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اجملتمع املوصلي واجملتمع البغدادي دراسة اجتماعية 

 مقارنة

 م إوناس حممد عزوز.م

 21/1/2010: تاروخ القبول 25/10/2009: تاروخ التقدوم

املقدمة 

حظي المجتمع العراقي باىتماـ غير قميؿ مف قبؿ عمماء االجتماع 
واالنثروبولوجيا والباحثيف قديما وحديثا نظرا لمجذور التاريخية العميقة والتي تمتد 
إلى حضارات قديمة ساىمت برسـ الخطوط األساسية التي مف خالليا نمت ثقافة 

ىذا المجتمع، ويعد المجتمع البغدادي احد المجتمعات التي تنطوي تحت لواء 
الثقافة العراقية األـ فقد حظيت ىذه المدينة بمنزلة كبيرة منذ نشأتيا فكانت ممتقى 

لألمـ والشعوب واأللسنة واألدياف والمعتقدات والفنوف والمذاىب كما أنيا مثمت منذ 
القدـ عاصمة لمعراؽ فتركزت فييا الصناعة والتجارة فضاًل عف مكانتيا اإلدارية 
والدينية ومعظـ األنشطة والفعاليات، مما كاف لو دور واضٌح في رسـ  وتحديد 
معالـ  ثقافة ىذا المجتمع وشخصيات أبنائو وبالتالي كاف ليذه االعتبارات دوٌر 

بالٌغ في تفرده ببعض الخصائص والصفات التي عرؼ بيا البغداديوف عمف سواىـ 
. مف األفراد

وفي المقابؿ كاف لمدينة الموصؿ مكانة تاريخية وسمعة حضارية طيبة، نظرا 
ألىميتيا الجغرافية واالقتصادية والسياسية فتنوع موروثيا الثقافي والتاريخي مما 

طبع اىميا بسمات انفردت بيا، مف حيث المغة المحمية، والموروث الثقافي 
. والشعبي، واالجتماعي الذي ميز شخصية الموصمييف

ومف ىنا كاف لمساحات التجاذب والتباعد مابيف ىاتيف الشخصيتيف مادفع الباحثة 
لدراسة العالقة بينيما،  ليتضح لنا إأف كاف ىناؾ نقاط تطابؽ واختالؼ بيف كال 

                                                 

 جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ عمـ االجتماع .
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 السيما وأنيـ ينتمياف لنفس الثقافة رغـ تفاصيؿ الثقافة الفرعية التي فالشخصيتي
. تميز المجتمعيف عف بعضيما

لذا فقد جاء البحث في ثالثة مباحث، عرض المبحث األوؿ أىمية وأىداؼ 
وفرضيات ومفاىيـ البحث، وتناوؿ المبحث الثاني عرض لطبيعة المجتمع 

الموصمي وطبيعة المجتمع البغدادي، فيما كاف المبحث الثالث عرضا لمجانب 
. الميداني
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اإلطار النظري والمنهجي لمبحث 
اإلطار النظري لمبحث :- المبحث األول
 مشكمة البحث

أثبتت العديد مف البحوث والدراسات التي تناولت دراسة الشخصية 
اإلنسانية  إلى أف االختالفات بيف اإلفراد ال ترتبط بعوامؿ وراثية حسب بؿ ترتبط 

بصورة أساسية ببعض المتغيرات الحضارية مف اختالفات جغرافية واقتصادية 
وسياسية واجتماعية تتداخؿ مع بعضيا البعض لتشكؿ في النياية شخصية األفراد 
وينتج عف ذلؾ أف ىناؾ سمات عديدة لمشخصية تكوف مشتركة بيف الفرد واآلخريف 
في مجتمع معيف وبالتالي تكوف الشخصية اإلنسانية نتاج لمعالقة الديناميكية بيف 
الفرد وبيئتو، إذ يتـ اكتسابو وتعممو لثقافة مجتمعو التي تختمؼ قميال أو كثيرا بيف 

مجتمع وآخر لذا  نجد أف ىنالؾ تمايزا في شخصيات األفراد تبعا لتبايف البيئة 
المحيطة والظروؼ التاريخية التي اختزلت في منظومة فكرية واقتصادية واجتماعية 

. تضافرت لتكوف لنا خبرات وممارسات ومف ثـ تتشكؿ سمات الشخصية
وانطالقا مما سبؽ يأتي بحثنا ىذا محاولة لمكشؼ عف أبرز السمات التي 

. تميز شخصية ابف الموصؿ عف شخصية ابف بغداد
أىمية البحث 

يقوؿ كنجزلي ديفيز لو أف ىناؾ عامال وحيدا لتفسير تفرد اإلنساف،  وتفرد 
مجتمعو االنساني وتميزه،  فال شؾ أف ىذا العامؿ ىو الثقافة والتي تقـو بتجسيد 

طرؽ التفكير والسموؾ مف خالؿ التفاعؿ االجتماعي بيف األفراد وبالتالي ال تكسب 
الثقافة األفراد وحدىـ التفرد والتميز حسب،  بؿ إنيا تميز المجتمع الذي يعيش فيو 

 (. 1)غيره مف المجتمعات
لذا نجد االىتماـ بدراسة الشخصية اإلنسانية أمرًا قد جذب انتباه عمماء 
االجتماع والنفس واالنثربولوجيا حاولت تمؾ الدراسات التعرؼ عمى كيفية تأثير 

مكانية تعميـ النتائج التي تتصؿ بيذا السموؾ مع  الثقافة عمى السموؾ اإلنساني وا 

                                                 

، دار التضامف لمطباعة، 9حسف، عبد الباسط محمد حسف، أصوؿ البحث االجتماعي، ط ( 1)
 .114، ص1985القاىرة، 
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اختالؼ الثقافات وتبايف القيـ والتقاليد واألنساؽ بما يعطي تمؾ المجتمعات أبعادًا 
. تميز حياة الجماعة ككؿ

ووفقا لذلؾ تمثمت أىمية ىذا البحث مف خالؿ عدة اعتبارات أساسية 
أىميا التعرؼ عمى أوجو الشبو واالختالؼ بيف كؿ مف المجتمع الموصمي 

. والمجتمع البغدادي المنتمياف لثقافة واحدة ومجتمع عراقي واحد
أهداف البحث  

:-   ييدؼ البحث إلى الكشؼ عف
. ابرز سمات الشخصية الموصمية والشخصية البغدادية- 1
التعرؼ عمى ابرز السمات التي تجمع بيف كمتا الشخصيتيف وابرز السمات - 2

. التي تميز بينيما
 فرضيات البحث

: تكمف فرضية بحثنا مف فرضية أساسية
. إف ىناؾ فرؽ في سمات الشخصية الموصمية وسمات الشخصية البغدادية؟- 1 

لما كاف مف الصعوبة عمى الباحث القياـ بدراسة شاممة لجميع مفردات  عينة البحث
البحث فقد اختزلنا عدد مف وحدات الدراسة و تـ االختيار بطريقة قصدية حيث تـ 
توزيع االستمارات االستبيانية عمى عينة مف الموصمييف حصرا وعمى عينة ثانية 

وحدة توزعت  (50)مف البغداديف المقيميف في مدينة الموصؿ، وكاف حجـ العينة 
.  لمبغداديف (25)لمموصمييف و (25)إلى 

مجاالت الدراسة 
  فالمجاؿ البشري وشمؿ عينة مف الموصمييف وعينة ثانية مف البغداديي- 1  
.  في مدينة الموصؿثالمجاؿ المكاني فقد انحصر البح-2  
 .1/1/2009 لغاية1/8/2008المجاؿ الزمني لمدراسة فقد امتد - 3  
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مفاهيم البحث 
ُتّعرؼ الشخصية عمى أنيا محصمة الخبرات الفردية المكتسبة في بيئة 

فيما عرؼ جبسوف الشخصية بأنيا . (2)ثقافية معينة  مف خالؿ تفاعؿ اجتماعي
 الصفات المتأصمة نسبيا في الفرد وتتكوف مف ميولو وأمزجتو التي فمجموعة ـ)

تشكمت بشكؿ واضح نتيجة لعوامؿ وراثية واجتماعية وثقافية وبيئية، وىذه 
 (.3)المجموعة مف العوامؿ ىي التي  تحدد نقاط التشابو واالختالؼ في سموؾ الفرد

مجموعة الصفات )ويمكف تعريؼ الشخصية وحسب مفيوميا اإلجرائي بأنيا 
والمميزات التي يتميز بيا األفراد والتي نستطيع تمييزىـ  بيا عف غيرىـ مف أبناء 

.  (المجتمعات األخرى
منهج البحث 

إف دراسة أية مشكمة اجتماعية أو أية ظاىرة مف الظواىر االجتماعية قد 
تتطمب مف الباحث االستعانة بمنيج واحد أو عدة مناىج لغرض الوصوؿ إلى 

نتائج وحقائؽ تحمؿ مصداقية أكثر، وبيدؼ فيـ  المبادئ والقوانيف العامة التي 
شكمت الحاضر بما فيو مف مبادئ متعمقة بالسموؾ اإلنساني لألشخاص 

والجماعات والنظـ االجتماعية، لذا استخدمنا  المنيج التاريخي لتتبع الظروؼ 
، كما تـ االستعانة بالمنيج المقارف لممقارنة (4)واالتجاىات التي مرت بيا الظاىرة

بيف كؿ مف الشخصية الموصمية والشخصية البغدادية بيدؼ تحديد أبرز السمات 
. التي تجمع بينيما وتميزىما

                                                 

، قاموس عمـ االجتماع، المكتب الجامعي الحديث، (الدكتور)غيث، محمد عاطؼ غيث (2)
. 324ص، 1999اإلسكندرية، مصر، 

المدىوف، موسى توفيؽ، وآخروف تحميؿ السموؾ التنظيمي، المركز العربي لمخدمات  (3)
. 155، ص 1995الطالبية، عماف، االردف، 

، 9حسف، عبد الباسط محمد، اصوؿ البحث االجتماعي، دار التضامف لمطباعة، القاىرة، ط (4)
 .269، ص1985
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كما تـ االستعانة بعدد مف أدوات البحث كاالستبياف وتـ عرضيا عمى عدد مف 
 لغرض إعداد االستمارة وصياغتيا كما استعّنا بالمقابمة لغرض الحصوؿ ()الخبراء

. (5)عمى المعمومات واآلراء التي أثرت البحث
المبحث الثاني                                    

طبيعة المجتمع الموصمي :- أوال
 فيشطرىا ة      تقع الموصؿ في الجزء الشمالي مف العراؽ و يمر بيا نير دجؿ

 وقد اتخذت ىذه المدينة عاصمة لألشورييف وحصنوىا (6)إلى قسميف أيمف وأيسر
وتعد " موشيؿ"و " نوارد شير "باألسوار والقالع وأطمقوا عمييا عدة تسميات مثؿ 

 سيما وانيا  عرفت بطيب (7)ىذه المدينة مف المواطف القديمة التي حؿ بيا العرب
ىوائيا وكثرة بساتينيا وعذوبة مائيا وموقعيا الستراتيجي المتميز الذي ربط مابيف 
الشرؽ والغرب عف طريؽ حركة التجارة التي اوجدت ليا نشاطا سياسيا واقتصاديا 

وثقافيا لدرجة اليمكف فيـ أي مف األنشطة بمعزؿ عف فيـ البيئة الجغرافية 
. (8)المحيطة بيا

ومدينة الموصؿ واحدة مف المدف التي تعرضت وعبر مجرى تاريخيا الطويؿ إلى 
سيطرة الدوؿ الطامعة  فقد خضعت لسيطرة الكمدانييف  والميدييف وبقي التنازع 
عمى المدينة بيف الدويالت المحتمة  حتى الفتوحات اإلسالمية وبيا انضمت 

.  الموصؿ  تحت لواء الحكـ اإلسالمي
                                                 

(  )عبد الفتاح محمد فتحي، قسـ عمـ االجتماع،  جامعة الموصؿ. د. 

 .حارث ايوب،  قسـ عمـ االجتماع،  جامعة الموصؿ.د

 .فائز محمد داؤد،  قسـ عمـ االجتماع،  جامعة الموصؿ. ـ
. 325المصدر نفسو،  (5)
، 1930طو، مفصؿ جغرافية العراؽ، مطبعة دار السالـ، بغداد، العراؽ، ,الياشمي( 6)

 .534ص
 .9، ص1990العبيدي، أزىر، الموصؿ أياـ زماف، دار الكتب لمطباعة والنشر، الموصؿ،  (7)

العالؼ، إبراىيـ خميؿ احمد، الحياة االجتماعية في والية الموصؿ، منشورات مركز  (8)
 .511، ص1988الدراسات والبحوث العثمانية، تونس، 



                        م إوناس حممد عزوز.م                              اجملتمع املوصلي واجملتمع البغدادي دراسة اجتماعية مقارنة

 494 

إلى أف وقعت تارة أخرى تحت سيطرة االحتالؿ األجنبي مف سالجقة 
ومغوؿ وجالئرييف وصفوييف مرورا باالحتالؿ العثماني فالبريطاني عاشت خاللو 
المدينة بفترات ازدىار تارة وانحالؿ تارة أخرى وبسنوات قحط وجدب ومجاعات 

 تركت أثرىا عمى طبيعة الحياة االجتماعية واالقتصادية والديمغرافية (9)وأوبئة
. امتدت آثاره حتى الوقت الحاضر

ومدينة الموصؿ ومف خالؿ مظيرىا الحضري العاـ يوحي لمف يشاىدىا 
بأنيا موقع تاريخي وتراثي ال يتضمف أعماال معمارية حسب كالجوامع والكنائس 

والبيوت الكبيرة والحمامات العامة، واألسواؽ، والخانات، القيسريات التي يزخر بيا 
ىذا الموقع بؿ تبدو لو كوحدة مكانية متكاممة متمثمة بالمحالت السكنية القديمة 

التي امتازت بضيؽ أزقتيا وتشعبيا وتالصؽ بيوتيا حاليا كحاؿ أزقة معظـ المدف 
. العربية األخرى،  ويغمب عمييا طابع السكف إلى جانب األقرباء

كما حدثتنا المصادر التاريخية أف مجتمع مدينة الموصؿ واحدة مف المدف 
التي نضـ سموؾ  أبنائو وفؽ قواعد وقيـ دينية حيث عرؼ سكاف ىذه المدينة  

بأنيـ عمى جانب كبير مف التديف والورع وىو ما تؤشره كثرة الجوامع والكنائس فييا 
ورغـ تعدد الطوائؼ الدينية ليذه المدينة إال أف ظاىرة التسامح الديني والتعايش 

 إذ لعبت المؤثرات البيئية والجغرافية (10)األخوي والسممي ىو الطابع الذي يميزىا
دورىا في طبيعة الحياة االجتماعية واالقتصادية  لسكاف الموصؿ وحددت نشاطيـ 

وأنماطيـ السموكية إذ أف توفر التربة الخصبة، ووفرة األمطار ووجود األنيار 
جعميا منطقة زراعية حتى عدت كما يرى البعض كخزيف اقتصاديات المنطقة لذا 

وكثيرا ما كاف لمظروؼ السيئة عمى الزراعة أثرىا السمبي .سميت بسمة خبز العراؽ
. (11)عمى حركة التجارة في ىذه المدينة

                                                 

 .14-12مصدر سابؽ، صالعبيدي، أزىر، الموصؿ أياـ زماف،  (9) 

.  22، 1953، مطبعة االتحاد الجديدة، الموصؿ، 2الصوفي، احمد، خطط الموصؿ، ج (10)
، مطبعة جامعة 1السمماف، عبد الماجود، الموصؿ في العيديف الراشدي واألموي، ط (11)

. 101، ص 1985الموصؿ، الموصؿ، 
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كما تميزت ىذه المدينة ببعض الحرؼ والميف التي  توارثيا األبناء عف اآلباء 
آؿ ,لدرجة أف بعض العوائؿ  احتكرت حرفة أو مينة وأخذت بيا مثؿ آؿ الدباغ

كما كاف لممحف واألزمات وسنوات القحط التي تعرضت ليا , آؿ الصائغ, الصباغ
المدينة اثر بالغ عمى حياة الناس فنالحظ أف ابف ىذه المدينة شديد االىتماـ بخزف 
قوتو في أماكف أعدىا خصيصا ليا في منزلو متخوفا مف المستقبؿ حريصا عمى 

أموالو وممتمكاتو ال يجازؼ  في األعماؿ التي ليس لو باع فييا،  وقد اقترنت حالو 
الحرص ىذه بالجدية والقدرة عمى تحمؿ المسؤولية مع حالة اقرب إلى الفردية في 

. ، وىي احدى سمات الحياة الحضرية(12 )مواجية ىمـو الحياة ومشاكميا
وتتصؼ األسرة الموصمية بكونيا وحدة بنائية أساسية تقـو بالدور الرئيس 
في بناء المجتمع، وتنظيـ سموؾ أفراده بما يتالئـ مع النمط الحضاري العاـ حيث 

تقـو االسرة بدور ميـ في تحديد مالمح ىذا السموؾ وطرؽ التصرؼ لألفراد،  فيي 
تضع المبنات األولية لمشخصية اإلنسانية محددة مالمحو النفسية واالجتماعية 

. والثقافية
  ويمثؿ األب رأس السمطة داخؿ األسرة الموصمية ولو حرية التصرؼ 

بداء الرأي بمختمؼ شؤوف األسرة،  ويمي األب االبف األكبر بالسمطة،  وتعمؿ  وا 
األسرة عمى تنشئة أبنائيا عمى العادات والقيـ المتوارثة، والعمؿ عمى ترسيخيا 

ذ ماشذ احد أفراد األسرة عف ىذه التقاليد وخالفيا فاف جميع أسرتو تتبرأ  لدييـ، وا 
 ويحرص الموصمي عمى السكف بقرب أىمو وأقاربو مشكميف وحدة (13)منو 

فيما تتولى المرأة . اجتماعية متماسكة تحكميا قواعد وقيـ تحافظ عمى ىذا التماسؾ
الموصمية مسؤولية تدبير شؤوف المنزؿ واالعتناء باألبناء، وقد حتمت طبيعة ىذا 

                                                 

العالؼ، إبراىيـ خميؿ، األمراض واألوبئة وتأثيرىا في المجتمع الموصمي خالؿ العصور  (12)
 .113، ص 1990، 9الحديثة، مجمة التربية والعمـ، ع 

، 1953، مطبعة االتحاد الجديدة، الموصؿ، 2الصوفي، احمد، خطط الموصؿ، ج ( 13)
   .27ص
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المجتمع  الحفاظ عمى المرأة  داخؿ المنزؿ والحد مف خروجيا وحركتيا إال أف 
. (14)انتشار التعميـ الذي ساد المدينة وانضماـ المرأة  إليو خفؼ مف ىذه التقميد 

ولما كاف تطور المجتمعات وتعاظـ التبايف في الوظائؼ االجتماعية وتعقد 
البناء االجتماعي كؿ ذلؾ اظير الحاجة لسمطة قادرة عمى تنظيـ الصراع بيف 

ومدينة الموصؿ إحدى , األفراد بما يضفي عمى األفراد اإلحساس باألمف والتآلؼ
المدف التي أحيطت بحصف عسكري وسور وقالع لمواجية الغزوات والحضارات 

المتعددة التي واجيتيا المدينة خالؿ فترات تاريخية عديدة والذي انعكس عمى 
سموؾ الموصمييف  وطريقة حياتيـ وأسموب مواجيتيـ لمصاعب الحياة فالموصمي 

خالصو بسيولة وبساطة إال بعد أف يتبيف مف مصداقية  عادة ال يقدـ والءه وا 
األنظمة والحكومة،  واف أعطى والءه فانو يكوف والء صادقا مطمقا،  وذلؾ النظاـ 
يتجمى في حب الطاعة والنظاـ في سموكيـ، كما  أف طبيعة النظاـ القيمي السائد 
انعكس بشكؿ مف األشكاؿ نحو التوجو الميني لمموصمييف حيث انخرط العديد مف 

أبناء األسر الموصمية في الجيش وىو مؤشر إلى حب أبناء المدينة لموظائؼ 
. (15)الحكومية أيضاً 

ولو حاولنا  تسميط الضوء عمى بعض الخصائص أو السمات العامة التي 
اتصؼ بيا ابف ىذه المدينة والتي كانت انعكاسا لطبيعة األحداث التاريخية وطبيعة 

التنشئة االجتماعية نجد أف الموصمي بصورة عامة يحاوؿ المحافظة عمى 
خصوصيتو التي تميؿ إلى المحافظة والتديف وىو يحاوؿ رفع السياج الخارجي 

لمنزلو عمى سبيؿ المثاؿ واختزاؿ عدد الشبابيؾ المطمة عمى الطريؽ  محققا بذلؾ 
نوعا مف الخصوصية بفاعمية اكبر حتى ال يتمكف عابر الطريؽ ِمف رؤية مف في 

                                                 

أحمد، محمد محمود، األسرة الموصمية، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة الموصؿ، ( 14)
   .42، ص2000كمية اآلداب، قسـ االجتماع، 

محمود، إيناس محمد عزيز، خصائص المجتمع الموصمي مف خالؿ آراء الوافديف  (15)
 .62، ص2006المقيميف فيو، رسالة ماجستير، جامعة الموصؿ، كمية اآلداب، قسـ االجتماع، 



                                   (        59) العدد –آداب الرافدون 

 م2011/هـ1432

 497 

كما اتصؼ الموصميوف عامة بنزعة التحسب لممستقبؿ واىتماميـ (16)داخؿ البيت 
الشديد بالنظافة إلى حد الوسوسة وىو بسبب األوبئة واألمراض التي فتكت بالمدينة 

 كما اتصؼ الموصميوف بشكؿ عاـ  بضبط النفس (17)في فترات تاريخية سابقة 
 (.18)والعقالنية وكبت االنفعاالت 

طبيعة المجتمع البغدادي :-ثانيا
عرفت بغداد بأنيا مدينة ذات جذر تاريخي عميؽ تعود إلى زمف نبوخذ 

" بغدادي" "بغدادو"نصر الثاني وقد ورد اسميا في العصر البابمي واالشوري بصورة 
.  (19)"بكداد"

تقع بغداد عمى ىضبة واسعة يقطعيا نير دجمة مف الوسط وىي مف 
األقاليـ المعتدلة  شتاءا والحارة صيفا الطيبة اليواء  وتنتشر فييا البساتيف عمى 

جانبي نير دجمة ويضـ الجانب األيسر القسـ األكبر مف المدينة يميو القسـ األيمف 
باب الشاـ :وىو محاط بسور عاؿ وفيو خندؽ عميؽ وجاؼ ولو ابواب عدة منيا

. (20)وباب خراساف وباب الكوفة
وقد كانت بغداد نافذة ونقطة جذب مركزية لحركة التجارة والمواصالت 

وزاد مف أىمية بغداد اتخاذىا , نظرا لموقعيا االستراتيجي بيف األمـ والشعوب
عاصمة لمدولة العربية اإلسالمية بعدىا أصبحت محط صراعات بيف الدويالت 
التي تنازعت عمييا تارة بيف الفرس والجالئرييف والعثمانييف مف جية أخرى فقد 

                                                 

عجاج، داؤد سميـ، دور العوامؿ االجتماعية في تكويف الشخصية الموصمية وانعكاساتيا  (16)
 .166، ص2004، 7عمى المظير الحضري لمدينة الموصؿ القديمة، دراسات موصمية، ع

العالؼ، إبراىيـ خميؿ، األمراض واألوبئة وتأثيرىا في المجتمع الموصمي خالؿ العصور  (17)
 .113الحديثة، مصدر سابؽ، ص

. 114المصدر نفسو، ص (18)
لورد، باقر أميف، بغداد خمفاؤىا ووالتيا مموكيا ورؤساؤىا، دار القادسية لمطباعة، بغداد،  (19)

   .13، ص1984

، 1999، بيروت، 2العالؼ، عبد الكريـ، بغداد القديمة، الدار العربية لمموسوعات، ط (20)
 .14ص
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وصمت بغداد إلى أعمى درجات الرقي الحضاري والثقافي والعمراني عندما اتخذىا 
ـ 762- ىػ145الخميفة أبو جعفر المنصور عاصمة لمدولة العربية اإلسالمية سنة 

ولعؿ اصدؽ وصؼ لبغداد في ذلؾ الزمف ما جاء عمى لساف ابف رستو إذ يقوؿ 
أنيا وسط الدنيا ومسرة األرض والمدينة العظمى التي ليس ليا نظير في مشارؽ "

األرض ومغاربيا سعة وكبرا وعمارة سكنيا أصناؼ مف الناس مف جميع البمداف 
وباعتداؿ ىوائيـ وعذوبة مائيا حسنت أخالؽ أىميا ونضرت وجوىيـ وتفتقت 

 إال أف ىذه المدينة (21)"أذىانيـ حتى فضوا  الناس في العمـ والفيـ والنظر والتميز
مرت بعد ذلؾ بفترات مظممة فمحقيا الخراب والدمار عمى يد الغزاة المغوؿ بقيادة 

ـ فأصابيا التدمير وىجرىا سكانيا بعد أف كانت عامرة 1258- ىػ656ىوالكو سنة
بأىميا وزوارىا وتجارىا فتوالت عمييا األحداث المدمرة بتعاقب الغزوات والكوارث 

 إال أف ضعؼ العمؽ الحضاري لمدوؿ الغازية (22)الطبيعية واألمراض والمجاعات
كاف سببا ميما في قمة تأثيره عمى نوع العالقات االجتماعية القائمة بيف البغدادييف 

فنجد ممارسة الناس لشعائرىـ الدينية مثال خالؿ األعياد والمناسبات الدينية , 
كالذىاب لمجوامع وزيارة قبور األولياء ظمت عمى حاليا كزيارة ضريح موسى 

 ونجد أف البغدادييف متمسكوف بالديف  السيما في حؿ (23)الكاظـ  وأبي حنيفة
الكثير مف المشكالت النفسية واالجتماعية واالقتصادية  بالنسبة لعالميـ،  كما 

يتوسط رجاؿ الديف بحؿ المشكالت الحياتية المختمفة مف ثار أو نزاعات تقع بيف 
األفراد أو الجماعات األخرى، ويؤمنوف بالنذور ويروف إنيا وسيمة لتحقيؽ المطامح 

فراجا عف أزماتيـ النفسية وتحقيؽ رغباتيـ المستعرة بالنفوس وتطبيب  األفراد وا 
.   (24)مرضاىـ

                                                 

ماؿ الديف، جميؿ، بغداد مركز العمـ والثقافة العالمية، مطبعة اشبيمية الحديثة، بغداد،  (21)
   . 11، ص1985

  .539، ص1982االشعب، خالص، مدينة بغداد، دار الحرية لمطباعة، بغداد،  (22)

الشيباني، ضياء عبد الجميؿ، العائمة بحي جميمة في مدينة بغداد، رسالة ماجستير،  (23)
  .9-8، ص1974جامعة بغداد، كمية اآلداب، 

الرحيـ، عبد الحسيف، مستوى المعيشة في بغداد في عيد المنصور، بغداد في التاريخ،  (24)
   .504، ص1990دار الحكمة لمطباعة والنشر، بغداد، 
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واسيـ موقع بغداد في توسطو لحركة التجارة القادمة مف إيراف وعربستاف 
 فكثرت أسواقيا وأصبح لكؿ تجار (25)وسوريا فقد كاف يأتوف مف أقواـ مختمفة

وتجارة شوارع معمومة وفي تمؾ الشوارع حوانيت وال يختمط قـو بقـو وال تجارة 
بتجارة وال يباع صنؼ مع غير صنفو وال يختمط أصحاب الميف مع سائر 

وكؿ سوؽ مفردة وكؿ أىؿ متفردوف بتجارتيـ ما كاف مف شانو , الصناعات بغيرىـ
أف يحدث حوارا أو امتزاجًا فكريًا وثقافيًا بيف التجار والبغدادييف مما اكسبيـ بعض 

سكاف بغداد "الطبائع كما وصؼ ذلؾ بعض الرحالة حيث أشار الرحالة اوليفيو 
فيما أشار روسو إلى أف أىؿ " أكثر عمما في طبائعيـ مف سائر المدف الشرقية 

. (26)"عقالء كرماء يحسنوف إلى األجانب,يتصفوف بالجسارة " بغداد 
كما تأثر الجانب العمراني  بثقافة المجتمع البغدادي والتي تجسدت بطريقة 
ال يمكف أف ينكر فييا بقاء المظاىر السموكية والتي ما تزاؿ تفعؿ فعميا في إعادة 
إنتاج العالقات القرابية، فقد حوفظ فيو عمى التقميد المعماري والذي فرضتو البيئة 
االجتماعية والمناخ السائد فقد كانت البيوت مبنية بالطابوؽ ومتجاورة وغالبا ما 
تظير العالقات القرابية مف خالؿ تكتؿ األقرباء في سكناىـ داخؿ المحمة والذيف 

, (27)يرتبطوف برابطة الدـ أو المصاىرة كما قد تضـ المحمة عددًا مف غير األقارب
ولكؿ محمة مجمس مف أعيانيا البارزيف تقع عمى عاتقيـ مسؤولية حؿ النزاعات 

مف جية أخرى فاف ليؤالء , والمشاكؿ أو األزمات التي يعاني منيا أفراد محمتيـ
وقد تسكف بعض العشائر في محمة , األعياف صوتًا مسموعًا بيف أفراد المحمة

.  (28)واحدة عند ذلؾ تحمؿ اسـ يعود لتمؾ العشيرة مثؿ عقد الجنابيف أو العقيمييف

                                                 

بغداد في ,الحمداني، طارؽ نافع، بعض جوانب الحياة االجتماعية في مدينة بغداد،  (25)
   .536التاريخ، مصدر سابؽ، ص

 .539، صالمصدر نفسو (26)

. 546-541المصدر السابؽ، ص (27)
 .28، ص1985عبد المطيؼ، نجمة، اتجاىات طمبة جامعة بغداد نحو الزواج، بغداد،  (28)
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فيما كانت األسرة البغدادية حاليا كحاؿ بقية األسر العربية قد ىيمنت فييا 
السمطة األبوية داخؿ المنزؿ وتتدرج إلى االبف األكبر في تحديد المواقؼ السموكية 
المختمفة ألعضائيا كما أف االلتزامات القرابية قوية داخؿ العائمة البغدادية مشكميف 

ورأييـ نافذ المفعوؿ في مختمؼ األمور السيما , وحدة متراصة واستشارتيـ واجبة
عند الخطبة والزواج والسيما أف الزواج سموؾ اجتماعي ال يتحدد فقط برغبات 

والذي اخذ يتحدد تدريجيا خاضعا لإلرادة , الشخص بؿ يخضع لمعايير المجتمع 
كما أف توثيؽ العالقات القرابية  مثؿ حضور المناسبات  . الحرة لطرفي العالقة

. (29)العائمية وبخاصة في الزواج واألعياد والوفيات يكوف ممزما
 (30)ورعاية شؤوف األوالد, فيما تيتـ المرأة البغدادية بالقياـ بشؤوف البيت 

كما أنيا تتصؼ بخفة الروح والحشمة والوقار فضال عمى جماؿ الخمؽ وحسف 
 ومف السمات العامة السائدة في  مدينة بغداد والتي خصت بيا ىذه (31)الطباع

كثرة الزيارات بيف األقرباء , المدينة وطبعت في شخصيات أبنائيا إلى ما سبؽ
واألصدقاء والتي كانت مجاال ميما لمكالـ والحديث والتشكي ونقؿ األخبار وكانت 
العالقات بيف الجيراف أساس الحياة االجتماعية لذلؾ كاف البد مف أف تبنى البيوت 

 أما الرجاؿ (32)المتالصقة بعضيا مع بعضيا اآلخر متشاركيف األفراح واألحزاف
فكانت المقاىي مركز تجمعيـ والمساجد واألسواؽ واف انتشار المقاىي أمٌر يمفت 
النظر ويدعو إلى  االستغراب إذ كاف يرتادىا التجار والموظفوف واألدباء والعماؿ 

يتبادلوف األخبار واألحاديث في المجاالت المختمفة  األدبية والسياسية واالقتصادية 
 .واالجتماعية

وىنا البد مف اإلشارة إلى أف طغياف التحضر بمدينة بغداد بأبيى صوره 
قد يميز أسموب حياة البغدادي مف سموكية وأخالقية لنماذج جديدة كانت , ونماذجو

نتيجة لمتحضر وأنماطا لـ تكف سائدة ومألوفة مسبقا والسيما أف بغداد كانت 
                                                 

 .45الشيباني، ضياء عبد الجميؿ، مصدر سابؽ، ص (29)

. 32العالؼ، عبد الكريـ، بغداد القديمة، ص (30)
 .27الشيباني، ضياء عبد الجميؿ، مصدر سابؽ، ص (31)
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بالتالي , والزالت عاصمة عراقية قد جذبت الناس إلييا مف داخؿ وخارج العراؽ
طغت العالقات الرسمية المادية المبنية عمى المصمحة بيف أفراد المجتمع الحضري 

وضعؼ أو فقداف التكاتؼ والتعاوف االجتماعي بيف أبناء المحمة الواحدة وساد 
 اوروح الغربنة وكذلؾ ضعفت االلتزامات (33)المدينة تقميدىا لمظاىر الثقافة الغربية

الخمقية والروحية وسادت العالئؽ المينية والمجامالت والشكميات حتى داخؿ األسر 
حيث ال يرى أفراد العائمة بعضيـ إال في المناسبات والنمط السائد بيف الجيراف ىو 
نمط تجاوري وليس جيراني،  مف جية أخرى نجد لف رغـ طغياف بعض السموكيات 

التي الزمت طغياف الحضرية في العاصمة العراقية نجد أف النسيج االجتماعي 
البغدادي الذي طغا بيف منطقة وأخرى التي قد احتفظت بأعرافيا وسماتيا الحياتية، 
والتي مثمت تجمعا دينيا ومذىبيا وعشائريا وىذا ما جعؿ العالقات االجتماعية قوية 

في مابيف األفراد الذيف يعتزوف باالنتماء الذي يمحو كؿ الخالفات والصراعات 
والتنافسات بينيـ إذا واجيت المحمة أي تحد خارجي كما يتميز سكاف بغداد عف 
بقية مدف     العراؽ سموكا وتفكيرا ومأكال وممبسا ومفردات تعامؿ يومي،  كما 

وييتـ البغداديوف باألخبار وبأنواعيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والرياضية  
. (34)خالؿ أحاديثيـ (السكاف)لدرجة تشغؿ جزءا كبيرا مف أوقاتيـ 

                                                 

معروؼ، فالح جماؿ، جماؿ رئيسة مدف العراؽ، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، اآلداب،  (32)
 .495، ص1976قسـ   الجغرافية، 

المجمة العربية لمعـو اإلنسانية، ,عمر، معف خميؿ، المجتمع العراقي في دراسات الطاىر (34)
   .44، ص1989ع، 34، 9مجمد
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اإلطار الميداني لمبحث :-المبحث الثالث
البيانات األولية :-أوال

 يبيف جنس المبحوثيف (1)جدوؿ 

% التكرار    بغداد % التكرار الموصؿ 
% 44 11ذكر % 72 18ذكر 
% 56 14أنثى % 28 7أنثى 

 100 25المجموع  100 25المجموع 
إناثًا %28ذكورًا موصمييف و%72يبيف الجدوؿ أعاله أف جنس المبحوثيف كاف 

. إناثاً % 56و% 44فيما كاف عدد الذكورالبغدادييف
يبيف التحصيؿ العممي لممبحوثيف  (2)جدوؿ 

% التكرار بغداد % التكرار الموصؿ 
شيادة % 36 9جامعية 

جامعية 
12 48 %

شيادة 
مدرسية 

شيادة % 64 16
مدرسية 

9 36 %

% 16 4بدوف شيادة - - بدوف شيادة 
 100 25المجموع  100 25المجموع 

% 36يتضح مف الجدوؿ أعاله أف نسبة الموصمييف مف حممة الشيادة الجامعية 
ولـ يكف ىناؾ مف ىـ دوف شيادة،  فيما كاف % 64ومف حممة الشيادة المدرسية 

ومف ىـ بشيادة مدرسية % 48عدد البغدادييف ممف ىـ حممة الشيادة الجامعية 
%.  16وكاف عدد مف ىـ بدوف شيادة % 36

 يبيف الحالة االجتماعية لممبحوثيف  (3)جدوؿ                   
% التكرار بغداد % التكرار الموصؿ 
% 36 9متزوج % 60 15متزوج 
% 64 16أعزب % 40 10أعزب 

 100 25المجموع  100 25المجموع 
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% 40والعزاب % 60يشير الجدوؿ السابؽ إلى أف نسبة الموصمييف المتزوجيف 
%. 64والعزاب % 36أما البغداديوف فكانت نسبة المتزوجيف 

  المبحوثيفمينةيبيف  (4)جدوؿ رقـ 
% التكرار بغداد % التكرار الموصؿ 
% 56 14موظؼ % 60 15موظؼ 

% 16 4أعماؿ حرة % 24 6أعماؿ حرة 
% 28 7أخرى % 16 4أخرى 

 100 25المجموع  100 25المجموع 
مف % 60يتبيف لنا مف الجدوؿ أعاله أف نسبة الموصمييف الموظفيف كاف

ممف يمارس األعماؿ الحرة فيما أشار آخروف إلى أنيـ يمتينوف % 24المبحوثيف و
مف % 56،  في حيف كاف عدد البغدادييف الموظفيف %16أعمااًل أخرى بنسبة 

مف يمارس أعماؿ أخرى دوف % 28مف يعمؿ أعماؿ حرة  و% 16المبحوثيف و
. أف يشير المبحوثوف إلى نوعية تمؾ األعماؿ الحرة التي يمارسونيا

الخصائص االجتماعية :-ثانيا
 المبحوثيف ىؿ أف المجتمع الموصمي والبغدادي متحضر عنديبيف  (1)جدوؿ 

    
الموصمييف 

% التكرار البغدادييف % التكرار 

 80 20نعـ  76 19نعـ 
 8 2ال  8 2ال 

 12 3أحيانا       16 4أحيانا 
 100 25المجموع  100 25المجموع 

إجابة المبحوثيف حوؿ تقييميـ لشخصية الموصمي والبغدادي   (1)يوضح جدوؿ 
عمى أنيا حضرية أو غير حضرية أو بيف بيف، إال أف طبيعة كؿ مف المجتمع 
الموصمي والبغدادي ىي طبيعة حضرية وىذا يعود إلى أف كال المجتمعيف تمتعا 

بموقع جغرافي متميز ساعد عمى نشوء حضارة عريقة فضاًل عف أنيا كانت ممتقى 
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لمرور مختمؼ الثقافات خاصة واف مدينة بغداد كعاصمة أسيمت في جعؿ ىذه 
.   المدينة منطقة حضرية ميمة

  دبموماسيوف في التعامؿ؟ ىؿ أف الموصميف والبغدادييفيبيف  (2)جدوؿ 
% التكرار البغداديوف % التكرار الموصميوف 

 96 24نعـ  16 4نعـ 
 4 1ال  24 6ال 

- - أحيانًا  60 15أحيانًا 
 100 25المجموع  100 25المجموع 

تبيف لنا   (2)بناء عمى إجابات المبحوثيف  وحسب ما موضح في الجدوؿ 
 الدبموماسية التي يتعامؿ بيا الموصمي أحيانا إلى طابع الحذر بانو قد يعود  سب

والحيطة التي تتسـ بيا ىذه الشخصية السيما مع الغرباء عنيـ، فيما أشارت 
إجابات المبحوثيف البغدادييف إلى كوف شخصية البغدادي يغمب عمييا التعامؿ 

الدبموماسي مع اآلخريف وذلؾ قد يرجع إلى طبيعة المجتمع البغدادي المنفتح عمى 
ثقافات مختمفة كونيا عاصمة تتميز بالنشاط التجاري والثقافي األوسع بيف مدف 
العراؽ كما صبت في الشخصية البغدادية روافد ثقافية عديدة ومتنوعة مف خالؿ 

. الحضور الكثيؼ لألفراد الذيف يقوموف بزيارة المدينة ألىداؼ متنوعة
  محبوا االستطالع ىؿ أف الموصميف والبغدادييفيبيف  (3)جدوؿ 

% التكرار البغداديوف % التكرار الموصميوف 
 52 13نعـ  68 17نعـ 
 24 6ال  8 2ال 

 24 6أحيانًا  24 6أحيانًا 
 100 25المجموع  100 25المجموع 

يتضح لنا وبنسب متقاربة إلى اف  (3)مف إجابات المبحوثيف  في الجدوؿ 
حب االستطالع موجود لدى كال الشخصيتيف وقد يعود ذلؾ إلى طبيعة العالقات 
االجتماعية التي تربط األفراد والتي مف شانيا أف تبحث عف أمور اآلخريف رغبة 

. في التواصؿ مع اآلخر في المساعدة والتكاتؼ عند األزمات
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  يتسموف باالنفتاح ىؿ أف الموصميف والبغداديفيبيف  (4)جدوؿ 
% التكرار البغداديوف % التكرار الموصميوف 

 92 23نعـ - - نعـ 
- - ال  52 13ال 

 8 2أحيانًا  48 12أحيانًا 
 100 25المجموع  100 25المجموع 

إلى أف طابع الحيطة والحذر  التي تتسـ بيا الشخصية  (4)يبيف جدوؿ 
الموصمية قد يعود إلى  قمة االنفتاح عمى األخر كجزء مف طبيعة الموصمي القادـ 

مف المخزوف التاريخي لمشخصية الموصمية نظرا لمغزوات والمذابح والمجاعات 
 تاريخية سبقت، فضاًل عف أف ؿواألوبئة والجرائـ التي مرت بيا المدينة عبر مراح

الشخصية الموصمية التأمف لمغريب األبعد اختباره وتعامميا معو، فالظف السيء 
باآلخر ونظرية المؤامرة ىي أوؿ ما يتبادر إلى ذىف الموصمي عند تعاممو مع 

اآلخر،  فيما عرؼ المجتمع البغدادي باالنفتاح  رغـ تعرض مدينة بغداد لظروؼ 
تاريخية مماثمة لكف طبيعة بغداد اإلدارية كونيا عاصمة حتمت عمى ىذا المجتمع 

االنفتاح عمى العالـ،  ىذا فضاًل عف أف شخصية البغدادي قد تعودت عمى 
. التعامؿ مع اآلخر بشيء مف االنفتاح

  مواكبوف لمتغييرىؿ أف الموصميف والبغدادييفيبيف  (5)جدوؿ 
% التكرار البغداديوف % التكرار الموصميوف 

 92 23نعـ  16 4نعـ 
 8 2ال  56 14ال 

- - أحيانًا  28 7أحيانًا 
 100 25المجموع  100 25المجموع 

إلى قمة االىتماـ بالتغيير وربما  (5)تشير إجابات المبحوثيف في جدوؿ 
يعود ذلؾ إلى أف الموصمي يميؿ إلى التدبير في اغمب شؤوف حياتو فيو يميؿ إلى 

اقتناء ما ىو ضروري وىذا ال يعني عدـ اىتمامو بمظيره ومظير عائمتو ومنزلو 
فمظير البيت الموصمي مف الخارج ال يوحي عما بداخميا،  أي شخصية يغمب 
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عمييا التدبير واالقتصاد واالنكفاء عمى الداخؿ  فيي سمة  طبع بيا،  فيما اتصؼ 
البغداديوف بميميـ إلى مواكبة التغيير وىذا أمر طبيعي في مجتمع العاصمة التي 
مثمت بؤرة لتجمع أغنياء العراؽ ومثقفييـ وفنانييـ، مف جية أخرى تأثر الساكف 

فييا ورغبتو في اقتناء الجديد حتى واف لـ يكف ضروريا بحكـ االنفتاح عمى اآلخر 
. والثقافات والتأثر بيا بحكـ التقميد والمحاكاة والتقبؿ

 لممستقبؿ  متحسبوفىؿ أف الموصميف والبغدادييفيبيف  (6)جدوؿ 
% التكرار البغداديوف % التكرار الموصميوف 

 20 5نعـ  84 21نعـ 
 64 16ال  8 2ال 

 16 4أحيانًا  8 2أحيانًا 
 100 25المجموع  100 25المجموع 

إلى انو مجتمع متحسب لممستقبؿ وىذا ما قد أثبتتو العديد مف      (6)يشير جدوؿ 
 والتي أخذت عمى عاتقيا دراسة المجتمع الموصمي  ويعزى ذلؾ إلى ()الدراسات

أحداث تاريخية مرت بيا ىذه المدينة مف مجاعات وأوبئة وأمراض فنشأت 
الشخصية الموصمية وىي تخشى عودة تمؾ األحداث فنشأت قيـ اجتماعية 

، اواقتصادية متوارثة تأخذ بالحسباف ما مرت بو المدينة سابقا فتراه متييئا لمواجيتو
فيما مرت مدينة بغداد باألحداث نفسيا إال أنيا لـ ترتبط بشخصية أبنائيا وربما 

يعود ذلؾ إلى مشاؽ توفير أساسيات الحياة في العاصمة المكتظة بالسكاف مما قد 
يضطر البغدادي إلى توفير قوت يومو، فضال عف أف االىتماـ بالمظير لو اثر 
أيضًا في استنزاؼ مدخوالت البغدادي، والتفاؤؿ الذي يميز ىذه الشخصية وحبو 

. لمحياة والتمتع بيا وبكؿ جديد

                                                 

( ) خميؿ العالؼ، الحياة االجتماعية في والية الموصؿ في العيد العثماني، إبراىيـ.د 
 . العيد العثمانيإباف وانعكاساتيا عمى مجتمع الموصؿ واألوبئة واألمراض
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  مف ىواة السفرىؿ أف الموصميف والبغدادييفيبيف  (7)جدوؿ 
% التكرار البغداديوف % التكرار الموصميوف 

 80 20نعـ  20 5نعـ 
 8 2ال  60 15ال 

 12 3أحيانًا  20 5أحيانًا 
 100 25المجموع  100 25المجموع 

قد امتازت بكثرة  (7)قد تكوف مدينة الموصؿ وحسب ما ىو موضح في الجدوؿ 
غاباتيا وبعذوبة ىوائيا سببا يدعو الموصمييف إلى االكتفاء بمناطقيـ السياحية 

وعدـ رغبتيـ بالسفر، مف جية أخرى تعد  مدينة بغداد إحدى المدف الترفييية في 
العراؽ إال أف اكتظاظ المدينة بالسكاف سبٌب ميـٌ يجعؿ مف السفر أمرًا ينشده 

البغداديوف، كما أف حب البغدادييف إلى الترويح عف النفس واالنفتاح عمى اآلخر 
. وحب االستطالع كميا عناصر يجدىا اإلنساف مف خالؿ السفر

  يغمب عمييـ الغيرة والحسدىؿ أف الموصميف والبغدادييفيبيف  (8)جدوؿ 
% التكرار البغداديوف % التكرار الموصميوف 

 8 2نعـ  68 17نعـ 
 60 15ال  16 4ال 

 32 8أحيانًا  16 4أحيانًا 
 100 25المجموع  100 25المجموع 

إلى وجود طابع الغيرة والحسد داخؿ  (8)تشير إجابات المبحوثيف في الجدوؿ 
المجتمع الموصمي  حيث ال يكاد يوجد مجتمع يخمو مف السمتيف إال أف شدتيا  
تتبايف مف مجتمع آلخر وقد تكوف إجابة المبحوثيف الموصمييف المؤكدة لوجود 
السمتيف داخؿ مجتمعيـ يرجع إلى صغر حجـ المجتمع ومعرفة الواحد باألخر 
والرغبة بتحقيؽ أىداؼ مادية أو مركٍز وظيفيٍّ سبٌب، إال أف كبر مدينة بغداد 
.  وكثافة سكانيا العالي قد يكوف سببا في قمة بروز ىاتيف السمتيف فػي المدينة
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 تسيطر عمييـ القيـ الدينية في ىؿ اف الموصميف والبغدادييفيبيف  (9)جدوؿ 
 تعامالتيـ

% التكرار البغداديوف % التكرار الموصميوف 
 12 3نعـ  76 19نعـ 
 28 7ال - - ال 

 60 15أحيانًا  24 6أحيانًا 
 100 25المجموع  100 25المجموع 

أف مدينة الموصؿ عرفت بتديف أىميا وكثرة رجاؿ دينيا  (9)اتضح لنا مف الجدوؿ 
وعممائيا وكثرة دور عبادتيا مما كاف سببا في غمبة القيـ الدينية فضاًل عف طبيعة 
التنشئة األسرية التي تييمف فييا ىذه القيـ عمى سموكياتيـ، إال أف صعوبة الحياة 

وغالء المعيشة  في مدينة  بغداد دفع بالكثير مف أىميا إلى سيطرة القيـ والعادات  
القائمة عمى أساس تبادؿ المنافع والمصالح رغـ كثرة رجاؿ دينيا ومراقدىا الدينية 

.  ومساجدىا
  وطنيوفىؿ أف الموصميف والبغدادييفيبيف  (10)جدوؿ 

% التكرار البغداديوف % التكرار الموصميوف 
 60 15نعـ  76 19نعـ 
 32 8ال  8 2ال 

 8 2أحيانًا  16 4أحيانًا 
 100 25المجموع  100 25المجموع 

أعاله أف المجتمع العراقي يعد مف المجتمعات التي عرؼ  (10)بيف لنا الجدوؿ 
مف خالؿ تاريخو الطويؿ بوطنية أبنائو مف خالؿ حبيـ لبمدىـ وأرضيـ ودفاعيـ 

. عنيا
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  يؤمنوف بالترابط األسريىؿ أف الموصميف والبغدادييفيبيف  (11)جدوؿ 
% التكرار البغداديوف % التكرار الموصميوف 

 100 25نعـ  84 21نعـ 
- - ال  8 2ال 

- - أحيانًا  8 2أحيانًا 
 100 25المجموع  100 25المجموع 

إلى سيادة العالقات  (11) يتضح لنا مف خالؿ إجابات المبحوثيف في الجدوؿ 
األسرية داخؿ المجتمع الموصمي والبغدادي عمى حد سواء حيث تسود العالقات 

. المحكومة بقيـ الجماعة مشكميف بيا وحدة اجتماعية متماسكة
  يفضموف الزواج القرابيىؿ أف الموصميف والبغدادييفيبيف  (12)جدوؿ 
% التكرار البغداديوف % التكرار الموصميوف 

 44 11نعـ  68 17نعـ 
 28 7ال  16 4ال 

 28 7أحيانًا  16 4أحيانًا 
 100 25المجموع  100 25المجموع 

المبيف أعاله وجود رغبة في الزواج مف داخؿ  (12)   يتبيف لنا مف الجدوؿ 
المنظومة القرابية وقد يعزى ذلؾ إلى الرغبة ببقاء الصمة القرابية والمحافظة عمييا 

مف خالؿ الزواج القرابي أو مف باب معرفة الطرفيف بعيوب ومحاسف اآلخر أفضؿ 
.  مف الطرؼ غير المعروؼ

 ال يميزوف بيف الذكور واالناث في ىؿ أف الموصميف والبغدادييفيبيف  (13)جدوؿ 
 التعامؿ

% التكرار البغداديوف % التكرار الموصميوف 
 64 16نعـ  16 4نعـ 
 36 9ال  76 19ال 

- - أحيانًا  8 2أحيانًا 
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 100 25المجموع  100 25المجموع 
إلى انو نظرا لطبيعة الموروث الثقافي والديني والقيمي  (13)يوضح لنا الجدوؿ 

التي أكد عمى ضرورة صيانة المرأة والمحافظة عمييا قد يكوف سببا ميما في 
حرص الموصمي عمى التمييز في تعاممو بيف أبنائو حيث تميؿ كفتيا لمذكور عف 
اإلناث والتي بقيت محافظة عمى شدتيا رغـ خروج المرأة لمدراسة أو العمؿ  فيما 

قمت حدتيا داخؿ المجتمع البغدادي الذي اتخذ مف عدـ تمييز التعامؿ بيف الذكور 
واإلناث نمطا في تربية األبناء والذي ال يخمو مؤكدا مف طابع الحرص عمى المرأة 

. وعفتيا
  نظاميوف وحريصيوفىؿ أف الموصميف والبغدادييفيبيف  (14)جدوؿ 

% التكرار البغداديوف % التكرار  الموصميوف                          
 68 17نعـ  92 23نعـ 
 28 7ال - - ال 

 4 1أحيانًا  8 2أحيانًا 
 100 25المجموع  100 25المجموع 

احد السمات المميزة  (14)يعد الحرص في العمؿ والنظاـ كما موضح في الجدوؿ 
لمشخصية الموصمية القادـ مف طبيعة التنشئة االجتماعية التي تربى عمييا 

الموصميوف والتي عرفت بالشدة والنظاـ ابتداء مف المحيط األسري، فيما عد 
الحرص والنظاـ لدى البغدادييف إلى سيطرة المعامالت بمختمؼ أشكاليا وتركزىا 

في مدينة بغداد ورجوع جميع المحافظات إلييا بمختمؼ النشاطات يجعؿ مف 
.  الحرص عمى سيادة النظاـ سببا ميما النجاز المياـ بيسر وسيولة

  جديوف في التعامؿ ىؿ أف الموصميف والبغدادييفيبيف  (15)جدوؿ 
% التكرار البغداديوف % التكرار الموصميوف 

 20 5نعـ  84 21نعـ 
 16 4ال - - ال 

 64 16أحيانًا  16 4أحيانًا 
 100 25المجموع  100 25المجموع 
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المبيف أف الجدية التي تغمب عمى الموصميف قد تعود  (15)يتضح لنا مف الجدوؿ 

إلى التربية البيتية إلى جانب الخوؼ مف القوانييف واألنظمة التي قد تعودوا عمى 
عدـ اختراقيا مف جية ومف جية أخرى عدـ معرفة  الطرؼ الثاني يدفع الموصمي 

إلى الجدية في التعامؿ والحديث، فيما قد تتصؼ الشخصية البغدادية بالجدية 
أحيانًا إلى سيطرة المنافع الشخصية عمى األفراد والرغبة بتحقيقيا ما يدفعيـ إلى 

. العمؿ بجدية
  عقالنيوف في التعامؿ ىؿ أف الموصميف والبغدادييفيبيف  (16)جدوؿ 
% التكرار البغداديوف % التكرار الموصميوف 

 8 2نعـ  96 24نعـ 
 24 6ال - - ال 

 68 17أحيانًا  4 1أحيانًا 
 100 25المجموع  100 25المجموع 

أعاله إلى سيطرة العقالنية لدى الموصمييف في  (16)  يتبيف لنا مف الجدوؿ 
اتخاذىـ لمقرار وىذا قد يعود لطبيعة الشخصية الموصمية الحذرة ما يدفعيا عمى 
التفكير جديا قبؿ اإلقباؿ عمى القياـ بعمؿ ما، فيما قد تغمب العقالنية أحيانا في 
الشخصية البغدادية إلى طبيعة ىذه الشخصية التي تتسـ باالنفتاحية، واالقتحامية 
ىذا إلى جانب أنيا ال تخشى المجازفة بسبب كثرة التعامالت داخؿ ىذا المجتػمع 

. والتي قد تحتاج إلى المرونة أحيانا في سبيؿ تسييؿ ىذه التعامالت
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 ومناقشة الفرضيات النتائج
مة والخاصة ا ابرز السمات العا معرفةلنا مف خالؿ بحثنا ىذوحا

لمشخصية الموصمية والبغدادية  حريصيف عمى دقة النتائج بكؿ جدية وبعيدا عف 
ىذا إلى جانب الموضوعية عند عرض النتائج ، أخرى عمى حسابالتحيز لجية 

كال وكاف مف نتائج البحث أف  وتحميميا، فضاًل عف األمانة عند تفريغ البيانات، 
 فإنما دلت عمى شي أف التي الخصائص أو ببعض السمات اتصفت الشخصيتيف 

 التي تؤكد عمى قوة ينتمياف لثقافة واحدة وىي الثقافة العراقية أنيمادؿ عمى ت
كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ  والعائمية األسريةالعالقات العشائرية والروابط 

إال الحداثة المصاحب لمتحضر رغـ سيادة طابع كال المجتمعيف في (12)و (11)
.  نوعا ما الزالت متجذرة في شخصياتيـ القديمة والقيـ العادات والتقاليدأف

 بيف الرفض والقبوؿ عند فالمبحوثي إجابات فقد تفاوتت أخرىمف جية 
 جاءت التي وجيت عف طريؽ استمارة االستبياف، فقد األسئمة عمى إجاباتيـ
 أنيا إلى المبحوثيف الموصمييف لتحدد ابرز سمات شخصياتيـ مشيرة إجابات

ىوى السفر، حسود،  تمتحضرة، غير منفتحة، متحسبة لممستقبؿ، ال)شخصية 
 أشارت، فيما (متديف، وطني، متماسؾ اسريا، نظامي، غير مجامؿ، عقالني

متحضرة، منفتحة، غير متحسبة )و شخصية و ذأنيـ إلى البغدادييف إجابات
، وطني، متماسؾ اسريا، أحيانا، متديف دغير حسولممستقبؿ، تيوى السفر، 

(. أخرى أحيانا، عقالني أحيانانظامي، مجامؿ 
 في سمات الشخصية البغدادية والشخصية اً  ىناؾ اختالؼإفويمكف القوؿ 

 . مما يثبت صدؽ فرضية البحثالموصمية
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Mosuli and Baghdadi Societies: A social 
comparative study 

Enas Mohamad Azeez 

Abstract 
The importance of our research is a simple attempt to 

discover the characteristics of mosuli and Baghdadi character 

from humanity the study attampt to produce the relationship 

between the perspective individuals and the sociological 

environment. Similarly, we try to know the aspeds of 

similarity and difference between two characters through the 

comparison between them. 
The research contains two sides the first side represents  

the theoretical  side which takes the importance of research 
and its aim and conception and the nature of mosuli and 
Baghdadi societies. As for the field part, it presents 
information which specify the sample of research that consiots 
of (50) individuals.  
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