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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
النـشاطات واألعمـال الخیریـة فضال عـن قیـام النـساء الموصـلیات وخاصـة الموسـرین  برعایـة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قرشـــا فـــي  )٤٠(ینة ســـتین قرشـــا، أي ان المـــرأة قـــد خـــسرت الـــدراهم فأصـــبح المبلـــغ بیـــد المـــرأة المـــسك
الوقــت ذاتــه عنــد نزولهــا إلــى الــسوق لتــشتري مــا یــسد رمــق عیــشها وعــیش ابنتهــا الــصغیرة إال أنهــا قــد 
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صــادفها وقابلهــا ســارق فــسرق منهــا الــدراهم وعــادت تلــك المــرأة المــسكینة تنــدب حظهــا العــاثر لتبقــى 
  . أسیرة الجوع الموقع
 

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

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

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

 هذا االعور والینا جاء وظلم علینا 

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

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

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

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

  أبو جاسم جمعها للهوسات وحركها 
                              بالشوارع سیرها نزل صدمة على الوالي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .)٥٤ (لمرأة وزوجها في ساحة باب الطوب بالموصلا
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  -:في ضوء ما تقدم یتبین لنا

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

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

  .المساجد والفقراء والمساكین

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

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

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

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

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

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

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

 .٩٠المصدر نفسه،ص  - ٣

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

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

 . ١٤٢، ص)٢٠٠١جامعة الموصل، (

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . ٥٥٤ص

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

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

 . ٥٥٢ص

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

 .٥٥٢ص

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

 .٢٣٥عثمان، المصدر السابق ،ص  -١٦

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

 .٢٣٥،المصدر السابق، ص عثمان  -١٨

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

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

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

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

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

 .٨٤المصدر نفسه ، ص " محمود -٢٢

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .؛ المقابلة نفسها٤٣، ص... المرأة الموصلیة " العبیدي، -٣٣
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) ٣٢( 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .٧١، ص ١٩٧٩، ١٠،السنة )٥(الشعبي ، العدد
  .٨٦  القصاب ،المصدر نفسه، ص -٤٢
، الـسنة  )٢(،مجلـة التـراث الـشعبي ، العـدد " ممارسات بغدادیـة تراثیـة تتوسـط األطفـال" سمیة ألعبیدي ،-٤٣
  .٧١،ص ...ئعة محمود ، المعتقدات الشا؛٩٢،ص٢٠١٣ ،٤٤



  عروبة جمیل محمود. د.م.أ

  >>  
  

)٣٣( 

 

ٍالمــرأة◌ فــي المجتمــع الریفــي العراقــي " عبــد العبــاس عبــد الجاســم ، -٤٤ ، ٨(، مجلــة التــراث الــشعبي ، العــدد"ٍ
  ١٥/٣/٢٠١٤؛ مقابلة شخصیة للباحثة مع السید م،خ،ع ، أجریت بتاریخ ).١٢٤، ص ١٩٧٠

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جامعة ، (طارق نافع الحمداني ، مالمح سیاسیة وحضاریة في تاریخ العراق الحدیث والمعاصر ، -٦٢
  .٢١٥، ص ...، المصدر السابق ؛ عثمان .٥٦، ص )١٩٨٩

  


