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وكیفیـة  ،من حیث محاولتـه الكـشف عـن األسـباب، بالوقایة من األمراض أهتم األنسان منذ القدم     

وعـدم الرغبـة باإلصـابة بـاي مـرض ، بدافع من رغبتـه بالحیـاة بـصحة وعافیـة. ّتجنبها والحد من اثارها
كمــا أن المــرض ، ویــسبب لــه األلــم، ألن المــرض یعیــق حركتــه ویــضعف قدراتــه الجــسمیة، مهمــا كــان

ــــ، وممارســــة حیاتــــه الیومیــــة بــــصورة صــــحیحة، یعیقــــه عــــن ممارســــات نــــشاطاته األجتماعیــــة الي وبالت
  .األخفاق في ممارسة أدواره األجتماعیة المناطة یه

حـــاول البحـــث التعـــرف علـــى دور األمثـــال الـــشعبیة الموصـــلیة فـــي تنمیـــة الـــوعي الـــصحي ، علیـــه    
 الــى جانــب نقــد مجموعــة مــن نقــائض هــذه ،وأبـراز القــیم الــصحیة الــسلیمة المتــضمنة فــي هــذه األمثـال

  .القیم
بــأن ،  األمثــال عینــة الدراســة مــن خــالل مــنهج تحلیــل المــضمونوتبــین وعبــر تحلیــل مجموعــة      

 ،لألمثـــال الـــشعبیة دور مهـــم فـــي تنمیـــة القـــیم الـــصحیة والـــوعي الـــصحي فـــي المجتمـــع الـــذي أنتجهـــا
كمـا عملـت ، ورسمت صورة نموذجیة للسلوك الـصحي للفـرد، وعملت على ترسیخ قیم السالمة البدنیة
وحــددت أوقـــات ، ودعـــت الــى تنــاول الوجبـــات الــصحیة، سلیمعلــى تنمیــة الــوعي بالـــسلوك الغــذائي الــ

وغیرهــــا مــــن القــــضایا الــــصحیة واللیاقــــة ، وكمیــــات الطعــــام المناســــبة، مناســــبة لتنــــاول وجبــــات معینــــة
  .كما وعملت على نقد السلوكیات الغیر صحیحة في محاولة جادة للقضاء علیها أو تعدیلها. البدنیة

Proverbs and their role in the development of healthliteracy  
Analytical study of proverbs conductivity 

Lect. Najlaa Aadel Hamed 
Abstract: 
     The humans is concerned with the prevention of diseases, in terms 
of trying to identify the causes, how to avoid them and reduce their 
effects, motivated by his desire to live healthy and well-being, because 
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the disease hinders movement and weakens his physical abilities, and 
causes pain, and the disease hinders him from practicing his social 
activities and exercise his daily life And thus reduce the exercise of   
social roles assigned to it.                                          
Attia The research sought to identify the role of popular proverbs in 
the development of health awareness and to identify the healthy health 
values contained in these proverbs, as well as criticism of a set of 
contradictions of these values.                                   
Through the analysis of a set of proverbs of the same type, research 
through a content analysis approach revealed that popular examples 
played an important role in the development of health values and 
healthy health awareness in the society that produced them. These 
examples strengthened the values of physical safety and painted a 
model picture of the health behavior of the individual. Develop 
awareness of proper food behavior, And called for eating healthy 
meals, and identified the appropriate times for eating certain meals, 
and the amounts of appropriate food, and other health and fitness 
issues. As I have been critical of incorrect behaviors in a serious    
attempt to eliminate or modify them.                           

 
مــن أهــم العوامــل المــسؤولة عــن صــحة الفــرد وحیویتــه وطــول   یعــد الــوعي الــصحي األجتمــاعي    

بـــالوعي األجتمـــاعي والـــصحي أي یـــدرك ویعـــرف تمـــام المعرفـــة " فعنـــدما یكـــون الفـــرد متـــسلحا. عمـــره
لـذي ماهیة الشروط والمعطیات األجتماعیة التي تجلب لـه الـصحة والحیویـة وحـسن التكیـف للمحـیط ا

ویـــدرك كـــذلك طبیعـــة األمـــراض الموجـــودة فـــي محیطـــه وماهیـــة أســـبابها ، یعـــیش فیـــه ویتعامـــل معـــه
 ،فــــسه طبیعــــة األطعمــــة التــــي یتناولهــــاّوأخطارهــــا واثارهــــا وكیفیــــة التحــــوط منهــــا ویــــدرك فــــي الوقــــت ن

ة ودور كـــل منهمـــا فـــي الـــصح. وكیفیـــة الموازنـــة بـــین العمـــل والراحـــة والنـــوم، واألطعمـــة التـــي یتجنبهـــا
  .)١("والحیویة والتكیف مع البیئة فأنه یمكن أن یتمتع بقسط من الصحة والحیویة والنشاط

، علـى الـرغم مـن أنهـا ذات أصـل بیولـوجي، ً اجتماعیـاً مـن مـسببات االمـراض طابعـاًوتتخذ كثیـرا     
ّوانمــا تتعــدى ا، وتمتــد أبعادهــا الــى الجوانــب األجتماعیــة والنفــسیة والتمــس األنــسان بمفــرده ثارهــا إلــى ٕ

وتبعــد بالتــالي . ّحیاتــه األجتماعیــة ومزاجــه فــي األنــدماج واألخــتالط مــع االخــرین مــن أفــراد المجتمــع
  .عن تعطیل العمل الذي یمارسه" المریض عن محیطه األجتماعي فضال
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ــــة      ــــف جوانــــب البیئ ــــة تتــــصل بعوامــــل وتــــؤثر وتتــــأثر بمختل وبالتــــالي فــــإن المــــرض حالــــة أجتماعی
وفــي ، لیــه فــإن الثقافــة الــشعبیة لهــا دور فــي العــالج والوقایــة مــن كثیــر مــن األمــراضوع. األجتماعیــة

  .توصیف الوضع الصحي للمجتمع الواحد
واألمثـــال الـــشعبیة أحـــد أهـــم عناصـــر الثقافـــة الـــشعبیة كونهـــا ســـهلة الحفـــظ والتردیـــد فـــي المناســـبة    

، تعتمـد علـى الـسجع فـي الغالــب، نواألمثـال الـشعبیة لیـست مجـرد جمـل فیهــا إیقـاع رنـا. المالئمـة لهـا
ومـن ثـم كـان البحـث فـي األمثـال ، فـي الحیـاة ّولكنها في الحقیقة مرایا تعكس ثقافة الـشعوب ومـنهجهم

  .في سلوكیات األفراد وأسالیب تفكیرهم ونشاطهم األجتماعي" الشعبیة بحثا
ور وهـي أسـلوبهم لقد اصبح من المسلم به أن األمثال خالصة تجـارب وخبـرات الـشعوب عبـر العـص 

تــستخدم لحــث النــاس علــى فعــل شــيء مــا أو االمتنــاع ، أو واقــع معــاش، للتعبیــر عــن مواقــف راهنــة
 ،فاألمثــال الــشعبیة تعبیـر مــؤجز عــن الحیــاة األجتماعیـة لألفــراد وتعــاملهم مـع بعــض مــن ناحیــة. عنـه

  .وتعاملهم مع البیئة األجتماعیة المحیطة بهم من ناحیة أخرى
حظــــت أســــتخدام األمثــــال الــــشعبیة ال، لباحثــــة لواقــــع المجتمــــع الموصــــلي معاینــــة اومــــن خــــالل      

بقـــصد الـــسخریة أو التـــسلیة ومـــنهم مـــن یـــستخدمها بقـــصد ، الموصـــلیة بكثـــرة مـــن قبـــل أفـــراد المجتمـــع
  .وقد حملت هذه األمثال الكثیر من القیم كما أشتملت على نقائضها .التوجیه واألرشاد والحكمة

البحث یسعى الى أبراز دور األمثال الـشعبیة الموصـلیة فـي تكـوین الوضـع الـصحي وهكذا فأن       
والعمـــل علـــى أرســــاء ثقافـــة األهتمــــام .وللفــــرد واألســـرة فـــي هــــذا المجتمـــع خــــصوصا.للمجتمـــع عمومـــا

  .بالصحة سواءا على المستوى الشخصي أو على المستوى العام
ة األمثـــال الـــشعبیة وعـــدم األهتمـــام بهـــا  ومـــن المالحـــظ عـــزوف الكثیـــر مـــن البـــاحثین عـــن دراســـ     

عن وجود فئة من الذین یقللون من قیمة هذه األمثـال وینظـرون إلیهـا كـشيء " فضال، واألستفادة منها
  .منتهي الصالحیة والیصلح لألستخدام البشري

ومـــن هنـــا جـــاءت فكـــرة البحـــث لتـــسلط الـــضوء علـــى موضـــوعین مهمـــین خاصـــة فـــي الوضـــع       
تراثنــا الموصــلي وضــرورة ، والثــاني، مــن جهــة، الوضــع الــصحي وضــرورة األرتقــاء بــه، األول، الــراهن

ولنـــشجع علــــى ، الحفـــاظ علیـــه وتوثیقــــه فـــي دراســـات علمیــــة تحفـــظ مــــایمكن حفظـــه مـــن أرث عظــــیم
فكـأن موضــوع البحــث الـذي یبــرز الــوعي ، أسـتثمار عناصــر التـراث الــشعبي الموصــلي بطریقـة ســلیمة

ال الشعبیة الموصلیة السیما وأن البیئة والتراث الموصلي تفتقـر لمثـل هـذه والثقافة الصحیة عبر األمث
  .الدراسات
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َ  ویعـــد هـــذا البحـــث ضـــمن البحـــوث المقدمـــة لعلـــم األجتمـــاع فـــي مجـــال التنمیـــة الثقافیـــة والــــصحیة 
وقـــد تـــضمن . جـــاء لبـــین دور األمثـــال الـــشعبیة الموصـــلیة فـــي تنمیـــة الـــوعي الـــصحي، واألجتماعیـــة 

 التثقیــف ني تنــاول المبحــث الثــاو، اإلطــار المنهجــي للبحــث،  مباحــث تنــاول األول منهــاةثالثــالبحــث 
 لیعرض الدراسـة التحلیلیـة لألمثـال الـشعبیة الموصـلیة الثالثجاء المبحث " وأخیرا، أو الوعي الصحي

ومــــن ثــــم تقــــدیم خالصــــة لنتــــائج البحــــث تبعهــــا . وماتــــضمنته مــــن قــــیم صــــحیة وأخــــرى مناقــــضة لهــــا
 . والتوصیاتالمقترحات

 
 

، لـــم تــسلم الـــصحة مــن مهــددات وعوامـــل أعــتالل وتـــدهور، فــي ظــل متغیـــرات الحیــاة المعاصــرة     
تمثلـــت فـــي المیـــل إلـــى الخمـــول والراحـــة وحـــب القعـــود فتـــرات طویلـــة وأســـتخدام األجهـــزة التـــي أقعـــدت 

وفـي المیـل الـى تنــاول ، وعطلـت فــرص النـشاط التـي كـان یمارسـها خــالل یومـه،  الحركـةاألنـسان عـن
الوجبــات ســریعة التحـــضیر التــي تفتقــد الـــى مقومــات الغــذاء الـــسلیم والتــي الیتبــع فـــي إعــدادها أســـس 

والیرعـــى فیهـــا ، التغذیــة الـــسلیمة مــن أنتقـــاء الغــذاء المتكامـــل وتحدیــد نوعیتـــه والكمیــات المـــسموح بهــا
  .ألعداد الصحیةطرق ا

وأبنـــاء الموصـــل مـــن ظـــروف أســـلمتهم صـــعوبات ، والیغیـــب عـــن بالنـــا ماحـــل بمدینـــة الموصـــل     
ولعــل أبرزهـا تلــوث المیــاه ،  للمـرض والــى العدیــد مـن مــسببات المـرض،وأزمـات الحیــاة وضـیق العــیش

  .مدینةوالهواء وجو المدینة بشكل عام من جراء العملیات العسكریة التي جرت داخل أحیاء ال
 من واجبنا كباحثین في علـم األجتمـاع وفـي التعامـل الرشـید مـع اإلنـسان وجـدنا ضـرورة ًنطالقإاو     

فـي ظـل الظـروف المادیـة الـصعبة . القیام ببحث یحفز الـوعي الـصحي لـدى أفـراد المجتمـع الموصـلي
ا فـــي التعامـــل مـــع الـــى األســـالیب التقلیدیـــة المتعـــارف علیهـــ فــــإن الغالبیـــة قـــد لجـــأوا، ألبنـــاء الموصـــل

  . لغالء أجور مراجعة الطبیب وأرتفاع أسعار العالجاتًنظرا، األمراض
لهـــذا جـــاءت فكـــرة البحـــث لتـــسلط الـــضوء علـــى القـــیم الـــصحیة المتـــضمنة فـــي األمثـــال الـــشعبیة     

منا على تعـدیل ونقـد القـیم الـسلبیة والخاطئـة التـي زرعـت فـي األمثـال "  حرصا،وتناقضتها، الموصلیة
  .وابراز للقیم األیجابیة المتناقلة عبرها، بیةالشع

 ماأهمیـــة -:ونـــستطیع تحدیـــد مـــشكلة البحـــث مـــن خـــالل طـــرح عـــدد مـــن التـــساؤالت المهمـــة ومنهـــا 
ووظــائف األمثــال الــشعبیة الثقافیــة والتربویــة؟ ومــاأبرز القــیم الــصحیة المتــضمنة فــي األمثــال الــشعبیة 

ع ؟ ومانقـــائض هــذه القـــیم والتــي أختزلتهـــا عــدد مـــن الموصــلیة والتـــي تتفــق مـــع صــحة الفـــرد والمجتمــ
  األمثال ؟ 
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   -:یهدف البحث الى  

  .أبراز األهمیة الثقافیة والتربویة لألمثال الشعبیة الموصلیة - ١
 .الكشف عن القیم الصحیة المتضمنة في األمثال الشعبیة الموصلیة وبیان نقائضها - ٢

 .امل مع عناصر التراث الشعبي ومن ضمنها األمثال الشعبیةأقتراح صیاغة مالئمة للتع - ٣

 .في صحته" تغییر أتجاهات أفراد المجتمع وسلوكهم الصحي بمایحقق للفرد تكامال - ٤

دراســــة األســــس األجتماعیــــة فــــي تحدیــــد أســــباب األمــــراض وطــــرق معالجتهــــا للــــتخلص مــــن  - ٥
 .سلبیاتها وشرورها

 
   -:ته من خالل كونهیكتسب البحث أهمی   

محاولـــة لتأصـــیل جانـــب مهـــم مـــن جوانـــب التـــراث الـــشعبي الموصـــلي وهـــي األمثـــال الـــشعبیة  - ١
  .الموصلیة

 .یكشف عن بعض مالمح الشخصیة الموصلیة عبر ما نسجت من أمثال شعبیة - ٢

 .أبراز األهمیة العلمیة والتربویة والتثقیفیة لألمثال الشعبیة الموصلیة - ٣

لتعزیزهـا وتنمیتهـا وكـذلك التعریـف بنقـائض هـذه  الـصحیة التـي یحتاجهـاتنویر المجتمع بالقیم  - ٤
 .القیم التي ینبغي محاربتها

المــشاركة اإلیجابیــة فــي  حتــى یتمكنــوا مــن، ضــرورة التثقیــف الــصحي لجمیــع أفــراد المجتمــع - ٥
 .تحمل المسؤولیة مع األجهزة األخرى من أجل توفیر الرفاهیة الصحیة لهم

 
ـــممـــنهجال    فـــالعلم فـــي كثیـــر مـــن التعریفـــات ؛ یمكـــن تعریفـــه بأنـــه ،  العلمـــي هـــو الـــسمة الممیـــزة للعل

فكـأن المـنهج هـو . مجموعة من المعارف المنظمة التي أمكن التوصل إلیها بأسـتخدام المـنهج العلمـي
  .)٢(الفیصل بین المعرفة العلمیة والمعرفة غیر العلمیة

مــن الناحیــة ، )المحتــوى(مــنهج تحلیــل المــضمون، المعرفــة العلمیــةأســتخدمت الباحثــة للوصــول الــى  
الســیما أن مــنهج . الكیفیــة فهــو الخیــار األنــسب مــن بــین الكثیــر مــن المنــاهج لتحلیــل األمثــال الــشعبیة

حیـث قامـت الباحثـة بتحدیـد مـصادر المـادة  .)٣(تحلیل المضمون یرمي الى الوصـف المـنظم للمحتـوى
  .لتحلیل ثم توظیفها في معالجة موضوع البحثللتحلیل ثم إجراء عملیة ا

 
 



  -دراسة تحلیلیة لألمثال الشعبیة الموصلیة–األمثال الشعبیة ودورها في تنمیة الوعي الصحي 
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  ). الوعي الصحي- التنمیة-األمثال الشعبیة(-: یستخدم البحث المصطلحات األتیة  
 هــو جملــة مــن القــول مقتطعــة مــن كــالم أو مرســلة -: المثــل فــي اللغــة العربیــة-:األمثــال الــشعبیة-١

مــــشابهه مــــن دون تغیــــر؛ ألن األصـــل فــــي المثــــل أنــــه الــــشبیه أو بـــذاتها تنقــــل ممــــن وردت فیــــه إلـــى 
  .)٤(النظیر

وهــو عبــارات قــصیرة .)٥(ومعنـاه تــشبیه شــيء بــشيء" التمثیــل"أكثــر مــن " المثــل"والیعلـم مــن كلمــة      
ترســلها البیئــة الــشعبیة التــي أنبثقــت عنهــا وتــدور علــى ألــسنتها مــن دون تبــدل نــصها أو تحرفــه وهــي 

تبطــة بحادثــة أو قــصة مــؤثرة فیخــرج المثــل لــیلم بالحادثــة فــي كلمــات قــصیرة یــسهل مــاتكون مر" غالبــا
وهــي حكایــات ملیئــة بالكنایــات یخفــي وراءهــا منــشؤها مایریــدون مــن  .)٦(حفظهــا وتــداولها بــین النــاس

  .)٧(نصح وعظة
ـــة مـــن القـــول تجـــري علـــى كـــل لـــسان-:وتعریفهـــا فـــي هـــذا البحـــث      تتـــسم بـــالقبول وتـــشتهر ،  جمل

، لیبلغوا من خاللهـا زبـدة القـول فـي قـضیة مـا، قالوا به في السراء والضراء، داول بین عموم الناسبالت
فهــي خالصــة ،  فهــي أســهل فــي الــصیاغة وأبلــغ فــي التعبیــر،ُالیعبــر عنهــا بطریــق مباشــر أالبــصعوبة

  .تجارب أنسانیة في الفاظ تصیب المعنىو یسهل حفظها وتناقلها
مخطط لمجموعة من العملیـات األجتماعیـة واألقتـصادیة مـن خـالل بنـاء هي عملیة تغییر-:التنیمة-٢

هــذا ، إیــدیولوجي معــین وتهــدف ألحــداث تبــدیالت فــي الواقــع األقتــصادي والتعلیمــي والثقــافي والقیمــي
عــن أحــداث تغییــرات واعیــة فــي الجوانــب الفرعیــة األخــرى لهــذا الواقــع كاألتجاهــات والمواقــف " فــضال

  .)٨(جتماعي واألقتصادي والسیاسي والمشاركة والمبادأة والتنشئة األجتماعیةاألجتماعیة والوعي األ
 عملیــة تغیــر موجــه تــستهدف زیــادة الــوعي الــصحي ورفــع الكفــاءة -:أمــا تعریفنــا انظــري للتنمیــة فهــي 

بحیــث ترفــع قــدرة الفــرد علــى المــشاركة فــي جهــود التنمیـــة . الــصحیة ألكبــر عــدد مــن أفــراد المجتمــع
  ".وللمجتمع ثانیا" لتحقق بالنتیجة النفع العام للفرد أوال، واألنتفاع به

" هــو تغییـر أتجاهــات أفــراد المجتمـع وســلوكهم الــصحي بمـا یحقــق للفــرد تكــامال-:الـوعي الــصحي-٣ 
فــي صـــحته ویحقـــق فرصــة للنـــاس حتـــى یـــشارك مــشاركة إیجابیـــة فـــي تحمــل المـــسؤولیة مـــع األجهـــزة 

 فــي حیــاة تتمتــع باألســتقرار األقتــصادي واألجتمــاعي والــصحي التنفیذیــة مــن أجــل تــوفیر الرفاهیــة لهــم
فهـــو معرفـــة وأدراك كـــل . )٩(والثقـــافي بأعتبارهـــا متكاملـــة وضـــروریة والتنـــسیق بینهـــا ضـــرورة للمجتمـــع

مـاهو صــحي وكــل مـاهو غیــر صــحي والمیـل فــي الــسلوك نحـو الــصحي وتفــادي أو تجنـب كــل مــاهو 
  .)١٠(غیر صحي
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 مفهــوم شــامل یجمـع بــین كــل القـضایا المــساهمة فــي -:لــوعي الــصحي فهـول أمـا تعریفنــا النظـري     
وتحــسین ،وكیفیــة حفظهــا وتعزیزها". الــصحة "يویكــون مرماهــا الرئیــس، اد المجتمــعتحــسین صــحة أفــر

كمــا یــشمل تــوفیر كــل مــایلزم ألنجــاز ذلــك مــن ، البیئــة األجتماعیــة مــن أجــل النهــوض بــصحة الفــرد
صــد الوضــع وتقیمــه وترصــد المخــاطر التــي تهــدد الــصحة وتعمــل وثقافــة تر، وســائل ومــوارد وظــروف

علـــى مكافحتهـــا بكافـــة أســـالیبها المعتمـــدة مـــن الكلمـــة الـــى نـــشر عـــادات صـــحیة وتوعویـــة عبـــر كافـــة 
  . األسالیب ومنها الشعبیة كالحكم والعبر والمواعظ واألمثال الشعبیة

 
بعد أن عاش العالم سنوات طویلة وفي تصور أطبائه أن مهمتهم هي عـالج المـرض أو الوقایـة      

بــرزت میــادین جدیــدة تــوازن بــین األنــسان والوســط الــذي یعــیش فیــه ، مــن المــرض فــي أحــسن األحــوال
فالوقایــة مــن األمــراض الیمكــن الوصــول . مــن النــواحي البدنیــة والتربویــة والــسلوكیة والنفــسیة والطبیــة

ألیهــا بمجــرد بحــوث المعامــل والمختبــرات ولكــن كــذلك یتوقــف األمــر علــى القــدرة علــى تغییــر الــسلوك 
  .)١١(ثقافیا

ولكـــن لـــم یلبـــث الطبیـــب أن ، فكـــان مـــصدر الرعایـــة الطبیـــة فـــي القـــرن الماضـــي الطبیـــب وحـــده      
نــه لنجــاح إذا أ، أحـس أن خطــة العــالج والوقایـة تحتــاج الــى جهــود مـن لــون أخــر غیــر وجـود الطبیــب

ـــــس، هـــــذه الخطـــــة ـــــضایجـــــب ال ـــــة أی ـــــى البیئـــــة األجتماعی ، كمـــــا أن للوضـــــع األجتمـــــاعي. )١٢(ًیطرة عل
ـــــــصادي  ـــــــة(واألقت ـــــــة األجتماعی ـــــــى صـــــــحة وســـــــقم األفـــــــراد ) البیئ ـــــــه تـــــــأثیر عل ـــــــه ل الـــــــذي نعـــــــیش فی

  .)١٣(لذلك فإن صحة األفراد والجماعات تعتمد بدرجة كبیرة على البیئة األجتماعیة.والمجتمعات
فالــصحة والحیویــة وطــول العمــر لألنــسان التعتمــد علــى ســالمة الجــسم مــن األمــراض العــضویة      

وعلى قابلیته في مقاومة الجراثیم والفیروسات على أخـتالف أنواعهـا ودرجـة شـدتها فـي جلـب المـرض 
لألنـــسان والتعتمـــد علـــى الـــصحة النفـــسیة والعقلیـــة وســـالمة األنـــسان مـــن األمـــراض النفـــسیة والعقلیـــة 

علــــى العوامــــل " صبیة التــــي قـــد یتعــــرض لهـــا بــــسبب العوامــــل الوراثیـــة والبیئیــــة بـــل تعتمــــد أیـــضاوالعـــ
األجتماعیــة المحیطــة باألنــسان وعلــى طبیعــة مجتمعــه وحیاتــه األجتماعیــة والعالقــات األنــسانیة التــي 

ول فالعوامــل األجتماعیــة التــي یعیــشها األنــسان والتــي تمــده بالــصحة والحیویــة وطــ. ّتربطــه بــاالخرین
العمر هي كثیرة ومختلفة لعـل أهمهـا الرفاهیـة األقتـصادیة واألجتماعیـة والـوعي األجتمـاعي والـصحي 

ولكــن ، والتــي التوجــه نحــو مــرض بعینــه، بهــدف األرتقــاء بالــصحة. )١٤(والثقافــة وغیرهــا مــن العوامــل
ء بالــصحة وأحتیاطــات األرتقــا. غایتهــا تحــسین الــصحة بوجــه عــام ونوعیــة حیــاة األفــراد والمجتمعــات

  )١٥(-:ّتشمل االتي
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  .التغذیة المناسبة-أ
  .البیئة الصحیة- ب
  .النظافة الشخصیة-ج
  .التثقیف أو الوعي الصحي- د
  .الفحص الصحي الدوري والتفتیش الشامل عن األمراض- ه
  .تحسین المستوى المعیشي للشعب-و
شـــكال التفـــاعالت فـــالوعي الـــصحي یهـــدف الـــى تعلـــیم النـــاس أنمـــاط الـــسلوك الـــصحي الـــسلیم وأ     

تجعــل األنــسان ،  صــحیة مفیــدةبهــدف خلــق مــوارد، والعالقــات اإلیجابیــة فــي البیــت والمدرســة والمهنــة
ـــة والتغلـــب علیهـــا أو تحدیـــد اثارهـــا ،  علـــى مواجهـــة ضـــغوط الحیـــاةًقـــادرا ّوالتعامـــل معهـــا بطـــرق فاعل

  .)١٦(السلبیة
ویتجنـــب التـــدخین وشـــرب  ،لفیتامینـــاتن الـــوعي الـــصحي یجعـــل الفـــرد یتنـــاول األغذیـــة الغنیـــة باإ    

وأخـذ قـسط مـن الراحـة والنـوم وأستـشارة ، المشروبات الكحولیـة واألبتعـاد عـن مـواطن العـدوى والمـرض
الطبیــب فــي حالــة المـــرض وعــدم تنــاول العقــاقیر الطبیـــة األ بعــد وصــفها مــن قبـــل الطبــاء مــع زیـــادة 

  .)١٧( الجسم والمالبس والسكنأي نظافة، والتزام النظافة المصحات والمنتجعات الصحیة
 علـــى نمـــط حیـــاة النـــاس مثـــل ًوتعتمـــد كثیـــرا. ّ فالـــصحة شـــيء الیمكـــن أن یمـــنح مـــن شـــخص الخـــر 

فالنـــاس یجـــب أن یتـــصرفوا بمـــسؤولیة فیمـــا . والثقافـــة الـــصحیة، الـــسلوك، مـــستوى النظافـــة الشخـــصیة
دات الــصحیة وهــي  وزرع العــا،تنــاول وجبــات، یخــص صــحتهم بأتبــاع قواعــد المحافظــة علــى الــصحة

  .)١٨(تعرف بأسالیب المعیشة
الــصحي هــو خلــق مجتمــع ذي لیاقــة صــحیة كاملــة عــن ) التثقیــف(ن الهــدف العــام مــن الــوعي    إ 

  )١٩(-:ّوذلك عن طریق األهداف األجرائیة االتیة، طریق التربیة
  .تغییر المفاهیم والقیم فیما یتعلق بالصحة والمرض - ١
وبـذلك یمكـن تغییـر سـلوكهم ، حة ویجعلها موضـوع أهتمامـهتكوین رأي عام یدرك أهمیة الص - ٢

 .من األمراض وأتجاهاتهم إلى إنماط من السلوك التي تؤدي للوقایة

مــساعدة النــاس كــأفراد أو جماعــات فــي بــذل الجهــود الكافیــة لتحــسین أحــوالهم الــصحیة فــي  - ٣
 .حالة األصابة بالمرض

عالجیــــة الوقائیــــة الموجــــودة فــــي أســــتفادة النــــاس بأقــــصى مــــایمكن مــــن الخــــدمات الــــصحیة ال - ٤
 .مجتمعهم



  نجالء عادل حامد. م

  >>  
  

)١١١( 

 

كما أنه من الضروري أن نفهم بأن التثقیف الـصحي یبنـى علـى معرفـة عـادات وتقالیـد ومفـاهیم       
الخاطئة فیهـا؛ ومـساعدة األفـراد  لكي نركز على المفاهیم، الناس نحو الصحة والمرض وطرق الوقایة

ة علــى الــصحة وتحــسینها والتــي تمكــنهم مــن الوقایــة علــى فهــم الممارســات والعــادات الالزمــة للمحافظــ
بغیــــة تالفــــي حــــصول المــــرض أو ، فالوقایــــة هــــي مــــن أهــــم األهــــداف .)٢٠(مــــن الحــــوادث واألمــــراض

ـــــى وقایـــــة األفـــــراد مـــــن تلـــــك األوبئـــــة أو ، األعاقـــــة ـــــشار الوبـــــاء فـــــي المجتمـــــع والعمـــــل عل وعـــــدم أنت
  .)٢٠(األمراض

 
للتحلیـــل وفـــق مـــنهج ، مـــن خـــالل إخـــضاع عینـــة البحـــث والمتمثلـــة باألمثـــال الـــشعبیة الموصـــلیة     

، قـــیم تحـــث علـــى األعتنـــاء بالـــصحة والـــسالمة، تبـــین أحتواؤهـــا علـــى قـــیم صـــحیة، تحلیـــل المـــضمون
، عــل أو نبـــذ هــذا الفعـــلفنجــد فــي الـــنص أمــر بالف، یــستدل علــى تلـــك القــیم مــن خـــالل معیــار واضـــح

والتــي مــن شــأنها ، الــى جانــب نقــائض تتعــارض مــع الــصحة والــسالمة العامــة. والتحــریض علــى تركــه
   -:أن توجه سلوك الفرد نحو الضرر لبدنه وصحته

 
وتنظیــف البیئــة المحیطــة ،  والــشراب والــدواءوالتــي تــشمل علــى تنظــیم حاجــات الفــرد مــن الطعــام     

مـــن خـــالل تقـــسیمها إلـــى مجـــاالت علـــى النحـــو  بـــه؛ للحفـــاظ علـــى صـــحته ویمكـــن أجمـــال هـــذه القـــیم
   -:ّاالتي

   -:األعتدال وعدم األفراط في تناول الطعام-١ 
یقـال فـي ولهـذا ، ماتقاس كمیة الطعام علـى قـدر ونوعیـة األعمـال التـي یقـوم بهـا األنـسان" عادة      
فالهمـة والقــوة تـستمد مـن الطاقـة التـي یحـصل علیهـا الجــسم  .)٢٢("أكـل الرجـال علـى قـد أفعالهـا:"المثـل

حـسبالي الحیـل بالركبـة ":"وقیـل أیـضا .)٢٣("الحیل باللكمة مـو باهدمـة:"من الطعام ولهذا قیل في المثل
ات محــددة مــن الطعــام ولهــذا علــى الــرغم مــن أن المعــدة التتــسع اال لكمیــ .)٢٤("أثــاري الحیــل باللكمــة

كــون عــدد قلیــل مــن حبــات الجــوز مــن المفــروض أن تــسد  .)٢٥("جــوز المعــدود بجــراب المــشدود:"قیــل
  .الجوز ثقیل على المعدة ولهذا الیفضل تناول كمیات كبیرة منه ّأو الن، الجوع
 .)٢٦("كبیغـي وطنـب:"وعلیه وعندما یكون الرجل قلیل الهمة ویأكل بشراهة حینهـا یقـول عنـه المثـل     

 :وینـسجم ذلـك مـع قولـه تعـالى .)٢٨("األكل بـالش وروحـك مـابالش":"ویقال أیضا .)٢٧("بمبارو غلیظ"و
ــــــه الیحــــــب المــــــسرفین( ــــــسرفوا إن ــــــوا وأشــــــربوا وال ت ــد كــــــل مــــــسجد وكل ــــ ــــــتكم عن ــــــابني ادم خــــــذوا زین ) ّی
بحـسب أبـن ، بطـنّمـامأل ادمـي وعـاء شـرا مـن : (وجاء فـي الحـدیث النبـوي الـشریف ). ٣١:األعراف(



  -دراسة تحلیلیة لألمثال الشعبیة الموصلیة–األمثال الشعبیة ودورها في تنمیة الوعي الصحي 
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األمــام  رواه). وثلــث لنفــسه، فثلــث لطعامــه وثلــث لــشرابه، فــأن كــان المحالــة، ّادم أكــالت یقمــن صــلبه
أي  .)٣٠("قـوت الالیمـوت: "معنى الحدیث لخص المثل القائـل .)٢٩(أحمد الترمذي والنسائي وأبن ماجة

 أضــافیة تزیــد عــن حاجــة وعــدم اإلفــراط فــي تنــاول كمیــات، األكــل علــى قــدر ســد الحاجــة الــى الطعــام
الینفــع معهــا هــذا ، لعلــة فــي جــسده، وعلــى وجــه الخــصوص الطعــام الــذي منــع الــشخص منــه. الجــسم

بأنـــه  وبخاصـــة .)٣٠("شـــمو والتـــضوقو" : وحینهـــا یقــال،األقلیلـــه، فیحـــرم مــن تناولـــه، النــوع مـــن الطعـــام
ا فــأن األعتــدال فــي توجــد أمــراض لهــا عالقــة بــاإلفراط فــي األكــل مثــل الــسمنة ومــرض الــسكري؛ لهــذ

  .)٣٢(تناول وجبات وكمیات الطعام تقي الجسم من الكثیر من األمراض
 
ولهـذا نجـد الـدعوة الـى إتبـاع األسـس الـسلیمة فـي ، للغذاء والتغذیة أهمیة كبیرة بالنسبة لألنـسان      

لمتـــــوازن المتكامـــــل وتحدیـــــد نوعیتـــــه وكمیتـــــه وطریقـــــة أعـــــداده وقیمتـــــه التغذیـــــة مثـــــل تـــــوخي الغـــــذاء ا
ویـــرى خبـــراء الـــصحة ، فالغـــذاء الـــصحي أو المتـــوازن یـــؤدي الـــى تحـــسین صـــحة الفـــرد. )٣٣(الغذائیـــة
أذ أن عمــل وتنــاغم أعــضاء ، علــى قواعــد التغذیــة الــسلیمة" أن الــصحة والجمــال تقــوم أساســا، العامــة

  .)٣٤(ناصر األساسیة الواردة الیه عن طریق الطعام المتناولالجسم یعتمدان على توازن الع
لقیمتهـا الغذائیـة والـصحیة كـالبروتین؛ " ونجد تأكید األمثـال علـى تنـاول أنـواع معینـة مـن الغـذاء نظـرا 

فــــأذا تعــــذر  .)٣٥("كفكیــــرهم قلــــب لحــــم خرفــــاني، كفكیــــرهم یلعــــب علــــى المــــوالني:" عبــــر المثــــل القائــــل
الحصول على اللحم فمن األفضل األستفادة من مرقة اللحم ؛فخالصته لها قیمـة غذائیـة كبیـرة وفوائـد 

المـــا یأكـــل لحـــم یـــشغب ":" وأیـــضا .)٣٦("إذا فاتـــك اللحـــم علیـــك بالمرقـــة:" ولهـــذا قیـــل، عظیمـــة للجـــسم
  .)٣٧("المغقة

 المثــل یــشجع علــى تناولــه ویحبــب ولهــذا نجــد، الــى جانــب الحــث علــى تنــاول الحلیــب ومــشتقاته      
 )٣٩("*بــاطي إمخثغــة:" وقیــل  .)٣٨("رز أبحلیــب كلمــا یبــرد یطیــب:"كمــا فــي المثــل القائــل، الــنفس الیــه

وأبنــاء الموصــل یفــضلون أنتقــاء ، ومنهــا الــرز، وفــي المثــل الــشعبي تأكیــد علــى أهمیــة تنــاول الحبــوب
علـــى أن أهـــم الحبـــوب التـــي  .)٤٠("أمجـــرب**رز العقـــغ:"ولهـــذا جـــاء فـــي المثـــل، النوعیـــة الجیـــدة منـــه

 أي الطحــــین المخبــــوز مــــن ً هــــي الحنطــــة المطحونــــة ناعمــــا،وردت فــــي االمثــــال الــــشعبیة الموصــــلیة
ویـضرب هـذا . )٤١("مـا كـان***أكلت سـبع ألـوان مثـل النـان:"كما في المثل القائل، الحنطة المطحونة

ة مــن بــین أنــواع الحبــوب التــي ورد ذكرهــا فــي والــشعیر والــذر.لیبــین القیمــة الغذائیــة للخبــز المثــل عــادة
مثــل خبـــز :" وقیــل. )٤٢("خبـــز الــشعیر الخمــران وشــقد طیـــب عالجوعــان" :األمثــال الــشعبیة الموصــلیة

كمـــا وأن التغذیـــة الـــسلیمة التـــي تجمـــع الـــوان الطعـــام التجعـــل الجـــسم فـــي  .)٤٣("الــذرة الیـــشیل والیحـــط
  .)٤٤("الخد وغدي."صحة فقط وأنما ینمي الجمال ویجعل
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فأنــه یــساعد علــى الهــضم بــشكل ، ویؤكــد المثــل علــى أهمیــة تنــاول المــاء بكمیــات كافیــة للجــسم       
الـزاد یاجوعـان :" وكما یحتاج الجسم الى الطعام فأنه بحاجة الـى المـاء .)٤٥("الحش ینرادلو رش:"،جید

  .)٤٦("والماي یاعطشان
ثارهـا الـضارة للجـسد؛ أمـا لـصعوبة هــضمها أو ّنظراال، كمـا ویحـذر المثـل مـن أنـواع مـن الطعــام      

أكـل :"وقیـل. )٤٧("والبـاجال، والجمـا، الخـس: ثالثـة العلـة" :على المعدة؛ منها وكما جاء في المثـل ثقلها
فـصحیح  .)٤٩("بـالثم هلیهـل وبـالبطن عـزا:" ویقال عن هكـذا أطعمـة بأنهـا .)٤٨("برغل وحصغمت بطنو

  .بطنذیذة الطعم اإل أنها تؤلم الأنها ل
وبنــاءا علــى ماتقــدم فأنــه لــیس فقــط األفــراط فــي تنــاول الطعــام هــو مــن یخلــق األمــراض؛ وأنمــا       

فمــن أهـم العوامـل التــي تعتمـد علیهــا صـحة األنــسان ، سـوء التغذیـة تجعــل األنـسان یــصاب بـاألمراض
  .)٥٠(هي التغذیة

 
فنجـدها تحـث علـى النظافـة ، تؤكد األمثال الشعبیة الموصلیة على أهمیة النظافة في كل شـيء      

  -:ّالشخصیة كما في األمثال االتیة
ولقــد ورد أهمیــة تنظیــف وغــسل . )٥١("غــسل بــصابون وأمــسح أیــدك حــصل بیــدي وماحــصل بیــدك"-أ

مـس یـده فـي اإلنـاء حتـى یغـسلها فـال یغ، إذا أسـتیقظ أحـدكم مـن نومـه" -:الیدین في الحـدیث الـشریف
  .)٥٢("فإنه الیدري أین باتت یده" ثالثا
  .)٥٣("العنده حلو یتحلى والعنده قمل یتفلى"-ب
  .)٥٤("المي تطهر حي ومیت "-ج
حیـث یعیــب المثـل علــى مــن  .)٥٦("ٕشــخاخو وامخــاطو" ومثلـه .)٥٥("شـال الــشخطة وظلـت المخطــة" -د

  .)٥٧("بیس ویأكل بصل:"النظافة؛ ویقول فیه المثلظهرت علیه عالمات األتساخ وأهمل جانب 
  -:كما في األمثال األتیة، كما تؤكد األمثال الشعبیة الموصلیة على وجوب األهتمام بنظافة الطعام 
نجـد هـذا المثـل یؤكـد الحـرص علـى الخبـز فـي البیـت ولـیس  .)٥٨("أطحن بـسبع مـداغ وأخبـز أبیتـك"-أ

  .عند الغیر لنظافة البیت
  .)٥٩("ي مانكسي لكن تخبث الخاطرالذبین"-ب
  .)٦٠("طبیخ التطبخو بانه بینو أتنعش ذبانة"-ج
أكـــنس :" نجـــد المثـــل الـــشعبي الموصـــلي الـــذي یؤكـــد علـــى أهمیـــة نظافـــة البیـــت فیقـــول" وأخیـــرا       

ویتفق هذا المثـل مـع قولـه  .)٦١("حوشك ماتعرف من یدوسو وأغسلي وجه أبنكي ماتعرفین منو یبوسو
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: البقـــرة".(عهــدنا إلــى ابــراهیم واســماعیل أن طهــرا بیتــي للطــائفین والعــاكفین والركــع الــسجودو:" تعــالى
  ).١٢٥ّایة
 
وعـدم التهـاون بـاألمور خاصـة جانـب ، یؤكد المثل بأهمیة طلب العـالج عنـد الـشعور بـالمرض      

  .)٦٢("حبكل شيء لوا طب ولیبغض مای:" وأن لكل داء دواء ،الصحة
 

في المثل التأكید على أهمیـة الوقایـة وبأنهـا أفـضل مـن  .)٦٣("درهم وقایة أخیر من قنطار عالج "    
الــروح " :خاصــة وأن .)٦٥("العافــانو غنــانوا. ")٦٤("األصــل العــویفي" :ف. العــالج بعــد حــصول المــرض

  .)٦٦("عزیزي
 .)٦٧("أســنانك ربعــك أتقیــد علــیهم" :كیــد علــى العنایــة باألســنان والمحافظــة علیهــاكمــا وجــاء التأ       

  . ففي المثل نصیحة لألعتناء باألسنان فهم كاألصدقاء
المــاي والنـــاغ ماینلعـــب : "كمــا وحـــذر المثــل مـــن أخطــر األمـــور علـــى ســالمة األنـــسان وحیاتــه وهمـــا 

صیب األنـسان؛ وكـي الیـضطر للـذهاب الـى وكل ذلك في سبیل الوقایة من أي خطر قـد یـ .)٦٨("بیهم
  .)٦٩("****البید حاكم وال حكیم: " األطباء وبهذا یدعو المثل

 
فتنــاول الطعـــام فــوق طعـــام قبلــه لــم یهـــضم بعــد یؤلـــد  .)٧٠("طعــام علــى طعـــام یزیــد علـــة وســقام"     

  .التخمة وهي أم العلل
 ممارســة األعمــال أثنــاء اللیــل الــذي خــصص للراحــة واألســتمتاع مــع كمــا ویحــث المثــل علــى عــدم    

  .)٧١("شغل اللیل ویل: "أفراد األسرة
 

التي تحـذر مـن أثـر التعـرض للبـرد علـى الـصحة ، الموصلیة وردت العدید من األمثال الشعبیة      
ت األمثـال المواسـم والـشهور التـي یـزداد وحـدد .)٧٣("الـدفو عفـو" :وفـي  .)٧٢("البرد سبب كل علة:" ف

  -:ومن هذه األمثال مایأتي، كیما یحسب له حساب فیها حدة البرد؛
  .)٧٥("الیسافر بكانون مجنون:" و .)٧٤("بكانون أقعد أبیتك التكون مجنون"-أ

وشـمس ، ّوشـمس اذار لبنتـي، شـمس شـباط لكنتـي" .)٧٦("العجوز عالبساط........بغد شباط ي"-ب
ّفــالتعرض للــشمس فــي شــباط یولــد الزكــام والتعــرض لهــا فــي اذار أخــف  .)٧٧("الــي ولــشیبتينیــسان 

 .والتعرض لها في نیسان الیخشى منه بأس، وطاة وأسلم عاقبة
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حیــث یــشتد البــرد فیــه علــى غیــر أنتظــار وأســتعداد بعــد أن یكــون  .)٧٨("ّفحمــات الكبــاغ االذاغ" -ج
 لكثــــرت )٧٩("ّاذار تمــــشي الــــسیول مــــن تحــــت لحجــــار"وفــــي . ّالنــــاس قــــد انــــسوا األعتــــدال الربیعــــي

 .األمطار

وذلــك ألنــك مقبــل علــى الــشتاء وفــي الربیــع مقبــل  .)٨٠("بــرد التــشارین أتوقــاه وبــرد الربیــع أتلقــاه"  -  د
 .على الصیف وقد تمكن جسمك من برد الشتاء

 -: للشدة وأخذ األحتیاطات فنجد من األمثال مایؤكد على ذلكًویعد الشتاء موسما

  .)٨١("لشتي شديا"   - أ
 .)٨٢("شتا الشتا یامن عباتك صوف وأنا عباتي كطن مندوف"   - ب

ونجـــد النــــاس یتمنــــون األنتقــــال فــــي البلــــدان ویحطــــوا رحـــالهم فــــي األمــــاكن التــــي یجــــدون فیهــــا الجــــو 
 .)٨٣("شتي بمصر وربع بالشام تعیش میت عام: "المناسب

 
التقــل أهمیــة الراحــة النفــسیة عــن راحــة البــدن؛ خاصــة وأن الهمــوم واألحــزن والمــشاكل تجلــب        

فكثـــرة هـــي األمـــراض التـــي تكـــون مـــسبباتها نفـــسیة؛ ولهـــذا نجـــد األمثـــال الـــشعبیة ، األمـــراض للجـــسد
مـــن شـــدة وقـــع الهـــم علـــى " فیقـــول المثـــل محـــذرا. الموصـــلیة تحـــذر مـــن مغبـــة الهمـــوم علـــى األنـــسان 

 :وقیـــــــــل .)٨٤("حمـــــــــل ســـــــــم وال مثقـــــــــال هـــــــــم" :ف  علیهـــــــــا مـــــــــن الـــــــــسمً وأنـــــــــه أشـــــــــد تـــــــــأثیرا،الـــــــــنفس
أي یـــبطن همـــه والیریـــد كــشفه ألحـــد خـــشیة الـــشماته وهــذا بحـــد ذاتـــه أكبـــر  .)٨٥("أبطنــو*****دردو"

  .عقاب من أي شامت
 
صحیة التــي یحمــد وقعهــا علــى العدیــد مــن العــادات الــ، وردت عبــر األمثــال الــشعبیة الموصــلیة      

  -:الجسم وعلى الصحة العامة لألنسان ومن بین أهم هذه األمثال مایأتي
: ومثلــه. )٨٦("واذا تعــشیت فـدر ولـو علـى ظهـر القـدر، اذا تغـدیت فـنم ولـو علـى ظهـر الغـنم"   - أ

  .حیث یستحب القیلولة بعد الغداء والسیر بعد العشاء .)٨٧("تعشي وتمشي، تغدي وتمدي"
فــالتنزه والخــروج الــى الهــواء الطلــق واألمــاكن المفتوحــة یجعــل  .)٨٨("دل هــوا مــایلزمو دواالیبــ"   - ب

 .الجسد یصح وال یحتاج الى الدواء

، ألن أشعة الشمس تقتل الكثیـر مـن الجـراثیم الـضارة.)٨٩("بیت التدخلو شمس مایدخلو حكیم" -ج
 ".ویصبح البیت صحیا،وتنعشه وأشعة الشمس تقوي الجسم

فیهـا تأكیـد علـى . )٩١("على سبع خغزات ظهغو:" ومثله .)٩٠(" على سبع خغزات ظهغوأنتكى" -د
 .أهمیة الجلوس واألتكاء المریح للجسم
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ــــشعبیة الموصــــلیة مجموعــــة مــــن األمثــــال التــــي تــــدل علــــى نقــــائض القــــیم        تتــــضمن األمثــــال ال

  -:ویمكن أجمالها على النحو األتي، وتتعارض مع صحة وسالمة األنسان، الصحیة
 
خاصــة وأن مــن بــین األعتقــادات الــشعبیة والتــي تــشجع . )٩٢("كــل أكــل جمــال وقــوم قبــل أرجــال"     

ـــه وكـــأن الطعـــام الـــذي نت .)٩٣("الـــسمن یغطـــي العیـــب:" علـــى تنـــاول كمیـــة كبیـــرة مـــن الطعـــام بـــأن ناول
وأنمـا ینظـر ألیـه علــى أنـه عـادة مـن العــادات التـي یتعـود البـدن علــى ، الیحـدد بمقـدار الجـوع والحاجــة

  .)٩٤(" والتعود جسمك على ثوبین،عود بطنك على أغیفین" :كمیتها
 

 لنوعیــة الطعــام التــي توصــي بهــا هتمــاممــال واضــح وعــدم اإلإهفــي المثــل  .)٩٥("الــبطن مــاتتفتش"     
نـــسان بـــصحة جیـــدة ویتمتـــع بحیـــاة ملئهـــا لیحیـــا اإل والتـــي تعـــد مـــن الـــضروریات، مؤســـسات الـــصحة

  .العافیة
 

  .المعنى واضح بعدم األكتراث بما یجري فالقدر المحال واقع .)٩٦("الحذر الیمنع القدر"      
 
، فالمثــل یهــضم حــق األطبــاء ،" والتــسل حكــیمًســل مجربــا" :قیــل فــي األمثــال الــشعبیة الموصــلیة     

وعــدم األســتفادة مــن أهــل ، علــى الــرغم مــن أنهــم أهــل علــم وخبــرة فــي مجــال الطــب والعــالج والوقایــة
) ٧: ّاالیــة: األنبیــاء(".فاســألوا أهــل الــذكر أن كنــتم التعلمــون:" وهــذا یتعــارض مــع قولــه تعــالى، الخبــرة

 :فالتجربــة لــدیهم أهــم مــن الطبیــب).٨٥: ّاالیــة: األعــراف".(والتبخــسوا النــاس أشــیاءهم:" وقولــه تعــالى
بـالتعرف علـى مـواطن " فالـذي أبتلـي بـالمرض وشـفي منـه یكـون خبیـرا .)٩٧("حكیم الجري على غوحو"

وقــد  .)٩٨("طــب مــادام األلــم جــوىأش ینفــع ال":" ومــن األمثــال أیــضا. الــداء أكثــر ممــا یعــرف الطبیــب
." یكتفـــون بالتـــداوي بـــبعض األعـــشاب المتعـــارف علیهـــا ویعتبروهـــا أفـــضل مـــن التـــداوي عنـــد الطبیـــب

  .)٩٩("خذلك قرفة
 

:-توصل البحث الى مجموعة من النتائج یمكن أدراجها فیما یأتي:-  
ــــة ، لموصــــلیة عنــــصر مهــــم مــــن عناصــــر التــــراث الموصــــلياألمثــــال الــــشعبیة ا-١ ــــذي یجــــسد هوی ال

ولألمثال أهمیة كبیرة بما تحتویه من خبرات وحكم وتجارب قیمة نحتاجهـا فـي تنـشئة الجیـل ، المجتمع
  .كما وأن لألمثال دور في توجیه سلوك الفرد والمجتمع على السواء، الصاعد
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مـن أهـداف " وهـدفا، ولمختلـف الـشعوب، اطنینالصحة حق وهدف؛ فهي حق أساسي لجمیـع المـو-٢
أنها وسیلة مهمـة لنجـاح عملیـات وخطـط  عن"فضال، الرقي والتنمیة األقتصادیة والرفاهیة األجتماعیة

  .التنمیة المرجوة ألي مجتمع
بطــــرق تعكــــس تــــأثیر الخلفیـــــة ، بـــــل ویعالجونــــه، ویفــــسرونه، أفــــراد المجتمــــع یــــستجیبون للمــــرض-٣

  .موالحضاریة له،الثقافة
تأثیر األیدلوجیة الدینیـة فـي معالجـة قـضایا المجتمـع مـن خـالل عالقتهـا بالحیـاة األجتماعیـة وهـذا -٤

  ".الحي مالوا قاتل:" و" الحذر الیمنع القدر:" واضح عبر المثل القائل
 حیــث نجــد بــأن الخبــرة ،التأثیرالواضــح للعالقــات الشخــصیة ودورهــا الواضــح فــي العملیــة العالجیــة-٥

ســـل مجـــرب :" تنهـــال علـــى المـــریض مـــن كـــل شـــخص ســـبق وأصـــیب بمـــرض وشـــفي منـــهالعالجیـــة 
  ".والتسل حكیم

وأن الوقایـــة الیمكـــن أن تـــتم اإل فـــي ظـــل وعـــي كامـــل ، األنـــسان أبـــن بیئتـــه ووارث ثقافـــة مجتمعـــه-٦
  .وتضافر لكافة الجهود الرسمیة والشعبیة واألهلیة

فـالعالج الفاعـل . لجوانـب ویحـیط بـالظروفاذا لـم یطـال مختلـف ا"العالج الیمكن أن یكون ناجحـا-٧
ّووضـــع حـــد الثارهـــا ، لألمـــراض یكمـــن قبـــل كـــل شـــيء فـــي تـــشخیص العوامـــل األجتماعیـــة والنفـــسیة

  .السلبیة والوضعیة
لم ینجح الطبیب في معالجة األمراض الجسمیة؛ مالم یتم التصدي لألسـباب األجتماعیـة والنفـسیة -٨

  . المؤدیة لحدوثها 
وعـادة تـسلم مـن جیـل الـى جیـل عـن  طب الشعبي على مدى واسـع بـین المجتمعـاتتنتشر فنون ال-٩

  .طریق الكلمة الشفویة
فهـــو تـــوفیر الـــسعادة ، وأهـــداف مباشـــرة قریبـــة؛ أمـــا الهـــدف البعیـــد، للـــوعي الـــصحي هدفـــه البعیـــد-١٠

ــــى عــــاتقهم ــــة الملقــــاة عل ــــوا مــــن النهــــوض بالمــــسؤولیات األجتماعی ــــصحة ألفــــراد المجتمــــع لیتمكن ، وال
أمـا األهـداف القریبـة المباشـرة؛ فهـي مكافحـة كـل مایهـدد صـحة افـراد . والمحافظة على كیان المجتمع

  .وتوعیتهم وتثقیفهم حول حفظ الصحة الشخصیة، المجتمع من أفكار وقیم تضر بالصحة
 هنـاك عالقـة وثیقــة ومباشـرة بــین القـیم األجتماعیـة والــوعي الـصحي؛ فــالقیم األجتماعیـة المتعلقــة-١١
شخیص األمــراض والتعــرف علــى طــرق العــالج والوقایــة منهــا یعطــي ویأخــذ ویقــوم بــدور كبیــر فــي بتــ

  .مساندة علم الطب والخدمات الطبیة للنهوض بمجتمع خال من أكبر قدر من األمراض



  -دراسة تحلیلیة لألمثال الشعبیة الموصلیة–األمثال الشعبیة ودورها في تنمیة الوعي الصحي 

   
  

) ١١٨( 

 

ــــة علــــى-١٢ ــــدور الكبیــــر للقــــیم األجتماعی ــــرغم مــــن ال ــــشعبیة  ال ــــال ال ــــة المتــــضمنة فــــي األمث األیجابی
  . حظ وجود قیم تناقضها فأننا نال، الموصلیة
 

وأرشـادهم ، تعریف المواطنین باألمراض وأعراضها وبخاصـة وقـت أنتـشارها -:الى وسائل األعالم-١
  .وتوفیر أیسر الطرق لعالجها، الى طرق الوقایة منها وحصر خطرها

، الرعایـة األجتماعیـةدعـم األسـر متدنیـة الـدخل فـي ظـل شـبكة  -:الى شبكات الرعایة األجتماعیة-٢
  .بما یمكنها توفیر الغذاء والدواء

 إجــراء البحــوث والدراســات األجتماعیــة بهــدف التعــرف علــى الحقــائق -:الــى األكــادیمین والبــاحثین-٣
  .والحیویة الصحیة المتعلقة بالنواحي األجتماعیة والسكانیة

ادتي علـم األجتمـاع وعلـم الـنفس  ضـرورة األهتمـام بتعلـیم مـ-:الى المسؤولین الصحیین والتربویین-٤
بهــدف القــضاء علــى األســباب .فــي المؤســسات التعلیمیــة الطبیــة علــى أخــتالف تخصــصاتها ودرجاتهــا

  .األجتماعیة والنفسیة والعضویة التي تكمن خلف األمراض
 

الـصحي أقامة دورات تثقیفیـة وتوعویـة فـي المجـاالت النفـسیة واألجتماعیـة والـصحیة لنـشر الـوعي -١
  .بین أفراد المجتمع من أجل تحسین نوعیة الحیاة

الـــى جنـــب مـــع عیـــادة الطـــب الفیزیولـــوجي " لنعمـــل جنبــا، العمــل علـــى نـــشر العیـــادات األجتماعیـــة-٢
وعیــادة الطــب النفــسي خاصــة وأن المــریض یفــضل األنــسحاب مــن المجتمــع ألنــه الیمتلــك المــؤهالت 

ویحتــاج الــى رفــع قدراتــه وحیویتــه ألداء . أدواره األجتماعیــةالبدنیــة والنفــسیة التــي تعینــه علــى القیــام بــ
  .لیتكیف مع المجتمع الذي بوجد فیه ویتفاعل معه .مهامه المناطة به

 
، دار وائـل للنـشر، ١ط، دراسـة تحلیلیـة فـي طـب المجتمـع/علم األجتمـاع الطبـي، أحسان محمد الحسن.د) ١(

  .٢١٤ص،٢٠٠٨،األردن-عمان
دار المــــسیرة للنــــشر والتوزیــــع ،١ط، دراســــات فــــي عــــبلم األجتمــــاع الطبــــي، ّحمــــد واخــــرونمحمـــد علــــي م) ٢(

 .٣٦ص،٢٠١١، األردن-عمان، والطباعة
ــــــــــــــب للطباعــــــــــــــة، ، ٦ط،أصــــــــــــــول البحــــــــــــــث األجتمــــــــــــــاعي، عبدالباســــــــــــــط محمــــــــــــــد حــــــــــــــسن) ٣( دار غری

  .١٢٩ص،١٩٧٧،القاهرة
  .٢٦٤ص، ١٩٨٠،  القاهرة،مطبعة السعادة، ٣ط، قواعد البحث األجتماعي، زیدان عبد الباقي) ٤(
، العــــــراق-بغــــــداد، مطبعــــــة شـــــفیق، المـــــردد مــــــن األمثـــــال العامیــــــة الموصـــــلیة، محمـــــد رؤوف الغالمــــــي) ٥(

  .٣ص،١٩٦٤
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، لبنـــان-بیـــروت، دار األمانـــة، ١ط،رمـــضان عبـــدالتواب:ترجمـــة، األمثـــال العربیـــة القدیمـــة، رولـــف زلهـــایم) ٦(
 .٣٣ص،١٩٧١

ــــــــــصغیرة، يفــــــــــي علــــــــــم التــــــــــراث الــــــــــشعب، لطفــــــــــي الخــــــــــوري) ٧( ، دار الحریــــــــــة للطباعــــــــــة، الموســــــــــوعة ال
  .١٠ص،١٩٧٩،بغداد

، دار المعرفـة الجامعیـة،مـدخل لدراسـة المفهومـات األساسـیة، التنمیـة األجتماعیـة، عبـدالهادي محمـد والـي) ٨(
 .٥٧ص،١٩٨٢،األسكندریة

دار ،١ط،انالعمــل األجتمــاعي مــن أجــل صــحة األنــس/الخدمــة األجتماعیــة الطبیــة، فیـصل محمــود غرایبــة) ٩(
 .١٥ص، ٢٠٠٨،  األردن-عمان، وائل للنشر والتوزیع

  . ٢١٤ص،مصدر سابق، علم األجتماع الطبي، أحسان محمد الحسن.د) ١٠(
المكتـب الجـامعي ، الرعایـة الطبیـة ودور الخدمـة األجتماعیـة، أقبال محمد بـشیر وأقبـال أبـراهیم مخلـوف) ١١(

  .١٢ص،ت.ب، األسكندریة، الحدیث
  .١٥ص، مصدر سابق، الخدمة األجتماعیة، مود غرایبةفیصل مح) ١٢(
 -عمــان، ١ط، دار المــسیرة للنــشر والتوزیــع والطباعــة، علــم األجتمــاع الطبــي، ّمحمــد الجــوهري واخــرون) ١٣(

  .٧٨ص، ٢٠٠٩، األردن
 .٢١١ص، مصدر سابق،علم األجتماع الطبي، أحسان محمد الحسن.د) ١٤(
  .٦٥ص، ٢٠٠٠، دار النهضة العربیة، ١ط، جتماعیة الطبیةالخدمة األ، أحمد فایز النحاس. د) ١٥(
  .٢٤٤ص، مصدر سابق، الخدمة األجتماعیة الطبیة، فیصل محمود غرایبة) ١٦(
  .٢١٥ص، مصدر سابق، علم األجتماع الطبي، أحسان محمد الحسن.د) ١٧(
  .٥٦ص، مصدر سابق، علم األجتماع الطبي، ّمحمد الجوهري واخرون) ١٨(
 .٢٥١ص، مصدر سابق، الخدمة األجتماعیة الطبیة، مود غرایبةفیصل مح) ١٩(
  .٥٤، مصدر سابق، الخدمة األجتماعیة الطبیة، فیصل محمود غرایبة) ٢٠(
 .٣١ص، مصدر سابق، الخدمة األجتماعیة الطبیة، أحمد فایز النحاس.د) ٢١(
  .٥٩ص،١٩٥٦، لهدفمطبعة ا، ١ط، ١ج،معجم أمثال الموصل العامیة، عبدالخالق خلیل الدباغ) ٢٢(
   ١٢٦ص،٢٠١١، مكتبة الجیل العربي، ١ط، الموصل وأمثالها الشعبیة القدیمة، نشوان زهیر الطائي) ٢٣(
  .١٩٤٥عسكري متقاعد، موالید الموصل ، السید عادل حامد ذنون) ٢٤(
 .١٥٣ص، مصدر سابق، ١ج، معجم امثال الموصل، عبدالخالق خلیل الدباغ) ٢٥(
 .١١٣نفس المصدر، ص) ٢٦(
  .١١٨نفس المصدر، ص) ٢٧(



  -دراسة تحلیلیة لألمثال الشعبیة الموصلیة–األمثال الشعبیة ودورها في تنمیة الوعي الصحي 

   
  

) ١٢٠( 

 

وورد نفـس المثـل فـي ، ١٤٧ص، مـصدر سـابق،الموصل وأمثالها الـشعبیة القدیمـة، نشوان زهیر الطائي) ٢٨(
  .٦٢ص ، مصدر سابق، معجم امثال الموصل، لعبدالخالق خلیل الدباغ

 .١٦٩ص،٢٠٠٤ ،القاهرة، مكتبة الصفا، ریاض الصالحین، األمام أبي زكریا یحیى بن شرف النووي) ٢٩(
  . ٢١٠ص، ١٩٨٥، دمشق، دار التراث، ١ط، األمثال الفراتیة، أحمد شوخان) ٣٠(
  .٢٣٦ص، مصدر سابق، عبد الخالق خلیل الدباغ) ٣١(
  . ٦٣ص، مصدر سابق، ّمحمد الجوهري واخرون) ٣٢(
  .١٠ص، مصدر سابق، فیصل محمود غرایبة. د) ٣٣(
  .https://thakafawbouhouth.blogspot       ،      الغذاء الصحي المتكامل لألنسان) ٣٤(
، العـراق-موصـل، مطبعـة الهـدف، ١ط، ٢معجـم أمثـال الموصـل الـشعبیة، ج، عبد الخالق خلیل الـدباغ) ٣٥(

 .٣٢٥ص، ١٩٥٦
ـــل فـــي الموصـــل وأمثالهـــا .٢٠٤ص، مـــصدر ســـابق، وورد نفـــس اي. ٣٣ص، ١ج، نفـــس المـــصدر) ٣٦( لمث

  نشوان زهیر الطائ، الشعبیة
  .٢٠٢ص، مصدر سابق، وان زهیر الطائينش) ٣٧(
  .٢٠٩ص، مصدر سابق، عبد الخالق خلیل الدباغ) ٣٨(
 باطیــة إنــاء مــن فخــار مفلطــح مــدهون بطــالء معــدني بــراق یخثــر فیــه اللــبن: بــاطي. أي مخثلــرة: إمخثغــة .

  .والمقصود بالمثل باطي مملؤة باللبن المخثر
 .١٠٨ص، نفس المصدر) ٣٩(

 بلدة عقرة في الشمال الشرقي من الموصل یكون فیها أجود أنواع األرز، هي العقر-:العقغ .  
 .٢١٠ص، مصدر سابق، عبدالخالق خلیل الطباغ) ٤٠(

 لفظة كردیة تعني الخبز: النان.  
  .٥٩ص، نفس المصدر) ٤١(
  .١٧٦ص، نفس المصدر) ٤٢(
  .١٦٠ص، مصدر سابق، نشوان زهیر الطائي) ٤٣(
  .١٢٥ص، نفس المصدر) ٤٤(
ــــشعبیة القدیمــــة، ١٦٣ص، نفــــس المــــصدر) ٤٥( ــــال الموصــــل ال ــــي أمث ــــل ف ــــس المث ــــر ، وورد نف ــــشوان زهی لن

  .١٥٨ص، مصدر سابق، الطائي
وورد نفـس المثـل فـي أمثـال الموصـل الـشعبیة القدیمـة، ، ٢١٥، مـصدر سـابق، عبدالخالق خلیل الطباغ) ٤٦(

  . ١٦٤ص، نشوان زهیر الطائي
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وورد نفــــس المثـــل فـــي كتـــاب الموصـــل وأمثالهــــا . ١٤٠ص،  ســـابقمـــصدر، عبـــدالخالق خلیـــل الـــدباغ) ٤٧(
  .١٥٥ص، نشوان الطائي، الشعبیة القدیمة

 .١٣٣ص، نشوان الطائي، مصدر سابق) ٤٨(
  .٣٣١ص، مصدر سابق، ٢ج، عبدالخالق خلیل الدباغ) ٤٩(
 .٦٣ص، مصدر سابق، ّمحمد الجوهري واخرون) ٥٠(
  .٢٠٧ص، مصدر سابق، نشوان زهیر الطائي) ٥١(
  .٢٣٣ص، ١٩٥٥، ١ج، مسلم) ٥٢(
  .١٩٣ص، مصدر سابق، احمد شوخان) ٥٣(
 .١٩٨ص،نفس المصدر) ٥٤(
  .٢٢٨ص،مصدر سابق،١ج، عبد الخالق خلیل الدباغ) ٥٥(
  .٢٣١ص، نفس المصدر) ٥٦(
وورد نفـــس المثـــل فـــي كتـــاب معجـــم أمثـــال الموصـــل ،١١٨ص، مـــصدر ســـابق، نـــشوان زهیـــر الطـــائي) ٥٧(

  .١٢٧ ص،مصدر سابق، العامیة
 .٢٠٢ص، مصدر سابق، نشوان زهیر الطائي) ٥٨(
  .٢٠١ص، مصدر سابق،١ج، عبدالخالق خلیل الدباغ) ٥٩(
  .٢٥٢ص،نفس المصدر) ٦٠(
  ..١٩٥٤موالید الموصل ، ربة بیت، السیدة خالدة مرعي حسن) ٦١(
، معـة الموصــلجا، مركــز دراسـات الموصــل، المجلـد الثـاني، موســوعة الموصـل التراثیــة، أزهـر العبیـدي) ٦٢(

  .٥٦٥ص، ٢٠٠٨
 .١٩٠ص، مصدر سابق، أحمد شوخان) ٦٣(
  .٦٥ص، مصدر سابق، ١ج، عبدالخالق خلیل الدباغ) ٦٤(
  .١٣٦ص، مصدر سابق، نشوان زهیر الطائي) ٦٥(
  .٢١٢ص، مصدر سابق، ١عبدالخالق خلیل الدباغ، ج) ٦٦(
  .١١٠ص، مصدر سابق، نشوان زهیر الطائي) ٦٧(
  .١٩٨نفس المصدر، ص) ٦٨(

 الطبیب: الحكیم.  
 .١٢٤ص، نفس المصدر) ٦٩(
  .١٥٤ص ، مصدر سابث، ١ج، عبد الخالق خلیل الدباغ) ٧٠(
  .٢٢٦ص، مصدر سابق، وأورد نفس المثل نشوان زهیر الطائي. ٣٣٤نفس المصدر، ص) ٧١(
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) ١٢٢( 

 

  .٢٨١ص، مصدر سابق، أحمد الشوخان) ٧٢(
  .١٢٤ص، مصدر سابق، نشوان زهیر الطائي) ٧٣(
  .١٣٤ص، نفس المصدر) ٧٤(
 .١٥١ص، نفس المصدر) ٧٥(
ـــــــــس المـــــــــصدر) ٧٦( ـــــــــل الـــــــــدباغ. ١٣٤ص، نف ـــــــــاب عبـــــــــدالخالق خلی ـــــــــل فـــــــــي كت ، ١ج، وورد نفـــــــــس المث

  .٢٢٩ص،مصدرسابق
 .٢٣٧ص،مصدر سابق، ١ج، عبدالخالق خلیل الدباغ) ٧٧(
  .٢٩٦ص،١ج، نفس المصدر) ٧٨(
  .٣٠٣ص،نفس المصدر) ٧٩(
  .٢٥٣ص، بقمصدر سا، نشوان زهیر الطائي) ٨٠(
  .٢٣١ص، مصدر سابق، ١ج، عبد الخالق خلیل الدباغ) ٨١(
  .١٩٤٥موالید ، عسكري متقاعد، السید عادل حامد ذنون) ٨٢(
  .٢٣٠ص، مصدر سابق، عبد الخالق خلیل الدباغ) ٨٣(
 .١٥٩ص، مصدر سابق، وورد نفس المثل في كتاب نشوان زهیر الطائي. ٢٦٩ص، نفس المصدر) ٨٤(

 لمة فارسیة تعني الهم والحزنك: الدرد. 
 .١٩٢ص، مصدر سابق، ١ج، عبد الخالق خلیل الدباغ) ٨٥(
  .٣٦ص، نفس المصدر) ٨٦(
  .١٣٦ص، نفس المصدر) ٨٧(
  .١٥١ص، مصدر سابق،نشوان زهیر الطائي:وورد نفس المثل في كتاب . ٨٦ص، نفس المصدر) ٨٨(
  .١٢٣ص، مصدر سابق، عبدالخالق خلیل الدباغ) ٨٩(
 .٩٦ص، فس المصدرن) ٩٠(
 .٢٧٦ص، نفس المصدر) ٩١(
  .١٨١ص، مصدر سابق، نشوان زهیر الطائي) ٩٢(
  .٢٢٥ص، مصدر سابق، ١ج، عبد الخالق خلیل الدباغ) ٩٣(
 .٢٨٤ص، نفس المصدر) ٩٤(
  .١٣٨ص، مصدر سابق، نشوان زهیر الطائي) ٩٥(
  .١٥٩ص، مصدر سابق، ١ج، عبدالخالق خلیل الدباغ) ٩٦(
  .٤٥١ص، ٢ج، درنفس المص) ٩٧(
  .٤٥ص، نفس المصدر) ٩٨(
  .١٧٩نفس المصدر، ص) ٩٩(


