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 :الممخص
تعد مجمة لغة العرب العراقية مف ابرز المجالت العربية التي صدرت في 
مطمع العقد الثاني مف القرف العشريف، كالتي رسمت صكرة لمحياة الثقافية 
كالفكرية كاالجتماعية لمبالد في تمؾ الحقبة التاريخية. كما انيا تعد مف 

التي اغنت الفكر كالثقافة العربية بمكاضيع ميمة في المجالت المشيكرة 
 شتى مجاالت المختمفة.
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Abstract: 

The Iraqi Language of the Arabs is one of the most 

prominent Arabic magazines issued in the early 2000s ،

which painted a picture of the cultural ،intellectual and 

social life of the country in that historical period. It is 

also considered one of the well-known magazines that 

enriched Arab thought and culture with important topics 

in various different fields.   
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 المقدمة 
ساىمت مجمة لغة العرب العراقية بنشر العديد مف المقاالت في شتى المجاالت 
المختمفة، مما دفع الكثير مف المستشرقيف الميتميف بالثقافة العربية، باعتبارىا مف اىـ 
المجالت العربية، كمصدرا لدراسات االدب العربي الحديث، التي لـ تتأثر بالثقافات االجنبية 

 كريا ك مصر. كما ىك الحاؿ في س
لقد انتقدت المجمة اكضاع العراؽ بمختمؼ مجاالتو في ظؿ عيديف مختمفيف ىما 

كاف العراؽ  ٜٔٔٔاالحتالؿ العثماني كالبريطاني. ففي المرحمة االكلى مف صدكرىا عاـ 
خاضعا لمعثمانييف، الذم امتد حكميـ لو زىاء اربعمائة سنة تقريبا ثـ تبدلت السيطرة العثمانية 

مما كاف لو االثر عمى كيانيا االجتماعي كاالقتصادم  ٜٚٔٔتالؿ البريطاني لمبالد عاـ باالح
كالسياسي، ضمت اعداد المجمة مختمؼ مف البحكث كالمقاالت التي تناكلت الجكانب الحياة 

 كافة
ركز البحث عمى الجكانب االجتماعية في بغداد ك اقتصر عمى البحكث التي تناكلت 

المنشكرة في ىذه المجمة حصرا كالتي انعكست عمى الشخصية العراقية  الظكاىر االجتماعية
 بصكرة عامة كالبغدادية بصكرة خاصة. 

 لمحة موجزة عن مجمة لغة العرب  -
كلدت مجمة لغة العرب مف رحـ ظركؼ سياسية متدىكرة عاشيا العراؽ في ظؿ الحكـ 

باعتبارىا ىي المغة الرسمية في العثماني كسياستو المتشددة المتمثمة بفرض المغة التركية 
مف اجؿ احياء ( ٔ)جميع مؤسسات الدكلة كفي ظؿ ىدة الظركؼ ظيرت الحركة القكمية العربية

العراؽ بالعمؿ عمى المحافظة عمى المغة العربية  افاخذ مثقفك ( ٕ)المغة العربية كالتراث العربي
بية في جميع المدارس كنادكا بالمطالبة بجعؿ المغة العر ( ٖ)ٜٛٓٔكخصكصَا بعد عاـ 

كالمؤسسات الحككمية، كلقد ساىـ تردم األكضاع في الدكلة العثمانية مف الرضكخ لمتيار 
العربي الضاغط مف اجؿ جعؿ المغة العربية لغة رسمية الى جانب المغة التركية في البالد 

نستاس مارم مف بينيـ اككاف ليذا القرار اثره الكبير عمى مثقفك العراؽ ك  ٜٔٔٔالعربية عاـ 
فقد سعى إلصدار مجمة عراقية بالمغة العربية لالرتقاء بيا السيما انو لـ تكف  (. ٗ)الكرممي

لبمداف العربية مثؿ مجمة ىنالؾ مجمة في العراؽ تضاىي الذم كاف مكجكد في باقي ا
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 (ٛ)اليالؿ السكريتيف، كمجمة االثارك ( ٚ)كمجمة المقتبسالمصريتيف، ( ٙ)كاليالؿ( ٘)المقتطؼ

 كالمسرة المبنانيتيف. 

لتي تكممت جيكد الكرممي بإصدار اكؿ عدد مف مجمتو ا ٜٔٔٔففي تمكز مف عاـ 
( لمداللة عمى مدل عشقو لمغة العربية كقد القت خطكتو اطمؽ عمييا مجمة )لغة العرب

فمقد استحسانان كبيران مف قبؿ األكساط المثقفة سكاء كاف في العراؽ اك البمداف العربية األخرل 
نشرت العديد مف الجرائد كالمجالت العراقية كالعربية خبر صدكر العدد األكؿ مف المجمة، 

لكف (. ٜ)ر في خدمة المغة العربية كآدابياالمتضمف أىدافيا، كخطتيا مجمة، كتمنت ليا االستمرا
ي ىذا االستحساف الدم حققتو المجمة كاف البد اف يخمؽ ليا عدد مف الرافضيف ألىدافيا الت

تسعى الى تنكير العقؿ العراقي كالعربي فأخدت تتحيف الفرص حتى جاءت الحرب العالمية 
األكلى لتتمكف حككمة االتحادييف مف اغالؽ المجمة كنفي صاحبيا الى مدينة قيصرم في 

صدار   . (ٓٔ)مف السنة الرابعة فجزأياالناضكؿ كاغالؽ المجمة بعد اف اتمت عاميا الثالث كا 
عاد الكرممي الي العراؽ لكنو كاف حذر مف أعدائو االتحادييف كذلؾ  ٜٙٔٔكفي عاـ 

لكف مع قياـ الحكـ الكطني كاف ىنالؾ ارتفاع في األسعار حاؿ دكف استئناؼ العمؿ بيا. 
جعؿ الكرممي يفكر مف جديد في اصدار المجمة كخصكصا بعده تمكنو  ٕٜٔٔالعراقي عاـ 

منتصؼ العاـ نفسو غير اف ىذه الجيكد لألسؼ لـ تكمؿ  مف شراء مطبعة مف اكربا في
( ٔٔ)بالنجاح كذلؾ بسبب اإلجراءات الركتينية كتأخر الدكلة في منح االجازة الرسمية لممطبعة

بيد اف الظركؼ السياسية كاف ليا اثرىا الكبير في إعادة االستئناؼ صدكر العدد الجديد مف 
يمة مؤسسيا الذم كاف متحديا ليا فتمكف أخيرا المجمة رغـ اف ىذه الظركؼ لـ تثف مف عز 

إلصدار المجمة كلقد اختار نفس الشير الدم صدرت بو المجمة ألكؿ مرة شير  ٕٜٗٔعاـ 
 . تمكز لككف أعدادىا مكممة ألعدادىا األكلى التي صدرت قبؿ الحرب

 عمى الرغـ مف اف إدارة المجمة بذلت جيكد كبيرة لتخطي كؿ العقبات لكف الصعكبات
المالية التي كانت تعاني منيا كأيضا ارتفاع األسعار كزيادة نفقات طبعيا كقمة ايراداتيا بسبب 

 . (ٕٔ)لتمكؤ المشتركيف مف دفع بدؿ االشتراؾ حاؿ دكف استمرار المجمة 

فقاؿ الكرممي في اخر عدد أصدره " عزمنا عزما اكيد ال يحتمؿ الرد كاالستئناؼ عمى 
، كنا نكابد خسائر ناىيؾاغمؽ المجمة مف االف ألننا مع مقاساتنا اتعابا جمو كمشاؽ ىائمة 

باىظة طكؿ سنيف صدكر المجمة حتى لـ يبؽ في قكسنا منزع كال في ىمتنا مكنة نضيؼ الى 
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 ةالمكءكديف كقمة المعضديف مف أبناء لغة الضاد الديف اخرجتنا ىذه المجمة ذلؾ تضاؤؿ المعني
لمتنكيو بيـ كبمغتيـ كتأريخيـ.  كقد صبرنا ىذا الصبر االيكبي، حتى اعذرانا كؿ معاتب كالئـ، 

ليككف مجمكع ما صدر (. ٖٔ)كليس عمى االنساف يركب المستحيؿ كيجازؼ في ما تسكء عقباه"
كدت الصدكر ست مجمدات، كبذلؾ بمغ مجمكع ما صدر منيا حتى عاـ مف المجمة بعد اف عا

 تسعة مجمدات تضمنت مائة كعشرة أجزاء.  ٖٜٔٔ

  الحياة االجتماعية في مجمة لغة العرب -
تضمنت مجمة لغة العرب مجمكعة مف المقاالت عف االكضاع االجتماعية في العراؽ 

ك تباينت تمؾ المقاالت بيف المنتقد كالتي نشرىا المثقفكف عمى مدار سنكات مف اصدارىا 
لبعض الظكاىر التي ترسخت في المجتمع البغدادم، كبيف المتمسؾ بتراث البغدادم كما 
اخذت المجمة ايضا دكرىا في انتقاد تمؾ العادات كالتي اعتبرتيا انيا قد نسجت مع خيكط 

ر االجتماعية الجيؿ كفيما يأتي استعراض لممقاالت التي اعطت صكرة كاضحة عف الظكاى
 السائدة في تمؾ الحقبة المكاكبة إلصدار المجمة. 

 في الزواج والختان -8
تعد ىذه العادة مف ابرز العادات التي كاف يمارسيا البغداديكف  إطالق الرصاص في الجو: -أ

اك العراقيكف بكجو عاـ بأطالؽ الرصاص في الجك اثناء االحتفاؿ باألعراس ككذلؾ حفالت 
كسيطرت ىذه العادة عمى المجتمع العراقي رغـ  (ٗٔ)الختاف كالتي تؤدم الى حكادث مؤسفة

عمييا اك الحد منيا االنيا لـ تنجح في ذلؾ فأخذ محاكالت الدكلة الحثيثة مف اجؿ القضاء 
المثقفكف عمى عاتقيـ مسؤكلية التثقيؼ كالتنكير لتركيا لما ليا مخاطر عمى حياة الناس كمع 
انتقادىـ ليذه الظاىر عمى ما يبدك انيـ قد فشمكا كما فشمت الدكلة القضاء عمييا في رغـ كؿ 

الحد منيا لكف يبدك ال جدكل مف ذلؾ رغـ انو التكجيات مف قبؿ الحككمة كرجاؿ الديف مف 
 ٖٜٔٔ، كفي عاـ (٘ٔ)تـ انتقادىا كبشدة بككنيا تشكؿ سدا منيعا ضد النيضة العممية كالتقدـ 

 . (ٙٔ)دعت المجمة الحككمة باتخاذ االجراءات الالزمة القضاء عمى ىذه العادات كخطرىا 
العكائؿ البغدادية المتمسكة بالطابع كانت عادة معركفة عند العشائر العراقية ك  النهوة: -ب

العشائرم يمنع بيا أحد األقارب إحدل البنات مف التزكيج برجؿ مف الرجاؿ لصمتو بيا أك 
ذا خالفت البنت أمر  الحؽ لو عمييا أك ألف المانع يريد أف يتزكجيا متى تتييأ لو األمكر. كا 

دت انتقادات مف قبؿ الباحثيف كادارة كلقد كر (ٚٔ) ناىييا فقد تجيز لو العادة المتبعة أف يقتميا
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المجمة ككذلؾ سعت الحككمة مف اجؿ الحد مف ىذه الظاىرة كالتي قد انحسرت في كقتنا 
 الحاضر بيف فئات المجتمع العراقي )البغدادم(. 

 في العالج من االمراض -2
دك اف كمف العادات التي كرد ذكرىا في مجمة لغة العرب كعمى ما يب كربة عميها شمعة: -أ

العراقييف المتمسكيف بيا تمسكان شديدان كالتي تكارثيا األبناء عف اآلباء كىؤالء عف األجداد ىك 
أف المريض إذا ثقؿ عميو مرضو كأراد أىمو معرفة نتيجة المرض جيدة أك خفيفة يأتكف بكربة 

يء عمييا شمعة مشعكلة يسيركنيا عمى مياه دجمة فإذا تكارت عف األنظار كلـ يصادفيا ش
يعقييا عف سيرىا أك يذىب بضيائيا عمـ أف شفاء المريض محقؽ ال محالة! كتباشر أىمو 
بذلؾ أما إذا صادفيا عارض قبؿ تكارييا عف األبصار أك انطفأ ضياؤىا عمـ أىؿ المريض إنو 

 . (ٛٔ)ميت ال محالة! كىذه التجربة ال تككف إال في ليمة الجمعة
ما يمرض شخص بالحمى يأخذ أىمو خيطان مف القطف اعتاد البغداديكف عند خيط الحمى:-ب

كيذىبكف بو إلى باب أحد الجكامع في ليمة الجمعة قبؿ صالة العشاء فيقبض أحدىـ عمى 
طرؼ منو كاآلخر عمى الطرؼ الثاني كيمدكنو عمى الباب ليككف بمنزلة مانع لمداخؿ كيبقكف 

الخارجيف مف الجامع فيعتقد  كذلؾ إلى أف يخرج المصمكف مف الصالة كعند ذلؾ يقطعو أك
 . (ٜٔ)يضيـ كانتقمت إلى قاطع ذلؾ الخيطعند ذاؾ أىؿ المريض أف الحمى قد انقطعت عف مر 

إذا شكا أحدىـ الصداع عمد إلى قصبة غميظة يككف طكليا عمى طكؿ  قصبة الصداع: -ج
المصاب بالشقيقة مف فرقو إلى قدمو كتشؽ نصفيف كيحرر في باطف الشؽ عمى بعد نحك 

نصؼ منيا  ىفيحرر عمنصؼ شبر مف كؿ مف رأسييا اسـ ممؾ مف المالئكة المقربيف 
ؼ األخر بطرؼ )ميكائيؿ( كبالطرؼ بطرؼ )جبرائيؿ( كبالطرؼ الثاني )عزرائيؿ( كعمى النص

الثاني )اسرافيؿ( كيكضع رأس المصاب بيف الشقيف المذككريف مستقبالن القبمة كيقرأ الشيخ سكرة 
الفاتحة ثالث مرات ككذلؾ سكرة اإلخالص ثالثان كسكرة الفمؽ ثالثا كسكرة الناس ثالثان كيسأؿ 

رض فييا كعمى المريض الجكاب المصاب عف عدد السنيف التي يطمبيا لكي ال يعاكده الم
بعدد كتر أم فرد مثؿ ثالث أك إحدل كعشريف أك خمس كخمسيف أك ما أشبو ذلؾ كبعد اخذ 
الشيخ لمجكاب يقرأ مف سكرة الطارؽ إلى قكلو تعالى: )القادر( ثالثا كيكرر لفظ )القادر( ثالثا 

كما كانت كتربط بخيط كمف سكرة الرحمف إلى قكلو تعالى )يمتقياف( ثـ تطبؽ القصبة كتعاد 
كؿ األحكاـ فيقابؿ داخؿ القصبة اسـ جبرائيؿ ال اسـ  مف الشعر يمؼ عمييا كيحكـ أطباقيا
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ميكائيؿ كاسـ اسرافيؿ ال اسـ عزرائيؿ كتدفف القصبة في البرية أك تكضع في محؿ ال تتحرؾ 
 . (ٕٓ)فيو

البغداديكف إذا حـ أحدىـ أك :مف بيف االمكر العالجية التي كاف يعتقد بيا سعف النخيل  -د
ذا اتقدت يعطى المرأة ثيب كتسير بيا قميالن  صدع أخذكا قطعة مف سعؼ النخيؿ كأكقدكىا كا 

 . (ٕٔ)حتى تخمد نار السعفة فتنتيي مف سيرىا كيزعمكف أف الحمى كالصداع يسكناف بذلؾ
 في زواج البنات وحمل النساء  -3
ات بعض العادات كالمعتقدات تخص الفتيات المكاتي كاف لنسكة البغدادي القفل والمفتاح: -أ 

يتأخرف في الزكاج حيث يذىبف إلى ذلؾ السيد كيشكيف لو حاليف فيطمب بجمب قفؿ كمفتاح 
فإذا أتيف بيما أقعدىف في باب الشيخ عبد القادر الكيالني كأمرىف أف يرسمف طرؼ أثكابيف 

أمرىف بالقياـ فيقمف كيخطكف عمى القفؿ فإذا أرسمنو كضع عميو القفؿ كأغمقو ثالث مرات ثـ ي
ثالث خطى ثـ يقرأ عمييف ما شاء أف يقرأ ثـ إنيف يعطينو شيئان مف الزبيب كالحمص كىك 

 (ٕٕ)حكانو كال يككف ذلؾ إال يكـ الجمعة قبؿ الظير
اعتقادات النساء البغداديات المسممات كبعض الييكديات عاداتيف زيارة  جالميد الجنيد: -ب 

كؿ يكـ أربعاء فمف كانت منيف تشكك مرضان في عضك مف أعضائيا ( ٖٕ)لبغدادم الجنيد ا
تضع الصخكر عمى محؿ الكجع أما مجتمعة كأما صخرة فصخرة عمى التكالي كيزعمف أف 

ف كاف الكجع بحيث ال تتمكف مف كضع الصخكر (ٕٗ)الكجع يزكؿ ببركة ىذه الصخكر . كا 
حؿ المؤلـ كما لك كاف رمد في عينييا أك صداع عميو تمسح عمييا بكفيا كتمسح بيا عمى الم

ذا لـ  ف كاف الكجع داخميان حممنيا عمى كتفييا كدارت بيا حكؿ قبر الجنيد كا  في رأسيا. كا 
ف كاف في رضيعيا  تستطع حمميا حممتيا مع امرأة أخرل فتضعيا مباشرة عمى محؿ الكجع كا 

 . (ٕ٘)داء حممتيا ىي نيابة عف الرضيع
كراء مسجد الجنيد مف جية الشرؽ كتزعـ النساء  يقع البئربغدادي: ال بئر الجنيد -ج

البغداديات أف الجنيد كاف يتكضأ كيغتسؿ منيا فمف كانت منيف عقيمو تذىب إلى البئر فتدلي 
فييا ثالث دالء كتغتسؿ بمائو ككذا النساء المكاتي ينجبف بنات فإنيا تقكؿ إذا سبحت بيا: ألد 

يـك األربعاء كيشتريف الماء مف تمؾ البئر بقيمة فاحشة كليف بو  كال يصح ذلؾ إال(ٕٙ)ذكران 
 . (ٕٚ)اعتناء عجيب
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:اعتادت النساء عندما تككف ليـ حاجة طمب االكالد اك طمب الزكاج (28)زيارة قبر بهمول -د
لمبنات زيارة قبر بيمكؿ كالذم يقع عمى مقربة مف الجنيد البغدادم كلو مسجد صغير كتنادم 

كينذرف لو نذكران مختمفة  )يا بهمول ال أخرب بيتي إال تكضي لي حاجتي(الكممات بيمكالن بيذه 
فمنيف مف تنذر لو شمعان تكقده فكؽ قبره أك في مكاف مف مسجده كمنيف مف تنذر لو طعامان 

 . (ٜٕ)تطعـ بو صكاحبيا في مسجد بيمكؿ إلى غير ذلؾ مف النذكر
الزكاج أحد المساجد كمعيا امرأة أك فتاة فتقصد تقصد الفتاة التي تبغي رمي العباءة :  -ق

الفتاة طالبة الزكج المنارة كتبقى اآلخرة تحت المنارة فترمي الفتاة عباءتيا أعمى المنارة إلى 
ال  صاحبتيا ثـ ينظر إلى سقكطيا فإذا انفتحت العباءة عند ىبكطيا قيؿ ليا أنيا ستتزكج كا 

 . (ٖٓ)ترجع نادمة يائسة إلى أىميا
ىك صكـ خاص بنساء المسممات البغداديات كذلؾ بأف تمسؾ المرَأة نفسيا  زكريا: صوم -و

عف األكؿ كالشرب ككؿ ما يفسد الصـك مف شركؽ الشمس إلى الغركب كعند الغركب يجرم 
احتفاؿ شائؽ في كؿ بيت مف بيكت المسمميف يجتمع فيو أىؿ البيت فيمدكف المكائد كعمييا 

ما تشتييو النفس كتمذ لمرآه العيف كيضعكف بجانب مائدة صنكؼ األطعمة كاألشربة ككؿ 
الطعاـ مائدة أخرل في كسطيا صحف مممكء )حناء( محاط بإبريؽ كتُنكة عمى عدد ما في 
البيت مف األنفس فيخصصكف بكؿ ذكر إبريقان كبكؿ أنثى تُنكة كيحيطكنيا بشمكع كيضعكف 

كرؽ الميمكف كالبرتقاؿ كالياسميف، كعندما في أفكاه األبرقة كالتنؾ باقات الزىكر كيكممكنيا ب
تغرب الشمس كيجيء كقت اإلفطار تجتمع العائمة عمى المائدة مميئة بأنكاع االطعمة، كعندىا 
يقرا أحد العارفيف بأصكؿ القراءة سكرة مف سكر القرآف كتككف عمى األغمب سكرة مريـ برمتيا 

بئر كباقات مف الكراث كالكرفس كبعدىا كبعد ذلؾ يفطركف أكالن عمى خبز مف الشعير كماء ال
يتناكلكف ما يشتيكف كتجرم العامة عمى ىذه العادة في األحد األكؿ مف شير شعباف مف كؿ 

، كمازالت ىذه العادة يحتفؿ بيا العكائؿ البغدادية بيذا اليـك كتحفؿ االسكاؽ بمكاد يـك (ٖٔ)سنة
 زكريا مف الشمكع كالحمكيات كالدنكة كالدنبؾ. 

كىك صكـ تصكمو كؿ أنثى مسممة بمغت سف الرشد كذلؾ في اليـك  م البنات:صو  -س
السابع كالعشريف مف شير رجب في كؿ سنة، كتختص بيذا الصكـ كؿ فتيات بغداد كىف 

 ٕٚيستعددف ليذا األمر قبؿ شير أك شيريف مف شراء األلبسة الفاخرة كأدكات الزينة كفي 
يف إلى مسجد إماـ بجانب الكرخ يعرؼ )بإماـ رجب مف كؿ سنة تذىب بنات الكرخ بزينت
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فيفتحف المسجد كيدخمف الضريح كيطفف حكلو مف جياتو األربع كبأيدييف  (ٕٖ) حبيب العجمي(
 الشمكع كيترنمف بيذه العبارة )جئنا نزكؾ يا حبيب العجمي شمعة بطكلؾ يا حبيب العجمي(

ب مف تربة الشيخ عبد القادر . كأما بنات الرصافة فيذىبف إلى الشيخ الحالني بالقر (ٖٖ)
 . (ٖٗ)الكيالني كبعضيف يخرجف إلى خارج البمدة إلى مسجد الشيخ عمر السيركردم 

 في النذور -4
نصب  مف العادات التي اشتير بيا العراقيكف كالبغداديكف بكجو خاص ىكنصب راية :  -أ

سطح البيت  الراية كىي قطعة مف القماش األبيض تخاط عمى راس قصبة كتعمؽ عمى شرفة
، (ٖ٘)ككذلؾ اذا كاف احد افراد المنزؿ قد حج بيت اهلل الحراـ ، في حاؿ انو قضيت الحاجة

 كمازالت ىذه العادة مكجكدة الى يكمنا ىذا. 
تعكدت النساء إنيف إذا كاف إلحداىف أمر ييميا عقدت خرقة كخيطان بشباؾ  شد الخرق: -ب

ا كعقد الخرؽ قديـ في عيد الجاىمية كمف أشير أحد األئمة فإذا بمغت أربيا حمتو ككفت نذرى
. كمازالت ىذه العادة تمارس عند (ٖٙ)ما كاف يعقد بو الخرؽ ذات انكاط فراجعيا في محميا

 البغدادييف الى يكمنا ىذا. 
تنقسـ إلى أقساـ فمنيا عقدة الخطيب، كمنيا خيط ينزع مف طراز يكضع عمى  العقد: -ج

قبكر بعض األئمة فيعقد في الرقاب كفي األرسغ كيخيطو بعضيـ بثكبو كبعضيـ )بعقالو( كلو 
 . (ٖٚ)شأف عظيـ عند العراقييف 

النساء مف عادات المستفيضات عند : طالء باب االئمة اهل البيت عميهم السالم بالحناء -د
منو حاجة فقضاىا )عمى زعميف(  إنيف إذا زرف أحد األئمة)ع( المدفكنيف في العراؽ كطمبف

يقضيف نذكرىف ثـ يعمدف إلى باب مف طمبف منو فيطمينيا بالحناء إشارة إلى أنو لو تأثير 
نو قضى ليف مرادىف كلذلؾ ترل أكثر أبكاب المزارات  عظيـ كلو يد في كؿ ما يطمب منو كا 

ة مطمية بالحناء أك عمييا صكرة كؼ مفتكحة األصابع إشارة إلى إعطائو كسخائو كاألئم
لـ تقتصر ىذه العادة عند البغدادييف فقط بؿ كؿ العراقييف، ( ٖٛ) كبعضيف تعمؿ غير ذلؾ

 مازالت تمارس ىذه العادة الى يكمنا ىذا. 
 في الوالدة  -5
قطعة البارزة مف السرة التي تربط بعد تأخذه سرة طفؿ الحديث الكالدة ىي السرة الطفل :  -أ

قطعيا فتسقط بعد ثالثة أياـ، فترمى في )الجامع( أك في )المدرسة( أك في )دار الحككمة(، 
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كمازالت ىذه العادة  (ٜٖ)معتقديف انو عندما يكبر الكلد يصبح عالما أك مف رجاؿ الحككمة
 تمارس الي يكمنا ىذا. 

: كاف يَحـر عمى النفساء أف ترمي مف رأسيا عصابة حمراء حتى يبمغ  عصابة حمراء -ج
المكلكد األربعيف يكما كذلؾ خكفا مف )أـ اآلؿ( كىي الجنية التي تخطؼ قمكب النفساء التي 
أشرنا إلييا قبيؿ ىذا كفي اليكـ السابع مف كالدة الطفؿ يسير األقارب كافة كال ينامكف حتى 

 . (ٓٗ)مطمع الفجر
تأخذ المرأة التي ال يعيش ليا مكلكد سبعة مسامير مف سبعة جسكر في  مير السبعة:المسا-د

البالد فتصكغ منيا حجال تضعو في رجميا اليمنى مدة عمر الكلد الذم مات ليا قبؿ ىذا أك 
 . (ٔٗ)أزيد، أياما كانت أك شيرا، كتمبس في يدىا اليسرل خرزا مف الخزؼ األزرؽ

اء المكاتي ال يعيش ليا كلد يقكمف تستجدم دراىـ مف أربعيف :مف عاداتيف النسمحمدية  -ق
شخصا عمى أف تككف أسماؤىـ ال تخرج عف )محمد أك محمكد أك أحمد( ثـ تصكغ لو بيا 
حمية تسمى )محمدية( كىي مف الفضة الخالصة مربعة الشكؿ ينقش أك يحفر عمييا أربعيف 

ذ القالدة كتمبس الى الطفؿ لكف تغير ، كمازاؿ الي يكمنا ىذا تصاغ ى(ٕٗ) مرة اسـ )محمد(
 لحماية الطفؿ.  مفيكميا الى تبارؾ باسـ الرسكؿ 

 العاب االطفال  -6
: ىذه المعبة منتشر في العراؽ كايضا في جميع البمداف العربية كحتى  الطيارة الورقية -أ

كمازالت الى يكمنا ىذا تمارس ىذه المعبة بيف االطفاؿ كىي عبارة عف طائرة ( ٖٗ)االجنبية 
تصنع مف الكرؽ كيتحكـ بيا خيط ، كيقـك بتطيرىا في اليكاء مف سطح البيت فتحمؽ في 

 اليكاء عالية. 
: لعبة لمصبياف يتخذكنيا مف قطعة مف الخشب مخركطة بشكؿ المرصع او الدوامة -ب

كاحد كحادة الطرؼ اآلخر. كالعراقيكف يسمكنيا )المصراع( كىي كمثرم مفمطحة الطرؼ ال
تصحيؼ المرصع  بتقديـ الراء عمى الصاد قاؿ المغكيكف: المرصع دكامة الصبياف ككؿ خشبة 
يدحى بيا أم يدفع أك يبسط بيا كالكممة اسـ آلة مشتقة مف رصع الشيء: إذا ضربو بيده: 

: الجاؾ بجيـ فارسية مثمثة كالكممة فارسية معناىا: كأما الطرؼ المفمطح فيسميِو صبية العراؽ
الفمحة كالشؽ كالفمطحة كىك بالفرنسية كأما الطرؼ األخر الحاد فيدخؿ فيو نكع مف المسمار 

. لممصراع أسماء متعددة بحسب البالد كلغات القبائؿ، (ٗٗ)يسمكنو النبؿ أك النبمة كبالفرنسية
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ف في تعريفيا: ىي فمكة يرمييا الصبي بخيط فتدـك عمى منيا: الدكامة كزاف رمانة. قاؿ المغكيك 
 . (٘ٗ)األرض أم تدكر عمى نفسيا كالجمع دكاـ فاشتقاقيا إذا كاضح

 في الغناء -7
يعد مف اىـ كابرز انكاع الغناء العراقي ظير في بغداد، كمنيا انتقؿ الى  المقام العراقي : -أ

ئ بو يككف عادة )البيات( كالترؾ يسمكنو . كأكؿ مقاـ يبتد(ٙٗ)حمب ثـ الى الديار المصرية 
)بياتي( كاألرجح أف الكممة مأخكذة مف العشيرة المسماة بيذا االسـ كىي خميط مف ترؾ ككرد 
كعرب أك مف األرض التي يسكنكىا كىي كاقعة في أنحاء جبؿ حمريف في العراؽ كقد اشتير 

د المغنكف أغنية يسمكنيا )بستة( ىؤالء الناس بصكتيـ الرخيـ كبغنائيـ كفي ختاـ كؿ مقاـ ينش
ككممة البستة تركي كبعد البيات يقرأ المقاـ المدعك )نارم( كبعد النارم غيره مف االلحاف كبيف 
ىذه المقامات ما ىي أصمية كتسمع في عدة بمداف مف البالد الشرقية كىي: الرست، كالصبا، 

 . (ٚٗ)السيكاه، كالحجازكاألكج، كالعجـ، كالنكل، كالبيات، كالماىكر، كالحسيني، ك 
في نظر البغدادييف حفمة غنائية تقاـ في )جالغي( تعني لفظة  البغدادي: الجالغي -ب

البغدادم : ىك  الجالغياالماسي كالمناسبات االفراح كاالعراس كالختاف كغيرىا مف مناسبات، ك
عبارة عف فرقة مكسيقية صغيرة ترافؽ قراء المقاـ العراقي كتتألؼ مف عازفي اآلالت التالية 

 . (ٛٗ) النقارة(–الرؽ –الطبمة -الجكزة–)السنطكر 
 في االزياء  -8
: كىك ما يشد عمى الراس مف قماش خاص يسمى بشماغ، تفنف البغدادييف  لبس الشماغ -أ

ىيئات كاشكاؿ مختمفة عند لفة عمى رؤكسيـ. كمف الجدير بالذكر اف في لبسو، كاتخاذىـ 
االنساف العراقي عرؼ بالبسة الرأس منذ القدـ، فقد استخدـ السكمريكف كالبابميكف كاألشكريكف 
أنكاعيا مختمفة أللبسة الرأس، ككذلؾ استخدـ المسممكف نكعا خاصا مف البسة الرأس كىك 

 . (ٜٗ) )العمامة(
كىي خرقة تقكر لمرأس تككف في أغمب األحاييف مف نسيج القطف تمبس تحت  :العرقجين –ب 

الطربكش أك الفينة )اسـ الطربكش عند العراقييف(. كقد تمبس كحدىا في المنزؿ أياـ الحر 
الشديد، أك قد تمبس كيمؼ عمييا العمامة أك تكضع عمييا الككفية المعركفة عند العراقييف باسـ 

تمتص العرؽ كأما لفظة العرقجيف فيعرفيا أىؿ مدف العراؽ الكبيرة  كتتخذ لكي -الكفية: 
كبغداد كالبصرة كالنجؼ ككربالء كبعض أىالي البادية الذم يختمفكف إلى المدف. كتختمؼ ىيئة 
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العرقجيف باختالؼ أىؿ المدف كأعمارىـ. فمف العرقجينات ما ىك طكيؿ محرب كثير النقش 
نكد المكجكدكف في العراؽ، كمنو ما ىك عمى ىيئة نصؼ كرة الي ما يمبسو كالتطريز كالتزكيؽ

 . (ٓ٘)كىذا يمبسو العرب العراقيكف 
أك الكفية أكؿ مف ادخميا الشاميكف كمنيا انتشرت في سائر البمداف العربية تمبس  كوفّية:-ج

فكؽ الرأس بأف تمقى عميو فيجعؿ طرفيا السائب عمى الظير كيقع طرفاىا اآلخراف عمى 
الصفحتيف اليمنى كاليسرل يفعمكف ذلؾ ليتقكا الشمس أك طكارئ الجك كتثبت بكاسطة رباط 

بالعقاؿ. كقد تككف الككفية مف خاـ أك حرير أك قز أك مف نحكىا متيف كالحبؿ يعرؼ عندىـ 
 (. ٔ٘)كىي إذا طكيت عمى نفسيا يحصؿ مف شكميا مثمث 

العراقيكف يسمكف الطربكش )فينة( كالطربكش ىك االسـ الشائع في سائر البالد الفينة : -د
 . (ٕ٘)العربية المساف. كىك تصحيؼ سربكش أم غطاء الرأس بالفارسية

سيدارة أك السدارة ىي القمنسكة بال أْصَداغ كىي لباس لمرأس عرفو الحضريكف  :دارة الس -ه
مف أىؿ العراؽ كتميز بو البغداديكف عمى كجو الخصكص تتميز السيدارة بشكميا النصؼ 
المقكس، كالمدبب تقريبان مف الكسط، كتككف مطكية إلى طيتيف لمداخؿ كيغمب عمييا المكف 

 . (ٖ٘) سمي، إلى جانب األلكاف عدةاالسكد كىك المكف الر 
 معتقدات مختمفة  -7
: اعتقد البغداديكف في الخرز اف الذئب يأكؿ التراب ثالثة اشير كيشرب الخرز ومعتقداته  -أ

الماء ثالثة اشير كيبمع اليكاء ثالثة اشير كثالث اشير يأكؿ بنات الجف فيعدك في البحث 
اؿ خرزة فال يبقى بكسعو اف يأكميف كال يبقى في عف بنات الجف فاذا صادفتو انقمبف في الح

كسعيف اف ينقمبف بنات كما كف فذكر كيؼ يتـ فحص الخرزة يككف ذلؾ بكضعيا تحت 
الكسادة في ليمتي الجمعة كاالثنيف ك الحمـ الذم يحمـ بو الشخص كتعرؼ ألم شيء 

بيضاء كحمراء  ككانت ليـ انكاع مف الخرز المشيكرة كىي الدامغة: عمى شكميف(. ٗ٘)تصمح
تقتني المرأة البيضاء منيما إذا كانت بشرة زكجيا بيضاء كالحمراء الغامقة إذا كانت بشرتو 
سمراء كتستعمؿ ألجؿ )دفع الرجؿ( أم أف الزكجة تصبح مطمقة األمر تفعؿ في البيت ما 

( في رقبة تشاء ال أمر يأمر عمييا كال ناىي ينيييا كالحمارية: يعتقد الناس إنيا تطمع )كالدمؿ
حمير )اصفياف(، الطحانات: )بشد الحاء( خرزتاف لكنيما اسكد كىما بشكؿ رحى صغيرة كفي 
كؿ كاحدة ثقب تشد بيا المرأة خيطا فتحمميا عمى نفسيا الدممج: تككف حمراء رقطاء كشكميا 
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يشبو حجر العقيؽ كالمتزكجات يحممنيا كرقيتيا )يخطب كال يتزكج( الصيني: خضراء غامقة 
يتيا؛ )كؿ ككت يحاجيني( أم )كؿ كقت يكممني(، السميماني: سكداء كفييا خط أصفر أك كرق

رمادم كالتي تحمميا تسمـ مف العاىات كاآلالـ كالشكؿ :كبيرة لكنيا ابيض كذات دكائر متعددة 
كالتي تحمميا تككف أمينة مف زكجيا، البيكة: حمراء كفييا نقط بيضاء تحمييا مف أصابيا 

فاية: حمراء كبيضاء كبيرة صقيمو تستعمؿ إذا ظيرت )عقدة( في إبط الرجؿ أك )برص(، كالمخ
المرأة أك في بطنيما أك في عنقيما فتحؾ بيا العقدة أك تدلؾ فتزيميا الككر: مضمكمة طكيمة 
بطكؿ البناف بيضاء ممزكجة بحمرة رقيتيا: )الككر لمي تشيميا متبكر( أم مف تحمؿ الككر ال 

تمتقط مف سكاحؿ األنيار بيضاء حمزكنية كالتي تحمميا تعتقد أف زكجيا تبكر، اسمع كطيع: 
 . (٘٘)يسمعيا كيطيعيا

ىي احدل الطرؽ التي تقكـ بيا المرأة إذا كاف زكجيا غائبان كانقطعت القعود في الطرق: -ب
عنيا أخباره كأرادت معرفة ما إذا كاف مجيئو قريبان أك بعيدان أك ما ىك عميو مف صحة كسقـ أك 
ذا لـ يكف زكجيا غائبان كليا مريض كأرادت معرفة ما إذا كاف شفاؤه مرجكان أـ ال،  خير كشران كا 
كغير ذلؾ مف معرفة المجيكالت تقعد عمى مفرؽ ثالث طرؽ كتقبض بيدىا عمى ثالثة أحجار 
فترمي كاحدان منيا عمى الطريؽ الذم عف يمينيا كالثاني عمى الذم عف يسارىا كالثالث عمى 

القبمية كتقكؿ ىذه الكممات )يا خيرة الدرب عمميني ما في القمب زينة تبينيف شينة  الجية
تبينيف( كبعده تقعد صامتةن تراقب ما يقكلو اآلتكف كالذاىبكف فإذا سمعت كالمان منيـ تعتقد فيو 

ذا كاف شران حزنت كاكتأبت ككذلؾ شأف الجاىميف  . (56) الخير استبشرت كفرحت كا 
مف الظكاىر التي انتقدتيا المجمة كالباحثيف ىي عادت التشائـ  األيام: ائل فيالتشائم والتف -ج

مف بعض االياـ فيحجمكف عف اتياف العمؿ بيا، في حيف يقدمكف عمى عممو في أياـ أخرل 
جمبا لمخير، فال يأكمكف السمؾ يكـ السبت ألنو يجمب الفقر كالعكز، كيكـ االحد ال تخاط 

أصابو مرض عضاؿ، فكانكا يرغبكف في السفر يكـ االثنيف كما  االثكاب مف تجر أعمى ذلؾ
يستحب فيو تقميـ االظافر كقص الشعر كحمؽ االذقاف كشراء االثكاب، كيحجمكف يكـ الثالثاء 
اما يـك األربعاء كاف يستحب اكؿ السمؾ فيو معتقديف انو يجمب الرزؽ كالخير كيقضكف 

قامة االعراسحكائجيـ يكـ الخميس، كفي يكـ الجمعة يستح ، (ٚ٘)ب الزكاج كعقد القراف كا 
كيذكر أيضا كما كاف يقـك العراقيكف بو نساء كرجاال مف اعماؿ في بعض اشير السنة 
اليجرية، كالصكـ في السابع مف شير شعباف، كاالبتياج في التاسع مف ربيع األكؿ كاقدـ 
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نكركز، كليمة القدر، ، كاالحتفاؿ بعيد ال(ٛ٘)البنات عمى الصكـ في كؿ سبت مف شير رجب 
. كأيضا انتقد احمد حامد الصراؼ في مقالتو ما يقكـ بو البغدادييف عند رؤيتيـ (ٜ٘)كعيد الفطر

)ىالؿ شير صفر ( يقكمكا بكسر اكاني فخار يعممكف ذلؾ باف شير صفر شير مشؤـك تتكالي 
التي ادخميا كىك مف الخرافات  ٖٔ، ك تشاؤـ العراقييف مف الرقـ (ٓٙ)عمى العباد المصائب

 . (ٔٙ)اإلنكميز لمعراؽ
:يصعد اكثر الناس الى السطكح دكرىـ كيضربكف عمى  كسوف الشمس او خسوف القمر -د

الطكس اك عمى كؿ شيء لو رنة عالية فينشدكف "ياحكت يامنحكت طمعي قمرنا العالي كاف 
 . (ٕٙ)كاف ما طمعتيو نضربؾ بالجاقكجة"

 النتائج:
طيات اجزاء مجمة لغة العرب مف بحكث كمقاالت مف خالؿ عرضنا لما كرد بيف 

تناكلت الجكانب االجتماعية المختمفة منيا كانت مقترنة بالتراث العراقي المتمثؿ باالحتفاؿ بيـك 
زكريا الذم مازاؿ الى يكمنا ىذا يحتفؿ بو البغداديكف بكجو خاص، ككذلؾ العاب االطفاؿ 

كالسدارة كالشماغ كالعرقجيف، كايضا لمفف كاف لو حصة الطيارة الكرقية كاالزياء المتمثمة بالفينة 
في المقاالت التي نشرت عف المقاـ البغدادم كالجالغي كمنيا مع االسؼ الشديد قد اقترنت 
بعض األكىاـ كالخرافات التي كانت عالقة في اذىاف الكثير مف الناس، نجد اف الباحثيف عند 

كلة منيـ في نبذىا كتخمص المجتمع العراقي ليا عرضيـ ليذه الظكاىر السمبية منتقدييا كمحا
كالنشر التكعية حيث كاف إلدارة لمجمة لغة العرب دكر كبير في نشر التكعية بيف الناس ليذه 
الظكاىر دخيمة عمى المجتمع العراقي كالبغدادم التي جاءت نتيجة اختالط العراقييف بغيرىـ 

دة غير قميمة مف الزمف، كمع االسؼ ىنالؾ مف االقكاـ، التي فرضت سيطرتيا عمى العراؽ لم
بعض منيا مازالت الى يكمنا ىذا تمارس ىذه العادات ك مف ابرزىا اطالؽ الرصاص في 
الجك في المناسبات، طالء ابكاب االئمة بالحناء ككذلؾ رمي السرة الطفؿ في احدل مؤسسات 

 الحككمية كايضا القفؿ كالمفتاح مف اجؿ زكاج الفتاة. 
 )البحوث والمقاالت الخاصة بالحياة االجتماعية في مجمة لغة العرب(الممحق 

 الجزء/الصفحة السنة  عنكاف البحث اسـ الباحث ت
 ٗٗ-ٖٗ/ صٕج ٕٜٔٔالسنة الثانية/ نظرة في العادات محمد باقر الشبيبي ٔ
نبذة مف عادات العراقييف   احمد حممي ٕ

 المسممييف
 ٜٚٔ/ص٘ج ٕٜٔٔالسنة الثانية/
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 ميخا الرساـ حنا ٖ
 

 ٙٛٔ/٘ج ٕٜٔٔالسنة الثانية/ المصرع اك الدكامة

 مرج ٗ
 

 ٖٜ-ٛٛ/صٖج ٕٜٔٔالسنة الثانية/ الطيارة في ديار العرب كالغرب

 محمد باقر الشبيبي ٘
 

 ٕ٘ٛ/ٚج ٖٜٔٔالسنة الثانية/ العمرة عند العراقييف

 مجمة لغة العرب ٙ
 

 ٕٔٛ/صٚج ٜٗٔٔالسنة الثالثة/ باب المكاتبة كالمذاكرة

 مسمـ البغدادم ٚ
 

 ٖ٘ٗ/صٜج ٜٗٔٔالسنة الثالثة/ خرافات عكاـ البغدادييف

السنة  اكابد الكالدة  أحمد حامدالصراؼ ٛ
  ٕٜٚٔالخامسة/

 ٕٚٙ/ص٘ج

السنة  الخرزكمعتقداتو احمد حامد الصراؼ ٜ
 ٕٜٚٔالخامسة/

-ٜٖٚص /ٚج
ٗٓٓ 

السنة السادسة  اكابد الشيكر احمد حامد الصراؼ ٓٔ
/ٜٕٔٛ 

-ٔٚٔ/ صٖج
ٔٚٙ 

السنة  عمـ القكميات العراقية احمد حامد الصراؼ ٔٔ
 ٕٜٛٔالخامسة/

 ٜٜٔ/صٖج

السنة  لبس اليشماغ في بغداد عبد الرزاؽ الحسني ٕٔ
 ٜٕٜٔالسابعة/

-ٜٙٚ/ صٓٔج
ٜٚٚ 

السنة  األياـ في المعتقدات احمد حامد الصراؼ ٖٔ
 ٕٜٛٔالخامسة/

-ٙٙٗ/ صٛج
ٗٚٓ . 

السنة  النيكة عباس العزاكم ٗٔ
 ٖٜٓٔالثامنة/

 ٚٛٔ/صٖج

السنة  نظرة في المقامات العراقية الكرتب نرسيس ٘ٔ
 ٖٜٓٔالثامنة/

 ٗٗٚ/صٓٔج

 االحاالت:
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فػػي مكاجيػػة ، بػػدأت الحركػػة القكميػػة العربيػػة بتأسػػيس حركػػة القػػكميف العػػرب فػػي نيايػػة القػػرف التاسػػع عشػػر (ٔ)
كالتػػي ، فػػي بػػاريس الجمعيةةا العيةيةةا ال  ةة   عنػػد تأسػػيس ٜٔٛٔكتحديػػدان عػػاـ ، الحكػػـ العثمػػاني لمبمػػداف العربيػػة

ومحمةة   ـ عػػكني عبػػد اليػػادم كتكفيػػؽ التميمػػي كمحمػػد البعمبكػػيأسسػػيا مجمكعػػة مػػف الطػػالب العػػرب ىنػػاؾ كىػػ

محمةةةة   بػػػػالد الشػػػاـ بعػػػد حممػػػة أكؿ إرىاصػػػػات القكميػػػة العربيػػػة كانػػػت فػػػي . كجميػػػؿ مػػػردـ بػػػؾ عةةةد  زةو  

فػي البدايػة كانػت مطالػب القػكمييف العػرب محػدكدة باإلصػالح داخػؿ  . كالتػدخؿ األكركبػي الػذم تبػع ذلػؾ علة 
بقػاء المجنػديف العػرب فػي كقػت ، كاستخداـ أكسػع لمغػة العربيػة فػي التعمػيـ كاإلدارات المحميػة، دكلة العثمانيةال كا 

فػػي اآلسػػتانة كبرنػامج التتريػػؾ الػػذم فرضػػتو  ٜٛٓٔطػػرأ تشػػدد عمػػى المطالػب عػػاـ  . السػمـ فػػي خػػدمات محميػة
حتى ذلؾ الكقت لـ يمثؿ القكميكف العرب تيارا إال أنو  . حككمة لجنة الكحدة كالترقي )كالمعركفة بتركيا الشابة(

بمعظـ العرب كاف كالؤىـ لدينيـ أك طائفتيـ أك قبيمػتيـ أك ، شعبيا ُيعتد بو حتى في سكريا معقميا األقكل آنذاؾ
ينظػر:  . عقائد الجامعة العثمانية كالرابطػة اإلسػالمية كانػا منافسػيف قػكييف لمقكميػة العربيػة . المحميةحككماتيـ 

ص ، ٕٛٓٓ، بيػركت -مركز دراسػات الكحػدة العربيػة، الجذكر التاريخية لمقكمية العربية ، عبد العزيز، رمالدك 
ٕٗ . 
سياسػػػػػػػػية، رسػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػتير -الياسػػػػػػػػرم ،فػػػػػػػػاىـ نعمػػػػػػػػو اديػػػػػػػػب ،مجمػػػػػػػػة لغػػػػػػػػة العػػػػػػػػرب دراسػػػػػػػػة فكريػػػػػػػػة  (ٕ)
 . ٕٙ،صٜٜٛٔمنشكرة،بغداد،غير 

كتنصػػيب  عبػػد الحميػػد الثػػاني إلػػى خمػػع السػػمطاف ادتٜٛٓٔ فػػي عػػاـ تركيػػا الفتػػاة ىػػي ثػػكرة قادتيػػا حركػػة )ٖ(
العمػػؿ بػػو  عبػػد الحميػػد الثػػاني كمػػا اعػػادت العمػػؿ بالدسػػتكر العثمػػاني الػػذم عمػػؽ ، كاخيػػة محمػػد الخػػامس اخيػػو
بػ "المشركطة الثانية" كالتي ميدت فيما بعد لسقكط الدكلة  ٜٛٓٔعرفت الفترة التي تمي ثكرة عاـ ، ٛٚٛٔ عاـ

قػدـ لػو كراجعػة :نقػكال ، ترجمة:صػالح احمػد العمػي، ٜٛٓٔتركية الفتاة كثكرة ، رانست، زكرينظر:رام. العثمانية
 . ٖٚ-ٖٓص، ٜٓٙٔ، بيركت-كميف المساىمة لمطباعة كالنشرفرانمؤسسة ، زيادة

كلغػػكم  ، رجػػؿ ديػػف مسػػيحيـ(ٙٙٛٔبػػاألب أنسػػتاس مػػارم كلػػد ) كالمعػػركؼ بطػػرس جبرائيػػؿ يكسػػؼ عػػكاد )ٗ(
كىػػػك سػػػميؿ أب لبنػػػاني كأـ بغداديػػػة فػػػأبكه يػػػدعي جبرائيػػػؿ يكسػػػؼ عػػػكاد مػػػف إحػػػدل  ، لبنػػػاني-عراقػػػي ، عربػػػي

كأنجػب منيػا خمسػة بنػيف ، كتػزكج مػف فتػاة بغداديػة تسػمى مػريـ، كأقاـ بيػا ٓ٘ٛٔعاـ بغداد قدـ كالده، مبنافقرى
ع كتبنػػا كضػػ . ككػػاف بطػػرس الػػذم عػػرؼ بعػػد ذلػػؾ باسػػـ أنسػػتاس مػػارم الكرممػػي الرابػػع بػػيف أكالده، كأربػػع بنػػات

خطئنا ال يمكف قبكلو أك التساىؿ  المغة العربية كاف يرل في الخركج عمى المغة العربية ميمة كأبحاثنا جديدة عف
لغػػػة العػػػرب التػػػي أصػػػدرىا فػػػي  مجمػػػةيػػػزت ريػػػب، كأصػػػدر مجمتػػػيف كجريػػػدة.  كتمكسػػػاىـ فػػػي عمميػػػة التع . فيػػػو
كزارة ، االب انسػػتاس مػػارلي الكرممػػي، عػػامر رشػػيد، السػػامرائي:ينظػػر . كالتاريخيػػة االدبيػػة بأبحاثيػػأٜٔٔ عػػاـ

 . ٜ-ٖص، ٜٓٚٔ، بغداد-الثقافة كاالعالـ

قبػػؿ أف تنتقػػؿ  يعقػػكب صػػركؼ كفػػارس نمػػر مػػف قبػػؿٙٚٛٔ عػػاـ الشةة   أنشػػأت فػػي مصػػرية-شػػامية  مجمػػة(٘)
عمميػة صػناعية  ككانت تكتب المجمة عمى صدرىا أنيا مجمة 2181 ٍالىالقاىرةأصدر أكؿ عدد لممجمة بتاريخ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%B2%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%B2%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%B2%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1876
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تطػػكر الصػػحافة العربيػػة فػػي ، انػػكر، ينظر:الجنػػدم. ٛٛٛٔكلػػـ يبػػدأ ٍاصػػدارىا المنػػتظـ ٍاال فػػي عػػاـ ، زراعيػػة
 . ٘ٙص، ٜٚٙٔ، القاىرة-مطبعة الرسالة، رىا في االدب العربيمصركاث

مػف العػاـ  كصدر عػددىا األكؿ فػيٕٜٛٔ سنة جكرجي زيداف أسسيا دار اليالؿ مجمة شيرية تصدر عف )ٙ(
 . ٖٗص، ف. ينظر: ـ. كىي بذلؾ تعد أكؿ مجمة ثقافية شيرية عربية، نفسو

صػػػػػػاحبيا  . ٜٛٓٔ-ٕٔ-ٚٔصػػػػػػدر بتػػػػػػاريخ كالعػػػػػػدد األكؿ مػػػػػػف جريػػػػػػدة  دمشػػػػػػؽ جريػػػػػػدة صػػػػػػدرت فػػػػػػي )ٚ(
ككاف مف أبرز محررييا أخػكه  -يكمية سياسية اقتصادية اجتماعية أدبية جريدة كىي محمد كرد عمى كمؤسسيا

كعنػدما عطمػت نيائيػان بعػد أقػؿ مػف ، أحمد كردعمي كشػكرم العسػمي كقػد عطمػت مػف قبػؿ السػمطات عػدة مػرات
جريػػدة األمػػة لتحػػؿ محػػؿ المقتػػبس ككػػاف يحػػرر بيػػا محمػػد أصػػدر أخػػكه أحمػػد كػػرد عمػػي ، عػػاـ عمػػى إصػػدارىا

كيالحػؽ صػاحبيا  ٕٜٔٔثػـ عػادت المقتػبس بعػد ذلػؾ لتتكقػؼ فػي بدايػة عػاـ ، كردعمي كشكرم العسػمي أيضػان 
الصػػحافة ، اديػػب، ينظر:مػػركه. ٜٗٔٔكيضػػطر لمسػػفر خػػارج الػػكطف لفتػػرة مػػف الػػزمف كيعػػكد إلصػػدارىا عػػاـ 

 . ٖٚٗ، صٜٓٙٔ، بيركت-ت دار مكتبة الحياةمنشكرا، العربية نشاتيا كتطكرىا
 . ٜٕص ، مجمة لغة العرب، الياسرمينظر: (ٛ)
 . ٖٓص، ف. ـ (ٜ)

 . ٖٓص، ف. ـ (ٓٔ)
  . ٖٓص، ف. ـ (ٔٔ)
 . ٖٓص، ف. ـ (ٕٔ)
 . ٜ٘ٔص، ٕٔج، ٖٜٔٔ،، السنة التاسعة، مجمة لغة العرب، الكرمميينظر:  (ٖٔ)
 . ٙٚٔص، ٕٔج، ف. ( ـ(ٗٔ
-ٖٗص، ٕج، ٕٜٔٔ ، السنة الثانيػة، مجمة لغة العرب، نظرة في العادات، محمد باقر، الشبيبي(ينظر: (٘ٔ
ٗٗ . 
 . ٕٙٚص، ٘ج، ٖٜٔٔ ، السنة الثالثة، مجمة لغة العرب( ينظر: (ٙٔ
 . ٚٛٔص، ٖج، ٖٜٓٔ ، السنة الثامنة، مجمة لغة العرب، النيكة، عباس، العزاكمينظر: ( (ٚٔ
 . ٚٚٔص، ٖج، ف. ( ـ(ٛٔ
، ٕٜٔٔ ، السػنة الثانيػة، مجمػة لغػة العػرب، نبػذة مػف عػادات العػراقييف المسػممييف،  احمػد، حمميينظر:  ((ٜٔ
 . ٜٚٔص ، ٘ج

 . ٓٓٙص، ٜٗٔٔ، السنة الثالثة، باب المكاتبة كالمذاكرة ، مجمة لغة العربينظر: ( (ٕٓ
، ٜج، ٜٗٔٔ، السػػػػنة الثالثػػػػة، مجمػػػػة لغػػػػة العػػػػرب، خرافػػػػات عػػػػكاـ البغػػػػدادييف، مسػػػػمـ، لبغػػػػدادما ينظػػػػر: ((ٕٔ

  . ٖ٘ٗص
 . ٖ٘ٗص، ٜج، ف. ( ـ(ٕٕ
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يعػد مػف  . ىػ( عالـ مسمـ كسيد مػف سػادات الصػكفية كعمػـ مػف أعالميػـ ٜٕٛ - ٕ٘ٔ( الجنيد البغدادم )(ٖٕ

، إذ جمػع بػيف قمػب الصػكفي كعقػؿ الفقيػو، عمماء أىؿ السنة كالجماعة كمف أعالـ التصػكؼ فػي اآلف ذاتػو
، العممػاء شػػيخ مػذىب التصػكؼ؛ لضػبط مذىبػو بقكاعػد الكتػاب كالسػػنة كعػدهه . كاشػتير بمقػب "سػيد الطائفػة"

شمس الديف محمد بف احمد بف محمد بف احمػد ، الذىبي ينظر:. كىك أكؿ مف تكمـ في عمـ التكحيد ببغداد
، ٗٔج، ـٜٔٛٔ، بيػػػػركت-مؤسسػػػػة الرسػػػػالة  ، سػػػػير أعػػػػالـ النػػػػبالء، ـ(ٖٚٗٔىػػػػػ/ٛٗٚ)ت، بػػػػف عثمػػػػاف

 . ٙٙص
 . ٓ٘ٗص، ٜج، خرافات عكاـ البغدادييف، البغدادمينظر: ( (ٕٗ
 . ٓ٘ٗص، ٜج، ف. ( ـ(ٕ٘
 . ٔ٘ٗص، ٜج، ف. ( ـ(ٕٙ
 . ٔ٘ٗص، ٜج، ف. ( ـ(ٕٚ
كلػػد ، ـ(ٚٓٛىػػػ/ ٜٓٔ( بيمػػكؿ ىػػك أبػػك كىػػب بيمػػكؿ بػػف عمػػرك الصػػيرفي الياشػػمي العباسػػي الكػػكفي )ت (ٕٛ

ػا . بالككفػة فػي العػراؽ  . كاآلداب فػي زمػف ىػاركف الرشػػيد ككػامالن فػي فنػكف الحكػـ كالمعػارؼ، كػاف شػاعرنا حكيمن
، فتصػػّرؼ تصػػّرؼ المجػػانيف . تظػػاىر بػػالجنكف لكػػي يػػتخّمص مػػف متابعػػة الخمفػػاء العباسػػييف لػػو بسػػبب تشػػيعو

تمّكػػػف مػػف تمريػػر آرائػػو السياسػػػية دكف أف  -عػػػف طريػػؽ البالىػػة كالسػػفاىة-كبػػذلؾ ، كأظيػػر اليػػذياف كالسػػفاىة
المبػارؾ بػف أحمػد بػف المبػارؾ بػف ، ابف المستكفيينظر . كاف عميو فاشتير بالمجنكف خالفنا لما، يصيبو األذل

دار الرشػيد ، تحقيػؽ: سػامي بػف سػيد خمػاس الصػقار، تػاريخ اربػؿ، (ٜٖٕٔىػ/ٖٚٙمكىكب المخمي اإِلربؿ )ت
  . ٜٓٛٔ، بغداد -لمنشر 

 ٕٖٔص  ، 
 . ٔ٘ٗص، ٜج، خرافات عكاـ البغدادييف، البغدادمينظر: ( (ٜٕ
 . ٕٓٚص، ٘ج، ٕٜٚٔ، السنة الخامسة، مجمة لغة العرب، اكابد الكالدة، أحمد حامد، الصراؼينظر: ( (ٖٓ
، ٕٜٔٔ ، السػنة الثانيػة، مجمػة لغػة العػرب، نبػذة مػف عػادات العػراقييف المسػممييف،  احمػد، حمميينظر: ( (ٖٔ

 . ٗٚٔص ٘، ج
ثػـ ، سػمي بػالعجميزاىد عابد مف اىؿ البصػرة اسػتكطف بػالد فػارس ك ، ( حبيب بف محمد العجمي البصرم(ٕٖ

 . ٕٛٛص، ٙج ، سير اعالـ النبالء، ينظر: الذىبي.  ـ(ٖٛٚق/ٜٔٔسكف بغداد كتكفى فييا عاـ )
 . ٘ٚٔص ، ٘ج ، نبذة مف عادات العراقييف المسممييف، ( حممي(ٖٖ
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( ىػػػك احػػػد عممػػػاء السػػػنة كالجماعػػػة كمػػػف اعػػػالـ التصػػػكؼ كمؤسػػػس الطريقػػػة السػػػيركردية لػػػو مؤلفػػػات عػػػدة (ٖٗ

سػػػير اعػػػالـ ، ينظػػػر: الػػػذىبي . ـ(ٖٕٗٔق/ٕٖٙكتػػػاب عػػػكارؼ المعػػػاؼ تػػػكفي فػػػي بغػػػداد عػػػاـ )اشػػػيرىا 
 . ٖٗٚص، ٕٕج ، النبالء

 . ٕ٘ٗص، ٜج، خرافات عكاـ البغدادييف، البغدادم ينظر: ((ٖ٘
 . ٖ٘ٗص، ٜج، ف. ( ـ(ٖٙ
 . ٖ٘ٗص، ٜج، ف. ( ـ(ٖٚ
 . ٕ٘ٗص، ٜج، ف. ( ـ(ٖٛ
 . ٕٚٙص، ٘ج، اكابد الكالدة، الصراؼ ينظر: ((ٜٖ
 . ٕٚٙص، ٘ج، ف. ( ـ(ٓٗ
 . ٕٚٙص، ٘ج، ف. ( ـ(ٔٗ
 . ٕٛٙص، ٘ج، ف. ـ ((ٕٗ
-ٛٛص، ٖج، ٕٜٔٔ ، السػنة الثانيػة، مجمػة لغػة العػرب، الطيارة في ديار العرب كالغػرب، مرج( ينظر: (ٖٗ
ٜٖ . 
 ٙٛٔص، ٘ج، ٕٜٔٔ ، السنة الثانية، مجمة لغة العرب، المصرع اك الدكامة، حنا ميخا، الرساـ ينظر: ((ٗٗ
 . ٙٛٔص، ٘ج، ف. ( ـ(٘ٗ
 . ٗٗٚص، ٓٔج، ٖٜٓٔ ، السنة الثامنة، نظرة في المقامات العراقية، الكرتب، نرسيس( ينظر: (ٙٗ
 . ٗٗٚص، ٓٔ، ف. ( ـ(ٚٗ
بغػػػػداد، -عراقػػػػي، كزارة االرشػػػادالمغنيػػػػكف البغػػػداديكف كالمقػػػاـ ال ، جػػػالؿ، يفػػػ؛الحنٗٗٚص، ٓٔج، ف. ـ( (ٛٗ

 . ٖٖ، صٜٗٙٔ
، ٓٔج، ٜٕٜٔ ، السػػػنة السػػػابعة، مجمػػػة لغػػػة العػػػرب، لػػػبس اليشػػػماغ فػػػي بغػػػداد، عبػػػد الػػػرزاؽ، الحسػػػني( (ٜٗ
 . ٜٚٚ-ٜٙٚص
 . ٕٔٛص، ٚج، ٖٜٔٔ، السنة الثانية، العمرة عند العراقييف، محمد باقر، ( الشبيبي(ٓ٘
 . ٜٕٛص، ٜج، ٖٜٔٔ، السنة الثانية، مجمة لغةالعرب، الككفية، محمد باقر، ( الشبيبي(ٔ٘
 . ٖٕٛص، ٚج، عند العراقييفالعمرة ، ( الشبيبي(ٕ٘
 . ٖٕٛص، ٚج، ـ. ف( (ٖ٘
-ٜٖٚص، ٕٜٚٔ، ٚج، السػػنة الخامسػػة، مجمػػة لغػػة العػػرب، الخػػرز كمعتقداتػػو، احمػػد حامػػد، الصػػراؼ( (ٗ٘

ٗٓٓ . 
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 . ٔ٘ٗص، ٜج، خرافات عكاـ البغدادييف، ( البغدادم(٘٘
 . ٓ٘ٗص، ٜج.، ( ـ(ٙ٘
، ٛج، ٕٜٚٔ، السػػػػنة الخامسػػػػة، مجمػػػػة لغػػػػة العػػػػرب ، األيػػػػاـ فػػػػي المعتقػػػػدات، احمػػػػد حامػػػػد، الصػػػػراؼ( (ٚ٘
 . ٓٚٗ-ٙٙٗص
 . ٔٚٔص، ٖج، ٕٜٛٔ، السنة السادسة، مجمة لغة العرب، اكابد الشيكر، احمد حامد، الصراؼ( (ٛ٘
 . ٖٚٔص، ٖج، ف. ـ( (ٜ٘
، ٖج، ٕٜٛٔ، السػػػػنة الخامسػػػػة، مجمػػػػة لغػػػػة العػػػػرب ، عمػػػػـ القكميػػػػات العراقيػػػػة، احمػػػػد حامػػػػد، ( الصػػػػراؼ(ٓٙ

 . ٜٜٔص
 . ٙٚٔص، ٖج، ف. ـ( (ٔٙ
، ٖج، ٕٜٛٔ، السػػػػنة الخامسػػػػة، مجمػػػػة لغػػػػة العػػػػرب ، عمػػػػـ القكميػػػػات العراقيػػػػة، احمػػػػد حامػػػػد، ( الصػػػػراؼ(ٕٙ

 . ٜٜٔص
English Reference 

 Douri, Abdel Aziz, the historical roots of Arab nationalism, Center for Arab 

unity studies - Beirut, 2008. 

 Al-Yasiri, Fahim Nima Adeeb, Journal of the Arabic language, an 

intellectual-political study, unpublished master's thesis,Baghdad, 1989. 

 Ramzor, rant, the Turkish girl and the revolution of 1908, translated by 

Saleh Ahmed Al-Ali, presented to him and reviewed by:Nicola Ziade, 

Franklin Joint Stock Company for printing and publishing-Beirut, 1960. 

 Al-Samarrai, Amer Rashid, father Anastas Marli Al-Karmali, Ministry of 

culture and information-Baghdad, 1970. 

 El-Gendy, Anwar, the development of Arab Journalism in Egypt and its 

impact on Arabic literature, Al-Resala press-Cairo, 1967.  

 Marwa, Adib, the Arab press, its emergence and development, publications 

of the library of life-Beirut, 1960. 

 Al-Karmali, Journal of the Arabic language, ninth year, 1931. 

 Al-Shabibi, Muhammad Baqir, a look at customs, Journal of the Arabic 

language, second year, 1912. 

 Journal of the Arabic language, third year, 1913, P. 5, p.276. 

 Azzawi, Abbas, Al-Nahwa, Journal of the Arabic language, eighth year, 

1930. 

 Helmy, Ahmed, a brief overview of the customs of the Muslim Iraqis, 

Journal of the Arabic language, the second year, 1912, P.5, p. 179. 

 Journal of the Arabic language, chapter of writing and study, the third year, 

1914. 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)ٕٔٙ٘ ) 
 

                                                                                                                                        

 Al-Baghdadi, a Muslim, the myths of the al-Baghdadi people, the Journal of 

the Arabic language, the third year, 1914. 

 Al-dhahabi Shams al-Din Mohammed bin Ahmed bin Mohammed bin 

Ahmed bin Othman, (d.748 Ah/1347 ad), biography of the nobility, Al-

Resala Foundation-Beirut, 1981. 

 Ibn al-Mustafi, Al-Mubarak bin Ahmad Bin Al-Mubarak bin mawhoub Al-

Lakhmi Erbil (d. 637 Ah / 1239), history of Erbil, investigation: Sami bin 

Sayed Khamas Al - Saqr, Al-Rashid publishing house-Baghdad, 1980.  

 The cashier, Ahmed Hamid, the father of childbirth, the Journal of the 

Arabic language, the fifth year, 192. 

 Helmy, Ahmed, a summary of the customs of the Muslim Iraqis, Journal of 

the Arabic language, the second year, 1912. 

 Marj, the pilot in the homes of the Arabs and the West, the Journal of the 

Arabic language, the second year, 1912. 

 The painter, Hanna Mikha, the death or the whirlpool, Arabic language 

magazine, second year, 1912 ) 

 Narses, Al-wartab, a look at the Iraqi shrines, the eighth year, 1930. 

 Hanafi, Jalal, the Baghdadi singers and the Iraqi shrine, Ministry of 

guidance-Baghdad, 1964, p.33. 

 Al-Hasani, Abdul Razzaq, wearing the yeshmag in Baghdad, Journal of the 

Arabic language, seventh year, 1929. 

 Al-Shabibi, Muhammad Baqir, Umrah among the Iraqis, the second year, 

1913. 

 Al-Shabibi, Muhammad Baqir, al-kufiya, Journal of the Arabic language, 

second year, 1913. 

 Al-Sarraf, Ahmed Hamid, the beads and his beliefs, Journal of the Arabic 

language, fifth year, C.7, 1927. 

 Al-Sarraf, Ahmed Hamid, the days in beliefs, the Journal of the Arabic 

language, the fifth year, 1927. 

 Al-Sarraf, Ahmed Hamid, Abed al-shahour, Journal of the Arabic language, 

sixth year, 1928. 

 Al-Sarraf, Ahmed Hamid, Iraqi Ethnology, Journal of the Arabic language, 

fifth year, 1928. 

 

 


