المو)... صدي األحرار(و) الذكري(و) الھالل(و
فتي (صدرت . م وكان بحق عمیدھا وعمدتھا 2001منُذ عام ) عمید الصحافة الموصلیة(أطلق علیِھ كاتب ھذه السطور لقب 

  .م بسبب إلغاء امتیازھا باالسم القدیم 1963منُذ عام ) فتي العرب(باسم ) العراق
ت   ...م وتطبیق سیاسة مركزیة اإلعالم 1968لسنة  206العراقي رقم ) قانون المطبوعات(وعلي اثر صدور  ٍذ توقف ، عندئ

تفظ بالعدد            ) فتي العرب( ُھ یح ار محمد جرجیس ان د الجب ذكر الباحث الموصلي عب شأن الصحف األخري في العراق، وی
انون    1969كانون الثاني  6في  3159األخیر منھا رقم  ع ك  وبذلك یتأكد لنا تأریخ توقفھا الفعلي عن الصدور، أي في مطل

  .م 1969الثاني 
اریخ    ) فتي العراق(م عادت  2003وبعد احتالل العراق عام  دة بت ا الجدی /  7/  8للصدور، فصدر عددھا األول من دورتھ

د        2003 دار، فق لة اإلص ي مواص ان ف مام األم ُھ اهللا ص ان رحم ا، وك س إدارتھ ة مجل ي رئاس امي الجلب د س ولي احم م وت
  .م 2003مع سلطة االحتالل ومع قائد الفرقة األمریكیة في الموصل عام تعرضت الجریدة الي مضایقات ومشاكل 

مع سامي الجلبي كل من المرحوم الدكتور أدیب الجلبي وصمیم أحمد سامي الجلبي ) فتى العراق(وقد عمل في أسرة تحریر 
دیرًا    والمحامي حارث أدیب الجلبي وإبراھیم ادیب الجلبي في السنة األولي من اإلصدار الجدید، ثم ي م أصبح صمیم الجلب

ل العالف مستشارًا        راھیم خلی دكتور إب تاذ ال للتحریر، وتولي المھندس یسار الدرزي سكرتاریة التحریر، بینما أصبح األس
ن           د م د ومفی ًا بكل جدی دھا دائم ي رف دة وعمل عل للتحریر، والحق ُیقال أن الدكتور العالف أعطي دفعًا قویًا لمسیرة الجری

ر      الموضوعات ا ة لإلسھام بتحری ة واألكادیمی یات الثقافی لتي تستھوي القارئ والباحث، بل إنُھ كان أحیانًا یستكتب الشخص
أسماء كل من السید موفق السبعاوي والسیدة عزة نصر اهللا، كأعضاء في ھیئة ) عمود البیانات(وكنا نقرأ في ). فتى العراق(

م         2009ام وبعد وفاة المرحوم احمد سامي الجلبي ع. التحریر ي ث ود الجلب م تولي رئاسة التحریر المرحوم المحامي محم
ت  . السید نبیل الجلبي لفترة قصیرة قبل احتجابھا ى العراق  (ان افي،        ) فت تقطاب ثق ؤرة اس ینات القرن الماضي ب ُذ خمس ومن

ء الموصل الذین یدینون وخلیة حیھ من خالیا الثقافة في الموصل حتي أنھا نشرت لبعض كبار أدباء العراق ناھیك عن أدبا
داقات     ات وص ام عالق حتمًا لھذه الجریدة بالفضل األول في األخذ بأیدیھم إلي عالم النشر، وكان الراحل سامي الجلبي قد أق

افي وتنویع نشاطاتِھ ووضع            ي إثراء المشھد الثق ًا عل ُھ حرَص دائم ي  (مع جمیع أدباء الموصل وفنانیھا وریاضییھا ألن فت
ي خد) العراق  ي   ف دة إل ت الجری داع الموصلي وتحول ة اإلب ى (م ي ) دار الفت ا إل ت مكاتبھ ة (وتحول دوة ثقافی ة) ن د . دائم وق

تط شرعة      ) دار الفتى(أصدرت  د اخ ي ق العدید من الكتب والمطبوعات الثقافیة في شتي فروع المعرفة، وكان سامي ألجلب
م  ف) ندوة ثقافیة سنویة(جمیلة في ذات السیاق حیث اعتاد إقامة  دوة  (ي بیتِھ أو في بیت الدكتور إبراھیم خلیل العالف باس ن

نویة    ى العراق الس ثًال          ) فت ا م ة، منھ ة والنقدی ات الفكری ون محاور الجلس ة لتك وعات الحی ار الموض ي اختی د حرص عل وق
ة ( ة االلكترونی ن الثقاف ي زم ة ف تقبل الصحافة الورقی ذلك ) مس دمن (وك راث ھل تخ اریخ والت ة الت ادة كتاب قساوة (و) ا؟؟إع

ا   (وأیضًا !!) وانھزامیة األدباء الشباب.. المرحلة اق تطورھ ي      ) واقع الصحافة الموصلیة وآف ًا إل ِھ دائم ي افتتاحیات وأشار ف
  :نقطتین أساسیتین ھما

  .حاجة الموصل إلي مؤسسة صحفیة مختلط .1
  .صةلسنة تحددھا الجھات المخت) الموصل عاصمة للثقافة العربیة(اعتبار  الىالدعوة  .2

ًا            ي عموم افي العراق الراھن الثق ل ب ري تتص وعات أخ ن موض ًال ع دة، فض نویة للجری دوات الس اوین الن ض عن ك بع تل
أریخھم          . والموصلي بخاصة   ة من المعروفین بت ة واألكادیمی ات الثقافی ن القام د م دوات یشمل العدی ك الن ان حضور تل وك

ر إبراھیم خلیل العالف واألستاذ الدكتور عماد الدین خلیل واألستاذ وإسھاماتھم في میادین االختصاص أمثال األستاذ الدكتو
الدكتور ھاشم المالح واألستاذ الدكتور جزیل عبد الجبار الجومرد والدكتور وائل النحاس ومن مثقفي المدینة السادة موفق 

درزي وصمیم سامي الجلبي السبعاوي وعبد الجبار محمد جرجیس وعبد الوھاب النعیمي وسعد الدین خضر ویسار محمد ال
باب             !! ومعذرة لمن نسیت.. وغیرھم ون األس ة ك ا نشك في حقیق ي أنن یر إل ذه الموضوعة الموجزة أود أن أش ام ھ وفي خت

و      ) الفنیة(و) المالیة( ي ھ بب الحقیق ا نري أن الس ل أحمد سامي      ) الفراغ (تقف وراء احتجاب الجریدة، إنن ذي تركُھ رحی ال
  !!واهللا أعلم.. لذي لم یستطع من بقي في الجریدة من تجاوزِهذلك الفراغ ا.. ألجلبي
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 والمناھج األدبیة.. في المنھج
  بتول البستاني. د
ان             نھج ك ك الم یش، إال أن ذل ى الع ي تساعده عل ى الت ة المثل ى الطریق اكتشف اإلنسان المنھج مبكرًا في حیاتھ للوصول إل
  .سیطًا وفردیًا ثم تطور بتطور اإلنسان والمجتمعات، حتى صار ضرورة في جوانب الحیاة كلھاب

  وبما أنَّ المنھج ظل مرافقا للعلوم كافة، كان البد لفھم األدب وتفسیره من نظام یسیر علیھ، وھذا النظام بحاجة إلى تصور 
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وان استیعاب العمل األدبي . عبر حیاتھا وصراعاتھا الطویلة منھجي مستمد من فلسفات واتجاھات فكریة عرفتھا اإلنسانیة

  ).]1[..(وفھمھ یحتاجان بالضرورة إلى مناھج تتجاوز المستوى اللغوي البحت
البحث : وھي عند أفالطون. األسلوب أو التنظیم ویقصد بكلمة منھج في لغتنا العربیة واللغات األجنبیة األخرى، الطریقة أو

  ).]2[(أو النظر أو المعرفة، واستعملھا أرسطو بوصفھا بحثًا، وسمى منھجھ باسم المنطق
ل وقف   ن      وقد وضع العلماء المسلمون أسس المنھج، ولم یدرسوا منطق أرسطو حسب، ب نھم م ة، فم وا تجاھھ مواقف متباین

وھناك من رفضھ رفضًا . حاول التوفیق بینھ وبین غیره من العناصر، ومنھم من رفض الكثیر منھ وأضاف أبحاثًا خاصة بھ
ویعد المسلمون أول من تنبھ إلى جوھر المنھج التجریبي، ). ]3[(قاطعًا وعمد إلى إقامة منطق جدید، وھم المتكلمون األوائل

  .واتخذوه أساسًا لبناء حیاتھم
مولینا ونونیث، : ووجدت محاوالت العلماء الغربیین في التعرف على المنھج منذ بدایة عصر النھضة األوربیة عند كل من

  ...وزبرلھ، واوستاش دي سان بول
ى أربعة أقسام          أما ما قام بھ راموس في ذلك الع م المنطق عل ك المجال إذ قس ي ذل ة واضحة ف التصور،  : صر فیعد محاول

ي           اف، بل عن ى نحو ك م یعن بالمالحظة والتجربة عل والحكم، والبرھان، والمنھج، إال انھ لم یجدد منھجًا دقیقًا للعلوم، ول
ج خطوات جادة نحو تكوین المنھج العلمي بعد وفي القرن السابع عشر خطا التفكیر بالمنھ. بالمنھج الخاص بالبالغة واألدب

اء             ك العلم رز أولئ ة، واب تقراء الكامل والمالحظة والتجرب ة العرب باالس ى عنای ون  (اطالع علماء الغرب عل ) روجر بیك
یس بیكون  (الفیلسوف اإلنكلیزي الذي نقد منطق أرسطو ودعا إلى استخدام التجربة، و  نھج     ) فرانس د الم ا صاغ قواع حینم

ھ   ) دیكارت(، و )االورغانون الجدید(ریبي بوضوح في كتابھ التج في محاولتھ اكتشاف المنھج، والبحث عن الحقیقة، بكتاب
ال    (، و )مقال في المنھج( ور روی ن           ) أصحاب منطق ب م الرابع م وه القس دًا واضحًا وجعل نھج تحدی د الم وا بتحدی ذین عن ال

األفكار العدیدة، أما من اجل الكشف عن الحقیقة، حین نكون بھا جاھلین،  انھ فن التنظیم الصحیح لسلسلة من: منطقھم فقالوا
وھو یعني الوسیلة المؤدیة إلى الھدف المطلوب، والتي یتبعھا . أو من أجل البرھنة علیھا لآلخرین، حین نكون بھا عارفین

من على سیر العقل وتحدد عملیاتھ حتى الباحث في دراستھ للمشكلة كشفًا عن الحقیقة بوساطة طائفة من القواعد العامة، تھی
ة  ة معلوم ى نتیج اھج البحث  .. یصل إل م من و عل ذه الطرق ھ ي ھ ث ف ذي یبح م ال نھج  . وان العل ي الم م ف ذا العل ویبحث ھ

نھج      ة، والم وم الطبیعی ي العل ث ف ذي یبح ي ال نھج التجریب ي الم یة، وف وم الریاض نھج العل ى م ق عل ذي أطل تداللي ال االس
نھج     االستردادي أو  ار، والم ھ من آث التاریخي الخاص بالعلوم التاریخیة واإلنسانیة، وفیھ نقوم باسترجاع الماضي وما ترك

  ).]4[(الجدلي المستخدم في التناظر والتحاور في المناقشات العلمیة
فھو الطریقة التي یسیر علیھا الدارس لیصل إلى الحقیقة في موضوع  –ینا في دراستنا وھو ما یعن –أما منھج البحث األدبي 

  ).]5[(من موضوعات األدب أو قضایاه، مقاًال أو بحثًا أو رسالة علمیة
ان       : بیة والنقدیة القدیمة مثل وقد اتبع األدباء والنقاد العرب المنھج في الكتب األد ات فحول الشعراء البن سالم، والبی طبق

كما وجدنا المنھج في كتب .. البن قتیبة.. للجاحظ، والشعر والشعراء، وعیون األخبار، وأدب الكاتب... والتبیین، والحیوان
  .التاریخ والحدیث والفقھ والتفسیر والسیرة

  :كثیرة عّرفتنا بالمناھج األدبیة من خالل التنظیر والتطبیق، منھاأما بالنسبة للعصر الحدیث فقد ظھرت كتب 
  .)]6[(شكري فیصل –مناھج الدراسة األدبیة في األدب العربي عرض، ونقد، واقتراح 

ات     كل نظری ى ش اھج عل ف المن یة، : ھي : درس المؤل ة المدرس ة      النظری نس، ونظری ة الج ة، ونظری ون األدبی ة الفن ونظری
ى  .. الثقافات ونظریة المذاھب األدبیة، والنظریة اإلقلیمیة وانتھى إلى وجوب اتباع منھج جدید في الدراسة األدبیة یقوم عل

  .)]7[(وتضامنھا تعاونًا مثمرًا وتضامنًا منتجًا" تعاون المناھج 
  .ونأخذ على المؤلف استخدامھ لھذه النظریات التي یمكننا أن ندرجھا تحت منھج واحد، ھو المنھج التاریخي

وقد خصص الفصل الثاني من ھذا الكتاب لدراسة . البحث األدبي طبیعتھ، مناھجھ، أصولھ، مصادره للدكتور شوقي ضیف
  ).]8[(لھا دراسة سریعة المناھج األدبیة، وكانت دراستھ

  :درس المؤلف فیھ ثالثة مناھج ھي): ]9[(في تاریخ األدب، مفاھیم ومناھج، حسین الواد
  .یم إلى عصورمنھج التقس                  .1
  .منھج التقسیم إلى أغراض                  .2
  .منھج التقسیم إلى مدارس                  .3

  ).]10[(وھم مجموعة مقاالت نشرت في الصحف عن المناھج األدبیة: في مناھج الدراسات األدبیة، حسین الواد
ن    : السید تقي الدین. د: دراسة عملّیة –أصول البحث األدبي ومناھجھ، البحث في مصادر التاریخ الدیني  اب م یتكون الكت

نھج     ى الم ة إل ر نظرة عام ى النظ امن إل ذ الفصل الث د من ل عم اھج، ب م یخصصھ لدراسة المن ف ل ول، والمؤل رة فص عش
ة    تاریخ (وأنواعھ، وفي الفصل التاسع تكّلم على  اھج واألصول الفنی ین المن ، وعرض فیھ عرضًا سریعًا     )األدب العربي ب

اب د  ي كت دناھا ف ي وج ات الت ل. النظری ر درس . شكري فیص ل العاش ي الفص ي (وف ث األدب ي البح نھج ف ، ورأى ان )الم
عواطف واألفكار كما المنھج الذي ینبغي أن ُیتبع في البحث األدبي ھو منھج عقلي عاطفي یقوم على الربط والتألیف بین ال"

  ).]11["(یقوم أیضًا على تحلیل ھذه األفكار وتلك العواطف
ي   : المنھجیة في األدب والعلوم اإلنسانیة، لمجموعة من الباحثین، ھم ادر الفاس عبد اهللا العروي، عبد الفتاح كلیطو، عبد الق

  ).]12[(ي، محمد عابد الجابريالفھر
م         احثین ھ ة واألدب، لمجموعة من الب ي اللغ نھج ف ّتى        : قضایا الم و ش و جمعة األخضر، ب ل، ب د المتوّك اح، أحم د مفت محم

  ).]13[(العطار، الّتھامي الراجي الھاشمي، أحمد الطرابلسي، بنسالم حمیش
  

25  



  
 :المصادر

 .4:70198/  1، ع5مصطفى ماھر، مجلة فصول، مج : لیوزف شتریلكا، ترجمة): مناھج علم األدب(األسلوب األدبي من كتاب . ]1[
  .3/727) نھج(مادة ): ت.د(ابن منظور، دار لسان العرب، بیروت، : لسان العرب المحیط: وینظر. 3: 1977عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكویت، . د: مناھج البحث العلمي. ]2[

  .15-14: 1966، دار المعارف بمصر، 1علي سامي النشار، ط. د: مناھج البحث عند مفكري اإلسالم واكتشاف المنھج العلمي في العالم اإلسالمي. ]3[
  .19-18، 5-3: ث العلميمناھج البح. ]4[
  .24: 1972، مكتبة النھضة، بغداد،2علي جواد الطاھر، ط. د: منھج البحث األدبي. ]5[
  .1953 مطبعة دار الھنا، مصر،. ]6[
  .223: مناھج الدراسة األدبیة في األدب العربي. ]7[
  .145-79: 1976، دار المعارف بمصر، 2ط. ]8[
  .1980صدر في تونس عام . ]9[
  .1985/ 2وھو من منشورات الجامعة، الدار البیضاء، ط. ]10[
  .181-.18: أصول البحث األدبي ومناھجھ. ]11[
  .1986، دار تو بقال للنشر، الدار البیضاء، سلسلة معالم، 1ط. ]12[
 ـ تصدر عن دار السیاب ـ لندن مجلة حروف : المصدر                           .1987شر، الدار البیضاء، سلسلة معالم، ، دار تو بقال للن1ط. ]13[

 
  

 .. تراث بغدادي أصیل...أبو سیفین.. سیرة ذاتیة لمحلة وسط بغداد 
  ایھم الربیعي

اریخ امتازت بقدمھا اما سكانھا فھ بغداد أبو سیفین منطقة تقع في قلب العاصمة ق   م من قومیات وطوائف متعددة لھا ت عری
والتقینا بعدد من ابناء المنطقة، یقول الحاج » وغیرھا عكد المجادیة -طاطران «تجولنا في ازقتھا . من معالم بغداد القدیمة

ان » سنة250«یعود تاریخ ھذه المنطقة الى اكثر من «) عاما 80ناصر البلداوي ( د    وبحسب معلوماتي ب ك رجل ی عى ھنال
بكسر الیاء حیث أصبح اسم المنقطة ) السیف(تلك الفترة بـ یمتلك خانین لجمع الحنطة حیث كان یسمى الخان في» ابراھیم«

الناس الیھا في بدایة األمر بسبب  وأضاف بان المنطقة تعد من أقدم األحیاء البغدادیة وقد نزح)ابو سیفین(بـ ومنذ ذلك الحین
 ... «منھا، وأبناء ھذه المنطقة ھم خلیط من جمیع القومیات والطوائف اق التجاریةقرب المعابد والمزارات واألسو

ي  –الكوالت  «وتحاذیھا محالت » شبل ابو«ومحلة » ابو دودو«وقد أشار أیضا بان حدود ھذه المنطقة تمتد مابین محلة  بن
ي  یوجد ھنالك في ال(األثریة فیھا تحدث قائال وعن ابرز المعالم» سعید وفرج اهللا ة أب یفین   منطقة مزار دیني یقع بین محل س

د          ومحلة أبي دودو ویعود ھذا المزار حسب ما اعرفھ الى احد صحابة األمام ى وجود المعاب ي طالب إضافة ال ن اب ي ب عل
یم والتراث القد الوقت الراھن عبارة عن خرائب نتیجة عدم االھتمام بھا من المعنیین باآلثار الیھودیة فیھا والتي أصبحت في

المنطقة تعد مكانا للطبقة : (السائدة في المنطقة تحدث قائًال وعلى اثر ذلك االھمال سكنھا من لم توفر مأوى لھم وعن المھن
اصحاب الكسب الحر بسبب    فیھا العمال والعتالین واصحاب الورش الصغیرة والنجارین إضافة الى وجود الكادحة فیوجد

» 1933موالید «اما المواطن خماس عبود عبیدة ) الشورجة(التجاریة  والمناطق) مرالشیخ ع(قربھا من المناطق الصناعیة 
ألتھ د س ائال  فق دث ق ة فتح ھدتھا المنطق ي ش داث الت رز اإلح رة ( عن اب الل فت ة خ ھدت المنطق ف  ش ات ومنتص األربعینی

ن  د م ت العدی ا انطلق رة فمنھ داثا كثی ینیات اح ة الم  الخمس د االنظم یرات ض اھرات والمس ب المظ ة والن اغل ة الرجعی لكی
و      المتظاھرین ھم ة انقالبی ة والحری داء الدیمقراطی د  1963من الیسار وھذا ما اغاظ اع اء ھذه       واأفب ة شرسة ضد ابن بحمل

ر       المنطقة فاعدم الكثیر من خیرة شباب الحي وزج ات التھجی اآلخرین بالمعتقالت واغلبھم استشھدوا بالتعذیب وعن عملی
ك    بان اول عملیة تھجیر حدثت في منطقة ابو سیفین: قة تحدث قائالھذه المنط ضد ساكني كانت ضد الیھود العراقیین وذل

ة    على ید ازالم 1951-1948في فترة مابین عام  ي المنطق النظام الملكي ھجروا بعد سلب ونھب ممتلكاتھم وایضا جرى ف
یلة معروف عن     بان تلك العوائل اخواننا الكرد العراقیین بتھمة التبعیة وقد اكد السید خماس تھجیر الكردیة العراقیة األص

المنطقة والتي  توجد اقدم مقھى في: للنظام البائد وعن ابرز مقاھي المنطقة قال أخالقھا الرفیعة وحسن سمعتھا ومعارضتھا
ا  ي حینھ دعى ف ازي«ت ى غ ا » مقھ یفین وایض ي س ة أب ي راس منطق ع ف احبھا  یق ى اخرى ص د مقھ ود(توج لمان محم  س

 كانت تقع على شارع الشیخ عمر مقابل علوة الخضار لصاحبھا  » سینما االندلس» وھنالك سینما صیفیة تدعى) الشبالوي
مركز توفیق یقع على جھة الشیخ عمر  وھنالك) شایع(وھنالك مقھى الحد األشخاص الیھود تعرف بمقھى ) طھ الشبالوي)

 تابع الى بیت زنكنة واشار ایضا» الدبس والراشي«عمل كبیر لتصنیع ویوجد م في فترة األربعینیات نھایة سوق أبي سیفین
ة   » )الچركچي سلمان(سلمان الربیعي « الى وجود اقدم فرن لتصنیع الكعك والحلویات لصاحبھ  یات المعروف ومن الشخص

ة  ) الیھودیة(انذاك  یم   (التجار فھم    التي كانت تمثل طبق ا المواطن   ) خضروي، شمعون، ھی د  ) لمحمداوي اسماعیل ا (ام فق
نھم     تحدث ة م ي المنطق ون    (عن ابرز الشخصیات السیاسیة ف اص والكاتب والسیاسي حن د  الق ال شاكر،    ) مجی ق كم والرفی

الحسین زبون، طھ یوسف جبار رسن، فاضل القصاب، حسام الطائي  فاضل أبي مناضل، خماس عبود، شایع الحداد، عبد
م   واخرون اما عن د الصا  (ابرز الفنانین فھ د االمیر،       عب ین عب دراجي، حس ار ال د الجب یم     حب شراد، عب ابي، نع قاسم الجن

  .(االعمة، حسین نوشة، عبد الرزاق زمام، خضیر الشبالوي
فیصل (عن ابرز ریاضي المنطقة منھم  فتحدث) ابو سیفین(احد ساكني منطقة ) سعدون اللحیمچي(بعدھا التقیت بالمواطن 

 وكان من اكثر زوار المنطقة من الریاضیین ھم) النداف،حسام داود وغیرھم ن بنشیالة ،فیصل صالح، صبیح رسن، عدنا
  واضاف ایضا بانھ كان یوجد منتخب كروي یحمل الشھید بشار رشید وایاد بن شقیقة الزعیم الراحل الشھید عبد الكریم قاسم
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رن خالل فتر) داود ابو زینب(علیھ شخص یدعى  اسم منتخب أبي سیفین وكان المشرف  ة الخمسینیات والستینیات من الق

 .المنصرم
 جریدة المؤتمر: المصدر 

  
 أھو كسل ذھني ام صعوبات اقتصادیة ؟.. عزوف الناس عن القراءة 

ل التراث     فالقراءة وسیلة. واإلطالع أھمیة كبیرة في حیاة اإلنسان وفي تقدم المجتمع للقراءة جیدة ومھمة لتنمیة الثقافة ونق
افي   الكلمة المكتوبة تقوم مقام الكلمة المنطوقة، وتؤدي إلى مزید من التواصل  كما أن. إلى جیل آخرالمكتوب من جیل  الثق

: ( ویؤكد دیننا اإلسالمي الحنیف على أھمیة القراءة، ویدعو إلیھا كما في قولھ تعالى.في المجتمع، وبین المجتمعات المختلفة
ى   ستطیع اإلنسان أن یتخطى بفكره حاجز الزمان والمكان، مماطریق القراءة ی وعن.)اقرأ باسم ربك الذي خلق  یساعد عل

ى التكیف مع المجتمع في مختلف المجاالت          اتساع أفقھ وثقافتھ، وارتقاء فكره، وبناء شخصیتھ، مما یجعلھ أكثر درة عل ق
تعاني من انحسار واضح،  خاصة  لكن القراءة في مجتمعاتنا العربیة عامة والعراق.والثقافیة والمھنیة االجتماعیة والعلمیة

نحو القراءة یضعف وازداد اقبال الناس  سمة ھذا العصر بدأ االتجاه  ومع التطور التكنولوجي والتقدم والسرعة التي اصبحت
ي تربط      االجھزة الحدیثة المرئیة والمسموعة  على ناعیة الت ار الص ى اقصاھا       وبظھور االقم ى االرض ال ن ادن الشعوب م

 جھاز صغیر القراءة عند العدید من الناس بظھور الكمبیوتر الحافظ للكتب وھو  وتدنت اھمیة  .قبال على القراءةاال انخفض 
ائق معدودة    یبرمج بعض الكتب فیقوم بحفظ المعلومات التي تحویھا كاملة بحیث یستطیع ویرى  .الفرد قراءة الكتاب في دق

مجتمعاتنا  تنفرد بھا ان ظاھرة العزوف عن القراءة لیست ظاھرة خاصة  محافظة ذي قار في  المثقفون والمفكرون واالدباء
ھوءالء ان التقدم التكنولوجي في وسائل االعالم لیس ھو  ویرى.العربیة فقط وانما ھي سمة تسود دول وشعوب العالم اجمع

ي    د ف بب الوحی ى راسھا الم             الس أتي عل ة ی بابا اخرى التقل اھمی اك اس ل ان ھن اھرة ب ك الظ ات   شاكل تل یة   واالزم السیاس
ھوالء ابتعاد الشباب  وعزا.تشتعل في الدول بین الحین واالخر واالقتصادیة التي تحیط بالناس باالضافة الى الحروب التي

ة    عن القراءة دخول الوسائل التكنولوجیة الحدیثة فھذه االجھزة تحمل المعرفة وعدم المعرفة في آن واحد وذلك حسب رغب
ا      مدى و الفرد نفسھ د الحصول علیھ ي یری ة الت ت او     ومن   استفادتھ منھا وتطویعھا لخدمة المعرف بكة االنترن د ان ش الموءك

ا           یوفرانھ من الكتاب االلكتروني وعلى الرغم مما  ا لیس ات المركزة فانھم داول المعلوم ة في مجال ت ا عظیم قدرات ومزای
التثقیفیة والتعلیمیة وفي الحفاظ على نشر   اریة الكتاب في اداء رسالتھذات االفضلیة لدى القراء وھو ما یؤكد استمر الوسیلة 

ھناك مقولة قدیمة شائعة كنا قد تعلمنا منھا في بدایة مشوارنا الثقافي واالدبي تقول .مقبلة كثیرة  الفكر والثقافة واالدب لعقود
م .. واللبنانیون یطبعون والعراقییون یقراون    السوریون یولفون – تبیان      ال  نع ى اس اج ال ي العراق التحت ة ف ت   ثقاف   فكان

ا       ي مابینن افس ف ابقة انتن ي االعوام الس ى   والتزال زاخرة ومتنوعة والكل تقر وف بوع        عل ي االس ا ف ي نقراھ ب الت دد الكت ع
اغلب الشباب  انكماش والسبیعینة من اجمل الفترات الثقافیة التي مرت على بلدنا لكن نرى االن الواحد وكانت الفترة الستینیة

  العمل الیومي واخرون یرون  ولذاتھ او الوقت لھم بسبب  االنترنیت عن اقتناء أي كتاب السباب عدة منھا انشغالھم بعالم
 المحزن أن غالبیة الشباب في عصرنا ھذا ھجروا القراءة المثمرة ، وقطعوا كل من  لذا نرى ھناك مصاعب اقتصادیة بحتھ

وجود بعض البرامج العلمیة والتثقیفیة بھا إال  ائل اإلعالم على تباین أشكالھا وتعدد أصنافھا ومعصلة بھا ، ومالوا إلى وس
 .ثقافة تبني شخصیتھم الجانب ، وإنما استھواھم جانبھا الترفیھي والترویحي فقط ، فبقي الشباب دون أنھم لم ینظروا إلى ھذا

 " ، وسیأتي یوم تصبح فیھ اللغة العربیة غریبة بین أصحابھا. فقط  وحتى القرآن الكریم ، صار ال یقرأ إال في شھر رمضان
ب المسرحي            "روز میدیا  ل والكات ة مع الممث ان البدای ة وك باب الحقیقی ى االس د  " استطلعت بعض االراء للوصول ال حمی

یلة   إدراك المغزى والھدف من الق     عدم  ھناك أسباب كثیرة صرفت الشباب عن القراءة الھادفة*  ."شاكر ا الوس راءة وأنھ
یلعب دوًرا مھما جًدا في  ولذا فالھدف من القراءة. ( وتنمیة قواھم العقلیة وتلبیة حاجاتھم النفسیة  المثلى لتغذیة میول الشباب

 من القراءة أنھا وسیلة من وسائل تعلم ھذا الدین وخدمتھ والدعوة إلى اهللا وحسبك . ( مستوى الفھم ومستوى الحفظ والتذكیر
ث           عز  یر القرآن الكریم واألحادی رأ تفاس ا تق یرة ، فعن طریقھ ى بص ا ،   وجل عل ان  الشریفة وغیرھ وسائل اإلعالم    طغی

والفیدیو والقنوات الفضائیة ، مضیعین الساعات الطویلة في  فصرت تبصر طوائف من الشباب عاكفین أمام شاشات التلفاز
عدم غرس ھذه العادة القرائیة   ان " "تحسین عبد الواحد"التربوي  ویرى المشرف*. والبرامج والمسلسالت متابعة األفالم

القراءة وغرس ھوایتھا في نفوس  فالبیت والمدرسة لم یتعاونا على خلق المیل إلى( نفوس الشباب منذ الصغر  في  الثقافیة
 ة ینبغي غرسھا من الصغر  تأصلت فیھم ونمت عندھم وھي مثل كل عادة حمید الطلبة ، فالقراءة عادة ھوایة إذا مارسوھا

د یشجع    ( توجیھ المدرسین للطالب نحو القراءة     قلة  فضال عن) بالتكرار   ورعایتھا من البدایة ومحاسنھا درس الجی فالم
والحائطیة والمدرسیة لما قرأه  استخدام مختلف النشاطات الصفیة وغیر الصفیة من الكتابة في المجاالت الصفیة طلبتھ على

ا المخرج المسرح     *.ه من أخبار وطرف وقصص قصیرةالناشئة ولخصو ار حسون  " ام ي      " عم باب الت م األس ن اھ لعل م
ذلك الزخم الھائل من المؤلفات التي غزت المكتبات ومألت أرففھا ، وكان ھم أصحابھا الكسب   ھجر الشباب قراءة الكتب

العلم ؟  قرأ ؟ وما یختار ؟ وما درجة ھذا الكاتب منوأصبح الشباب یقف محتاًرا ماذا ی ،  المادي ، فاختلط الصحیح بالردى
ر       ب اخ ن كات رقة م ھ ام س ار مؤلف ات أفك ن بن اب م ذا الكت ل ھ ول* . ؟  وھ رجم    ویق ب والمت اص واالدی د "الق احم

ي        عندما"الباقري بب االقتصادي ف بابھا واضع الس وع اس ك لتن ب     اتحدث عن ھذه المشكلة اتالم وذل عمق المشكلة الن اغل
القراءة      یسعون على لقمة عیشھم في اعمالھم الحرة او الناس دیھم ب القراءة او الوقت ل الحكومیة مما یجعلھم غیر راغبین ب

  المحلیة الحالیة التشجع الناس  القراءة غیر مجدیة قیاسا الى كسب عیشھم ھذا من جھة ومن جھة اخرى ان السلطة وتعتبر
   تھویھم فضال عن ان بعض القادة السیاسین في المحافظة ھم من قلیل الثقافةتس عن قراءة الكتب ولم تقدم لھم الكتب التي

   " امیر دوشي" القاص واالدیب   فیما اعتبر*. القراءة مما جعلھم الیشجعون الناس على اكبیر اوالیعیرون للثقافة اھتمام
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ي   ا الوضع السیاسي الذي یعیشة البلد وضع غیر مستقر ومرحلة تحول من نظام" ان لى نظام وھناك ارباك ونقطة تحول ف

ین      ذي یعیشھا السیاس ة ال ات الحالی ب            العالق ى الجان ني ویبق ل المض ي السعي نحو العم ى شرائح المجتمع ف ایوثر عل  مم
  قال"عبد شنان " للشاعر واالدیب *. القراءة االقتصادي موثر جدا لذا ینشغل الشباب في التفكیر في الكسب المادي تاركین

  متنوعة من سیاسیة  ف الشباب عن القراءة بسبب عدم تنوع الكتب فكانت المكتبات في فترة السبیعنات كتبعزو" ان
ى                  اع عل ذي یب اب ال ى الكت ة او حت ي المكتب اب ف د فضى عن غالء الكت ب ذو نمط واح ة االن الكت ة ودینی واقتصادیة وفنی

ان سعر    ان الشاب عاطل عن العمل ھو یحب  اضف الى سبب رئیسي  االرصفة القراءة لكن غالء الكتب یجعلھ نافرا لھ ف
ك   الروایة البسیطة بثمانیة عشر الف دینار فھل یعقل ى   یترك عائلتھ باحتیاجاتھم ومعیشتھم ویشتري كتب الیمكن ذل  فمت

میة واالن النشر والطباعة اغلبھا كانت حكو ماتوفرت لھ الوظیفھ یذھب لشراء الكتب ویعود سبب غالء االسعار الى ان دور
ان      ة غیر مدعومة والننكر ب ن            اھلی اء   الفضائیات واالنترنیت زاحم قراءة الكتب من قبل اغلب شرائح المجتمع م االدب

رحمن   "المدرسة    وتضیف ."والمثقفین رغم علمھم بان الكتاب افضل وسیلة د ال د "سھیلة عب باب عن القراءة      وق د الش یبتع
ة           ة الكتبنظًرا لما القاه من عناء ومشقھ في قراء ي بدای ا ، ف ب وعدم فھمھ إن االرتطام بصعوبة الكت ا ف المدرسیة وغیرھ

بالقراءة كتب تغرس فیھ حب القراءة    یولد كرھا للقراءة عند البعض ، واألفضل أن یختار الطالب في مستھل عھده الطلب
الذي كنت أتمناه، ولكن  رورًا بلقائھاالى زیارة المكتبة المركزیة في المحافظة و دلفت إلى مقرھا مس وعمدت والشوق إلیھا

ة        سرعان ما توارى ھذا االندفاع حینما رأیت تلك الحالة ات االترب ا وطبق ة في رفوفھ دتھا معزول كبیرة    التي تعیشھا، وج
ا   م   وتركت اثرا على عناوینھا و بعض كتبھ ة وتلتحف            ل د األترب ا الحزن واألسى، تتوس ان، یكسو وجوھھ د إنس تلمسھا ی

طرحت ظاھرة عزوف      "روز میدیا ".مھجورة تحلم بمن یزورھا، تلكم ھي مكتباتنا التي القراء یحبذون ارتیادھا الغبار،
ة  دي    "القراء عن ارتیاد المكتبات وسبل العالج على مسوول المكتب د العبی د الواح ب    "عب وع الكت ا فقیرة بتن ا    مكتبتن واغلبھ

  قبل سقوط النظام االن وضعھا تغیر واصبحت تشكوا لقراءھا  تبة عامرةفقد كانت المك  مبعثرة ولم تصلنا اخر المطبوعات
اریھم     ا العداد بحوثھم وتق ومھم           واغلب روادنا من طلبة الدراسات العلی اد عل باب یقراون لغرض ازدی ا ش ا یاتین ادرا م ن

ب      ایام  وتنشط مكتبتنا  المعرفیة ة بس ن الطلب اء  االمتحانات فقد یتھافت علینا اعداد كبیرة م وفر الكھرب واجواء مریحة    ب ت
عن القراء انا اشدد على دراسة ھذه الحالة الخطرة  وھدوء مطبق ونطالب بالمزید من تنوع الكتب ودراسة اسباب العزوف

لیحدد " حسن خلف " الباحث االجتماعي  التقینا* القراءة المتواصلة وترك المعرفة من خالل االنترنیت فالشباب بحاجة الى
د      األسباب  معرفة"قال ان  . لجات لھذه الظاھرةلنا المعا ي ق ول الت التي وقفت حائًال من الشباب والقراءة نورد بعض الحل

ة     تكون ناجحة اإدراك ومعرف ي ذواتھم منھ ع       لترسیخ مبدأ القراءة في نفوس الفتیة وغرسھ ف ا في رف راءة وثمرتھ د الق فوائ
د       وحث .سائل االعالمو المستوى الثقافي عند الشخصمن خالل التعمیم في رآن الكریم وحفظھ ورص األبناء على قراءة الق

في كل محافظة  الثقافي  البیت . عندھم میسرة ، فیجمعون بین خیري الدنیا واآلخرة بإذن اهللا الجوائز لذلك ، فتصبح القراءة
كتاب صدیق ال یمل ، ورفیق یؤنس التصفح والمطالعة ، فال تذوق القراءة واإلستمتاع بھا حال -یجب ان یوخذ دورة في بیان

القارئ والثناء علیھ لیسلكوا مسلكھ  ھذه العادة عند األطفال منذ الصغر ، فیربون على حبھا بتوقیر اإلنسان وغرس . ویسلي
ا       ، ویكون ذلك أیًضا بجلب القصص المصورة ب ومطالعتھ ل الكت ى حم ودوا عل ابع   التشویقیة لیتع ف  -وت اء  .- خل  اإلعتن

ة     -مع االھتمام بالمضمون  - مدرسة وتزویدھا بالكتب المتنوعة الجذابة ذات األغلفة المتمیزةبمكتبة ال ي المرحل وخاصة ف
 مركز المحافظة الصور والمناظر الجمیلةوعلى الحكومة المحلیة االھتمام بالمكتبة المركزیة في اإلبتدائیة إذ یمیل الطفل إلى

ومتابعة ما یصدر من الكتب والحكم  .االولى لتعود الطالب على القراءة في المستقبل والمكتبة المدرسیة تعتبر النواة  وجیھ .
م      ومھما . علیھ وإثراء الساحة بالنقد الھادف البناء الذي یبعد الضعاف عن تسلق ذرى التألیف ددت وسائل اكتساب العل تع

 ومع كثرة ھذه الینابیع. أو مسموعة أو مرئیة الوسائل إما أن تكون مقروءة  والمعرفة ، وتنوعت في العصر الحدیث ، وھذه
وسیلتھا ، والسرعة فیھا واالنطالق والتحریر في  نظًرا لما تمتاز بھ من یسر( واختالفھا تبقى القراءة ھي الركن األساسي 

یاة الدنیا ھو وصدیق في ھذه الح  ویبقى خیر جلیس ( مع عدم التقید بزمان معین أو مكان محدد مجاالتھا وألوانھا ومیلوھا ،
ة     الذي یحفظ الصحبة ویمتع صاحبھ ویمده بالزاد، الفكري والثقافي) الكتاب( درا ومكان وھو الذي یرفع من شأن صاحبھ ق

  وعلوا
 ع روز میدیا اإلخباريموق: المصدر 

 
 أھدافھا في تطویر العملیة التربویة والثقافیة....أھمیتھا  المكتبة المدرسیة

 : مقدمة
بط ور ا ارت ة  ظھ ور الملكی ة بالقص ى ملحق ارات األول وء الحض اریخ مع نش ي الت ات ف الت  لمكتب ظ المراس د لحف والمعاب

مكتبة ایبال التي حوت  -علیھا الكھان والوزراء یذكر التاریخ أھمھا  والسجالت یدیرھا ویشرف, والمعامالت , والمعاھدات 
 .محتویاتھا ألواح تعلیمیة واللغات المحلیة منستة عشر ألفًا من الرقم المكتوبة بالخط المسماري  أكثر من

  أشھر المكتبات
  من حب للمعرفة والعلوم " \بانیبعل  أشور" \في عاصمة الدولة األشوریة أھم مكتبة بسبب ما عرف عن : نینوى  مكتبةـ 

  جدیة فھارس منوعة ورتبت حسب موضوعاتھا أو حسب األحرف األب ضمت حوالي ثالثین ألف لوح فخاري نظمت حسب
  ملحمة " \المالحم مثل  النواحي اإلداریة والقضائیة وحولیات تاریخیة وطبیة وفلكیة وتنجیم وقصص ضمت كتبًا حول

  . وقصة الطوفان وملحمة جلماجش" \الخلیقة 
  م  .ق  330بناھا االسكندر المقدوني عام  التي" مكتبة اإلسكندریة " اشتھر منھا , عرف الیونان والرومان المكتباتـ 

 ... مركزًا لألبحاث والترجمة والتألیف سبعمائة ألف كتاب وكانت نحوحوت 
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افي   العرب المكتبات قبل اإلسالم بسبب أوضاعھم االجتماعیة البسیطة وعدم تسجیل لم یعرف: المكتبة العربیة  تراثھم الثق

الم    ور اإلس ة ظھ ي مرحل اجھم الفكري وف ة نت دایات, وكتاب ى الع وب اره حت ًا   انتش ادرًا وغالی ورق ن ان ال وي ك ر األم ص
تذكر في ذلك العصر ھي  فلم یقدر على اقتناء الكتب سوى الخلفاء واألمراء والمكتبة الوحیدة التي . واستنساخ الكتب مكلفًا

ألیف        ومع بدایة العصر. مكتبة األمیر خالد بن یزید وم و األداب والت تى مجاالت العل العباسي وظھور نھضة واسعة في ش
 : الثالثة فظھرت وانتشرت المكتبات بأنواعھا, وصلت ذروتھا في عھد الرشید والمأمون  , والترجمة

 . مكتبات ملحقة بالمساجد والمدارس ودور العلم والمشافيـ . قصور الخلفاء و األمراء واألغنیامكتبات ملحقة ب ـ 
 . مكتبات عامة في األسواق ودور البیع والشراءـ 

)  70( في مصر و  )  87( العراق و   مكتبة في)  76( سي عددًا كبیرًا من المكتبات على أنواعھا منھا العصر العبا عرف
م   أو دور) صنعاء  –قرطبة  –القیروان  –القاھرة  –دمشق  –بغداد ( المشھورة  في األندلس وھي أما ملحقة بالجوامع العل

ا ) لس األند –القاھرة  –الموصل  –البصرة  –بغداد ( والحكمة في  ین         ألم تة وثالث تھرت بغداد بس د اش ة فق ات العام المكتب
اً     یم   مكتبة شكلت مركزًا ھام ة    , للتعل ة  , ونسخ الكتب   , والبحث ونشر الثقاف د  , والترجم ب    وبیع , والتجلی , وشراء الكت

وتذھیبھا وأصبحت عمل بعضھم في عملیة زخرفة المصاحف  كما. واإلعارة وبیع أدوات الكتابة والورق واألقالم والحبر 
ا    والفالسفة ملتقى لألدباء العلماء ارون فیھ توى       . یتدارسون ویتب ر عن المس ة متقدمة تعب ات حال الحضاري   فشكلت المكتب

المكتشفات العلمیة وانتشار العلوم وحركة التألیف والترجمة  ونظرًا لتطور. والتطور الثقافي والعلمي واألدبي في المجتمع
في العصر الحدیث  انتشرت المكتبات) كتب  –نشرات  –صحف  –مجالت ( المعرفة والمعلومات ووسائل  وتعدد مصادر

) المكتبة الظاھریة بدمشق ( التراثیة والمخطوطات النادرة  بشكل واسع النطاق منھا مكتبات عامة قدیمة تحوي أھم الكتب
ة  ات عام ة   ومكتب ة  ( حدیث ة متكامل ز ثقافی ون مختصون  ) مراك دیرھا موظف ة ی ات للمطالع م قاع ث  تض والدراسة والبح

ا   ة كم ب وأدوات          وصاالت للعرض والبیع واإلعارة الداخلیة والخارجی ع الكت ان لبی ات الخاصة في كل مك انتشرت المكتب
  .والصحف والمجالت وغیره الكتابة والقرطاسیة

  ظھور المكتبات المدرسیة
د وال  ظھرت دارس والمعاھ ة بالم یة الملحق ات المدرس ةالمكتب م العملی دف دع ات بھ ا  جامع ة وتطویرھ ة والثقافی التربوی

تى            وقد ساعدت. ومساعدتھا في تحقیق أھدافھا  ي القرن العشرین في ش رن العشرین ف ي الق ة ف ة الھائل  التطورات العلمی
ي ساعد ھذا عل      المجاالت وتعدد مصادر المعارف والدراسات واألبحاث والنتاج الفكري واألدبي ى إبراز  والفلسفي والتقن

تحیل  . العملیة التعلیمیة الثقافیة في المجتمع  دور وأھمیة المكتبة المدرسیة في دعم تیعاب   خاصة بعد ما أصبح من المس اس
دة    كل ھذه المعارف المعلومات المتغیرة والمستجدة في المنھاج المدرسة ول الطالب      . دفعة واح ى عق ة إل وإیصال المعرف

ا    . ھامن وتبسیطھا وفھمھا واالستفادة ذه المشكالت منھ ام     : واقترحت بعض الدراسات التربویة عدة حلول لھ ادة عدد أی زی
ھ     , الدوام  اج وتكثیف ة المنھ نوات الدراسة أو إطال ذریًا وال           . أو س ار سوى مسكنات ال تحل المشكلة ج ذه األفك م تشكل ھ ل

م     التي. لترویة الحدیثة الموضوع الذي یكمن في تطبیق فعال للطرائق والمفاھیم ا تتطرق إلى جوھر یمكن أن تحرر المعل
بمنھج تربوي شامل وفعال في حصول الطالب على المعلومات  واستبدالھ, والطالب من سیطرة المقرر والكتاب المدرسي 

رر   –الطالب   –المدرس  ) ھذا النھج یعتمد على تضافر جمیع جھود الفعالیات التعلیمیة األساسیة . والمعارف بسھولة المق
دور     ) المكتبة  –المرن  ھ ب ة من خالل وم المكتب ة       تق وفیر مصادر المعرف وي كبیر وت والمراجع والنشرات واألبحاث    , ترب

إلى زیادة اكتساب الطالب من  وإدارة أنشطة مدرسیة تعلیمیة صفیة وال صفیة تھدف. الیومیة المستجدة للطالب  والدراسات
ة الال     ة والثقافی ارف العلمی ارات والمع ى           . زمة المھ د والموجھ للطالب إل ذا اإلطار دور المرش ي ھ ة ف ین المكتب ویلعب أم

   . المصادر المطلوبة وتقدیم النصح واإلرشاد والمساعدة الضروریة
  : أغراض المكتبة التربویة

د ا   ضوء النھج التربوي المعاصر تشكل المكتبة وحدة متكاملة مع المؤسسة التربویة في اج  وسیلة تعلیمیة متطورة ترف لمنھ
تربویة  وقیامھا بأنشطة ثقافیة متنوعة في المجال التعلیمي واالجتماعي وتحقق أھدافًا المدرسي وتؤدي رسالة تربویة محددة

 : كثیرة أھمھا
  الحدیثة في شتى المجاالت والمقررات بسعة ثقافیة أفقیة ورأسیة توفیر المراجع والكتب ومصادر المعلومات ـ  1

 . الطالب وحاجتھم مستویات مناسبة لجمیع
 . تشجیع الطالب على المتابعة والبحث والدراسة لمواكبة التطورات العلمیة والثقافیة في العالمــ  2
ة والوصول       ـ   3 اتھم وحاجاتھم التعلیمی ارفھم واھتمام د مع تقدیم النصح واإلرشاد والخبرات للطالب وتوجیھھم إلى ما یفی

 . إلیھا بسھولة
 . الطالب للقیام ببحوث ودراسات ومشروعات وإرشادھم إلى طرق البحث ووسائلھ ومواضیعھ إثارة الرغبة لدىـ  4
ة المتطورة ووضعھا          ـ5 ة والوسائل التعلیمی واع المصادر الحدیث وفیر جمیع أن الخبرات       ت دھم ب في خدمة الطالب وتزوی

   .) الخ... حاسوب  –مخططات  –خرائط  –صور  –كاسیت  فیدیو –أشرطة ( الالزمة الستخدامھا 
ة     ـ      6 ة المتنوع طة الثقافی ة األنش زة لممارس ات مجھ دیم قاع ة ( تق دوات  –مطالع رات  –ن اظرات –محاض   ).. من
ادة التواصل وتطویر          ـ    7 اون مع األسر بھدف زی تقدیم وتسھیل الخدمات الثقافیة والعلمیة للحي المحیط بالمدرسة والتع

 . العمل التربوي
  عبر إغناء المناھج وتطویرھا , التربویة  في خدمة وتطویر العملیة, ون على أھمیة المكتبة المدرسیة المربون التربوی یتفق

ین بوسائل ومصادر     د المتعلم ة   وتزوی ق       . المعرف ي خل ة المتنوعة تساھم ف ة والنشاطات الثقافی ا أن المطالع ات  كم عالق
  وتحقق للطالب المتعة والفائدة وتزوده بنھج ثقافي  واألھلاجتماعیة جیدة بین الطالب ومعلمیھم وتوثق العالقة مع األسر 

  المستقبل ھذه  توحید السمة الثقافیة للجمیع لتكون مساھمتھم متماثلة في تطویر المجتمع في منظم ومدروس یعمل على
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ًا  یعاني منھا واقع المكتبة المدرسیة  السمات اإلیجابیة للواقع المكتبي المدرسي تقابلھ سمات سلبیة في الوطن العربي عموم

توى األول   : مستویین بینتتوزع  ة      : المس ة واضحة موحدة ومتكامل ة مكتبی اب نظری ة      غی ة ودور الثقاف ة المكتب ین أھمی تب
 . السائد وتطویر المناھج والمقررات والنھج العلمي, عملیة التربیة ورفع سویتھا  في دعم, للمعلم والطالب معًا , المنھجیة 

ة    عدم وجود خطة ثقافیة شاملة ودقیقة توضح: ثاني المستوى ال عمل المكتبة ووظائفھا وأھدافھا وكیفیة مساھمتھا في خدم
إلى عدة عوامل أخرى  باإلضافة. وتصحیح مسارھا, وتقویم نتائجھا , ومراقبة ومتابعة تنفیذ الخطة الثقافیة  أھداف التربیة

ات   اللوائحمركبة ومتداخلة من مجمل ظواھر منھا ما یتعلق ب الداخلیة لعمل المكتبة ومؤھالت إدارة المدرسة وأمناء المكتب
راد المجتمع       والواقع , ادي ألف اعي والوضع الم ذا     , االجتم ائدة كل ھ ة الس ة من عدم       والنظرة الثقافی ى تكریس حال أدي إل

یقوم  یھ النھج التقلیدي في التعلیم الذيیضاف إل. قیام المكتبة بدورھا وظیفتھا  االھتمام واإلھمال للثقافة والمطالعة و وعدم
ر  . وتعطیل عملھا  على التلقیم الحرفي للمقرر والحفظ األلي ساھم في إلغاء دور المكتبة فالنظرة االجتماعیة السطحیة تعتب

ة         القراءة والمطالعة نشاط اة االجتماعی ي الصف والحی ة للنجاح ف دارس عموم   . زائد عن الحاجة الضروریة الالزم ًا والم
رى    طة األخ ا لألنش ا وإمكاناتھ ھ اھتماماتھ ة ( توج ون –ریاض یقى  – فن االت   ...) موس ب والص ا المالع ص لھ وتخص

ة     . ووسائل الدعایة واإلعالن  والمعارض والمھرجانات والحفالت افي وتشجیع المطالع ا النشاط الثق والدراسات   بینما تھم
  . العلمیة واألدبیة

 : دور المقرر والكتاب المدرسي
ة     الكتاب ا التربوی ة أو      المدرسي یعمل بطریقة غیر مباشرة على تعطیل عمل المكتبة ووظیفتھ وفره بأسعار مجانی بب ت بس

 التعلیم بالتلقین وتحفیظ المقرر غیبًا وكتابة الخالصات الدرسیة وإجراء رمزیة واعتماد المدرسین على النھج التقلیدي في
الطالب كلیاً على  بھذا الشكل أدى إلى اعتماد وتقریر النجاح والرسوب, بھم للمقرر االمتحانات لتقویم حفظ الطالب واستیعا

ى .االھتمام بالمطالعة والنشاط الثقافي ومصادر المعلومات األخرى  وعدم, الكتاب المدرسي  توى    فأدى ھذا إل ضعف المس
كما انعكس ھذا على أداء العملیة التربویة . من النجاح  الثقافي للطالب وضألة معلوماتھ وضیق أفقھ وتحقیق مستوى متدني

م   لبیات نظ ن س یة   وزاد م ات المدرس ارج      . االمتحان ن خ ؤال م ان بس ة االمتح ي ورق أ ف ب یفاج رر فالطال  المق
عندھا تحصل االحتجاجات   . األسئلة بطریقة مختلفة  أو بسؤال لم یعطھ المدرس للطالب أو عندما یضع مدرسًا أخر للمادة

ات  دي         الخوف  ویسود  وتحدث األرباك النھج التعلیمي التقلی ن الرسوب ف د الطالب م ذعر عن ي     وال واألسلوب الشخصي ف
على تعطیل وظیفة المكتبة وإھمال المطالعة وكونت نظرة دونیة  التدریس وطریقة التقویم والتعزیز التربوي عملت جمیعھا

 . للثقافة
 : الرسالة التربویة للمكتبة المدرسیة

 .مركز إشعاع علمي وثقافي وحضاري ومنھل معرفي ال ینضب المكتبة المدرسیة
دًا عن الطرق      وتساھم في تفعیل أسالیب. دور الطالب وجھده الخّالق في التحصیل المعرفي  برزت ال بعی التعلم الذاتي الفع

 االبداعیة والبحثیة واھبھموصقل مھاراتھم وإبراز م, بتنمیة وتطویر قدرات المتعلمین العلمیة  التربویة السائدة وتقوم المكتبة
مكتبة واضحة وشاملة وخطة منھجیة دقیقة تعمل على توحید االتجاھات   وقیام المكتبة بمھامھا ووظائفھا من خالل نظریة.

  . الوحدة الفكریة القومیة بین أجزاء الوطن العربي وترسیخ, والثقافیة والعلمیة والبحثیة , التربویة  واألسالیب
  .ثقافي ألفراد المجتمع العربي لیساھم بدوره في الجھد الحضاري العالمي الخالقورفع المستوى ال

  : التنظیم المكتبي
 مكتبة النشاطات الجمعیة المختلفة –مكتبة مادة معینة  –مكتبة صف  –مكتبة مدرسیة : یوجد في المؤسسات التربویة غالبًا 

ا والتنظیم المكتبي الداخلي في المدرسي یسند على محوری. ى        : األول: ن أساسین ھم وم عل ذي یق ة ال داخلي للمكتب النظام ال
دیم           توحید اللوائح والمعاییر الخاصة ة وتق ا التعلیمی ا بوظیفتھ ة وتسھیل قیامھ ي المؤسسة التربوی ة ف دماتھا   بعمل المكتب خ

دریب ألمناء المكتبات وأعضاء ھذا عملیة التأھیل والت ویشمل . المعرفیة بكفاءة عالیة وتخصیص الموارد الّلازمة لتطویرھا
البناء المكتبي الذي  : الثاني. لتحسین أدائھم وتعاونھم في إطار الربط الفعال بین المكتبة والمقرر المدرسي الھیئة التدریسیة

ة       یجب أن یحتل موقعًا مركزیًا في المؤسسة التربویة ة والتعلیمی ة التربوی ین العملی ال ب ؤّمن وی . بحیث یحقق االندماج الفع
ة          سھولة  ى المراجع والمصادر المعرفی ة والحصول عل ى المكتب تفیدین إل ة   وصل المس اء    . المطلوب ق البن ویجب أن یحق

ة      ة والجاذبی ارة و الرغب ة اإلث ب            المدرسي عملی د للكت یم جی ق تنظ تثمارھا األمثل من خالل تحقی ة واس اد المكتب ي ارتی  ف
واختیار األثاث المناسب والمریح . الالزمة  اول بأسماء الكتب والفھارسوتنظیم جد, والمراجع وعرضھا بالشكل المناسب 

 . أجواء ممتعة تجذب الطالب إلى المكتبة واالستفادة منھا وإضفاء لمسات فنیة جمیلة لخلق
 : استثمار المكتبة المدرسیة

  ونیة تتناسب مع المناھج وإلكتر سمعیة وبصریة, ومتطورة , أن تضم المكتبة وسائل تعلیمیة وثقافیة متنوعة  یجب
ة . وحاجاتھم الثقافیة والمعرفیة والتقنیة  والمقررات وتستجیب لرغبات المستفیدین ي    مع إمكانیة المتابعة المرن ة ف والحیوی

ة     رات العلمی ة المتغی ة لمواكب تجدة وحدیث ة مس ادر معرفی أمین مص الم  ت ي الع ة ف  . والثقافی
 الداخلیة والخارجیة للطالب والمدرسین وأفراد المجتمع المحلي المحیط بالمدرسة وتعمل المكتبة على تأمین خدمات اإلعارة

راد      ویمكن. ة الحرة لألف ة المطالع ات  , للمكتبة أن تنوع نشاطاتھا وتسھل عملی ي أوق بة      ف الم المناس , مختلفة وعرض األف
  , والمتعة  تجمع بین الفائدة والتسلیة, ة الثقافیة لتكون نشاطاتھ متكاملة وشامل وإقامة الندوات والمحاضرات واألمسیات

, من النسیج المجتمعي مھم المؤسسة التربویة جزء . وفاعلیة قصوى واستخدام الطرق واألسالیب التقلیدیة والحدیثة بمرونة
كتبة تلعب والبیئة االجتماعیة المحلیة والم یحتم علیھا تعزیز وتوثیق الروابط والصالت والتعاون الفعال بین المدرسة وھذا

 .العالقة من أجل تحقیق أھداف المجتمع العربي في التطور والتقدم دورًا مھمًا في توثیق وتطویر ھذه
  تشبكة االنترنمواقع مختلفة على  : المصدر 
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  !اجعل كالمك ذھبًا ، ال حدیدًا صدئًا 
  أسماء محمد مصطفى

  كاتبة وصحافیة عراقیة
اك   ! لو إّن جھاز التسجیل ، لھ عقل واحساس  ا وھن .. یتنصت على كالم الناس ھن

ل   .. في الحافلة .. في الشارع .. في البیت .. في الحي  ي العم ان ،   .. ف ي أي مك ف
  ..المتنع عن اداء وظیفتھ متبرئًا من الصوت متظاھرًا بالعطل 

َجل الضمیر الكثیر من األصوات الناشزة والكالم غیر المقبول الذي وفي ذاكرة مس
  .تلوكھ أفواه أشخاص یتصرفون بال وعي او مسؤولیة اوأخالق 

ة           وا حقیق ر أن یع ن غی ة ، م الثرثرة والنمیم ھم ب اس یشغلون أنفس الكثیرون من الن
اذا  ..  أنھم یضیعون الوقت بدًال عن استثماره في عمل مفید ، والیسألون أنفسھم لم

ھ     ا لحم نتدخل في شؤون سوانا ؟ ما الذي نستفید منھ بتدخلنا وإساءتنا لآلخر وأكلن
ع أحدًا      ! وھو حي ؟ ة التنف لوكیات تافھ ي س ولماذا نضیع وقت العمل او الدراسة ف

  بل تشغلنا عن تطویر خبراتنا العملیة والعلمیة والحیاتیة؟
بكلمات خادشة یتفوه بھا البعض  تتجاوز اإلساءة بالكالم موضوعة تصدیع رؤوسنا

ول  تتجاوز         ى آخر ،  نق د ال ھ نق ر توجی أما مزاحًا اوانفعاالً  في أثناء شجار اوعب
بعض ھو تشویھ صورة        ھ ال وم ب اإلساءة الكالمیة الى تشویھ سمعة اآلخرین السیما النساء ، بل إن أسھل أمر یق

  !!النساء بھتاناً  
اول         ھل نظلم الثرثار المتعرض ألعراض  النقص ، فیح عر ب یًا ویش ھ مریض نفس ا إن يء إذا قلن الناس بالكالم الس

  !ممارسة إسقاط نقصھ ، او ملء فراغھ النفسي باإلساءة لآلخرین ؟
دأ  ) دون جوانً ( ومن ذلك ، على سبیل المثال ، اعتقاد بعض الشباب أن من البطولة أن یكون الواحد منھم  ، فیب

  .ات ، وبعضھا إن لم یكن كلھا ، مفتقر الى الصدق بالتحدث عن عالقاتھ مع الفتی
د        رة العق ي دائ ھم ف عوا أنفس إّن للكالم في حضور الناس او غیابھم آدابًا وأصوًال ، فإن تجاوزھا اآلخرون ، وض

  .النفسیة ، منھا ینطلقون في إساءاتھم لسواھم 
ًا       دون طریق ال یج اح اآلخر ، ف ل اآلخر      أال یكونون مرضى حقًا  حین یغیظھم نج ا بفش ھم وإیھامھ اء أنفس إلرض

  !وعدم استحقاقھ ما حصل علیھ ، أسھل من أن یكشروا عن أنیابھم بالكالم الرديء ؟
أال یكونون مرضى حقًا ، حین الیجدون أسلوبًا لالنتصار على خصومھم في نقاشات االّ  باستخدام مفردات غیر 

  !الئقة ؟
  !ھدأ لھم بال االّ  اذا اسمعوا الفتاة في الطریق كلمة خادشة للحیاء ؟أال یكون بعض الرجال مرضى حقًا ، حین الی

ل            اً  او افض نھن شكًال او روح ل م ام امرأة اجم لھن أم عرن بفش أال تكون بعض النساء مریضات حقًا ، حین یش
  !منھن مكانة وعلماً  ، فیجعلنھا ولیمة  للنمیمة ؟

احون إالّ  إذا احتوى      أال یكون بعض االشخاص مرضى حقًا ، حین یجعلون ا اتھم او الیرت آلخرین محور مزاح
  !مزاحھم، البذيء من الكالم ؟

  !أال تكون بعض األسر مریضة حقًا بجھلھا وقلة وعیھا حین التنشئ أفرادھا على آداب الكالم ؟
لة  إن من المھم تعمیق الوعي االخالقي لدى الناس ، ویبدأ ھذا من األسرة ، إذ إن الفرد الذي ینشأ في  أسرة فاض

ن استخدام       ا ع وانى أفرادھ رة الیت واعیة ، تنمو لدیھ المفردات الجمیلة ، على العكس من الفرد الذي ینشأ في أس
ذاءة والشتم    دور       . الب ون مساندًا ل ة لیك ة واإلعالمی ة والثقافی ة واالجتماعی ات التربوی أتي دور المؤسس م ی ن ث وم

ز     ویكمن ھذا الدور المساند في توجی. األسرة  نفس والتركی ذیب ال ى تھ ھ إرشادات وبرامج وموضوعات ھادفة ال
على أھمیة استغالل الوقت في أداء أعمال نافعة ، وإشاعة أسلوب ردع المتقول الدعي من خالل توجیھھ او حتى 
ي الیكون دور        دع وك ي یرت اس وسمعتھم ، لك نھره إن لم یستمع الى النصیحة  السیما إذا مسَّ  كالمھ شرف الن

  . خر االستماع فقط من غیر أن یؤدي دورًا إیجابیًا في تحجیم مثل ھذه السلوكیات السیئة التي تضر والتنفع اآل
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  ھل من حلول ؟.. مشاكل الشباب العراقي 

  الدكتورھادي عبد اهللا العیثاوي
  ستاذ جامعيأصحافي و

 

  
  
  

  
  
  
  

   :مشاكل الشباب العراقي الى قسمین تنقسم  
ین كل       تركا ب ون قاسما مش المشاكل العامة، وھي المشاكل التي تكاد تك

ي یعیش فیھا ھؤالء الشباب من شباب العالم، بغض النظر عن البلدان الت
زواج        رص ال ة ف اكل قل ذه المش رز ھ ن اب ا، وم دمھا او تخلفھ ث تق حی
ین       ین الجنس ة ب ة، العالق اة العملی وتكوین االسرة، الطموح ودخول الحی
ى       یل عل ي التفاص ف ف د تختل في الدراسة وفي العمل، ومشاكل اخرى ق

راف    ن االع د فضال ع ل بل ي ك ائدة ف وانین الس ق الق د االان وف والتقالی
  .جوھرھا االجتماعي یكاد یكون واحدا

وثمة مشاكل ترتدي ثوب خصوصیة المجتمع في ظرف محدد او زمن   
معین، وابرز مشاكل الشباب العراقي في ھذا الزمن تكاد تكون انعكاسا 

ا في المجتمع العراقي بعد للممارسات والسیاقات الخاطئة بل المدمرة التي جاء بھا االحتالل عن درایة وتخطیط ونثر بذورھ
أة        -اذا صح التعبیر–، وبما ان النزیة االجتماعیة 9/4/2003 ت مھی اریخ كان ذا الت بقت ھ ي س بسبب الكثیر من الویالت الت

الستقبال ھذه البذور، فأنھا اخذت تنمو بعد ان سارع الكثیرون من الشباب إلى تعھدھا بالرعایة سواء عن قصد ام من غیر 
ة التحوالت الكبرى تشھد         قصد، اال انھ اده ان ازمن ذي مف انون الثابت ال ا في كل االحوال شرعت في النمو انسجاما مع الق

م         بب حج اریخ العراق بس ي ت بوق ف ازمات كبرى والتحول الذي حدث بعد ذلك التاریخ كان ضخما إلى درجة انھ غیر مس
باب         ا ان الش ي، وبم ع العراق ر المجتم ي یتغی ھ لك ط ل راب المخط وا         الخ أنھم تحمل ع ف ذا المجتم ي ھ ر ف ة االكب م الفئ ھ

  %.63عبءالمصیبة بقدر اكبر، اذ تقدر نسبة ھذه الفئة بین مكونات المجتمع العراقي 
ى االطالق      ا عل  -أزاء ھذه المھمة فان المشاكل التي تفرض ویتعرض لھا الشباب العراقي اكثر من ان تحصر اال ان اھمھ

  :ھي -كما نرى
ل         سعي اطراف كثیرة الى جعل الشاب العراقي یعیش غریبا في وطنھ من خالل الخطاب السیاسي والخطاب االعالمي ب

 .حتى الخطاب الریاضي المغاییر لمقاییس ومبادئ المواطنة الحقة
یة، تتفرع       یة او االساس ذه المشكلة الرئیس االنصراف الرسمي عن المشاكل الحقیقیة للشباب ، والبطالة في مقدمتھا، ومن ھ

 .رات المشاكل التي التخفى على أي مواطن عراقي، تلك المشاكل التي تتكاثر كاألمیباعش
االحتالل، ونوع الخطابات التي اشرنا الیھا في اوال، جعال الشاب العراقي معرضأ آلفة التشتت والضیاع ومن ثم عدم القدرة 

تي ترتدیھا تلك المنظمات والممارسات التي تقوم على مقاومة اغراءات المنظمات المدمرة بغض النظر عن طبیعة االقنعة ال
 .بھا

  .2003تلك ھي ابرز المشاكل االساسیة التي تواجھ الشاب العراقي الذي مازال تحت تأثیر تداعیات مابعد التاسع من نیسان 
  ...ـ  الحلول 

  !؟...ازاء ھذه المشاكل المعقدة جدا، ھل من حلول  
ن           من غیر تردد نقول، نعم، فالعراق بل ادر م ھ ق الرغم من صعوبة المھمة، ولكن ار ب ى نفض الغب د حضارة، وھو قادر عل

  :خالل
  .استخدام خطاب سیاسي اعالمي، ریاضي، وطني خال من ایة ایحاءات طائفیة او عنصریة -
ي تمأل        - ات الت ة االعالن اد عن ماكن ادین واالبتع  الشاشات  التركیز على تقدیم القدرات الصالحة امام الشباب وفي كل المی

والشوارع في آن واحد من غیر ان نراعي المشاكل الحقیقیة للشاب العراقي، اذ تركز على الجانب االمني فقط ، في اكثرھا 
  .حیث یظھر الشباب العراقي وكأنھم مجرمون بحاجة الى االصالح دائما، مما یترك اثارا سلبیة

  .ان تكون ھناك مؤسسات حقیقیة في میدان تنمیة المجتمع -
  .اعادة االحترام إلى العملیة التربویة في المدارس والتقالید الجامعیة في الجامعات بموازاة خطة فرض القانون -
  .العمل الجاد على تنمیة المبادرات والمشاریع التي تقلل من خطر البطالة -
  .ساھمة في حل مشاكل الشبابمد جسور تعاون حقیقي بین المؤسسات الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني الحقیقیة للم -
باب         - وزارة الش دة ك ى عاتق مؤسسة واح ا عل االیمان بأن مشاكل الشباب قضیة وطنیة كبرى التقع مسؤولیة التعامل معھ

  .والریاضة بل یجب ان تتكاتف كل الوزارات والمؤسسات في دراسة ھذه المشاكل ورسم ستراتیجیة التعامل معھا
ا  والبد من التأكید على حقیقة  رة، فأنھ بة للشعوب    -مھمة ملخصھا، ان الظروف القاھرة كما خلقت مشاكل كبیرة وكثی بالنس

تثمرة     -الحضاریة ى ادوات الحاضر المس تخلق رجاال قادرین على التعامل معھا ومن ثم صناعة مستقبل افضل اعتمادا عل
دا،      انھ التاریخ الذي قد یعید نفسھ وان كان بصو.. من قبل ارادات وطنیة صادقة ون واح اد یك رة اخرى اال ان الجوھر  یك

  . االرادة الوطنیة تصنع المستقبل االفضل ، وھذه المعادلة تعجل في انضاج الحلول الناجعة لمشاكل شبابنا 
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  ھذه الصفحة تعنى بعرض
  معلومات مقتضبة عن 

  مبدعین عراقیین معروفین 
  لھم دور واضح في مجاالت إبداعھم 

  
 الحسینيباقر 

   
 

ل     ف اكم ي النج د ف یني ، ول رزاق الحس د ال اظم عب اقر ك د ب دكتور محم و ال اري ، وھ باحث آث
ة    1947االبتدائیة  طة واالعدادی ن        1952والمتوس الوریوس م ى البك ل عل ربالء ، وحص ي ك ف

داد       ة بغ ة اآلداب ـ جامع ى الماجستیر   1956كلی دكتوراه   1965، وعل ي موضوع    1956وال ف
فة الل( ةفلس ض            ) غ ي بع دریس ف دب للت داد ، انت ة بغ ة اآلداب ـ جامع ي كلی تاذًا ف ین اس ، فع

ودراساتھ في فقھ اللغة وبحوثھ ) تصویباتھ اللغویة(الجامعات العربیة وقد عرف واشتھر بدقة 
ي      اني ف ي الخاق یخ عل في اللغات السامیة ، ولھ ایضا شعر نشره في الدوریات ، ونوه عنھ الش

: أربت كتبھ وتآلیفھ على االربعین ونفذ اكثرھا منھا . في الجزء االول) دادشعراء بغ(موسوعتھ 
ة   ة   1959تعابیر اوربیة في العربیة الحدیث الم العربی ة    (، واالع ة اجتماعی ) 1964دراسة لغوی

را      1965وأصول اللغة العامیة البغدادیة  ات وخاصم كثی ق والتعلیق ، ولھ كتب كثیرة في التحقی
د أ  ة وجاھ ي اللغ یحا ف انا فص ة لس ون العربی راق   . ن تك ي الع ة ف ؤتمرات االدب واللغ ر م حض

  .ھادئ الطویة في عالقاتھ االجتماعیة وزمیل الثقافة في العراق واالقطار العربیة. وخارجھ
 

  موسوعة أعالم وعلماء العراق ، لمؤلفھ حمید المطبعي : المصدر
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  الموروث على األنترنت
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 الصورة تحكي
ألوانًا تعبر عن    ھكذا تراه الفنانة التشكیلیة واإلعالمیة رؤى البازركان التي نجد في لوحاتھا.. اللون حیاة 

النساء في لوحاتھا مغمضات العیون ، تعبیرًا عن .. زھرة وربما ذكریات مؤلمة عواطف متحركة وأفكار م
  ولكن لَم عین واحدة في كل وجھ لھن ؟.. االنسحاب الى دواخلھن لیرین أحالمھن الملونة باألمل والوجود 

على تغییب وحضور الشفاه المطبقة داللة .. الجواب إن لكل امرأة جانبًا مكشوفًا وآخر محجوبًا اومغیبًا 
صوتھا تعبیرًا عن واقع المرأة المسلوب ، إّال ان ألوان النساء في لوحات البازركان تشرق بالوجود 

 . إنھن نساء الیفكرن بالخیبة بل یحولن غربتھن الى بھجة ملونة. والتحدي الواضح واالمل وحب الحیاة 
  

      
  

             
   

 



  


