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صلي يهدف البحث إلى تشخيص األمثال الشعبية الخاصة بالمجتمع المو        
المرتبطة بالطب والعالج والصحة والمـرض، ويهـدف إلـى الكـشف عـن              
 ،المضامين الطبية والصحية العالجية والوقائية في األمثال الـشعبية الموصـلية    

اعتمد البحث بصورة رئيسة على منهج تحليل المـضمون لتحليـل مـضامين             
 موضوع  -ياألمثال الشعبية وتحديد الطرائق والمسارات المتعلقة بالجانب الطب       

  .البحث
وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن األمثال الـشعبية             

منها ،كانت مرتبطة بالصحة والطب والعالج من المرض في مسارات متنوعـة          
ما اخذ جانب أو مسار النصح واإلرشاد للوقاية من األمراض، ومنها ما حـدد              

فترة معينـة كالحجامـة     وجود بعض الطرائق العالجية التي كانت موجودة في         
والكي ومنها ما وصف مدى شدة المرض وخطورته لألخذ باألسـباب واتخـاذ             

  .اإلجراءات الوقائية لتفادي اإلصابة بالمرض
Forms of Medicine and the Methods of Treatments in the 

Implications of Folk Sayings :An Analytic  
 Medical Sociological Study 

Lect. Abdul Razzak. S. Mahmood 
Abstract: 

The research aims at identifying the Mosuli folk 
sayings , relevant to medicine , treatment , health and illness . 
It aims at uncovering the preventive treatment , health , 
medical implications of  Mosuli folk sayings. It mainly 
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depended on the methods of content analysis of the folk 
saying determining the methods and courses of the medical 
field , that have something to do with the research.  

The research concludes a group of results ; the most 
important one is that folk sayings have been related to health 
,medicine and treatment in various ways . Some of these ways 
take the shape of advice and instructions of treatment ,and 
some of them determine the existence of some preventive 
methods that were present in a certain period like cupping and 
cauterization .These others describe the extent of the illness, 
and its seriousness to determine causes and taking preventive 
measures to avoid the desease. 

 
تعد األمثال الشعبية من أكثر عناصر الفلكلور جدارةً بالدراسة واالهتمام            

خصوصاً إذا ما أخذنا بنظر االعتبار أن المثل الشعبي أصـبح أكثـر تـداوالً               
واستخداماً في الحياة اليومية بالنسبة للفرد والمجتمع فنحن ال نعيش األفراح كل            

نا في حياتنا اليومية نكاد نورد أكثر من مثل         يوم وال نقيم المناسبات كل يوم ولكن      
 ومن المؤكـد أن المثـل الـشعبي    ،شعبي واحد في كل حديث نجريه مع غيرنا      

يتناول في مضامينه ومحتوياته العديد من التفـسيرات والـدالالت االجتماعيـة           
والدينية واالقتصادية والثقافية والصحية وغيرها من التفـسيرات التـي كانـت            

 وقعت أو قصة حقيقية أو خالصة موضوع معين أو موقف معـين             نتيجة حادثة 
بلور تلك الفكرة وصاغها مثالً شعبياً حمل المعنى االقتصادي أو االجتماعي أو             
الديني أو الثقافي أو الصحي أو غير ذلك حسب الفكرة وحسب المجـال الـذي               

  .كان فيه المثل
بـي أو الـصحي     وما يهمنا من جوانب األمثال الشعبية هو الجانب الط          

، فمن المؤكد أن المجتمعات البشرية عامة ومجتمـع مدينـة           )موضوع البحث (
بخاصة عاشت تجارب مع المرض والطب والصحة،       ) مجتمع البحث (الموصل  

وإال لما كانت هناك أمثال شعبية تؤكد وجود طرائق عالجية فـي فتـرةٍ  مـن            
جانب النصح واإلرشـاد    الفترات الزمنية في حياة المجتمع، ولما أخذت األمثال         
نـسعى إلـى توضـيح       لتفادي خطر األمراض واإلصابات، وفي بحثنـا هـذا        

االتجاهات والتفسيرات التي تضمنتها األمثال الشعبية المتعلقة بالجانـب الطبـي         
  ).موضوع البحث(والعالجي 
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وقد جاء البحث في أربعة مباحث تناول األول منهـا تحديـد مـشكلته                
يد مصطلحاته ومفاهيمه وكذلك تنـاول منهجيـة البحـث        وأهميته وأهدافه وتحد  

المتمثلة بمنهج تحليل المضمون لتحليل مـضامين األمثـال الـشعبية المتعلقـة            
األمثـال   موضوع البحث، في حين تناول المبحـث الثـاني        -بالصحة والمرض 

الشعبية المتعلقة بالصحة والمرض في مدينة الموصل أما المبحث الثالـث فقـد             
 التحليلي من الدراسة إذ تناول البحث األمثال الشعبية المرتبطـة           تضمن الجانب 

بالطب والعالج واألمراض واإلصابات وتضمن تحليلهـا اجتماعيـاً، وتـضمن      
المبحث الرابع نتائج البحث ثم التوصـيات والمقترحـات وأخيـراً المـصادر             

  .والمراجع
 

 
تعد األمثال الشعبية اإلرث االجتماعي والثقافي للمجتمع وهي عـصارة            

الجهد البشري إذ تعد الملخص والموجز المفيد لموقف مـن المواقـف عاشـه              
اإلنسان في المجتمع في فترة من فترات حياته، والمثل الشعبي نتيجة حادثـة أو           

          واضح ومتكامل يدل على    تجربة أو فكرة صيغت بكلمات قليلة لتكتمل في معنى
موضوع معين أو ظاهرة معينة تحمل في مضامينها مدلوالت مختلفـة لتعطـي        

  .معنى الموضوع أو الظاهرة
فالمثل الشعبي يكون ذا مدلوالت اجتماعية أو اقتـصادية أو دينيـة أو               

 تلك المدلوالت التي تدل علـى       ،صحية أو غير ذلك من جوانب الحياة األخرى       
اد المجتمع أو طريقة تعاملهم مع اآلخـرين أو تعـاملهم مـع             طريقة تفكير أفر  

 أو قد تعكس أسلوب عيش جماعة معينة من المجتمـع،           ،ظروف الحياة المختلفة  
إلـى  ...أو قد تحدد أو تفسر ضوابط ومعايير ظاهرة معينة أو موضوع معـين            

 آخره من التفسيرات التي يذهب إليها المثل الشعبي ليصوغ لنا األسلوب الفكري           
أو طريقة التعامل أو السلوك أو الكيفية التي عاشها الفرد في المجتمع في زمـن         

  .معين
وما يهمنا من موضـوع األمثـال الـشعبية هـو الجانـب الطبـي أو           
وما يتضمنه ويشير إليه مـن تفـسيرات ومـضامين          ) موضوع البحث (الصحي

فصل من   فقد يتضمن المثل الشعبي وصفاً ل      ،" مرضية ، صحية ، وقائية ،عالجية"
فيجعلنا نفكر فـي    ) هواء الخريف يسمم وهواء الربيع يسمن     (فصول السنة مثل    

كيفية التعامل لتجاوز اإلصابة باألمراض في الخريف والفائدة التي يعطينا إياها           
يوضح لنا كيف   ) الصيف ضيف والشتاء شدة   (فصل الربيع، وكذلك المثل القائل      

قد يبين الحـد الـذي يـصل إليـه      أو  ،يكون الشتاء وبماذا يختلف عن الصيف     
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، أو قد يشير    )واويالخ لوال وجعي ما قلت آخ     (اإلنسان من اآلالم واألوجاع مثل      
) تعلم الحجامي براس اليتـامي    (المثل الشعبي في مضمونه لطريقة عالجية مثل        

فهنا يشير إلى الحجامة والكي كطريقتين عالجيتين من        ) آخر الدوا الكي  (أو مثل   
 أو قد يعطينا المثل الشعبي أفكاراً بأسلوب النصيحة مثل          ،لشعبيطرائق العالج ا  

، أو مثل   )بيت التدخله شمس ما يدخله حكيم     (أو مثل   ) اليبدل هوا ما يلزمو دوا    (
إلى آخره مـن  ) تغدى وقم تمطى وتعشى وقم تمشى    ( أو مثل    ،)ترك الدواء داء  (

صورة توضح كيفية   المدلوالت والمضامين التي يعكسها المثل الشعبي ليخلق لنا         
التعامل مع الظاهرة موضوع البحث والتي سنتطرق إليها ونوضحها من خـالل          
المضامين التي ترسم الطرائق والمسالك المتعلقة بالظاهرة المدروسة في مجتمع          

  .البحث
 تتأتى أهمية البحث من :-  

يتـه منهـا لـيس       االهتمام بصحة اإلنسان وعالجه من األمـراض أو وقا         -١
موضوعاً مبتكراً أو حديثاً إنما هو قديم ويتمثل ذلك بالموروثات الشعبية بما فيها             

  .األمثال الشعبية التي تناقلتها األجيال المتعاقبة في المجتمع
 استخالص التجارب العالجية والصحية والطبية من خالل تحليل مـضامين           -٢

ة تجارب األجيـال الـسابقة فـي        األمثال الشعبية الموروثة والتي كانت حصيل     
  .المجتمع

 محاولة تفكيك رموز األمثال الشعبية والوصول من خاللها إلى مـا يخـدم              -٣
صحة الفرد والمجتمع وذلك باستنباط الحلول المناسبة والسبل الـصحيحة التـي     

  .تحافظ على صحة أفراد المجتمع
عليها السابقون مـن     محاولة قراءة األفكار العالجية الشعبية التي كان يسير          -٤

  .أفراد المجتمع وتحديد الطرائق العالجية التي كانت متبعةً آنذاك
 يهدف البحث إلى :-  

 تشخيص األمثال الشعبية الموصلية الخاصة بالطـب والعـالج والمـرض            -١
  .والصحة

صحية  تحديد المسارات العالجية والوقائية والمقاصد والمضامين الطبية وال         -٢
  . لألمثال الشعبية الموصلية

 
إن تحديد وتوضيح المفاهيم مهم وحيوي من اجل إغناء هـذا البحـث             

 وال بد من إعطاء توضيحات لمفاهيم البحث        ،وجعله مكتمل العناصر والجوانب   
ـ             ا ومصطلحاته من اجل الوصول إلى رؤية واضحة وبسيطة ومفهومة لكـل م

يتعلق بالبحث من مفاهيم وبالتالي تصبح عملية الدخول إلى البحـث واالطـالع        
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على جوانبه سهلة وواضحة من خالل أتباع الدقة والموضوعية التـي ال غنـى       
 وسيعطي الباحث تعريفات للمثل الـشعبي وكـذلك         ،عنها في مجال العمل الجاد    

 الموجـودين ضـمن    للمفاهيم والمصطلحات المتعلقة والمرتبطة بالطب والعالج     
  ".الطب، الطب الشعبي، الطب الحديث، الصحة، المرض"عنوان البحث وهي 

 في الكالم هو أن يذكر لحاٍل من األحوال ما يناسـبها ويـشابهها              المثل
 عبارات قـصيرة ترسـلها      والمثل،  )١(ويظهر من حسنها أو قبحها ما كان خفياً       

نتها دون أن تبـدل نـصها أو        البيئة الشعبية التي انبثقت عنها وتدور على ألـس        
تحرفه وهي غالباً ما تكون مرتبطةً بحادثٍة أو قصٍة مؤثرٍة فيخرج المثـل لـيلم               

 كمـا   والمثـل ،)٢(بالحادثة في كلماٍت قصيرٍة يسهل حفظها وتداولها بين النـاس         
هو تعبير عن حقيقٍة مألوفٍة صيغت بأسـلوٍب مختـصر   ..يعرفه الكسندر كراب  

، كما ويعرف المثل بأنه القول السائر الجاري        )٣(الناسحتى يتداوله جمهور من     
 ،على ألسنة الناس لتعريف الشيء بما سبقه مـن أشـياء أو حـوادث مـشابهة           

فاألمثال أفكار اختلجت في النفوس ومعاٍن تصورت في األذهان وجاشـت بهـا             
الصدور واتصلت بالخواطر ثم أكدتها التجارب فجرت علـى ألـسنة البلغـاء             

سارت مع الزمان معبرةً عن قصٍة وقعـت أو تجربـٍة حـدثت أو              والفصحاء و 
، والمثل بشكٍل خاص يعبر عن ردود انفعاليـة         )٤(أسطورٍة تروى وخرافٍة تحكى   

ولو كانت بسيطة تجاه األحداث بغض النظـر عـن سـلبية هـذه الـردود أو                 
  .)٥(اايجابيته

يـة   علم وفن يعنى بدراسة األمراض ومعالجتهـا والوقا         فإنه الطبأما  
على المعرفة المكتسبة من خالل الدراسة والتجريـب   فهو علم ألنه مبني، منها

تطبيق األطباء البارعين والعاملين اآلخـرين   الدقيق، وفن ألنه يعتمد على كيفية
 وتـشمل أهـداف   ،يتعاملون مع المرضـى  في مجال الطب هذه المعرفة حينما

 الطب منذ أمد بعيد من      عدب ي ولهذا السب ى،  الطب إنقاذ األرواح وعالج المرض    
  .)٦(أكثر المهن احتراما

 بأنه مجموعة من العالجات تكمن خلفهـا   الطب الشعبي في حين يعرف    
تجارب ومعارف الشعوب، إذ استطاعت هذه العالجات أن تحافظ على مكانهـا            

، والطب الـشعبي هـو األسـلوب        )٧(على الرغم من االكتشافات الطبية الحديثة     
يتبعه الناس باالعتماد على السلف وخزين الموروث االجتمـاعي         العالجي الذي   

في مجال الصحة والمرض دون األخذ بنظر االعتبار الناحية العلميـة الطبيـة             
  .)٨(للعالج

هو األسلوب العالجي العلمي المعتمد على المعرفـة     ف الطب الحديث          أما  
والطـب  ،  )٩(عالجيـة العلمية والذي يمارسه ذوي االختصاصات األكاديميـة ال       
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الحديث هو مهنة إنسانية وأخالقية وعلمية تحتم على من يمارسـها أن يحتـرم              
 مرتكـز   -الطب الحـديث  - وهو أي  )١٠(الشخصية في جميع الظروف واألحوال    

على شيء أساسي هو الضمير ثم على العلم والخبرة، فمهنة الطب هـي أكثـر               
مية لكون الطبيـب مـؤتمن علـى    المهن التي تحتاج إلى األمانة األخالقية والعل 

  .أرواح الناس وأسرارهم وأعراضهم
 "WHO"وبالنسبة للصحة والمرض فقد أعطت منظمة الصحة العالمية         

 على أنها حالة من السالمة والكفاية البدنية والعقلية واالجتماعيـة         للصحة تعريفاً
 فـيمكن   المـرض ، أمـا    )١١(الكاملة وليست مجرد الخلو من المرض أو العجز       

تعريفه بأنه حال انحراف الوضع الصحي الذي يتـسبب عنـه الـشعور بعـدم          
  .)١٢(االطمئنان على الوضع االعتيادي العام للمريض

 
استخدم الباحث في بحثه منهج تحليل المضمون إذ قام بتحليل األمثـال            

فراد المجتمع  الشعبية المتعلقة بالصحة والمرض والطب والعالج ومتابعة أفكار أ        
  .)١٣(وتصوراتهم تجاه المتعلقات المرتبطة بالجانب الطبي أو الصحي

 
تعد األمثال الشعبية تعبير حر وصادق عن طبيعة العصر فـي نظمـه             

 )١٤(لروحية ومثله وأهدافه  السياسية واالقتصادية وعاداته االجتماعية ومعتقداته ا     
، لذلك فإنها أي األمثـال      )١٥(وتختلف األمثال باختالف عقليات المجتمع وطبقاته     

الشعبية تثير تفسيرات عديدة ومتشعبة  ألنها تكشف عن حقائق وكل حقيقة لهـا              
 ألن المثل خالصة موضوع أو قصة أو حادثـة صـيغت   )١٦(جانب من الدراسة  

يرات معينة ذات دالالت تدخل فـي ميـادين معرفيـة           لتكون مثالً شعبياً له تفس    
  .)١٧(واسعة

ويتفق البالغيون واللغويون واالجتماعيون على أن األمثـال الـشعبية          
تحتوي على عوامل تمثيل وكناية غير تصريحية وتقريب المحـسوس بطريقـة            

، وتمثل هذه األمثـال مجموعـة خبـرات اجتماعيـة وسياسـية             )١٨(تصويرية
 )١٩(ٍن كانت المجتمعات والشعوب فيه بعيدة عن عصر العلوم        واقتصادية في زم  

، )٢٠(فكانت األمثال الشعبية انعكاساً لتجاربها في أدوارهـا التاريخيـة المختلفـة    
ألنها تعبر عن تجربة الفرد للحياة اليومية بما تتـضمنه مـن حكمـٍة ودرايـة                

  .)٢١(وتجربٍة نافذة
ات مختلفة على اخـتالف  ومن المؤكد أن لألمثال الشعبية أغراض وغاي    

 ولعل الـصحة   )٢٢(هذه األمثال ومضامينها وكلماتها ومدلوالتها وطرق صياغتها      
 موضوع البحث هـو     –والمرض وكل ما له عالقة بالطب والطرائق العالجية         



 >>  

  

)١٢٥( 

 

أحد هذه األغراض والغايات حيث تـشير األمثـال الـشعبية فـي مـضامينها               
حة والمـرض والعـالج والطـب       ومدلوالتها إلى متعلقات عديدة ترتبط بالـص      

  .)٢٣(الخاصة بمجتمٍع من المجتمعات البشرية
ومجتمع مدينة الموصل هو أحد هذه المجتمعـات التـي تمتلـك إرثـاً              

،وبمـا أن   )٢٤(حضارياً كبيراً وتتمسك بالعادات والتقاليد الموروثة عن األجـداد        
لمجتمـع  األمثال الشعبية تمثل أحد أهم مصادر هذا التراث بوصـفها ذاكـرة ا            

وحافظة تجاربه وخبرة أجياله كما أسلفنا وهي ترجمة صادقة للحـس الـشعبي             
 فإن مجتمع مدينة الموصل له تراثٌ يزخر باألمثال         )٢٥(المصاغ باللهجة المحكية  

 فللـسمات   ،الشعبية التي تدخل في جميع جوانب المجتمع الثقافية واالجتماعيـة         
ن بل أن كثيـراً مـن هـذه المالمـح           الثقافية قدرة هائلة في االنتقال عبر الزم      

والسمات التي تتمثل بوجٍه خاص في العادات والتقاليـد والعقائـد والخرافـات             
واألساطير تحتفظ بكيانها لعدة أجيال ال لشيء إال ألنها وِجدت في وقـٍت مـن               

  .)٢٦(األوقات في المجتمع فتظل موجودة إلى فترٍة طويلة
ن طوٍر إلى آخر ومـن مرحلـٍة   ومع تغير المجتمع الموصلي وتحوله م   

حضاريٍة إلى أخرى ال سيما بعد ظهور وانتشار مظاهر التحـضر والتـصنيع             
والتحديث بشكٍل الفٍت للنظر وعد المجتمع الموصلي مجتمعاً متحضراً حـسبما           

، إال أننا ال يمكننا أن نفهم نسق الشخـصية الموصـلية            )٢٧(تؤكد الدراسات ذلك  
 البنـاء االجتمـاعي والحـضاري لمجتمـع مدينـة         بمعزٍل عن عالقاتها بنسق   

الموصل، ألن الشخصية هي النتاج الحقيقي للبناء االجتماعي للمجتمع، فالبنـاء           
هو الذي يضفي عليها طابعها الخاص بمجمل ظروفه التاريخيـة والحـضارية            

 التي تتضمن العادات والقيم واألفكار والموروث االجتمـاعي         )٢٨(واإليكولوجية
للمجتمع الذي يضم العديد من مصادر التـراث والتـي تعـد األمثـال      والثقافي  

  .الشعبية إحداها
 

 جوانب عديدة مهمة من حياة المجتمـع علـى          تناولت األمثال الشعبية    
يني والصحي ومـا إلـى ذلـك،        الصعيد الثقافي واالجتماعي واالقتصادي والد    

وتشعبت األمثال الشعبية في كل جانب من هذه الجوانب إلى تفـسيرات عديـدة              
وحملت مضامين ودالالت متنوعة توضح لنا كيف كان تفكير أفـراد المجتمـع             

                                         
                  لقد قام الباحث بتسجيل األمثال الشعبية كما هي مكتوبة ومدونة في مصادرها، فمنها ما كـان 

مكتوباً باللهجة الموصلية ومنها ما كان مكتوباً باللغة العربية وبصيغته النحوية ومنها مـا كـان                
 .لدارجةمكتوباً باألسلوب العامي أو باللهجة الشعبية ا
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وكيف كانت سلوكياتهم خالل فترة معينة من فترات حياتهم وإن كانـت أغلـب              
رة إلى الحالة التي يتضمنها معنى المثـل        مضامين هذه األمثال اجتماعية باإلشا    

لكنها بالمقابل احتوت على مصطلحات ومضامين اقتصادية واجتماعية ودينيـة          
، )موضوع البحث بوجـٍه خـاص     -ومضامين طبية وصحية  (وثقافية بوجٍه عام    

وفي هذا المبحث سنبين المتعلقات والتفسيرات المرتبطة بالجانـب الـصحي أو            
ألمثال الشعبية المرتبطة بالصحة والمـرض والطـب        الطبي وسنقوم بتصنيف ا   

والعالج حسبما تحمله من دالالت ومضامين متعلقة بالظاهرة موضوع البحـث           
  -:إلى جوانبها المتشعبة وكما يأتي

 
أشارت األمثال الشعبية إلى وجود طرائق عالجية شعبية في المجتمـع             

ياتهم وذلك حسب إشارة األمثال لـذلك، فالمثـل     الموصلي في زمٍن معيٍن من ح     
 الكي من أشهر طرائق العالج المعروفة منـذ         يبين أن ) آخر الدوا الكي  (الشعبي  

حيث كان اعتماد العرب الكبير     (القدم في جزيرة العرب والمناطق المتاخمة لها        
في معالجة األمراض قائماً على الكي والحجامة والبتر واستطاعوا أن يعرفـوا            

 عصر اإلسالم وقد جـاء فـي    وكذلك استخدم الكي في)٢٩()صول هذه الطريقة أ
صـلى  ( عن النبي ) رضي اهللا عنهما  (األحاديث النبوية الشريفة عن ابن عباس       

الشفاء في ثالثة، في شرطة محجم أو شربة عـسل أو     (  نه قال أ) اهللا عليه وسلم  
لكي هنا لما في هـذه       وقد يكون النهي عن ا     )٣٠()أمتي عن الكي   كية بنار وأنهي  

يمارس الكـي أشـخاص     يجب أن يكون من     و الطريقة العالجية من ألٍم وقسوٍة،    
ذوو معرفة ودراية في هذا الجانب العالجي وقد تلقوا تدريباتهم بمهارة، فللكـي             
مناطق خاصة في الجسم وأي خطأ في عملية العالج يمكن أن يشكل خطـورة              

قلة ولكنهم على درجـة عاليـة مـن         ممارسيها  (على حياة المريض لذلك فإن      
تعلم الحجامي  (، وكذلك األمر بالنسبة للمثل      )٣١()الكفاءة والتركيز في هذا المجال    

وذلك  حيث يشير إلى وجود الحجامة كطريقة عالجية لألمراض       ) برأس اليتامي 
يرجع إلى تاريخها القديم في الممارسة العملية للطـب الجراحـي ومـا زالـت      

ى يومنا هذا، وهذه المهنة القديمـة فـي مجـال التطبيـب             الحجامة تستخدم حت  
، وما يميز هاتان    استطاعت في بعض البلدان أن توجد لنفسها مكاناً كعلم يدرس         

هو أنهما كما جاء في الحـديث النبـوي     ) الكي والحجامة (الطريقتان العالجيتان   
 اهللا  الشريف الذي أشرنا إليه سابقاً مذكورتان في أحاديث المصطفى محمد صلى          

عليه وسلم وذكرهما في األمثال الشعبية دليل عمقهما الزمني واستمرارهما هـو       
  .ما يعلل نجاحهما
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أشارت األمثال الشعبية إلى أن المرض والعالج قد يرتبطـان بفـصول       

ء الخريف مخيف لكثرة تقلبـات      السنة األربعة فيشير المثل الشعبي إلى أن هوا       
الجو واضطراب المناخ وألن اإلنسان مقبل من حر إلى برد ولم يكتسب مناعـة   
ضد الجو البارد، على العكس من فصل الربيع على اعتبار أن الطقس الربيعـي    
مالئم جداً للشخص ويبعث الطمأنينة والراحة في النفس البشرية وهواء الربيـع            

هواء الخريف يـسمم    (ر وهذا ما يشير إليه المثل       منعش ولطيف وليس فيه ضر    
، وكذلك يشير المثل إلى النسيم البارد والجو الـدافئ فـي            )وهواء الربيع يسمن  

الـدفا  (وكذلك المثل ) برد الربيع يقسمل االصيبيع(فصل الربيع كما يقول المثل   
 أخـذ  محد كن قال أخذ حر، يقولون (وهو يشبه المثل العامي     ) عفا أو الدفو عفو   

أي أن البرد يجلب األمراض أما الدفء فصحة، أما فيما يخـص فـصل              ) برد
أشار إلـى أن    ) الصيف ضيف والشتاء شدة   (الشتاء والصيف فإن المثل الشعبي      

برد الشتاء يمثل شدة لإلنسان على اعتبار البرودة القوية واألمطار وما قد ينـتج     
حرارة الصيف ألن فترته    عنهما من أمراض ويبين المثل أنه من الممكن تحمل          

  .قصيرة تقريباً وهو كالضيف الذي يمكن تحمله وذلك كنايةً عن قصر مدته
 

تضمنت األمثال الشعبية العديد من النصائح الطبية التـي تؤكـد علـى            
ضرورة االلتزام بالنظافة وتغيير األجواء وضرورة المشي بعد تناول الوجبـات           

اكـنس  (الغذائية وما إلى ذلك، فالمثل الذي يضرب في النظافة وخشية االنتقـاد      
 هو دليل على    )بيتك ما تعرف من يدوسو واغسل وج ابنك ما تعرف من يبوسو           

نصح اآلخرين بضرورة التزام النظافة والحرص على تنظيف المنزل ومراعـاة   
اليبدل هوا مـا  (األبناء ونظافتهم خوفاً من انتقال األمراض أو ما شابه ذلك، أما           

يؤكد على أن من يتنزه ويرتاد األرياف والمتنزهات ال يحتاج إلـى            ) يلزمو دوا 
على التنزه والخروج إلى األمـاكن الطِلقـة        دواء، فهذا المثل يضرب في الحث       

ويؤكد على أن تغيير األجواء الطقسية مهم جداً لإلنـسان حيـث أن استنـشاق               
الهواء الصافي والخروج إلى المناطق المفتوحة الخضراء يبعث إلـى الراحـة            
والطمأنينة في النفس البشرية وبالتالي فإن تغيير األجواء بصورة دورية يغنـي            

دواء حسبما تضمنت األمثال الشعبية، وينصح المثل الشعبي كـذلك          البشر عن ال  
بضرورة دخول أشعة الشمس إلى البيت إذ أنها تقتل الجراثيم وتقـوم بتلطيـف              

                                         
  كران(يقسمل من القصل من شدة البرد، فقد تأتي موجة من برد في هذا الفصل أو ما يسمونه (

  .تؤثر على جسم اإلنسان بعد أن يكون قد آنس اعتدال المناخ
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الجو المنزلي وتمنع الرطوبة والحرارة وتساعد على تبـديل الهـواء وبالتـالي             
لتـدخلو  بيـت ا  (تكون بديالً ناجحاً عن الحكيم أو الطبيب حسب تضمين المثل           

بأن ) تغدى وقم تمطى وتعشى وقم تمشى     (، وينصح المثل    )شمس ما يدخلو حكيم   
يقوم الشخص بالتمطية والحركة والمشي بعد وجبتي الغذاء والعـشاء أي بعـد             

  .تناول الطعام لكي يساعد ذلك على سهولة الهضم وراحة الجسم
 

 هو خير متَحٍد لألمراض، فقد تـضمنت األمثـال          من المؤكد أن الدواء     
يعني فائدة الدواء بالنسبة للمريض     ) اشتغل الدوا أبطنو  (الشعبية ذلك إذ أن المثل      

يـشير إلـى حـصول      ) كل طب لوا دوا   (ومساعدته للتخلص من علته، وكذلك      
كـل  (األمور باألسباب الموصلة إليها فكل طب له فائدة عالجية، ويشبهه المثل            

من حيث المضمون العالجي والدوائي للطب في الـتخلص مـن           )  له دواء  داء
يبين أيضاً ما للدواء من دوٍر مهٍم وفعـاٍل فـي           ) ترك الدواء داء  (األمراض، و 

عالج الشخص من األمراض وما لتركه من دور سلبي في التعافي من المرض             
  .في حالة التوعك والمرض

 
ال الشعبية في مناسباٍت عديدة إلى شدة المـرض وقـسوته   أشارت األمث   

على اإلنسان وما يسببه لهم المرض من آالم وأوجاع تضنيهم، فتحمل األوجاع            
دليل على شدة المـرض وصـعوبته       ) وجع ساعة وال وجع كل يوم     (في المثل   

وإشارة المثل إلى ضرورة تحمل المريض لمشقة ساعة للعالج وذلك يتمثل إمـا         
عملية جراحية أو قلع سن مثالً أو ما شابه ذلك أفضل من تكـرار اآلالم    بإجراء  

واألوجاع يومياً فأتحمل المشقة اآلن ألستريح فيما بعد، وذلك يتبين أيـضاً فـي        
وهذا دليل على شـدة المـرض       ) واويالخ لوال وجعي ما قلت آخ     (المثل القائل   

وما يسببه لـه    والوجع الذي يفرض على المريض أن يشتكي من قسوة المرض           
يبـين المثـل فيهـا أن    ) حمى ليلة عافية سـنة (من ألٍم ووجع، أما المثل القائل    

اإلنسان الذي يصاب بالحمى تتأثر نفسيته وصحته البدنية ونظـراً لمـا تـسببه              
الحمى من أوجاع ألعضاء جسم اإلنسان فإن المثل الشعبي أشار إلى أنهـا قـد              

ا يدل أيضاً على شدة المرض هو المثـل         تأخذ عافية سنة كاملة من اإلنسان، وم      
فيمكن أن يخلق للبشر أعداء     ) المرض والنار والعداوة  : ثالثة قليلها كثير  (القائل  

من مواقف تضاد بسيطة جداً، وكذلك الحال بالنسبة للنار فيمكن أن تحترق غابة             
كبيرة بأكملها على أثر احتراق عود ثقاب صغير، والمرض كذلك مهمـا كـان              

 كاألنفلونزا مثالً أو وجع الرأس أو البطن إال أنه يمثـل صـعوبةً وألمـاً          بسيطاً
  .للشخص المريض ويؤثر على نفسيته وصحته
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أشارت األمثال الشعبية إلى ضرورة االهتمام بالمرضى ومراعاتهم لكي           

يشير إلـى   ) يأدارينو مثل عين الغمدان   (يكون شفاؤهم سريعاً وناجحاً، حيث أن       
الذي يمثل أحد األمراض التي تـصيب  "ضرورة مراعاة العيون المصابة بالرمد     

لكي تبقى العينان سليمتان من المرض ويكون شفائهما سريعاً، وكـذلك           " العيون
إذ يضرب المثل بالضعيف الذي ال يقوى على احتمـال          ) بال أنفيس وجا أصفغ   (

لنفساء التي تعيش فترة نهايـة حملهـا   األذى وهو يشبهه هنا بالمرأة الحامل أو ا       
بحالة من الخوف والقلق وبعد فترٍة من والدتها للجنين في حالٍة من التوعكـات              
الصحية وهي بذلك تظهر على مالمح وجهها االضطرابات الصحية وحـاالت           

  .التوعك والمرض واإلجهاد
 

في هذا المجال ثالثـة تفـسيرات مـن خـالل           أخذت األمثال الشعبية      
  -:متضمناتها االجتماعية والدينية وكما يأتي 

 إن أي مرض أو أية إصابة تذكر يكون شفاؤها مرهوناً بالتوكـل علـى اهللا                -أ
أي أن الحكـيم أو الطبيـب يـصرف         ) هذا دواك وعلى اهللا شفاك    " (عز وجل "

" عـز وجـل  "كٌل على اهللا العالج والدواء بعد تشخيص العلة المرضية وهو متو      
ومؤمن بالعالج منه تعالى وليس األطباء إال أسباباً في إشفاء النـاس وبـراءتهم      

  .من أمراضهم
 إن الصحة البدنية والنفسية والعقلية لإلنسان تكمن في الصيام الذي يعد أحد             -ب

) صحة البـدن فـي الـصوم      (أعمدة اإلسالم لكونه أحد أركان اإلسالم الخمسة        
بعث الراحة في النفس البشرية إيمانياً ودينياً وصحياً، ويعطي أعـضاء    فالصوم ي 

الجسم اإلنساني راحةً وطمأنينةً ويقيدها بالتصرفات الجيـدة والمقبولـة دينيـاً            
واجتماعياً مما ينعكس على الجانب البدني والـصحي للفـرد وقـد جـاء فـي         

 النبـي محمـد     عن) رضي اهللا عنه  (األحاديث النبوية الشريفة عن أبي هريرة       
أغزوا تغنموا، وصـوموا تـصحوا، وسـافروا    (أنه قال  ) صلى اهللا عليه وسلّم   (

  .)٣٢()تستغنوا
 اقترن الوجع واأللم في األمثال الشعبية بمفاهيم أخرى منها هموم الـديون             -ج

كل بـالٍء وال بـالء      (التي تفرض على الفرد قلقاً واضطراباً، ففي المثل القائل          
يختار المثل مرضاً اجتماعيـاً ودينيـاً غيـر         )  وجع العين  الدين وكل وجٍع وال   

مرغوٍب فيه والدليل تضمين اآليات القرآنية واألحاديث النبويـة الـشريفة لـه             
والتأكيد على ضرورة إيفاء الديون والتخلص منها، وبالمقابل يورد المثل أوجاع           

ـ   شير إلـى أن  العين على أنه وجع قوي وشديد مقارنةً باألوجاع األخرى لذلك ي
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كل األوجاع تكون سهلة ويمكن تحملها إذا ما قورنت بوجع العين لـشدة هـذا               
  .الوجع والخوف من مصير مرض العين

ارتبـاط عـالج المـريض    ) كم من عليٍل تعافى والمعافى مات  ( يؤكد المثل    -د
علـى  " سـبحانه وتعـالى   "وتحسن حالته بالقضاء والقدر المكتوب من عند اهللا         

  .يا ال تكون بحاٍل واحدة والمقادير ال تتقيد بإرادة البشراإلنسان فالدن
 

يؤكد المثل الشعبي الموصلي أن الطبيب يجب أن تكـون لـه درايـة                
ومعرفة وإلمام وإدراك واسع بأسباب الحاالت المرضية لتشخيصها ويجـب أن           

واء المناسـب للمـرض   تكون له معرفة علمية متكاملة أيضاً بتحديد العالج والد    
حيـث  ) نص طبيب يقتل ونص عالم يكفغ النـاس       (وهذا ما يؤكده المثل القائل      

يشير إلى أن الطبيب عليه أن يكون ملماً بأسباب المـرض وطرائـق العـالج               
والمثل هنا يقصد الطبيب ناقص العلم والتجربة واالطالع، كمـا هـو الحـال               

القويم إذا ما كان علمـه ناقـصاً        بالنسبة للعالم الذي سيضل الناس عن الطريق        
  .على اعتبار أنه ليس لديه معرفة كاملة وإلمام واسع بعلمه

 
أشارت األمثال الشعبية إلى العديد مـن األمـراض فـي مـضامينها               

تفسر أمراض الـبطن وأوجاعهـا المتمثلـة        ) مغصتو بطنو (وتفسيراتها إذ أن    
 والتقلصات وما شابه ذلك مع العلم بأن المثل يشير إلى مـن             باإلسهال والمغص 

صداع ووجع رأس، أو علة هـواء       (خاف عاقبة سوء فعله، وكذلك فإن األمثال        
تضرب في من يهتم باألمر وال فائـدة لـه   ) ووجع رأس، أو هوا وصداع غاس    

 من ورائه، ومن أهمته أموره وشغلت باله فكد وتعب، لكنها كالمياً تفسر أيـضاً             
وجود أمراض وآالم تتعلق بأوجاع الرأس المتمثلة بالـصداع ووقـوع الـرأس      

  .واألمراض التي تترك أثرها السلبي على اإلنسان صحياً
 

من المؤكد أن اشتداد المرض وطول فترة بقائه في جسم اإلنسان وقسوة            
مـن  ( فالمثل ، بحياة المريض إلى الموت المرض تؤدي إلى مضاعفات قد تودي     

يؤكد أن اشتداد المرض وطول فترة بقائـه وعـدم   ) طالت علته كان القبر مثواه 
تشخيص الدواء المالئم للمريض تعني أن نهاية الـشخص باتـت قريبـةً جـداً      

  .وأصبح قريباً من الموت
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والجسمانية للفـرد تكمـن فـي    تؤكد األمثال الشعبية أن الصحة البدنية     

إذ أن التغذيـة الجيـدة      ) الحيل بـاللكم  (تغذيته الجيدة ويوضح ذلك المثل القائل       
  .والمالئمة تجعل الفرد سليماً وقوياً معافى من األوبئة واألمراض

 
قد تحتوي األمثال الشعبية على مفردات ومـصطلحات ومفـاهيم لهـا              

مرض واآلالم واألوجاع من حيث التسمية فقط ولكنها ال تمت          عالقة بالطب وال  
ما أطيـق   (بصلة للطب والصحة والمرض من حيث المضمون والتفسير، فمثالً          

يتضمن مفردة الوجع لكنه يحمل مضموناً اجتماعياً أكثر منه         ) أقول أش يوجعني  
 إذا مـا  طبياً، إذ يبين المثل أن الفرد يخشى الشماتة وفرح األعداء والخصوم به           

أصابته مصيبة أو عانى من مشكلٍة معينة وهو يشبهها في هذا المثل بـالوجع أو     
الـذي  ) أش ينفع الطب ما دام األلم جوى      (المصيبة ويتضح ذلك أيضاً في المثل       

يضرب في محاولة إصالح ما يعسر إصالحه، وأشار المثل كذلك إلى مفردة أو             
أي أدعو  )  الال هجع وطب الال نفع      وجع -أ(مفهوم الطب في أمثاٍل عديدة منها       

 كل شيء لوا طـب      -ب(عليك بالمرض الذي ال يسكن والطب الذي ال ينفع، و         
فالشطر األول من المثل يشير إلى أن كل مرٍض له عـالج            ) واليبغض ما يحب  

ويقارنه هنا بالحب الخالص والحب المتكلف فمن يتعرف على الحقد والكراهيـة       
 لو بيدو طب كان حـط علـى   -ج( بمعناه الحقيقي، وال يمكنه أبداً معرفة الحب   

الذي يشير إلى أن الشخص لو استطاع العمل ألفاد نفسه ولم يبـقَ             ) راسو خب 
في حاجة، فهي أمثاٌل تحمل مضامين اجتماعية وليست طبية حتـى وإن كانـت       
تتعلق بالدعاء على اآلخرين باألوجاع واألمراض وعدم منفعة الطب والعـالج           

وكذلك حتى إن أشارت إلى أن لكل شيء طب وعـالج كمـا             ) أ(ل  كما في المث  
إلى مضمون اجتماعي يتمثـل     ) ج(، فضالً عن إشارة المثل      )ب(يتضمن المثل   

في أن كل شخص يجب أن يكون مهتماً بنفسه وناصحاً لنفسه قبل اآلخرين، كما              
موناً أي الطبيب في مثٍل يحمل مض     ) الحكيم(وأشارت األمثال الشعبية إلى تسمية      

سل مجرب وال تـسل  (و) حكيم الجري على غوحو   (اجتماعياً أيضاً فيقول المثل     
، وكذلك يشير إلى مفردة العلة التي تقابل المرض في داخل اإلنسان فـي              )حكيم

وأخيراً أشارت األمثال إلى مرضـين فـي   ) يا علة البلحشا يا ما لها تالي (المثل  
ليبين في مفهومه الكالمي تقارب     ) حسبناها حصبة طلعت جدري   (مثٍل واحٍد هو    

األمراض وفي مفهومه االجتماعي تقارب المشكالت االجتماعية التي يتعـرض          
  .لها البشر والتي يتوقعها بسيطة في حين أنها معقدة
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 تضمن البحث مجموعة من النتائج المهمة إذ يبين في مضامينه وتفـسيراته             -أ
  -:الته عدة أموٍر منها ما يأتيودال

  .   طرائق العالج الشعبي كالحجامة والكي-١
  . أشار إلى ارتباط المرض والعالج بفصول السنة-٢
  . تضمنت األمثال الشعبية اإلشارة إلى النصائح الطبية والعالجية-٣
  . الفائدة الطبية والعالجية الفعلية للدواء-٤
  . شدة األمراض واألوجاع-٥
  .ة االهتمام بالمريض ضرور-٦
  . ارتباط العالج بالجانب الديني للمجتمع-٧
  .الجانب العلمي واألكاديمي للطب -٨
  . األمراض في األمثال الشعبية-٩

  . شدة األمراض وطول مدتها تؤدي إلى الموت-١٠
  . التغذية الجيدة-١١
م  كانت هناك العديد من األمثال الشعبية التي أشارت إلى مفـردات ومفـاهي    -ب

ومصطلحات لها عالقة بالطب والمرض والصحة والعالج من حيـث التـسمية          
فقط كالحكيم أو العلة أو الطب أو الوجع في حين أن مـضامينها ترمـي إلـى                 

  .جوانب اجتماعية وثقافية في المجتمع
 

الـشعبي  يوصي الباحث بضرورة إجراء الدراسات المستفيضة في مجاالت التراث          
والتركيز على الجانب الصحي للفرد والمجتمع، ويجب االستفادة من التجارب التي قـام بهـا      
السابقون في المجال الصحي والعالجي إذ أنها تمثل نتاج المجتمع وتراثه وإرثه وأنها أثبتـت       
فائدتها العالجية والدوائية لإلنسان، فضالً عن أنه يمكننا االسـتفادة مـن أفكـار وتجـارب                

لسابقين في المجال الطبي ألنها أثبتت نجاحها وذلك من خالل تفسير ودراسة أفكـارهم فـي     ا
الماضي وتعاملهم مع األمراض واإلصابات في ظل توفر الوسائل العالجية البـسيطة عبـر              

  .مختلف المراحل الحضارية التي مر بها اإلنسان
 

 بغـداد،  مطبعـة شـفيق،   ة الموصلية،المردد من األمثال العامي    الغالمي، ؤوفمحمد ر  )١(
  .٣ص ،١٩٦٤ العراق،

 دار الحريـة للطباعـة،     الموسوعة الصغيرة،  /في علم التراث الشعبي    لطفي الخوري،  )٢(
  .١٠ص ،١٩٧٩ العراق، بغداد،

مجلة التراث   عناصر من التراث الشعبي األردني ووظيفتها االجتماعية،       احمد الربايعة،  )٣(
  .٢٩ص ،١٩٧٥ العراق، بغداد، رية للطباعة والنشر،دار الح العدد الثاني، الشعبي،

  .٦ص ،١٩٦٨ بغداد، الجزء األول، األمثال الشعبية في البصرة، عبد اللطيف الدليشي، )٤(
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 مجلة التراث الـشعبي،  في األمثال الشعبية في أدب األطفال، خيري الدين شمسي باشا،     )٥(
  .٨٩ص ،١٩٨٠ العدد األول،

ديل، صفحة علوم وتكنولوجيا، موقـع إسـالم اون   خضر عبد الباقي، الصحة والطب الب   )٦(
  . ، انترنت٨/١/٢٠٠٤الين نت، جدة، السعودية، 

 الـشركة المغربيـة للناشـرين المتحـدين،     السحر والتطبيب في المغرب،    نادية بلحاج،  )٧(
نشرت هذه الدراسة ضمن مواد الملحق الثقافي لجريـدة االتحـاد            ،١٩٨٦ المغرب، الرباط،

  .انترنت ،٨/١/٢٠٠٤ صفحة المقاالت، موقع محمد أسليم، ،١٧٨عددال ،١٩٨٧ االشتراكي،
دراسـة  -الطب الشعبي في منظور أطباء الطـب الحـديث         عبد الرزاق صالح محمود،    )٨(

  .١٢٨ص ،٢٠٠٧، ٦السنة ،١٨العدد مجلة دراسات موصلية، ميدانية في مدينة الموصل،
  .١٢٨نفس المصدر، ص )٩(
عيون األنباء في طبقات األطباء، شـرح       موفق الدين أبو العباس ابن أبي اصيبعة،         )١٠(

 .١٢-١١، ص ١٩٦٥وتحقيق نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، 
i. Stark Murry, Blue print for health (London), Rusk in house, 1973, p19. 

 رسالة ماجستير غير منـشورة،  العالقة بين الطبيب والمريض،    إيمان رحيم رزيق،   )١١(
  .٢٣ص ،١٩٨٢ جامعة بغداد،

مطـابع   طرق البحـث االجتمـاعي،     وعبد المنعم الحسني،   إحسان محمد الحسن،   )١٢(
  .٣٠ص  ،١٩٨٢ العراق، جامعة الموصل، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،

رجاء عبد الرزاق جميل، بعض المفاهيم ومدلوالتها الفكرية فـي المثـل الـشعبي               )١٣(
لسنة الثالثون، تصدر عن دار الشؤون الثقافية       البغدادي، مجلة التراث الشعبي، العدد الثاني، ا      

  .١١، ص١٩٩٩العامة، بغداد، 
  .١١نفس المصدر، ص )١٤(
فؤاد إبراهيم عباس، البالغة في المثل الشعبي الفلسطيني، مجلة التـراث الـشعبي،           )١٥(

، ٢٠٠١العدد األول، السنة الثانية والثالثون، تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة، بغـداد،       
  .٨ص

 النصير، المثل المكاني، مجلة التراث الشعبي، العدد الثالث، تصدر عـن دار       ياسين )١٦(
  .٦٨، ص١٩٨٩الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

خواصها ومنشؤها، مجلة التـراث الـشعبي،       ...محمد شوقي محمد خليفة، األمثال     )١٧(
، ١٩٩٩داد،  العدد الثالث والرابع، السنة الثالثون، تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة، بغ           

  .٦ص
  .٦نفس المصدر، ص )١٨(
  .٦نفس المصدر، ص )١٩(
مهدي حمودي األنصاري، األمثال الشعبية البغدادية، مجلة التراث الشعبي، العـدد            )٢٠(

  .٣١الثالث والرابع، مصدر سابق، ص
  .١٢خواصها ومنشؤها، مصدر سابق، ص...محمد شوقي محمد خليفة، األمثال )٢١(
طيني في األمثال الـشعبية، صـحيفة   وسيلة محمود الجلبي، صور من التراث الفلس      )٢٢(

  .، انترنت١٩/٣/٢٠٠٩، السعودية، ١٣٣٦٤الجزيرة، العدد
دراسة اجتماعية ميدانية،   -خليل محمد حسين الخالدي، خصائص المجتمع الموصلي       )٢٣(

جامعة الموصـل، العـراق،     / دار ابن األثير للطباعة والنشر، نشر مركز دراسات الموصل        
  .٢٦، ص٢٠٠٦

  .ي، مصدر سابق، انترنتوسيلة محمود الجلب )٢٤(
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احمد أبو زيد، البناء االجتماعي، الجزء الثـاني، األنـساق، دار الكتـاب العربـي           )٢٥(
، نقالً عن خليل محمـد حـسين الخالـدي،          ١٩٠، ص ١٩٦٧للطباعة والنشر، اإلسكندرية،    

  .٣٣دراسة اجتماعية ميدانية، مصدر سابق، ص-خصائص المجتمع الموصلي
 في الموصل، رسالة دكتوراه غير منـشورة، قـسم         عبد اهللا مرقس رابي، التحضر     )٢٦(

، نقالً عن خليل محمـد حـسين الخالـدي،          ١٩٩٥علم االجتماع، كلية اآلداب جامعة بغداد،       
  .٢٧دراسة اجتماعية ميدانية، مصدر سابق، ص-خصائص المجتمع الموصلي

دراسة اجتماعية ميدانية،   -خليل محمد حسين الخالدي، خصائص المجتمع الموصلي       )٢٧(
  .٤٤ سابق، صمصدر

، الرحالت العلمية من األندلس إلى المشرق، عـصر اإلمـارة             صادق جعفر حسن  )٢٨(
 م، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اآلداب، جامعة الموصل،          ٩٢٨ – ٧٥٥/ هـ٣١٦-١٣٨

  .١١٧، ص ١٩٨٥ ناطق صالح مطلوب، نيسان، -:إشراف الدكتور
  .١٢٨٦رواه البخاري، رقم الحديث  )٢٩(
 البديل ينظر لإلنسان جسداً وروحاً و الطب الحديث يتعامـل          ، الطب  القشعان مشعل )٣٠(

، الجزيرة  ٣٩، السنة   ١٢٧٧٨معه ككتلة من اللحم، منشورات جريدة الرياض اليومية، العدد          
  .٢٠٠٣/ ٤/ ١٢نت، جدة، السعودية،  

قطعـة مـن   -١١٩٠، والطبراني في المعجم الكبير رقم ٢/٩٢العقيلي في الضعفاء   )٣١(
، هـذا   ١١٣، وأبو نعيم في الطب النبوي رقم        ٨٣١٢ رقم   ٨/١٧٤ألوسط  المفقود، والمعجم ا  

  .الحديث ضعيف في إسناده
المصادر التي اعتمدها الباحث في جمع األمثال الشعبية الخاصة بالطب والعالج والـصحة             

  -):موضوع البحث(والمرض 
ل الـشعبية   تحليلية لألمثـا  -دراسة اجتماعية ( ريم أيوب محمد، مضامين األمثال الشعبية        -١

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الموصل، كلية اآلداب، قسم علم االجتماع،           )الموصلية
٢٠٠٤.  

شرح وتحليل، نشر عبـد     – عبد الخالق خليل الدباغ الهذلي، مجمع أمثال الموصل العامية         -٢
الجزء األول، الجـزء الثـاني، ملحـق    (الرحمن كركجي صاحب المكتبة العربية بالموصل،    

 . ١٩٥٦، )ثال الموصل العاميةأم
 . ١٩٣٧ القس الفونس جميل شوريز، مجموعة أمثال الموصل، المطبعة العربية، بغداد، -٣
 محمد رؤوف الغالمي، المردد من األمثال العامية الموصلية، عني بطبعه ونشره مؤيـد              -٤

  .١٩٦٤الغالمي وساعدت وزارة التربية على نشره، مطبعة شفيق، بغداد، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


