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�إفتتاحية العدد
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل اهلادي األمني نبينا حممد وعىل آله الغر امليامني.
أن الدور العلمي الذي تضطلع به جملتنا (جملة السبط) هو احلفاظ عىل هوية تراث مدينة كربالء املقدسة

املادي والفكري حيتم علينا تتبع أفضل السبل يف رسم ووضع اخلطوط العامة لسياسة األبحاث والدراسات

التي تنرش يف اعدادها ويأخذنا احلرص الشديد اىل حفظ التنوع الفكري يف االختصاصات العلمية املشرتكة يف
اعداد املجلة ،التي تبحث عن كل اختصاص جانب ًا مه ًام من اجلوانب احلضارية ملدينة كربالء ،وهذا التنوع يزيد

من املساحات الفكرية التي تطرحها املجلة لقرائها الكرام ،إيامن ًا منا بأن كل جانب من جوانب املعرفة يتطلب
الوقوف عنده وتركيز اجلهود العلمية لبحث خفاياه وجوانبه املتعددة وتسليط انظار الباحثني نحوه.

ومن هنا جاءت حمتويات العدد السابع من جملة السبط متضمنة هذا التنوع العلمي اختصاص ًا وموضوع ًا،

حيث اختريت بعناية فائقة لتعرض مضامينها احلضارية بدقة بدء ًا من تراث كربالء اجلغرايف والتارخيي مرور ًا

بمحطات ومنازل طريق االمام احلسني واألبعاد االجتامعية والصحية واالقتصادية ملدينة كربالء التي ال
تزال خفاياها حتتاج اىل املزيد من الدراسة والتمعن وصوالً اىل االبعاد السياحية للمواقع اآلثارية والرتاثية.
آملني املشاركة يف حفظ تراثنا املعطاء يف سجل ذاكرة التاريخ.
واهلل املوفق.
واحلمد هلل أوالً وآخر ًا...
رئيس التحرير
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األستاذ الدكتور املتمرس
حممد كريـم إبراهيم الشمري
جامعة بابل  -كلية الرتبية للعلوم االنسانية
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الملخ�ص
هيدف هذا البحث إىل إبراز مكانة كربالء وأمهيتها يف التاريخ والرتاث العريب  -اإلسالمي ،من خالل دراسة

اسم كربالء وأعامهلا (توابعها) يف املصادر اجلغرافية العربية-اإلسالمية ،وبيان وجود كربالء منذ التاريخ القديم،
ٍ
ومعان متعددة
التي قيل إهنا منحوتة من كلمة (كور بابل) العربية ،وهي جمموعة قرى بابلية قديمة ،اختذت أسام ًء
خاصة هبا ،اقرتن بعضها باسم كربالء ،أبرزها :كربله (بتفخيم الالم) ،ثم احلائر ،الطف ،الغارضية ،فض ً
ال عن
قرى قريبة من كربالء ،هي :عقر بابل ،النواويسِ ،
احلري ،نينوى بابل ،عمورا ،مارية ،صفورا ،شفية...
ومن ميزات املصادر اجلغرافية اإلجيابية يف هذا البحث ،توضيح أصل واشتقاق اسم كربالء ،وضبط هتجأة

حروفها ،فض ً
ال عن امتداد هذه امليزة يف اشتقاق أسامء ومعاين ودالالت القرى املحيطة بكربالء ،واملرجح أن

مصدر ذلك استعانة اجلغرافيني باملصادر واملعاجم اللغوية العربية لذلك روت ونقلت بعض املصادر اجلغرافية

اشتقاق اسم :كربالء.

وجتدر اإلشارة إىل أن مؤلفات اجلغرافيني والرحالة العرب واملسلمني ،فيها معلومات لغوية مهمة ومتميزة،

منقولة من املعاجم واملؤلفات اللغوية ،فض ً
ال عن استشهاد باألشعار التي ذكرت فيها كربالء واعامهلا (توابعها)،

كام أن املصادر اجلغرافية زودتنا بمعلومات عن العديد من مناطق كربالء وأعامهلا وانفردت بذكرها ،يف حني مل
ترد تلك املعلومات يف املعاجم واملؤلفات اللغوية.
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From Karbala's Geographical Heritage
(Historical Study)

Prof. Dr.
Mohammed Karim Ibrahim Al - Shammari
University of Babylon / Faculty of Education for Human Sciences)

Abstract
The aim of this research is to highlight Karbala's status and importance in the Arab-Islamic
history and heritage, by studying the name of Karbala and its works in the Arab-Islamic
geographical sources and to state the existence of Karbala since ancient history. It was said
that it has taken its name from the Arabian word (Koorbabil) representing a group of ancient
Babylonian villages of names and meanings of their own, some of them are associated with the
name of Karbala especially and most prominent: Karballeh, Alhayir, Al-Taf, Al-Ghadhiriya, as
well as the villages close to Karbala, namely: Aqr Babil, Al-Nawawis,,Al-Jeer, Nineva Babil,
Amoraa, Mariah, Sfora, and Shafiya.
Among the advantages of the positive geographical sources in this research is the clarification
of the origin and derivation of the name of Karbala, and the spelling of its letters, as well as the
extension of this feature in the derivation of the names, meanings and indications of the villages
around Karbala. It is likely thought that the origin of the name of Karbala comes from Arabic
resources and dictionaries.
It is worth mentioning that the writings of the geographers and the Arab and Muslim travelers
contain important and distinct linguistic information, transferred from dictionaries and linguistic
works, and have pointed to some poems in which Karbala and its works were mentioned. The
geographic sources have also provided us with information about many areas of Karbala shown
exclusively in this research and have been not included in dictionaries and linguistic works.
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سامية يتجدد فيها ذكر اإلمام احلسني وثورته

اخلالدة بالرغم من تقادم الزمن.

المقدمـة
أصبحت كربالء منذ واقعة الطف األليمة،

التي وقعت يف العارش من شهر حمرم احلــرام سنة

61ه ـــ680/م ،عنوان ًا للمجد العريب االسالمي،
الــذي خلده اإلمــام احلسني بن عيل وصحبه
األبرار من الشهداء ،الذين جسدوا كل معاين القيم

االسالمية اخلالدة دفاع ًا عن مبادئ وروح االسالم

اخلالد ،فكان اإلمام احلسني مثاالً رائع ًا لقيم
التضحية والفداء واالستشهاد ،لنرصة االسالم

وقيمه العاملية االنسانية اخلالدة ،ورصخة مدوية

تضمنت خطة البحث هـــذه :امللخص

واملقدمة وتقسيمه إىل ثالثة مباحث ،كان املبحث

األول :متهيد ًا بعنوان :مالمح عن جغرافية كربالء
التارخيية ،تناولنا فيه اإلشــارة إىل قدم كربالء يف
التاريخ ومعرفة أصل هذه اللفظة املشتقة من كلمة

(كور بابل) العربية ،وهي جمموعة قرى بابلية.

وجعلنا املبحث الــثــاين :من الــراث اجلغرايف

لكربالء وأعامهلا (قراها وتوابعها) ،وتضمن دراسة

توصيف كربالء وقراها من أعامهلا (توابعها) يف نامذج
من مؤلفات الرتاث اجلغرايف.

ضد الظلم والفساد واالستبداد ،وهكذا حقق اإلمام

أما البحث الثالث (األخري) فكان بعنوان :قبسات

أمية ،هادف ًا اىل تصحيح مسرية االسالم التي انحرفت

من خالل توثيق مواضع جغرافية خــارج كربالء

احلسني انتصار ًا رائع ًا عىل الظلم واستبداد بني

عن كربالء يف بعض مصادر الرتاث اجلغرايف ،وذلك

يف عرص حكمهم االستبدادي ،وهكذا انترص الدم

تضمنت نصوص ًا وروايات عن كربالء.

عىل السيف ،وأصبحت قضية اإلمام احلسني
يف ثورته هــذه قضية عاملية ،تبنتها خمتلف األمم
والشعوب عىل خمتلف أصوهلا وقيمها ودياناهتا ،ملا
محلته من قيم إنسانية خالدة ،وهذه السمة العاملية
االنسانية انسحبت هي األخرى عىل مدينة كربالء

املقدسة بدم اإلمام احلسني وصحبه األبرار من

الشهداء الذين روت دماؤهم أرض كربالء ،كام أن

هذه السمة العاملية تتجدد كل عام يف ذكرى واقعة
الطف من خالل توافد الزوار اىل هذه املدينة املقدسة

من خمتلف أرجاء العامل؛ لتجدد العهد والبيعة لإلمام
احلسني ،معربة عن والئها وتأييدها لنهضته

وثورته االنسانية؛ ملا محلت من قيم ومبادئ إنسانية
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او ًال -التمهيد:

مالمح عن جغرافية كربالء التاريخية
كربالء اســم قديم يف التاريخ يرجع إىل عهد

البابليني ،وتوصل املؤرخون والباحثون إىل معرفة

أصــل لفظ (كــربــاء) من نحت الكلمة وحتليلها
اللغوي ،فقيل اهنا منحوتة من كلمة( :كور بابل)

العربية ،وهي جمموعة قرى بابلية قديمة ،منها:

نينوى والغارضية وكربله (بتفخيم الالم) ،وكربالء
او :عقر بابل ،والنواويس التي كانت مقربة عامة

أ .د .املتمرس .حممد كريـم الشمري

للنصارى قبل التحرير العريب اإلسالمي.
أمــا األطــال الواقعة يف شــال غــرب كربالء،

فتعرف بـ :كربالء القديمة ،تستخرج منها أحيان ًا

بعض اجلرار اخلزفية ،وكان البابليون يدفنون موتاهم
فيها ،وهنالك أسامء قرى أخرى كانت حتيط بكربالء
القديمة ،عند وصول اإلمام احلسني إليها سنة

61هـ680/م ،منها :عمورا ومارية وصفورا وشفية.
ومما سبق ذكره يتضح لنا أن كربالء هي أم لقرى

عديدة ،تقع بني بادية الشام وشاطئ الفرات ،وكانت
من أمهات مدن بالد بني النهرين الواقعة عىل ضفاف
هنر باالكوباس (الفرات القديم) وعىل أرضها معبد
للعبادة والصالة ،كام يستدل من األسامء التي عرفت

هبا قدي ًام؛ لذا كثرت حوهلا املقابر كام عثر عىل جثث
ٍ
أوان خزفية تعود إىل ما قبل العهد
املوتى داخــل
املسيحي ،وكانت األقــوام التي سكنتها تعتمد يف

معيشتها عىل الزراعة ،خلصوبة ترتبها وغزارة مياهها؛
نظر ًا لكثرة العيون التي كانت منترشة يف ربوعها(.)1

مل يكن اســم (كــربــاء) إال أحــد تلك االســاء
املختلفة الكثرية التي يف ِعدادها كان ُيط َلق منذ القديم
لب هذا االسم بمرور الزمن
عىل هذه البقعة ،ف َت َغ َ
ِ
غريه من األســاء شيوع ًا وانتشار ًا يف ال ُعرف
عىل
والتاريخ ،حتى أصبح اآلن هو الوريث الوحيد هلا،
وصارت هذه البقعة ال ُت َعرف اليوم إال هبذا االسم
الذي َع َّم استعامله حتى شمل املحافظة كلها التي تعد

مدينة كربالء قصبة (مركز ًا) له.

إن اطالق أسامء عديدة عىل كربالء هبذه الكيفية،

وهبذه الكثرة عىل بقعة واحدة يمثل يف الظاهر نظرية

بعيدة االحتامل حتتاج بعض اليشء من الرتيث والتأمل
يف التعليل والتأويل ،والبد من وجوه واحتامالت
لتفسري هذه الظاهرة الفريدة  ،فقد اتفق الرواة
()2

واملحدَّ ثون واملؤرخون واجلغرافيون وأهل اللغة
ُ
مث ً
ال عىل تسمية كربالء بــ :احلائر بصورة مطلقة،
وبنا ًء عىل ما يظهر من األخبار والروايات فان كربالء

ُعرف هبذا االسم منذ الصدر األول ،واحلائر
كانت ت َ
يعني :قرب اإلمام احلسني بن عيل ، وسنعود
()3

لدراسة (احلائر) يف الصفحات التالية من بحثنا هذا،
فض ً
ال عن دراســة كافة األســاء املرتبطة بكربالء،

والتابعة هلا أي من أعامهلا ومسمياهتا املختلفة ،وهو
هدف هذا البحث يف املقام األول.

ثاني ًا -من التراث الجغرافي لكربالء و�أعمالها
(قراها وتوابعها)
ذكر اجلغرافيون معلومات مقتضبة عن كربالء

خاصة ،وعن قراها وأعامهلا وما يرتبط هبا من مواضع
وأماكن اقرتنت باسمها عام ًة ،وسنوضح املعلومات

التي وردت عن كربالء أوالً ،ثم املعلومات التي
ذكرت عن املواضع واألماكن التي ارتبطت هبا وفق

تسلسلها اهلجائي ،بعد أن نبدأ باسم :كربالء أوالً.

1 .1كربالء :قال اإلصطخري(( :)4كربالء من غريب
الفرات فيام حياذي قرص ابن هبرية)( .)5ونستدل

مما ذكره اإلصطخري ان كربالء حماذية ،أي
جماورة ملنطقة سورا  ،ضمن حمافظة بابل اليوم،
()6

(التي يرجح كثري من الناس أهنا مدينة القاسم يف
يومنا هذا).

ونقل ابن حوقل( )7نص ما ذكره اإلصطخري عن
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كربالء ،مع اإلشارة إىل وجود قرب اإلمام احلسني بن

أعامهلا؛ ألن الكوفة إقليم واسع اختذ عاصمة للخالفة

عيل صلوات اهلل عليهام ،وله مشهد عظيم َ
ب يف
وخ ْط ُ

وجتــدر اإلش ــارة إىل أن شهرة كربالء اقرتنت

حوقل إشارة واضحة إىل أن لقرب اإلمام احلسني

عىل ثراها الطاهر ،فهو مكان حمــدد ضمن رقعة

عيل فيها ،إذ أضاف قائالً( :وهبا قرب احلسني بن
أوقات السنة بزيارته وقصده جسيم) ،ويف كالم ابن

الراشدة يف عهد اإلمام عيل بن أيب طالب.

باستشهاد اإلمام احلسني وأهل بيته وأصحابه

بنا ًء ضخ ًام ،أي تعلوه قبة وسقيفة ،فض ً
ال عن
زيارة وتقديس هذا املكان الذي ضم جسد اإلمام

عىل هذا املوضع الذي يدل عىل الكرب والبالء،

بيته وأصحابه الغر امليامني ،أي أن الناس السيام

متميز؛ بسبب وقوع معركة الطف األليمة فيه.

احلسني وشهداء واقعة الطف األليمة من أهل

الشيعة يف العراق تزوره بذكرى هذه الواقعة األليمة
بأعداد كبرية جد ًا سنوي ًا ،خصوص ًا يف ذكرى اليوم

العارش من شهر حمرم احلرام ،وهو يوم تلك الواقعة

وشهادة اإلمام احلسني وأهل بيته وأصحابه،
فض ً
ال عن زيارة أربعينية الشهداء األبرار يوم ()20

صفر من كل سنة ،إذ تشارك أعداد الزوار الكبرية

من داخل العراق وخارجه يف هذه املناسبات ،ناهيك

عن أن زيارة هذا املشهد املقدس الرشيف ،ما زالت
مستمرة طوال أيام السنة.

ووصف البكري( )8كربالء :بفتح أوله ،وإسكان

ثانيه ،بعده باء معجمة بواحدة ،ممــدود (كربال)،

جغرافية هلا مسميات خمتلفة ،ولعل كربالء أطلقت
اقرتان ًا باحلزن واألسى الذي طبع هذا املوضع بطابع
أما احلموي

()11

الذي استشهد فيه اإلمام احلسني بن عيل ،ويقع

يف طرف الربية (الصحراء) عند الكوفة ،وأشار إىل
اشتقاق التسمية من الكربلة ،التي تعني رخاوة يف
القدمني ،وجيوز أن تكون أرض هذا املوضع رخوة

فسميت بذلك.

وأشــار احلمريي

()12

استشهد اإلمــام احلسني بن عيل ،قال كثري
[الوافر]:

َف ِ
ٍ
إيـــــان َوبِ ٍ
ـــط ِســـ ْب ُ
ـــســـ ْب ُ
ـــــــر
ـــط

()10

ِ
وســــــ ْب ُ
َـــــربـــــاء
ــــــط غَــــ َّيــــ َبــــتــــه ك
ٌ

وهكذا اختلف اجلغرافيون يف حتديد موضع

كربالء ،فالبكري حدده من ناحية الكوفة ،أي من
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إىل كربالء ،حمــدد ًا املوضع

املعروف الــذي استشهد فيه اإلمــام احلسني،

وقال الشاعر فيه[ ،الطويل]:

وان قــتــيـ َـل الــطــف مــن آل هاشم

ـــذ َل ِ
قـــــاب ا ُملــســلــمــن َف َ
ـــت
أ َّذ َل ِر
َ

موضع بالعراق من ناحية الكوفة ،ويف هذا املوضع

()9

فذكر أن كربالء باملد ،وهو املوضع

وجتــدر اإلشــارة إىل أن هنالك تداخ ً
ال وخلط ًا

بني عدة مواضع ضمن تسمية كربالء ،سندرسها

تباع ًا ونحلل ونفرس هذه املسميات ،وهذا التداخل
واالختالط فيام بينها يبدو واضح ًا يف بيت الشعر

أعاله ،من ذكر الطف ضمن احلديث عن كربالء،

وكذلك وردت أسامء أخرى ،مثل :العقر ،ونينوى-

كام سنوضح.

أ .د .املتمرس .حممد كريـم الشمري

استمر احلمريي بتزويدنا بمعلومات مهمة عن

ذكرنا أن هنالك مواضع أخــرى اقرتنت بذكر

بن عيل عىل أرض الطف يف اليوم العارش من

لكن شهرة كربالء انترشت واستحوذت عىل منطقة

كربالء ،مواص ً
ال حديثه عن استشهاد اإلمام احلسني
شهر حمرم احلرام سنة 61هـــ680/م ،وكان عمره:
ست ومخسون سنة ومخسة أشهر وثالثة أيــام .أي
أن عمره أكثر من  56سنة وأقل من  57سنة(،)13
وأضاف احلمريي أن شمر بن ذي اجلوشن هو الذي

َق َتل اإلمام احلسني ،وقيل :سنان بن أيب أنس،

وأن قائد اجليش األموي كان عمر بن سعد بن أيب
وقاص ،وقد ُحِ َل رأس اإلمام احلسني بن عيل

كربالء ،ولعلها كانت من أعامهلا ،أي :قراها وتوابعها،
أو إقليم واسع جماور للكوفة ،بعد استشهاد اإلمام
احلسني بن عيل وأهل بيته الطاهرين وأصحابه

امليامني عىل ثراها املقدس إثر واقعة الطف الشهرية

األليمة التي وقعت يف اليوم العارش من شهر حمرم
احلرام سنة 61هـ680/م.

سندرس معلومات بعض اللغويني واجلغرافيني

الــعــرب واملسلمني عــن تسميات املــواضــع التي

إىل يزيد بن معاوية يف دمشق ببالد الشام ،وهو أول
رأس ُحِل عىل خشبة يف اإلسالم.

ارتبطت واقرتنت باسم :كربالء ،وهي قرى جماورة

ومن اجلغرافيني الذين ذكروا كربالء :ابن عبد

هلا ،وفق تسلسلها اهلجائي ،وهي:

احلق البغدادي( ،)14قائالً( :كربالء باملد ،وهو املوضع
الذي ُقتِل [إستُشهدَ ] فيه احلسني بن عيل يف

2 .2احلـائر (احلاير) :احلائر :جمتمع املاء ،ومجع ُه:
ِ
ودار ،وحتري
وحوران ،وحتري املاء:
َ
حريان ُ
اجتمع َ
املكان باملاء ،واستحار :إذا امتأل ،ورجل حائر

طرف الربية ،عند الكوفة ،عىل جانب الفرات).

يتضح لنا تأكيد نص البغدادي بام ذكرناه عن

اقرتان اسم موضع( ،أي مكان) :كربالء ،باستشهاد
اإلمــام احلسني بن عيل وأهل بيته وأصحابه،

وشهرة االستشهاد هذه اقرتنت وانفردت بذكر
اإلمام احلسني؛ ألنه كان قائد اجلمع املؤمن يف

بائر ،إذا مل يتجه ليشء ،واحلري :ما انضم إىل الدار

من مرافقها.

ِ
حل ْري
حل ْي بالفتح :شبه احلظرية أو احلمى ،ومنه ا َ
وا َ
بكربالءِ ،
واحلــرة بالكرس :مدينة بقرب الكوفة،
والنسبة إليها :حريي وحاري عىل غري قياس(.)15
وذكــر ابــن منظور

()16

ان احلائر :جمتمع املــاء،

مقارعة ظلم وفساد وانحراف يزيد بن معاوية يف

واحلائر :حوض ُي َس َيب إليه مسيل املاء من األمطار،

بأنه يقع عىل أطراف الصحراء عند الكوفة ،قريب ًا

معروف ،يابس ال ماء فيه ،وأكثر الناس يسمونه:

معركة الطف ،وقد وصف البغدادي هذا املوضع

يسمى هذا االسم باملاء ،وبالبرصة حائر احلجاج

من هنر الفرات ،وهذا ما ذكره قبله احلموي ،لكن

حل ْري .وقيل :احلائر املكان املطمئن جيتمع فيه املاء
ا َ
فيتحري ال خيرج منه ،وقال أبو حنيفة :من مطمئنات

البغدادي انفرد بتحديد هذا املوضع عىل جانب هنر

الفرات حرص ًا.

األرض :احلائر :وهو املكان املطمئن الوسط املرتفع
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ِ
وحوران ،وال يقالَ :ح ْري،
احلروف ،ومجعه :حريان ُ

وقدسيتها يف نفوس املسلمني ،من شتى أنحاء العامل

ـر ،وهو خطأ .واحلائر :كربالء
والعامة تقولَ :حـ ْ
سميت بأحد هذه األشياء.

عليهم أفضل الصالة والسالم.

وجتــدر اإلشــارة إىل أن املرحوم د .عبد اجلواد

بــ(احلائر) هي األرايض املنخفضة التي تضم موضع

إفاضة واسعة ومسهبة يف مسميات وتفسري مدلوله،

واحلريان :مجع حري ،وقالوا :هلذا الدار حائر واسع،

خصوص ًا من حمبي أهل البيت الطيبني الطاهرين،

ان املقصود

الكليدار( )18درس احلائر احلسيني تفصي ً
ال وأفاض

قرب اإلمــام احلسني إىل رواق بقعته الرشيفة،

وذكر أن كربالء أو بعض أجزائها سميت هبذا االسم

وذك ــر السيد حسن األمــــن

()17

والتي حار املاء حوهلا يف عهد املتوكل العبايس سنة

236هـــــ850/م ،وكانت للحائر وهــدة فسيحة
حمدودة وربوات متصلة يف اجلهات الشاملية الغربية

واجلنوبية منه ،تشكل للناظرين نصف دائرة مدخلها

اجلهة الرشقية ،يتوجه منها الزائر إىل مثوى العباس

بن عيل.

منذ القديم ،ملا كان يف أرضها من املنخفضات التي
يسيب إليها مسيل األمطار ،كام عني اجلغرافيون
والبلدانيون العرب واملسلمون عناية خاصة  -من

خــال معلوماهتم  -باحلائر وبقية أعــال وتوابع

كربالء.

ذكر احلموي( )19أن احلائر يف األصل يعني حوض

وهكذا يتضح لنا من خالل أمثلة تفسري ودالالت

يصب إليه مسيل املاء من األمطار؛ سمي بذلك ألن

عن املكان ،سواء أكان جمتمع املاء ،أي املكان املمتلئ

احلموي ما نصه عن األصمعي( :يقال للموضع

كلمة :احلائر ،انه يعني عدة وجود خمتلفة ،وهو داللة

باملاء ،أو ما أضيف إىل الدار من بناء ،فيصبح مرفق ًا
من مرافقه ،كام أنه مكان يشبه باحلظرية أو ِ
احلمى ،أي
ُ َ
له حدود وعالمات ،وانه كذلك حوض املاء الذي
جيتمع فيه املــاء ويتجمع من مسيل مياه األمطار،
وقد ذكرنا أوالً إشارة اجلوهري إىل احلري ،بانه شبه
احلظرية أو احلمى ،ومنه احلري بكربالء ،أي :احلائر
احلسيني الرشيف ،وهو املكان املحيط بقرب اإلمام

احلسني بن عيل والشهداء األبــرار يف معركة

الطف األليمة ،كام أطلق ابن منظور تسمية احلائر عىل

كربالء ،والواقع أننا نرجح هذه التسمية ،فقرب اإلمام
احلسني والشهداء األبرار ،يعني فع ً
ال كربالء،

بكل معانيها ودالالهتا ووجودها وبقائها وخلودها
22

املاء يتحري فيه فريجع من أقصاه إىل أدناه ،فقد روى
املطمئن الوسط املرتفع احلــروف :حائر ،ومج ُعه:
ُحوران ،وأكثر الناس يسمون احلائر :احلَ ْري).

واحلــائــر :قرب احلسني بن عيل ،وقــال أبو

القاسم عيل بن محزة البرصي راد ًا عىل ثعلب يف

كتاب( :الفصيح) ما نصه( :قيل احلائر هلذا الذي
ِ
وحوران ،قال أبو
يسميه العامةَ :ح ْي ،ومجع ُه :حريان ُ
القاسم :هو احلائر إال أنه ال مجع له؛ ألنه اسم ملوضع
قرب احلسني بن عيل).

وروى احلموي أيض ًا نق ً
ال عن عيل بن محزة

البرصي ،أن احلريان مجع حائر ،وأن الذي تسميه
العامة حري اإلوز فجمع ُه ِحــران ،وأمــا ُحــوران

أ .د .املتمرس .حممد كريـم الشمري

ِ
وحريان كام قال ،إال أنه يلزمه أن يقول حري اإلوز،

إذ بقي معروف ًا ال يصل إليه املــاء ،وال تصل إليه

دليل عىل أن كملة احلري بال إضافة ،تعني كربالء

احلسني.

فاهنم يقولون احلري بال إضافة إذا عنوا كربالء ،وهذا

عموم ًا؛ ألن احلائر احلسيني أصبح هوية وعنوان

الثريان وال تطأه ،وهي من كرامات اهلل تعاىل لإلمام
وذكر السيد صالح الشهرستاين

()22

ان اخلليفة

كربالء ،فهو يعني :مرقد اإلمام احلسني بن عيل

املستهرت جعفر املتوكل ،افتتح عهده اجلائر بمطاردة

وأكد ابن عبد احلق البغدادي( )20ان احلري واحلاير،

عليهم ومنع إقامة أية مناحة أو مأتم عىل اإلمام

والشهداء األبرار.

تعني موضع قرب اإلمام احلسني بن عيل؛ ألنه يف
موضع مطمئن الوسط مرتفع احلروف.

املرجح يف األعم األغلب ان املقصود بــ(احلائر)

يف كربالء ،هو مشهد (أي :قرب ومدفن) اإلمــام
احلسني والشهداء األبــرار معه من أهل بيته

وصحابته شهداء معركة الطف األليمة ،وهذه

السبل
شيعة اإلمام عيل بن أيب طالب وتضييق ُ
احلسني الشهيد ،فهدم قــره الرشيف مرات

وح َر َث ُه وأسال املاء عليه ،وأقام املراصد
كر َب ُه َ
عدة ثم َ
واملسالح ملراقبة من يزور قربه عىل السبل املؤدية إىل

وح ْجز زواره عن زيارته ،ومعاقبتهم
مثواه الطاهرَ ،
بالقتل والتمثيل هبم أفضع متثيل ،وتم ذلك كله عىل

يد قائده ديزج اليهودي ،وذلك سنة 236هـ850/م.

التسمية أطلقت عىل هذا املشهد الرشيف املقدس-

واملرجح أن تسمية احلائر اشتهرت يف هذه السنة

املشني الذي ارتكبه املستهرت املتوكل العبايس سنة

وتراج َع ومل يدخله؛ لذا
اإلمــام احلسني حتري
َ
سمي بـ(احلائر) ،وهي البناء املحاط بسور مرتفع

وفــق روايـــات بعض امل ــؤرخ ــن-

()21

بعد الفعل

236هـــ850/م ،وكرر هذا الفعل قبل وبعد ذلك
 كام يقال  -أربع مرات ،حيث أمر هبدم قرب اإلماماحلسني والقبة التي تعلوه ،وهــدم ما حوله

 -كام ذكرنا -فقيل أن املاء الذي ُفتح عىل رضيح

لكن داخله واطــئ ،وهو املوضع املطمئن الوسط
املرتفع احلروف.

من الدور واملنازل ،وأن ُيبذر و ُيسقى موضع قربه

ويف العارش من حمرم احلرام سنة 352هـ963/م

نادى فيها صاحب الرشطة بالناس ،ان من ُوجد عند

ويتوقف البيع والــراء ،وأن يظهر الناس النياحة

الرشيف ،و ُيمنع الناس من زيارته يف تلك السنة التي

أمر معز الدولة أمحد بن بويه أن تُغلق األســواق

قربه بعد ثالثة أيام يتم حبسه يف املطبق ،وهو
السجن ا ُمل ِ
ظلم املبني حتت األرض؛ لذلك هرب

عىل اإلمــام احلسني بن عيل وخيــرج الرجال
والنساء ال بيس السواد وينوحوا ويلطموا الوجوه

وزراعــة مكانه ،وهــذا الترصف يمثل قمة احلقد

يف األيام العرشة األوىل من شهر حمرم يف تلك السنة،

الناس ومل يــؤدوا زيارته بعد حرث قربه الرشيف

ففعل الناس ذلك ،وسادت مظاهر احلزن واألسى

والعداء السافر ألهل بيت رسول اهلل؛ لذا فان

وصارت هذه ُسنّة َسنّها معز الدولة البوهيي(،)23

تسمية احلائر أطلقت عىل قرب اإلمام احلسني،

23

من تراث كربالء الجغرافي (دراسة تاريخية)

واستمر الشيعة وحمبو أهل البيت الطيبني الطاهرين،

ُييون هذه املناسبة ويقيمون املآتم عىل اإلمام احلسني

يف اليوم العارش من شهر حمرم ،ويف يوم العرشين من

شهر صفر ،إحيا ًء لذكرى أربعينية استشهاد اإلمام
احلسني وأهــل بيته الطيبني الطاهرين يف كل
سنة -وحتى يومنا هذا.

3 .3ال َط ّ
ف
أرش َ
ف :بالفتح والفاء مشددة ،وهو ما َ
من أرض العرب عىل ريف العراق ،وطف
()25
الفرات شاطؤها( ،)24وذكر البكري
الطف ،دون اإلدالء بمعلومات كافية عنه،
مشري ًا فقط إىل بيت شعر واحد ،ذكر فيه
استشهاد اإلمام احلسني بن عيل ،قائالً:
[الطويل]
وإن َقــتــيـ َـل الــ َط ِ
ــف مــن آل هــاشـ ٍم
ّ

ِ
ـاب ا ُملسلمني َف َ
ــــــت
ـــــذ َل
أ َّذ َل ِرقـ َ

ونرجح أن البكري استشهد ببيت الشعر هذا؛

لغرض حتديد مكان استشهاد اإلمــام احلسني

عىل أرض الطف يف كربالء ،دون احلديث عن الطف
وحتديد موقعه وماذا يعني.

أما احلــمــوي( )26فقد ذكر أن الطف هو :طف
الفرات ،أي الشاطئ ا ُملطِل عىل هنر الفرات ،وأضاف

أن الطف أرض من ضاحية الكوفة يف طريق الربية،
فيها كــان مقتل اإلمــام احلسني ،وهــي أرض
بادية قريبة من الريف فيها عدة عيون ماء جارية،
جلـ َـمــحــي
وأورد شعر ًا أليب دهبل ا ُ

()27

يرثي فيها

اإلمام احلسني ومن استشهد معه بالطف ،منه

[الطويل]:
24

م ِ
ِ
أبـــيـــات ِ
ــمــد
رت عـــى
ــــــر ُ
آل ُ َ
َم َ

ـال ــا يـــــوم حــ َّل ِ
ــت
فــلــم َأ َرهـــــا َأم ــث ـ ُ َ َ ُ

الــــديــــار َأه ـ َلــهــا
َفــــا ُيــ ْبــ ُع ــد اهللُ
َ

حت ِمنهم برغمي َت ّل ِ
ت
وإن َأ ْص َب ْ

َأال إن َقتىل الـ َطـ ِ
ـف( )28من آل هاش ٍم

ــذ َل ِ
ـن َف َ
ــت
ـــــت ِر
َأ َذ َل ْ
قــــاب ا ُملــســلــمـ َ
َ

أضــحــوا َر ِزيــــ ًة
وكــانــوا ِغــيــاث ـ ًا ثــم
َ

تلك الــرزَايــا وجـ ّلـ ِ
ت َ
ـت!
َأال َع ُظ َم ْ
َ

ِ
وجــاء ِ
برأسه
فــارس األشـ َقــن َبعدُ
َ

ـت ِمنه الــرمــاح وع ـ ّلـ ِ
ـت
وقــد َ ِن ـ َلـ ْ
َ

()29

وعند مراجعة ديوان ايب دهبل اجلمحي( )30وجدنا

قصيدة من (12بيت ًا) ،واملالحظ أن البيت الشعري
الثالث ورد بصيغة خمتلفة ،هي:

وأن قــتــيــل الــطــف مــن آل هاشم
أذل رقـــــاب مـــن قـــريـــش فــذلــت

وقال أيض َا [الطويل]:

ُــومــ ًا
َت ـبِــيـ ُ
ـت ُس ــك ــارى مــن ُأمـــ َيـــ َة ن ّ

ِ
يمها
وبــالــ َطــف َقــتــى مــا َي ــن ــا ُم َح ُ

ومـــا أفــســدَ اإلســـــا ّم إال عــصــابـ ُة

ــــر نَـــوكـــاهـــا فــــــدا َم نــعــيـ ُـمــهــا
تــــأم َ
َّ

ـن يف كـ ِ
ـارت قــنــا ُة الــديـ ِ
ـف ظــاملٍ
فــصـ ْ

يقيمها
ـب ال
إذا
اعــــو َج منها جــانـ ُ
َّ
ُ

ويف ديوان أيب دهبل اجلمحي( )31وردت األبيات

الثالثة هذه  -مع بعض االختالف ،ففي البيت

أ .د .املتمرس .حممد كريـم الشمري

األول« :تبيت النشاوى ،»...ويف البيت الثاين« :وما

ضيع االســام ،»...ويف عجز البيت الثالث« :اذا

()33

فهو يشري إىل :كربالء ،وهذا يؤكد ان الطف اسم

مال منها ،»...اشرتك احلموي

الكوفة يف طــرف الــريــة (الــصــحــراء) ،فيها كان

واص َـل احلديث عن استشهاد اإلمام
أن احلمريي َ
احلسني بن عيل ،وحتــديــد ًا عىل أرض الطف

()32

والبغدادي

نستنتج مــن نــص احلــمــري ان الــطــف الــذي
ذكــره ،يقرتن بذكر (كربالء) ،فــاذا ما ُذ ِكــر الطف

يف حديثهام عن الطف ،فذكرا أهنا أرض من ضاحية
استشهاد اإلمــام احلسني بن عيل ،وهي بادية

قريبة من الريف ،فيها عدة عيون ماء جارية ،منها:

عني َصيد

()34

وال ُقط ُقطانة

()35

والرهيمة
ُ

()36

و َعني

جــل( ،)37وهي عيون كانت عليها مسالح الفرس،
ََ

وراء خندق سابور الذي حفره يف العراق؛ ليكون
حاجز ًا بينه وبني العرب وغريهم.

واملسالح مفردها َمس َلحة ،وهــي املحطة أو
النقطة العسكرية للمراقبة والتفتيش بمفهومنا

اليوم ،وكانت القوات الفارسية  -قبل اإلسالم-

قريب ومرادف السم :كربالء ،وجتدر اإلشارة إىل

(كربالء) يف شهر حمرم سنة 61هـ680/م ،يف عهد
يزيد بن معاوية ،وذلك يف اليوم العارش من شهر
حمرم ،قتله ِشمر بن ذي اجلوشن ،وقيل :سنان بن أيب
أنس ،وكان قائد اجليش األموي عمر بن سعد بن أيب
وقاص ،ومحل رأسه إىل يزيد بن معاوية ،وهو أول
رأس ُحِل عىل َخ َشبة يف االسالم.
وذكر السيد حسن األمني( )39أن الطف اسم من

أسامء كربالء ،سميت بـــــ :الطف؛ لوقوعها عىل

تتواجد فيها ،وهي حتمل السالح خوف ًا من السكان
العرب ،وقد انترشت املسالح يف ريف العراق و ُط ِ
رقه

الصيد والقطقطانية والرهيمة وعني اجلمل وذواهتا،

العريب اإلسالمي للعراق ،وهــذا يعني أن الطف

وراء اخلندق الذي حفره شابور (سابور) ملك بالد

املتعددة؛ لتوطيد األمن واالستقرار قبل التحرير

التي كانت جزء ًا من ريف العراق ،ممتدة عىل طرف
ٍ
متاس مع املناطق الزراعية
البادية (الصحراء) وعىل

جانب هنر العلقمي ،فيها عدة عيون جارية ،منها:

وهي عيون كانت للموكلني بــــ :املسالح التي كانت
فارس؛ ليكون حاجز ًا بينه وبني العرب.
ـــر :ذكره البكري
4 .4ال َع ْق ُ

()40

بفتح أوله وإسكان

املحيطة بمدينة الكوفة والقريبة منها ،وفيها العيون

ثانيه ،بعده راء مهملة ،وهو من املواضع ذات
ِ
الصلة بكربالء ،وواقعة الطف التي استشهد

وبخصوص طف كربالء وصفه احلمريي( )38بام

آراء اجلغرافيني حوله ،من خالل املعلومات

[استشهد] فيه احلسني بن عيل ،ثم ذكر قول

بخصوص كربالء والطف ،وأضاف البكري

اجلارية باملياه  -التي ذكرناها آنف َا التي كانت حترسها

وتراقبها تلك املسالح الفارسية.

نصه« :وهناك املوضع املعروف بكربالء الذي قتل
الشاعر (مل حيدد اسمه) فيه :وان قتيل الطف من آل

هاشم ...وهو للشاعر أيب دهبل اجلمحي» كام ذكرنا.

فيها اإلمام احلسني بن عيل ،وتباينت

التي سجلوها عنه ،والروايات املنقولة عنهم
ان العقر عقر بابل ،ونقل عن اخلليل أنه يقع
بني واسط وبغداد( ،)41وروى بيت شعر
25

من تراث كربالء الجغرافي (دراسة تاريخية)

للفرزدق( ،)42قائ ً
ال [الطويل]:

لقوا يــوم َع ـ ْقــري بــابـ ٍ
ـل حــن َأقبلوا

ُســيــوف ـ ًا تُشظي جــامــعــات املــفـ ِ
ـارق

وبمراجعة ديوان الفرزدق( )43وجدنا اختالف ًا يف

البيت الشعري ،هكذا:

لــقــوا يـــوم عــقــر بــابــل حــن اقبلوا

ِ
املــفــارق
ُســيــوف ـ ًا ُتــشــظــي مجــجــات

أي أن كربالء كانت من توابع الكوفة وأعامهلا ،ضمن
إقليم بابل الواسع الذي ضم مناطق واسعة ،ويعني
العقر اسم قرية ،فض ً
ال عن أنه اسم ارض .وهكذا

يتضح لنا أن هنالك تداخ ً
ال وتشابك ًا يف املسميات

بني كل من :كربالء ،الطف ،العقر ،وهذا يعني أن
ٍ
معان ودالالت ترتبط بطبيعة
هذه املسميات هلا
أرض ومواصفات كل تسمية منها ،ومها( :الطف

والعقر) قرى جماورة لكربالء وتابعة هلا.

وكانوا يقولونَ :ض ّحى بنو َح ْرب (األمويون)
ِ
وض ّحى بنو مروان باملروءة يوم
بالدين يوم كربالءَ ،

وصول اإلمام احلسني إىل أرض العقر( ،عقر

بيته وصحابته بكربالء ،وقتل يزيد بن املهلب بال َع ْقر.

أصحابه عنها ،لكنه أضاف هنا أن زوجته عاتكة بنت

العقر( ،)44يعنون استشهاد اإلمام احلسني وأهل
أما احلموي ( )45فذكر ال َع ْقر بفتح أوله وسكون

ثانيه ،ونقل قول اخلليل« :سمعت أعرابي ًا ...والعقر
القرص الــذي يكون معتمد ًا ألهل القرية» ،وقال

غريه :العقر القرص عىل أي حال كان.

وأضــاف احلموي أن العقر عــدة مواضع (يف

العراق وخارجه) ،منها :عقر بابل قرب كربالء

من الكوفة ،روي أن اإلمام احلسني بن عيل ملا
وصل كربالء وأحاطت به خيل عبيد اهلل بن زياد،

قال- :وقد أشار إىل العقر -ما اسم تلك القرية؟،
فقيل له :اسمها العقر ،فقال :نعوذ باهلل من العقر!

فام اسم هذه األرض التي نحن فيها؟ قالوا :كربالء،
فمنِع
قال :أرض كرب وبالء ،وأراد اخلروج منها ُ
حتى كان ما كان من أمره.
نستنتج مما ذكــره احلموي ان العقر املعروف

بـ(:عقر بابل) ،يقع قرب كربالء ،وهو من الكوفة،
26

وجتدر اإلشارة إىل أن احلموي( )46أعاد ذكر رواية

بابل قرب كربالء) واحلــوار الذي جرى بينه وبني
زيد بن عمرو بن نُفيل ،رثته قائلة [اخلفيف]:
واحــســيــنــا ! فــا نـ ِ
ـت ُحسين ًا
ـســيـ ُ
ُ

َأ ْقـــــصـــــدَ تُـــــه ِ
أســـــنَـــــ ُة األعــــــداء
َ

غــــــــــادروه بــــكــــربــــاء َصيــــعــــ ًا
()47

ال َسـ َقــى الغيث بــعــد ُه كــربــاء

وأشار احلمريي

()48

إىل العقر ،فذكر أنه بأرض

بابل من ناحية الكوفة بالعراق بني واسط وبغداد ،ومل
يذكر معلومات تتعلق بكربالء وال بالطف واستشهاد

اإلمام احلسني بن عيل عىل ثراها الطاهر.
أما ابن عبد احلق البغدادي

()49

فذكر أن ال َع ْقر،

بفتح أوله وسكون ثانيه ،هو القرص الذي يكون
ُمعتَمد ًا ألهل القرية ،وهو عدة مواضع

()50

هيمنا

منها :عقر بابل ،وهو قرب كربالء من نواحي الكوفة.
وذكر األمــن

()51

ان كربالء أو عقر بابل (وهو

أ .د .املتمرس .حممد كريـم الشمري

اسم من أسامء كربالء) ،هي قرية يف الشامل الغريب

من الغارضية ،ويف أطالهلا آثار مهمة.
5 .5الغـارضية :ذكر احلموي

()52

غارضة

()53

أهنا منسوبة إىل

بني أسد ،وهي قرية من نواحي

الكوفة ،قريبة من كربالء ،وكرر ابن عبد احلق
البغدادي

()54

هذه املعلومة عن الغارضية بأهنا

قرية من نواحي الكوفة ،قريبة من كربالء.

يتضح لنا أن احلموي حدد التسمية إىل غارضة

وهي من بطون قبيلة بني أسد العربية الشهرية ،واتفق

ابن عبد احلق البغدادي معه بأن الغارضية قرية من

قرى الكوفة القريبة من كربالء ،يف حني أن الشائع
ضمن مفردات الرتاث احلسيني اخلالد ،أن اإلمام
احلسني بن عيل استشهد مع أهل بيته وأصحابه

الغر امليامني يف أرض الغارضية ضمن حميط أرض

كربالء املقدسة ،ولعل أرض الغارضية كانت ضمن
ساحة املعركة ،بسبب قرهبا من كربالء ،ثم أصبحت
بمرور الزمن جزء ًا من كربالء ،بعد معركة الطف
األليمة ،فاقرتنت بذكر كربالء ومعركة الطف،
وربام صارت تُطلق عىل منطقة من مناطق كربالء أو

توابعها.

والغارضية لبني أسد ،وهي عىل ضفة هنر العلقمي

الرشقية ،وبمحاذاة الغارضية رشيعة اإلمام جعفر بن
حممد (الصادق) ،عىل الشاطئ الغريب من العلقمي،

وقنطرة الغارضية تصل بينه وبني الرشيعة(.)55
وذكــر األمـــن

()56

ان الغارضية هي األرايض

املنبسطة التي كانت مزرعة لبني أسد ،وتقع اليوم

يف الشامل الرشقي من مقام أو رشيعة اإلمام جعفر

ُعرف بـــــ:
الصادق عىل هنر العلقمي بأمتار ،وت َ
أرايض احلسينية.

6 .6نِينَــوى :روى احلموي

()57

عن نينوى بابل ما

نصه« :وبسواد الكوفة ناحية يقال هلا نينوى،
منها كربالء التي قتل [استشهد] هبا اإلمام
احلسني بن عيل ريض اهلل عنه» ،ونقل ابن عبد

احلق البغدادي( )58املعلومات نفسها التي ذكرها

احلموي ،باستثناء انه أضاف إىل نينوى يف املوصل

(وهي قرية النبي يونس بن متى) عبارة« :تقابلها

من اجلانب الرشقي».

وبخصوص نينوى يتضح لنا أهنا أرض منطقة

واسعة ،منها كربالء ،ولكننا نختلف مع ما ذكره

احلموي بخصوص نينوى ونؤكد أهنا قرية واسعة
جمــاورة لكربالء وهــي جــزء من كــربــاء ،وهكذا

ارتبطت كربالء مع مناطق عديدة ،فتارة اقرتنت مع

العقر ،وأخرى مع الطف ،وثالثة مع نينوى ،فض ً
ال

عن حتديدها بأهنا من نواحي الكوفة.
أما احلــمــري

()59

فــروى يف حديثه عن نينوى،

نق ً
ال عن ابن عساكر ،أن اإلمام احلسني بن عيل
استشهد يف نينوى ،ونقل عن مجاعة كانوا مع اإلمام

عيل بن أيب طالب ،وهو ذاهب إىل صفني ،سمعوا
منه عندما سار حماذي ًا نينوى ،يقول« :صرب ًا أبا حممد،
صرب ًا أبا حممد»( )60وملا ُس ِئل اإلمام عيل :من هو
أبو حممد يا أمري املؤمنني ،أجاهبم :احلسني ُيقتل ها
هنا ،وأكد الروايات املوثقة عن ابن عساكر( )61أن
اإلمام عيل ردد عبارة :أبا عبد اهلل ،ويعني به:
ولده اإلمام احلسني ،أما كنية :أبا حممد ،فهي
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كنية اإلمــام احلسن بن عيل ،ولعل احلمريي

لعمرك ،ما باملوت عــار عىل ال َفتى

خلط وأخطأ يف املعلومة التي دوهنا هبذا اخلصوص.

إذا مــا نَـــوى حــق ـ ًا وجــاهــدَ ُمسلام

فــإن عــاش مل َيندم وإن مــات مل ُي َل ْم

ثالث ًا -قب�سات عن كربالء و ُتراثها في بع�ض َم�صا ِدر

كــفــى بــك مــوتــ ًا أن ت ِ
َــــذل و ُتــظـ َلــا

ال ُتراث الجغرافي
(في توثيق موا�ضع جغرافية خارج كربالء)
يف هذا املبحث نوثق ذكر كربالء من خالل بعض

مصادر الرتاث اجلغرايف عىل وجه االختصار ،وربام
يستوجب البحث العلمي العودة إىل بعض دواوين
الشعراء العرب؛ لتوثيق أبياهتم الشعرية التي ورد

فيها ذكر كربالء ،أو أي م َعلم أو موضع جغرايف
يرتبط ويقرتن هبا ،أو االكتفاء بام ورد يف املصادر
اجلغرافية من أشعار ورد فيها ذكر كربالء وأعامهلا

بمسامها هذا؛ جتنب ًا لإلطالة ضمن فقرات متسلسلة،
وكاآليت:

•حتدث البكري

()62

•

عن بلنجر ،وهي مدينة يف

بالد الروم ،شهد فتحها مجاعة من الصحابة،

ونقل لنا قول زهري بن القني ال َب َجيل:
عت
ْجر،
وشهدت فتحهاَ ،ف َس ِم ُ
ُ
« َغ َز ُ
وت َب َلن َ
َسلامن الفاريس[املحمدي] يقولَ :أ ِ
فرحتُم بفتح
اهلل لكم ،فاذا أدركتم شباب آل حممد ،فكونوا
أشدّ فرح ًا بقتالكم معهم».

وملــا سمع زهــر بــخــروج اإلمـــام احلــســن بن

عيل تلقاه ،فكان من رجاله الذين قاتلوا بني
يديه ،واستشهد معه يف كربالء(.)63

وكان اإلمام احلسني يتمثل يف ذلك اليوم،

قائالً:
28

واملــعــروف أن زهــر بن القني البجيل كــان من

شهداء معركة الطف األليمة ،التي استشهد فيها
اإلمــام احلسني بن عيل وأهــل بيته وأصحابه يوم
.

العارش من شهر حمرم احلرام سنة 61هـ680/م

()64

•

ٍ
واد
•وال ُع َذيب ،بضم أوله ،تصغري عذب،
()65
بظاهر (خارج) الكوفة :قال معن بن أوس
[الطويل]:

ـــت كــربــاء فلعلع ًا
إذا هــي َحـــ َّل ْ
فــجــوز الــعــذيــب دوهنـــا بالنوابحا

وهذه كلها مواضع متقاربة هنالك

.

()66

أمــا احل ــم ــوي( )67فــذكــر الـ ُعـ َلــيــب ،بلفظ

التصغري ،موضع بني الكوفة والبرصة ،قال معن بن

أوس [الطويل]:

إذا هـــي حــلــت كـــربـــاء فلعلع ًا
فجوز العليب دوهنــا فالنوائحا

()68

وهكذا يتضح لنا االختالف يف تسمية املوضع

اجلغرايف ،فورد العذيب عند البكري وال ُعليب عند

تطابق اســم الشاعر مع بعض
احلموي ،يف حني
َ
االختالف يف الكلامت التي تضمنها بيت الشعر

الذي قاله بينهام .ولعل هذا االختالف يعود سببه إىل

تغري املسميات بني عرصي البكري واحلموي؛ بدليل

أ .د .املتمرس .حممد كريـم الشمري

أننا سنجد أن بيت الشعر هذا يتكرر عند احلموي يف

يتضح لنا أن احلموي كرر ذكر بيت الشعر الذي

•ويف حديثه عن ُم َع ِب ،ذكر احلموي( )69أنه بالضم

واملواضع اجلغرافية التي ضمها معجمه ،وهي:

مواضع أخرى  -كام سنوضح.
•

ثم الفتح ،وباء موحدة مشددة مكسورة وراء،
اسم الفاعل من عربت أعرب إذا أجزت ،أو ِمن

عربت الرؤيا ،وهو جبل من جبال الدهناء ،قال
معن بن أوس ا ُمل َزين [الطويل]:

ت َ
ـــت َرب ــعــ ًا بــا ُمل ـ َعــر واضــحــ ًا،
َـــوه ُ

َـــراوحـــا
أبـــت َقـــرتّـــاه ال ــي ــوم إال ت ُ

ـــــــت عــلــيــه راد ُة حــرمــي ـ ُة
أر ّب
ْ

ورد فيه اسم :كربالء ،للمرة الثالثة هنا ،وفق املواد
ال ُعليبُ ،م َعرب ،النوائح ،ولعل اسم كل موضع
منها كان مناسبة لتوثيق شعر معن بن أوس املزين
عنها؛ بسبب وروده ــا يف شعره ،فض ً
ال عن ذكر
مواضع أخرى عديدة ،لكن الذي هيمنا منها اسم

كربالء التي استشهد اإلمــام احلسني بن عيل
عىل ثراها ،وصارت قبلة للمسلمني بعد استشهاده
وأهل بيته وأصحابه الغر امليامني ،فأصبح قرب اإلمام
احلسني والشهداء األبرار ،مزار ًا مقدس ًا يقصده

كــــــأن ف ــي ــه املــصــابــحــا
ومــــرجتــــز
َّ

املسلمون وحمبو أهل البيت عموم ًا ليس من أنحاء

فج ُو [ز] ال ُع َليب دوهنــا فالنوائحا
ْ

األرض ومغارهبا.

ــت كــربــاء َفــلــعـ ّلــعـ ًا
إذا هــي حــ ّل ْ
فبانت َنــواهــا مــن ن ــواك وطــاوعــت

ِ
الشامتات الكواشحا
مع الشامتني

•
()70

يف هذه األبيات للشاعر معن بن أوس نفسه ،ورد

ذكر كربالء للمرة الثانية يف بيت الشعر نفسه الوارد

ذكــره أوالً ،كام تضمنت األبيات الشعرية أسامء
مواضع جغرافية عديدة متقاربة.

أما النوائح عند احلموي ( )71فهي موضع ،يف قول

معن بن أوس املزين:

•ورد ذكر كربالء عند احلموي

()73

يف حديثه

عن حترير مدينة احلرية يف العراق ،فنزل خالد
بن الوليد كربالء ،وشكا إليه عبداهلل بن وثيمة
البرصي من الذبان ،فقال رجل من أشجع( )74يف

ذلك:

ــت يف كــربــاء َمط ّيتي
ــس ْ
َلــقــد ُحــبِ َ

ويف ال ـ َعــن حتى ع ــا َد غـ ًثــا َسمينُها

ـت مــن مــنـ ٍ
ـزل َر َجــعــت له،
إذا َرح ـ َلـ ْ

وأيــــــا إن ــن ــي ألُهــي ـنُــهــا
لــ َعــمــري ُ

إذا هـــي حــلــت كـــربـــاء فلعلع ًا
فــجــوز ال ـ ُعــذيــب دوهنـــا فالنوائحا
فبانت نــواهــا مــن نـــواك فطاوعت
مع الشانئني الشانئات الكواشحا

العراق فقط ،بل من أنحاء العامل مجيعه يف مشارق

()72

ويــم ـنَــعــهــا مـــن مــــاء َ
كــــل رشيــعــة

الـــذ ِ
ُّ
بـــان ز ُ
ُ
عيونا
ُرق
رفــــاق مــن
ُ

نستنتج مما ذكــره احلموي ان اسم كربالء كان

معروف ًا ومتداوالً يف املصادر القديمة ،أبان حروب
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التحرير العربية اإلسالمية يف القرن األول اهلجري/

السابع امليالدي ،وحتديد ًا عند حترير احلرية عاصمة
املناذرة يف العراق سنة 12هـ634/م.

روى احلموي ( )75يف مادة( :كوفة) توجه سعد بن

أيب وقاص نحو املدائن إىل يزدجرد ،وقدم خالد بن
عرفطة حليف بني زهرة بن كالب ،فلم يقدر عليه

سعد حتى فتح خالد ساباط املدائن ،ثم توجه إىل
املدائن فلم جيد معابر ،فدلوه عىل خماضة عند قرية
الصيادين أسفل املدائن ،فخاضوها بخيلهم حتى

عربوا هنر دجلة ،وهرب يزدجرد إىل اصطخر ،فاخذ
خالد كربالء عنوة وسبى أهلها ،فقسمها سعد بني

أصحابه ،ونزل كل قوم يف الناحية التي خرج هبا

سهمه وأحيوها.

يتضح لنا مما ذكره احلموي ان كربالء كانت اس ًام

وعل ًام معروف ًا ،منذ مطلع القرن األول اهلجري/
السابع امليالدي؛ بدليل ما ورد يف روايته األوىل

بخصوص حترير مدينة احلرية سنة 12هـ 634/م،
حيث نزل خالد بن الوليد يف كربالء ،كام ورد ذكر

كربالء يف رواية احلموي الثانية بعد حترير املدائن
عاصمة الدولة الساسانية يف العراق ،من خالل
سيطرة القائد خالد بن عرفطة عىل كربالء عنوة أي

بقوة السالح ،وسبي أهلها .وهذا يؤكد وجود اسم
كربالء عىل أهنا موضع أو منطقة جغرافية ،منذ القرن
األول اهلجري -كام ذكرنا ،أي أهنا منطقة معروفة

منذ ذلك العرص املبكر ،قبل واقعة الطف األليمة التي
استشهد فيها اإلمام احلسني بن عيل وأصحابه

الغر امليامني عىل ثرى كربالء الطاهر.
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•

•حتدث احلموي( )76عن ا ُملق َّط ْم ،بضم أوله وفتح
ِ
ثانيه ،وتشديد الطاء املهملة وفتحها وميم ،فذكر
أنه اجلبل ا ُملرشف عىل القرافة مقربة فسطاط
مرص والقاهرة ،امتداده من أسوان وبالد احلبشة

عىل شاطئ النيل الرشقي ،حتى يكون ُمنقطع ُه
طرف القاهرة ،ويسمى يف كل موضع باسم،
وهو ٍ
خال من النبات واملاء باستثناء عني صغرية
تنز يف دير للنصارى بالصعيد ،وعليه مساجد
وصوامع للنصارى ،وذكر قوم ان املقطم هو

جبل الزبرجد.

ورد ذكر كربالء يف مــادة (املقطم) ،من خالل

أبيات شعر للوزير الكامل أيب القاسم احلسني بن عيل
املغريب( ،)77املتوىف سنة 418هـ1027/م ،يرثي فيها

أهله الذين قتلهم اخلليفة احلاكم بأمر اهلل الفاطمي،
معرب ًا عن اللوعة واألسى واحلزن لقتلهمُ ،مشبِه ًا

نكبتهم وحاهلم بام حدث لإلمام احلسني بن عيل

يف معركة الطف بكربالء ،قائالً:

ـت مشتاق ًا إىل الــطـ ِ
ـف تائق ًا
إذا ُكــنـ َ ُ

إىل َكــربــا فانُظـــر ِع ــراض ا ُملقطم

تـــرى مــن رجــــال املــغــريب ِعــصــابــة

والصدر بالدم
ُم َضجة األوساط
َ

()78

وقال أيض ًا يرثهم:

تــركــت عــى رغــمــي ك ــرامــ ًا أعـــز ًة
بقلبي وان كــانــوا بسفح املقطم
أراقـــــوا دمــاهــم ظــاملــن وقـــد دروا
ومـــا قــتــلــوا غ ــر الــ ُع ــى والــتــكــرم
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مشهد اإلمام احلسني بن عيل أبيات شعرية،

فــكــم تــركــوا حمــــراب ٍ
آي ُم ـ َعــط ـ ً
ا
وكــم تــركــوا مــن ختمة مل ُتـ َتــمــم
•

قائ ً
ال :
()83

()79

ِ
وأيــــده
حتــصــنــت م ــن كــيــد ال ــع ــدو

•ويف رواية( )80ان الوزير احلسني بن عيل املغريب،

ٍ
بــمــنــجــيــة مــــن ُحـــــب آل حمــمـ ِـد

أوىص قبل وفاته أن ُي َمل جثامنه إىل مشهد اإلمام
احلسني بن عيل ،و ُيد َفن حتت رجيل اإلمام

ودون يــد اجلــبــار مــن أن تنالني

أمـــن صــغـ ُتــهــا بالت ِ
ِ
َهجد
جــواشــن
ٍ ُ

احلسني ،وأن ُيكتَب عند رأسه الرشيف،

بيتان من الشعر له ،مها:

ســــــقــــــى

اإللــــــــــــــه

مـــــوىل كـــريـــم كــأنــا
ـــــي
َّ
ً
ألـــــح َع َّ

األَزيل

يــبــاكــر مــنــي بــالـ َغــريــم الــيــلــنـ ِ
ـدد
ُ

()84

ِ
ـــــطـــــل
الــــــســــــحــــــاب َاهل
مــــــن
َ

أ َيــســلـ َـمــنــي مــن بــعـ ِـد أن أنـــا جـــار ُه

قـــــــــر احلـــــــســـــــن بـــــــــن عـــي
عــــنــــد احلــــســــن بـــــن عــــــــي

ت إحدى حبائل ُه يــدي
وقد َعل َق ْ

()81

()85

أوضح الوزير املغريب بجالء مكانة
يف هذه األبيات
َ

يف هذا الشعر دعا الوزير املغريب اهلل تعاىل أن

اإلمام احلسني بن عيل ،وذلك عندما التجأ إىل

النازل بإرادته وقدرته من السامء ،كرامة وعزة هلذا

احلسني عند اهلل عز وجل وعند سائر حمبي أهل

يسقي قرب اإلمام احلسني بن عيل الغيث املبارك
القرب الرشيف ،عندما كان الوزير املغريب جماور ًا له

يف هذا املكان ،وكانت أمنيته أن يدفن فيه بعد وفاته،
وهذه جمرد وصية وأمنية مل تتحقق ألسباب وظروف

ال يسع املجال للخوض يف تفاصيلها هنا؛ ألن معظم
الروايات( )82ذكرت ان الوزير املغريب ُدفِ َن عند قرب
اإلمام عيل بن أيب طالب يف الكوفة ،وهي املقصود

هبا النجف فيام بعد بناء عىل وصيته؛ ألنه كان ممنوع ًا
من دخول العراق ألسباب سياسية ومذهبية،وفع ً
ال
ن ُِقل جثامنه من مدينة ميافارقني يف ديــار بكر إىل

الكوفة ،بعد وفاته سنة 418هـــ1027/م ،بنا ًء عىل
وصيته املذكورة.

•

•وللوزير احلسني بن عيل املغريب ،وقد جلأ إىل

مشهده الرشيف ،ونظر ًا هلذه املكانة السامية لإلمام

البيت الطيبني ،فان اهلل سبحانه وتعاىل يتكفل بحامية
وأمن وسالمة من يلجأ إىل قرب اإلمــام احلسني بن

عيل ،وجينبه كل رش وسوء ومكروه؛ ألن اإلمام
ً
طاردين من السلطة
احلسني أصبح
ملجأ املظلومني ا ُمل َ

اجلائرة أموية كانت أم عباسية.
•

•وللوزير احلسني بن عيل املغريب يف آل البيت(:)86

قـــبـــور ب ــب ــغ ــداد وطـــــوس وطــيــبــة
ٌ

ويف رس مــن رأى والــغــري وكربال
عـــــارف بحقوقها
إذا مـــا أتـــاهـــا
ُ

َـــرجـــل عــنــهــا ب ــال ــذي كـــان ِأم ــا
ت َّ

أشار الوزير املغريب إىل قبور أهل البيت الطيبني
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الطاهرين سالم اهلل عليهم ،يف بغداد ومها مرقدا
اإلمــامــن موسى الكاظم وحممد اجلواد يف

أفرحتم بفتح اهلل تعاىل عليكم ،فإذا أدركتم
شباب آل حممد فكونوا أشد فرح ًا بقتالكم

الكاظمية ،وقرب اإلمام عيل بن موسى الرضا

معهم ،فلام سمع زهري بخروج احلسني بن
عيل تلقاه ،فكان يف مجلته و ُق َتل [استُشهد]

بن احلسني (السجاد) وحممد بن عيل (الباقر) وجعفر

يف هذه الرواية ورد ذكر كربالء واستشهاد زهري

يف طوس ،وهي مدينة مشهد يف خراسان بإيران،

وقبور أئمة أهل البيت :احلسن ا ُملجتبى وعيل
بن حممد الصادق ،املدفونني يف مقربة البقيع يف
طيبة ،وهي املدينة املنورة ،ويف سامراء قربا اإلمامني

عيل اهلــادي واحلسن العسكري ،ويف الغري

(النجف) قرب اإلمــام عيل بن أيب طالب ،ويف
كربالء قرب اإلمام احلسني بن عيل وولديه :عيل األكرب
وعبداهلل الرضيع ،وأخيه أيب الفضل العباس،

معه بكربالء».

بن القني البجيل ضمن شهداء معركة الطف مع
اإلمام احلسني بن عيل ،استجابة لقول سلامن
املحمدي الذي دعا إىل مشاركة املسلمني يف القتال

ُرصة شباب آل حممد باندفاع وفرح؛ لذلك كان
لن َ
زهري بن القني من مجلة الشهداء الذين استشهدوا مع

اإلمام احلسني بن عيل.

وقبور شهداء معركة الطف األليمة ،الذين دفنوا عىل

()88

وأوض َح الوزير املغريب يف البيت الثاين أن من يزور
َ

َعمل غانة من بالد السودان ،فيها فخذ من قبيلة

طلبه بكرامة ومنزلة األئمة األطهار عند اهلل عز

فهم من صوته
ان يف هذه املدينة طائر يشبه اخلَ ّطافَ ،ي ْ
كل سامع ،إفهام ًا ال يشوبه َل ْبسُ ،يردد ما نصهُ « :قتِل
احلسني ُقتِل احلسني [مكررة] يكررها ِمــرار ًا ،ثم

ثرى أرض كربالء املقدسة.

هذه القبور املقدسة ويطلب احلاجة منها ُيستجاب
وجل ،خصوص ًا من يؤمن إيامن ًا صادق ًا بحقوقهم،

أي بمنزلتهم ومكانتهم ودفاعهم اجلهادي ضد
الظلم واالستبداد ،وثباهتم عىل مبادئ اإلسالم
اخلالدة وجهادهم ضد أعدائه من حكام الظلم

واجلور األمويني والعباسيني.
•

عن مدينة بوغرات ،فقد وصفها بأهنا مدينة يف ِ
آخر
صنهاجة (مل يذكر اسمه) ،وروى نق ً
ال عن آخرين،

يقول :بكربالء ،مرة واحدة ،وهذا مشهور عندهم».
نستنتج من روايــة احلمريي هذه ،وهو جغرايف
ٍ
معان ودالالت ترتبط باستشهاد اإلمام
متأخر ،عدة

•ورد ذكر كربالء واإلمام احلسني بن عيل
عند ِ
احلمريي( )87يف روايتني ،األوىل عند حديثه

احلسني بن عيل وأهــل بيته وأصحابه ال ُغ ْر
امليامني األطهار عىل ثرى أرض كربالء املقدسة ،من

فتحها مجاعة من الصحابة ،قال زهري بن

يف غانة عىل لسان طائر يشبه اخلَ ّطاف ،باهنا كرامة من

عن بلنجر ،وهي مدينة يف بالد الرومِ ،
شهد

القني البجيل« :غزوت بلنجر وشهدت فتحها
فسمعت سلامن الفاريس [املحمدي] يقول:

32

أما الرواية الثانية ،فوردت يف حديث احلمريي

خالل هذه الرواة املتداولة بني سكان مدينة بوغرات

اهلل سبحانه وتعاىل لنرش خرب شهادة وتضحية اإلمام
احلسني بن عيل يف كربالء املقدسة؛ لكي تصل
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إىل أصقاع بعيدة يف هذا الكون ،مما يؤكد قدسية

عن كربالء وقراها ومواصفاهتا كام زودتنا بشواهد

خالدة منترشة عاملي ًا يف أرجاء املعمورة؛ ألهنا ثورة

جيدها القارئ الكريم يف ثنايا البحث.

وأصالة ثــورة اإلمــام احلسني التي أصبحت
لتحقيق مطامح وآمال كل شعوب العامل املظلومة،

شعرية أدبية ذكرت كربالء وقراها العديدة التي

الهوام�ش

فهي ثــورة إنسانية عاملية ،كام أن قائدها اإلمــام
احلسني صار رمــز ًا لكل أمم وشعوب العامل

التواقة اىل التحرر واالستقالل والتخلص من النظم
الدكتاتورية املستبدة.

(((1األمني .دائرة املعارف اإلسالمية الشيعية ،جملد
.430-428/18

(((2الكليدار .تاريخ كربالء وحائر احلسني ص.25

الخاتمة
نستنتج من البحث ان كربالء اسم قديم يف التاريخ

يرجع إىل عهد البابليني ،اشتقت تسميتها من كلمة

كور بابل العربية ،وهي عبارة عن جمموعة قرى بابلية
قديمة ،ووردت عدة اسامء هلذه القرى اقرتنت بــ:

كربالء واصبحت مرادفة هلا مثل :الطف ،الغارضية،
العقر ،نينوى ،وان موقع كربالء ذو أمهية كبرية بني
بادية الشام وشاطئ الفرات ،فأصبحت من أمهات

مدن بالد النهرين الواقعة عىل ضفاف هنر باالكوباس

(الفرات القديم) ،واعتمدت األقوام التي سكنتها
عىل الزراعة؛ خلصوبة تربتها وغزارة مياهها بسبب

كثرة العيون التي كانت منترشة يف ربوعها.

واتضح من البحث أن بعض هذه القرى اقرتنت

باسم كربالء واصبحت مرادفة هلا فكان اسم كربالء
يطلق عىل الطف والغارضية ونينوى وهذا يعني ان

هذه القرى كانت رديفة يف تسميتها لكربالء؛ بسبب

قرهبا منها.

وقد زودتنا املصادر اجلغرافية بمعلومات مهمة

(((3اجلوهري .الصحاح ،ج ،299-298 /2ابن منظور.
لسان العرب ج ،565-564 /2الكليدار .تاريخ
كربالء ص.28-26

(((4مسالك املاملك ص.85

(((5قرص ابن هبريةُ :ينسب هذا القرص إىل يزيد بن عمر بن
هبرية بن معية بن ُسكني ،وايل العراق يف عهد مروان

بن حممد بن مروان ،الذي بنى عىل فرات الكوفة مدينة
فنزهلا ،ومل يكمل البناء حتى كتب إليه مروان بن حممد
يأمره باالبتعاد عن أهل الكوفة ،فرتكها وبنى قرصه
املعروف به بالقرب من جرس سورا ،وملا توىل أبو

العباس السفاح اخلالفة العباسية ،نزله وأكمل تسقيف
املقاصري (مجع مقصورة) فيه ،وزاد يف بنائه ،وسامه:

اهلاشمية .احلموي .معجم البلدان ج.365/4

((ُ (6سورا ،بضم أوله وسكون ثانيه ثم راء وألف ممدودة،
موضع بالعراق من أرض بابل ،وهي مدينة الرسيانيني،

قريبة من الوقف واحللة واملزيدية .احلموي .معجم
البلدان.278/3

نسب إليها ،وكورة قريبة
وسورا مدينة حتت احللة ،هلا هنر ُي َ

من هنر الفرات؛ بدليل أن ياقوت احلموي مل يذكر موقعها

عىل فم النيل ،واختلف يف حتديد موقعها .ويف سورا املعروفة
بـ :أرض اجلربوعية من أعامل احللة السيفية ،يوجد مرقد
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من تراث كربالء الجغرافي (دراسة تاريخية)
القاسم بن موسى الكاظم ،وهي من توابع هاشمية

يف كربالء /حالي ًا ،أي بني رضحيي اإلمامني احلسني

احلايل إىل مدينة القاسم ،هي مدينة سورا.

وتوثيق ًا لعمر اإلمام احلسني بن عيل عند

الكوفة ،وهذه املنطقة املمتدة من صدور هنر اجلربوعية

أما اإلقليم فهو متسع جد ًا ،إذ تشرتك تسمية ُسورا وقرص
ابن هبرية وهاشمية الكوفة يف موقع واحد ،ويبدو أن هذه

املواقع الثالثة قريبة أو يف مكان واحد .املزيدي .الصفوة
املثـىل ص.54 ،42 ،39

(((7صورة األرض ص.243

والعباس ابني اإلمام عيل بن أيب طالب؛ تيمن ًا

استشهاده.

((1(1مراصد االطالع .1154/3

((1(1اجلوهري .الصحاح  ،541 ،299-298/2راجع
أيض ًا :الكليدار .تاريخ كربالء ص ،28وقيل ان
(احلَري) اسم موضع يف كربالء ،ومعناه( :احلمى).

(((8معجم ما استعجم  ،15/4راجع أيض ًا :احلمريي.

األمني .دائرة املعارف اإلسالمية الشيعية .428/18

(((9ابو صخر كثري بن عبد الرمحن بن االسود بن عامر

تاريخ كربالء ص.28

الروض املعطار ص.490

بن عويمر بن خملد اخلزاعي ،من أهل املدينة ،وهو
صاحب عزة بنت مجيل بن حفص بن إياس ،شاعر

متيم مشهور ،أكثر إقامته يف مرص ،كان مفرط القرص

دمي ًام يف نفسه شمم وترفع ،كان شاعر أهل احلجاز يف
اإلسالم ،عارص عبد امللك بن مروان وأنشده الشعر،

تويف سنة 105هـ723/م .االصفهاين ،األغاين،

 ،6-5/9ابن خلكان ،وفيات االعيان -286/2
 ،289الزركيل ،األعالم .219/5

((1(1يف ديوان كثري (ص ،)521 :وردت كلمة( :وحلم)،
يف حني وردت الكلمة( :وبر) يف املصادر األخرى.
راجع :االصفهاين ،االغاين ،20/9 ،البكري،

معجم ما استعجم  ،15/4ابن منظور .لسان العرب
 ،462/7الزبيدي .تاج العروس .326/30

((1(1معجم البلدان  ،445/4راجع ايض ًا :األمني .دائرة
املعارف اإلسالمية الشيعية  ،429/18وقيل ان

(كربله) بتفخيم الالم منطقة تقع إىل رشقي كربالء
وجنوهبا .املرجع نفسه .428/18

((1(1الروض املعطار ص.397-396

((1(1متت زراعة 57 :فسيلة نخل بني احلرمني الرشيفني
34

((1(1لسان العرب  ،565-564/2راجع أيض ًا :الكليدار.
((1(1دائرة املعارف اإلسالمية الشيعية .429-428/18
((1(1تاريخ كربالء ص.28-23

((1(1معجم البلدان  ،208/2راجع أيض ًا :الكليدار .تاريخ
كربالء ص.28 ،26

((2(2مراصد االطالع  ،373/1راجع أيض ًا :الكليدار.
تاريخ كربالء ص.29

وذكر اجلغرافيون موضعني باسم :احلائر ،األول :حائر

ملهم بالياممة ،ويوم حائر ملهم أيض ًا عىل حنيفة ويشكر،

والثاين :حائر احلجاج بالبرصة ،وهو معروف يف عرص
ف بأنه :يابس ال ماء فيه .البكري .معجم ما
البكريُ ،و ِص َ

استعجم  ،53/2احلموي .معجم البلدان،209-208/2
البغدادي .مراصد االطالع  ،373/1وذكر ابن منظور

أن حائر احلجاج معروف ،يابس ال ماء فيه ،وأكثر الناس

يسمونه :احلري .لسان العرب .564/2

((2(2ابن األثري .الكامل  ،318/8ابن كثري .البداية والنهاية
 ،268/10الشهرستاين .تاريخ النياحة ،7-6/2
 ،13 ،11االمني .دائرة املعارف االسالمية الشيعية
.429/18

أ .د .املتمرس .حممد كريـم الشمري
((2(2تاريخ النياحة .7-6/2

((2(2ابن االثري ،الكامل  ،331/9ابن كثري .البداية والنهاية
 ،211-210/11الشهرستاين .تاريخ النياحة
.151-148/1

احلق البغدادي .جملد  888/2هامش ،وذكره احلمريي

دون تسمية الشاعر .الروض املعطار ص ،396راجع
ايض ًا :الكربايس ،دائرة املعارف احلسينية /ديوان القرن

الثاين ،ص.54-53

((2(2احلموي .معجم البلدان  ،35/4البغدادي .مراصد

((2(2وقيل أن هذه األبيات نظمها سليامن بن قنة العدوي

((2(2معجم ما استعجم  ،15/4وهنالك اختالفات حول

وهم احلسني بن عيل واصحابه بكربالء ،فاتكأ عىل

االطالع .888/2

قائل هذا البيت مع أبيات أخرى ،وليس البن رمح
ِ
ب آلخرين غريه،
اخلزاعي كام ذكر البكري ،بل نُس َ
راجع :الكربايس ،دائرة املعارف احلسينية /ديوان

القرن الثاين ،ص.52-51

((2(2معجم البلدان .36/4

((2(2وهب بن زمعة بن أسيد بن أحيحة بن خلف بن وهب
ال مجي ً
بن حذافة بن مجح ،كان رج ً
ال شاعر ًا من أرشاف

جح بن لؤي بن غالب من قريش ،أحد الشعراء
بني ُ َ
ال ُع ّشاق املشهورين ،من أهل مكة ،قال املرتىض « :هو
من شعراء قريش ،وممن مجع إىل الطبع التجويد « ،له
مدائح يف معاوية وعبداهلل بن الزبري ،وأخباره كثرية
جل َمحية وعاتكة بنت معاوية ،ويف شعره
مع َعمرة ا ُ

رقة وجزالة ،له ديوان شعر مطبوع من رواية الزبري

بن بكار ،كان صاحل ًا والّه عبداهلل بن الزبري بعض
ٍ
(واد يف بتهامة باليمن)
أعامل اليمن ،تويف بِ ُعليب

التيمي عندما َم ّر بكربالء فنظر إىل مصارع الشهداء،

قوسه وجعل يبكي وينشد الشعر .ابن العديم بغية

الطلب يف تاريخ حلب .ج.2669-2668/6

الشهرستاين.

تاريخ

النياحة

،104-103/1

الكربايس ،دائرة املعارف احلسينية /ديوان القرن
الثاين ،ص.52-51

((3(3الديوان ،ص.62-60
((3(3الديوان ،ص.90-86

((3(3معجم البلدان .36/4

((3(3مراصد االطالع جملد .888/2

((3(3عني صيد :وتقع بني واسط العراق َ
وخ ّفان السواد،
مما ييل الرب ،وتعد يف الطف بالكوفة ،وهي يف طريق
الس َمك
البرصة من الكوفة ،قيل سميت بذلك؛ لكثرة َ

الذي كان ُيصا ْد فيها .احلموي .معجم البلدان ،36/4

 ،179البغدادي.مراصد االطالع .978/2

((3(3موضع قرب الكوفة من جهة الربية بالطف ،به كان

سنة 63هـ682/م .األصفهاين .االغاين -129/7

سجن النعامن بن املنذر ،وال َقط َقط أصغر املطر ،بينها

مقدمة ديوان أيب دهبل اجلمحي ،ص.30-29

من القادسية يريد بالد الشام .احلموي.معجم البلدان

 ،161 ،130،154الزركيل .األعالم ،125/8

غربا أكثر من عرشين ميالً ،ملن خرج
وبني الرهيمة ُم َّ

((2(2ورد هذا البيت بصيغة أخرى« :وان قتيل الطف،»...

 ،374/4البغدادي .مراصد االطالع جملد .1107/3

األخرى التي ذكرناها ،فقيل أن هذا البيت البن

وقيل :عني بعد خفية بثالثة أميال ،إذا أردت الشام من

البجاوي (حمقق) .كتاب مراصد االطالع البن عبد

مراصد االطالع جملد .645/2

فض ً
ال عن االختالف حول قائله وقائل األبيات

الر َهيمة :بلفظ تصغري رمهة ،ضيعة قرب الكوفة،
(ُ (3(3

رمح اخلزاعي .البكري .معجم ما استعجم ،15/4

الكوفة .احلموي .معجم البلدان  ،109/3البغدادي.
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من تراث كربالء الجغرافي (دراسة تاريخية)
جل :بنواحي الكوفة ،قرب القطقطانة ،قيل منها
(َ (3(3عني َ َ

التميمي الدارمي ،شاعر من النبالء ،من أهل البرصة،

جل؛ ألن َج ً
ال مات عندها .احلموي.
سميت عني َ َ

40هـ660/م ،وكان الفرزدق جيري من استجار بقرب

طريق إىل البرصة ،وهي عدة عيون يقال هلا :العيون،

معجم البلدان  ،177 ،36/4البغدادي .مراصد
االطالع جملد .977/2

(تويف غالب بن صعصعة والد الفرزدق نحو سنة
أبيه ،وكان أبوه َجواد ًا كري ًام .االصفهاين ،االغاين،
 ،390 ،367-366 ،278 /21الزركيل .األعالم

((3(3الروض املعطار ص ،397-396وذكر أن الطف

 ،114/5عظيم األثر يف اللغة ،وكان يقال« :لوال
ِشعر الفرزدق َ
هب ُثلث لغة العرب ،ولوال شعره
لذ َ

بالعراق عىل مسافة فرسخني (بحدود تسع كيلو

بن أيب سلمى ،وكالمها من شعراء الطبقة األوىل ،زهري

موضعان آخران يقعان يف العراق ،مها :الطف ساحل
البطيحة( ،وهو بني البرصة واألحواز) ،والطف أيض ًا
مرتات) من البرصة ،وبالطف كان قرص أنس بن

مالك ،وفيه تويف رمحه اهلل سنة 93هـ712/م

وهو ابن مائة وثالثة أعوام .الروض املعطار ص.396

((3(3دائرة املعارف اإلسالمية الشيعية .429/18

((4(4معجم ما استعجم  ،212-211/3راجع أيض ًا:
احلمريي .الروض املعطار ص.418

((4(4وفيه ُق َتل يزيد بن املهلب ،اخلارج عىل يزيد بن عاتكة
(يزيد بن عبد امللك ،امه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن

أيب سفيان) .اليعقويب .تاريخ اليعقويب  ،53/3وقال
جرير فيهم [البسيط]:

مجها
َتـــوي ل ــدى ال ـ َعــقــر َأقــحــاف ـ ًا مجا ُ
ــنــظــل ُ
كــأهنــا َ
ُ
ـان ُيــن ـ َت ـ َقـ ُ
ـف
احل
اخل ــط ــب ـ ُ

لذهب نصف أخبار الناس» ،كان ُيشبه بالشاعر زهري

يف اجلاهليني ،والفرزدق يف اإلسالميني ،وأخباره

مشهورة مع جرير واألخطل ،و ُمهاجاته هلام أشهر من

قار َب املئة سنة،
أن تُذكَر ،تويف ببادية البرصة ،وقد َ
وأخباره كثرية ،وكانت وفاته سنة 110هـ728/م.

الزركيل .األعالم .93/8

((4(4ديوان الفرزدق ،ص.343

«نشأت والناس يقولون :ضحى بني أمية
((4(4وقال الكلبي:
ُ
بالدين يوم كربالء ،وبالكرم يوم العقر» .ابن خلكان.
وفيات االعيان ( 354/3ترمجة :يزيد بن املهلب).

((4(4معجم البلدان .136/4

((4(4املصدر نفسه  ،445/4راجع عن رواية احلموي
حول العقر وسؤال اإلمام احلسني عنها ملا وصل
إىل كربالء :األمني .دائرة املعارف االسالمية الشيعية

البكري .معجم ما استعجم  ،211/3وذكر احلمريي ان

.429/18

موضع كان فيه التقاء مسلمة بن عبد امللك يف ستة آالف من

كتاب :مراصد االطالع للبغدادي ،جملد ،1154/3

العقر بأرض بابل من ناحية الكوفة بني واسط وبغداد،
أهل الشام مع يزيد بن املهلب ،اخلارج عىل يزيد بن عاتكة.
الروض املعطار ص ،418وذكر األمني أن منازل بخت

نرص كانت يف العقر ،ويوم العقر قتل فيه يزيد بن املهلب

سنة 102هـ .دائرة املعارف اإلسالمية الشيعية .429/18

((4(4الفرزدق :أبو فراس ،مهام بن غالب بن صعصعة
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((4(4ذكر هذين البيتني األستاذ عيل حممد البجاوي حمقق
هامش.

وقيل أن الرباب بنت أمرئ القيس بن عدي ،زوجة

اإلمام احلسني والتي كانت ضمن ركب سبايا اإلمام
احلسني إىل الكوفة ويف الشام واملدينة ،أنشدت هذين
البيتني ،وكانت هذه السيدة اجلليلة ال هتدأ لي ً
ال وهنار ًا من

أ .د .املتمرس .حممد كريـم الشمري
البكاء عىل اإلمام احلسني ،ومل تستظل حتت سقف
حتى توفيت بعد سنة كاملة من فاجعة الطف األليمة ،أي

سنة 62هـ681/م ،ويف عجز البيت الثاين اختالف ،إذ ورد
البيت الثاين:

غــــــــــــادروه بــــكــــربــــاء رصيــــعــــ ًا
ال ســـقـــى اهلل جـــانـــبـــي كـــربـــاء

الشهرستاين .تاريخ النياحة .73/1
((4(4الروض املعطار ص.418
((4(4مراصد االطالع جملد .950-949 /2

البغدادي .مراصد االطالع جملد  ،1414/4بكرس
أوله ،وسكون ثانيه والواو ،بوزن :طِي َط َوى ،وهي قرية
النبي يونس بن متى باملوصل.

((5(5مراصد االطالع جملد.1414/4
((5(5الروض املعطار ص.586
((6(6املعروف أن اإلمام احلسني بن عيل اشتهر بكنيته:
ابو عبد اهلل ،كام يتضح من رواية ابن عساكر  -اآلتية-

فض ً
ال عن روايات أخرى متعددة ذكرها .راجع :ترمجة

رحيانة رسول اهلل اإلمام املفدى يف سبيل اهلل احلسني
بن عيل ،ص.167-165

السدَ ن ،من قرى الرشطة ،بني واسط
((5(5منها :عقر َ

((6(6ابن عساكر .ترمجة رحيانة رسول اهلل ،ص ،165وقد

واملوصل ،تنزهلا القوافل .احلموي .معجم البلدان

سافر مع عيل بن أيب طالب وكان صاحب مطهرته،
َ

.950/2

لت:
صرب ًا أبا عبداهلل صرب ًا أبا عبد اهلل بشط الفراتُ ،ق ُ

والبرصة ،وعقر بابل ،والعقر :قرية بني تكريت

ساق رواية ،ن َّصها« :عن عبد اهلل بن نجي عن أبيه أنه

 ،137-136/4البغدادي .مراصد االطالع جملد

فلام حاذوا نينوا  -وهو منطلق إىل صفني -نادى عيل

((5(5دائرة املعارف اإلسالمية الشيعية .428/18

دخلت عىل رسول اهلل،
من ذا أبو عبد اهلل؟ قال:
ُ

((5(5غارضة بن مالك بن ثعلبة بن ُدودان بن َأسد بن ُخزيمة
بن ُم ِ
دركة بن إلياس بن ُم َض ،وقال ابن حبيب :غارضة

ُ
شأن عينيك تفيضان؟ قال :ما أغضبني أحدُ بل قام

((5(5معجم البلدان .183/4

عرفون
بنت مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد ،هبا ُي َ
يعني ولدها .احلازمي .عجالة املبتدي ص .97

وغارضة :بطن من اهلُون بن ُخزيمة بن ُم ِ
دركة ،من العدنانية،

وهم غارضة بن بغض بن َر ْيث بن َغ َطفان بن سعد ،تُنسب

إليهم قرية من نواحي الكوفة ،تُدعى :الغارضية .الساموي.
جمايل اللطف ص.147

((5(5مراصد االطالع جملد.980/2
((5(5الساموي .جمايل اللطف بأرض الطف ص.391
((5(5دائرة املعارف اإلسالمية الشيعية.428/18 ،

((5(5احلموي .معجم البلدان  ،339/5راجع أيض ًا:

فقلت :يا نبي اهلل أأغض َب َك أحدُ ؟ ما
وعيناه تفيضان،
ُ

من عندي جربئيل قبل فحدثني ان احلسني ُيقتل بشط
الفرات ،وقال :هل لك أن ُأ ِش ُم َك من تُربته؟ قال:
قلت :نعمَ ،فمدَّ يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها
فلم أم َلك َعينَي أن فاضتا».

نستدل من هذه الرواية ان رسول اهلل أخرب اإلمام

عيل بمقتل ولده احلسني بشط الفرات ،وقد تأثر

رسول اهلل بخرب مقتله الذي أخربه به جربئيل،
ففاضت عيناه من الدموع ،بكا ًء عىل حفيده اإلمام

احلسني.

((6(6معجم ما استعجم .252/1
((6(6إىل هنا ،راجع التطابق بني البكري وما ذكره احلمريي
بخصوص مادة(:بلنجر) .الروض املعطار ص.94
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((6(6ابن نام ،مقتل االمام احلسني ،ص،202-201

((7(7احلسني بن عيل بن احلسني بن عيل بن حممد ،الوزير

((6(6معن بن أوس بن نرص بن زياد ،املزين نسبة إىل مزينة،

وترعرع فيها ،ويل الوزارة أكثر من مرة ألكثر من

.281-280

وهي امرأة :مزينة بنت كلب بنت وبرة ،ومعن شاعر

جميد فحل ،من خمرضمي اجلاهلية واالسالم ،تويف سنة

64هـ 684/م .االصفهاين ،االغاين،71-69/12 ،
ص.74

((6(6البكري .معجم ما استعجم .192/3
((6(6معجم البلدان .149/4

((6(6ديوان معن بن أوس ،ص ،102ووردت الكلمة
األخرية :فالنوابحا.

((6(6معجم البلدان .154/5

((7(7ديوان معن بن أوس ،ص ،102وورد عجز البيت
الثالث« :فجوز العذيب دوهنا فالنوابحا» ،وورد
البيت الرابع« :وبانت نواها ،»...ويف العجز« :مع

الشانئني.»...

((7(7معجم البلدان .307-306/5

((7(7ديوان معن بن أوس ،ص ،102ووردت الكلمة
األخرية يف عجز البيت األول« :فالنوابحا» ،ويف صدر

البيت الثاين« :وبانت نواها ،وطاوعت مع الشانئني».

((7(7معجم البلدان  ،445/4راجع أيض ًا :األمني .دائرة
املعارف اإلسالمية الشيعية .429/18

((7(7النسبة إليها األشجعي ،منسوب إىل أشجع بن َر ْ
يث بن
َغ َطفان بن َسعد بن ق َيس َع ْيالن بن ُم َض ،بطن منهم:

طارق بن ُأش َيم األشجعي ،ومجاعة سواه من الصحابة
والتابعني ،ومن بعدهم من الشعراء والفرسان
وغريهم .احلازمي .عجالة املبتدي ص.16

((7(7معجم البلدان .491/4

((7(7املصدر نفسه .177-176/5
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املغريب ،ولد يف حلب سنة 370هـ981/م ،نشأ
إمارة ،وتنقل بني مرص وبالد الشام وديار بكر ،له

مؤلفات عديدة وأشعار ورسائل وقطع نثرية ،تُويف

سنة 418هـ1027/م يف مدينة ميافارقني عاصمة ديار
بكر ،ون ُِقل جثامنه إىل الكوفة ،و ُدفِن يف مشهد اإلمام

عيل بن أيب طالب .إبراهيم .بنو املغريب ص-180
.288-284 ،191

((7(7وردت ثالثة أبيات شعرية للوزير املغريب بصيغة
أخرى ،فيها اختالف عن البيتني األولني ،بإضافة بيت

ثالث ،وهي:

ـت مــشــتــاقـ ًا إىل الــ َط ِ
ــف تائق ًا
إذا كــنـ َ ُ

كــربــاء فــأنــظــر ِعــــراض ا ُملقطم
إىل َ
جتــــدْ مـــن ِرجـــــال ا َملـــغـــريب ِعــصــاب ـ ًة
ــــرجــــة األوداج تــقــطِــر بــالــد َم
ُم َّ َ
حمــــراب ٍ
آي ُم ـ ّع ـ َط ـ ً
ا
فــكــم َخــ َّلــفــوا
َ

ٍ
ــتــمــة مل ُتــتــم ـ ِم
تـــركـــوا م ــن َخ
وكـــم
ُ

راجع :ابن الصرييف .اإلشارة إىل من نال الوزارة ص،47

ابن سعيد املغريب ومجاعته .النجوم الزاهرة ص  ،58األمني.
أعيان الشيعة ج.21/27

((7(7راجع عن االبيات الشعرية :د.احسان عباس .الوزير
املغريب ،ص ،154خالد معدل .الوزير الكامل ايب

القاسم احلسني بن عيل املغريب ،ص.337-336

((8(8سبط ابن اجلوزي .مرآة الزمان ج 12ورقة ،48
العيني .عقد اجلُامن ج 10ورقة  ،202إبراهيم .بنو
املغريب ص.288

((8(8راجع :د.احسان عباس .الوزير املغريب ،ص،152
خالد معدل ،الوزير الكامل ،ص.332

((8(8لإلطالع عىل التفاصيل ،راجع :إبراهيم .بنو املغريب

أ .د .املتمرس .حممد كريـم الشمري
ص.287-284

((8(8تقي الدين املقريزي .كتاب املقفى الكبري ،ج،313 /3
إبراهيم .بنو املغريب ص ،439مع االختالف يف بعض

كلامت األبيات.

•البغــدادي ،صفــي الديــن عبــد املؤمــن بــن عبــد
احلــق( ،ت739 :هـــ1338/م).

4.4مراصــد اإلطــاع عــى أســاء األمكنــة والبقــاع،

((8(8الشديد اخلصومة.

((8(8راجع -مع بعض االختالف :-د .احسان عباس،
الوزير املغريب ،ص ،128-127خالد معدل ،الوزير

الكامل ابو القاسم احلسني بن عيل املغريب ،ص.12

((8(8الذهبي .تاريخ اإلسالم ج ،258/28إبراهيم :بنو
املغريب ص ،438مع االختالف يف بعض الكلامت.

((8(8الروض املعطار ص ،94راجع أيض ًا :ابن نام ،مقتل
االمام احلسني ،ص.206

((8(8املصدر نفسه ص.119

الم�صادر والمراجع
•ابــن األثــر ،عــز الديــن أبــو احلســن عــي بــن أيب
الكــرم الشــيباين( ،ت630 :هـــ1232/م).

1.1الكامــل يف التاريــخ ،ج ،9-8حتقيــق :مكتــب
الــراث ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،الطبعــة

الثانية(،بــروت،

(بــروت1429 ،هـــ2008 /م).

1430هـــ2009/م).

•اإلصطخــري ،أبــو إســحاق إبراهيــم بــن حممــد،
املعــروف بـــ :الكرخــي( ،ت341 :هـــ952/م).

2.2مســالك املاملــك ،باعتنــاء :أم.جــي.دي غويــه،
مطبعــة بريــل( ،ليــدن1927 ،م).

•األصفهــاين ،أبــو الفــرج عــي بــن احلســن،
(ت356 :هـــ967 /م).

3.3األغــاين ،ج 9،7رشحــه وكتــب هوامشــه :األســتاذ
عــرا .عــي مهنــا ،دار الكتــب العلميــة ،ط،5

جملــد  ،4-1حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي،

الطبعــة األوىل ،منشــورات دار اجليــل( ،بــروت،
1412هـــ1992/م).

•البكــري ،أبــو عبيــد عبــداهلل بــن عبــد العزيــز( ،ت:
487هـ1094/م).

5.5معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــاد واملواضــع،
ووضــع فهارســ ُه :د.
ج ،4-1حققــه وقــدَّ م لــه
َ
مجــال طلبــة ،الطبعــة األوىل ،منشــورات دار الكتب
العلميــة( ،بــروت1418 ،هـــ1998/م).

•اجلوهــري ،أبــو نــر إســاعيل بــن محــاد،

( ت 3 9 3 :هـــ 1 0 0 3 /م ) .
الصحــاح ،تــاج اللغــة ِ
ِ 6.6
وصحــاح العربيــة ،حتقيــق:
د .أميــل بديــع يعقــوب و د .حممــد نبيــل طريفــي،
ج ،5 ،1الطبعــة األوىل ،دار الكتــب العلميــة،

(بــروت1420 ،هـــ1999/م).

•احلازمي ،أبو بكر حممد بن موسى بن عثامن( ،ت:
584هـ1188/م).

7.7عجالــة املبتــدي وفضالــة املنتهــي يف النســب،
وفهرســ ُه :عبــد اهلل كنــون،
ــق عليــه
َحققــ ُه وع َّل َ
َ
اهليئــة العامــة لشــؤون املطابــع األمرييــة( ،القاهــرة،

1384هـــ1965/م).

•احلمــوي ،شــهاب الديــن أبــو عبــد اهلل ياقــوت بــن
عبــد اهلل( ،ت626 :هـــ1228/م).

8.8معجــم البلــدان ،جملــد ،5-1الطبعــة الثامنــة،
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منشــورات دار صــادر( ،بــروت2010 ،م).

•ابــن حوقــل ،أبــو القاســم حممــد بــن عــي
النصيبينــي،

(ت:

367هـــ977/م).

9.9صــورة األرض ،ج ،1باعتنــاء :كرامــرز ،مطبعــة
بريــل( ،ليــدن1938 ،م).
• ِ
احلمــري ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد املنعــم( ،ت
727هـ1327/م).

1010الــروض املعطــار يف خــر األقطــار ،حتقيــق:
د .إحســان عبــاس ،مكتبــة لبنــان( ،بــروت،
1984م).

•ابــن خلــكان ،أبــو العبــاس شــمس الديــن أمحــد بــن
حممــد بن أيب بكــر( ،ت681 :هـــ1282/م).

1111وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ،ج،3،2
تقديــم :حممــد عبــد الرمحــن املرعشــي ،اعتنــى هبــا:

مكتــب التحقيــق ،أعــد فهارســها :ريــاض عبــد اهلل

عبــد اهلــادي ،الطبعــة الثانيــة ،دار إحيــاء الــراث

العــريب( ،بــروت1430 ،هـــ2009/م).

•ســبط ابــن اجلــوزي ،أبــو املظفــر يوســف بــن
قيزوغلــو( ،ت654 :هـــ1256/م).

1414مــرآة الزمــان يف تاريــخ األعيــان ،ج ،12خمطــوط
مصــور ميكروفلــم يف معهــد خمطوطــات جامعــة

الــدول العربيــة ،رقــم 466 :تاريــخ ،عــن األصــل

املحفــوظ يف مكتبــة أمحــد الثالــث /اســتانبول،
رقــم.2907:

•ابــن ســعيد املغــريب ،عبــد امللــك بــن موســى( ،ت:
562هـــ1166 /م) ،وعائلتــه.

1515النجــوم الزاهــرة يف ُحــي حــرة القاهــرة ،حتقيــق:
د .حســن نصــار ،مطبعــة دار الكتــب( ،القاهــرة،
1970م).

•ابــن الصــريف ،عــي بــن منجــب بــن ســليامن( ،ت:
542هـ1147/م).

1616اإلشــارة إىل َمــن نــال الــوزارة ،حتقيــق :عبــداهلل
خملــص( ،القاهــرة1924 ،م).

•ابــن العديــم ،الصاحــب كــال الديــن عمــر بــن

•الذهبــي ،شــمس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عثــان،

أمحــد بــن أيب جــرادة( ،ت660 :هـــ1261/م).

1212تاريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهري واألعــام،

لــه :د .ســهيل زكار ،دار الفكــر للطباعــة والنــر

(ت748 :هـ1347/م).

ج ،28حتقيــق :ســعد يوســف حممــود ومجاعتــه،
املكتبــة التوفيقيــة( ،القاهــرة ،د.ت).

•الزَبيــدي ،الســيد حممــد مرتــى احلســيني( ،ت:
1205هـــ1790/م).

1717بغيــة الطلــب يف تاريــخ حلــب ،ج ،6حققــه وقــدَّ م
والتوزيــع( ،بــروت ،د.ت).

•ابــن عســاكر ،أبــو القاســم عــي بــن احلســن بــن هبــة
اهلل( ،ت571:هـ1175/م).

1818ترمجــة رحيانــة رســول اهلل اإلمــام املفــدى يف ســبيل

1313تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،ج،30

اهلل احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب صلــوات اللهم

عمــر وضاحــي عبــد الباقــي و د .خالــد عبــد

عليهــا وقــام بنرشهــا :املحقــق اخلبــر الشــيخ

حتقيــق :مصطفــى حجــازي ،راجع ـ ُه :أمحــد خمتــار

الكريــم مجعــة( ،الكويــت1419 ،هـــ1998/م).
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عليهــم ،مــن تاريــخ مدينــة دمشــق ،حققهــا وعلــق
حممــد باقــر املحمــودي ،مؤسســة املحمــودي

أ .د .املتمرس .حممد كريـم الشمري
للطباعــة والنــر ،الطبعــة األوىل( ،بــروت،

•املقريــزي ،تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عــي،

•العينــي ،بــدر الديــن حممــود بــن امحــد،

2424كتــاب امل َق ّفــى الكبــر ،ج ،3حتقيــق :حممــد

1398هـــ1978/م).

( ت 8 5 5 :هـــ 1 4 5 1 /م ) .

(ت845:هـ1441/م).

اليعــاوي ،الطبعــة الثانيــة ،دار الغرب اإلســامي،
(بــروت2006 ،م).

جلــان يف تاريــخ أهــل الزمــان ،ج،10
1919عقــد ا ُ
خمطــوط مصــور ميكروفلــم يف معهــد خمطوطــات

•ابــن منظــور ،أبــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن

عــن األصــل املحفــوظ يف مكتبــة امحــد الثالــث/

2525لســان العــرب ،ج ،7 ،2باعتنــاء :أمــن حممــد

جامعــة الــدول العربيــة ،رقــم 334 :تاريــخ،
اســتانبول ،رقــم.2911 :

مكــرم( ،ت711 :هـــ1311 /م).

عبــد الوهــاب؛ حممــد الصــادق العبيــدي ،الطبعــة

•الفــرزدق ،ابــو فــراس مهــام بــن غالــب،

األوىل ،دار إحيــاء الــراث العــريب( ،بــروت،

2020ديــوان الفــرزدق ،رشح وضبــط وتقديــم :االســتاذ

•ابــو دهبــل اجلمحــي ،وهــب بــن زمعــة بــن أســيد،

الطبعــة األوىل( ،بــروت1416 ،هـــ1996/م).

2626ديــوان ايب دهبــل اجلمحــي ،روايــة ايب عمــرو

( ت 1 1 0 :هـــ 7 2 8 /م ) .

عــي خريــس ،منشــورات مؤسســة األعلمــي،

•ابــن كثــر ،عــاد الديــن أبــو الفــدا إســاعيل بــن
عمــر( ،ت774:هـــ1372/م).

ــرج أحاديثــه:
2121البدايــة والنهايــة ،جَ ،11-10خ َّ
أمحــد بــن شــعبان بــن أمحــد؛ حممــد بــن عيــادي
بــن عبــد احلليــم ،الطبعــة األوىل ،مكتبــة الصفــا،

(القاهــرة1423 ،هـــ2003/م).

1431هـــ2010/م).

(ت126 :هـــ744/م).

الشــيباين ،حتقيــق :عبــد العظيــم عبــد املحســن،
الطبعــة األوىل ،مطبعــة القضــاء( ،النجــف،
1392هـــ1972 /م)

•ابــن نــا احلــي ،نجــم الديــن جعفــر بــن حممــد بــن
جعفــر( ،ت685 :هـــ1286/م).

2727مقتــل االمــام احلســن املســمى :مثــر األحزان

•كُثـ َـر َعـزّة ،كثــر بــن عبــد الرمحــن اخلزاعــي( ،ت:

ومنــر ســبل االشــجان ،حتقيــق :معــن احليــدري،

ــزة ،مجــع ورشح :د .إحســان
ُثــر َع ّ
2222ديــوان ك َ
عبــاس( ،بــروت1391 ،هـــ1971/م).

•اليعقــويب ،أمحــد بــن أيب يعقــوب بــن جعفــر
بــن وهــب الكاتــب ،املعــروف بـــ :ابــن واضــح

2323ديــوان معــن بــن أوس املــزين ،صنعــة :الدكتــور

ــق عليــه:
2828تاريــخ اليعقــويب ،جَ ،3قــدَّ َم لــه و َع َّل َ

105هـ723/م).

•معن بن أوس املزين( ،ت64:هـ684/م).

نــوري محــودي القيــي ،حاتــم صالــح الضامــن،

مطبعــة دار اجلاحــظ( ،بغــداد1977 ،م).

الطبعــة األوىل( ،النجف1433 ،هـــ2012/م).

االخبــاري( ،ت :بعــد ســنة 292هـــ905/م).
الســيد حممــد صــادق بحــر العلــوم ،منشــورات

املكتبــة احليدريــة ومطبعتهــا( ،النجــف،
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من تراث كربالء الجغرافي (دراسة تاريخية)
1384هـــ1964 /م).

خــال القرنــن الرابــع واخلامــس اهلجريــن،

•د.احسان ،عباس.

1430هـــ2009 /م).

املراجع احلديثة:

2929الوزيــر املغــريب أبــو القاســم احلســن بــن عــي
(العــامل الشــاعر الناثــر الثائــر) ،منشــورات دار
الــروق ،الطبعــة األوىل( ،عــان1988 ،م).

3030األمني ،السيد حسن.

3131دائــرة املعــارف اإلســامية الشــيعية ،جملــد
( ،)18دار التعــارف للمطبوعــات ،الطبعــة (،)6
(بــروت1422 ،هـــ2002/م).

•خالد معدل.

3232الوزيــر الكامــل ابــو القاســم احلســن بــن عــي
املغــريب ،دار الروضــة ،الطبعــة األوىل( ،بــروت،

1418هـــ1997/م).

•الزركيل ،خري الدين.

3333األعــام /قامــوس تراجــم ألشــهر الرجــال
والنســاء مــن العــرب وا ُملســتعربني وا ُملســترشقني،
ج 8،5،2:الطبعــة الســابعة عــرة ،دار ِ
العلــم

للماليــن( ،بــروت ،آب (أغســطس) 2007م).

•الســاوي ،العالمــة الشــيخ حممــد بــن طاهــر( ،ت:
1370هـ1950/م).

3434جمــايل ال ُلطــف بــأرض الطــف ،رشح :عــاء عبــد
وضبطــ ُه و َقــدَّ َم لــه:
راجعــ ُه َ
النبــي الزبيــديَ ،
وحــدة حتقيــق مكتبــة العتبــة العباســية املقدســة،

مطبعــة مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات( ،كربــاء
 -بــروت1432 ،هـــ2011/م).

•الشمري ،أ.د .حممد كريم إبراهيم.

3535بنــو املغــريب ودورهــم الســيايس واإلداري
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الطبعــة األوىل ،مطبعــة املصــادر( ،بغــداد،
•الشهرســتاين،

الســيد

صالــح

( ت 1 3 9 5 :هـــ 1 9 7 5 /م ) .

إبراهيــم،

3636تاريــخ النياحــة عــى اإلمــام الشــهيد احلســن بــن
عــي ،ج ،2-1حتقيــق وإعــداد :الشــيخ
نبيــل رضــا علــوان ،الطبعــة األوىل ،دار الزهــراء

للطباعــة والنــر والتوزيــع( ،بــروت1419 ،هـــ/
1998م).

•العاميل ،السيد حمسن بن عبد الكريم.

3737أعيــان الشــيعة ،ج ،27الطبعــة األوىل ،مطبعــة
اإلتقــان( ،دمشــق1948 ،م).

•الكربايس ،حممد صادق حممد.

3838ديــوان القــرن الثــاين ،دائــرة املعــارف احلســينية،
املركــز احلســيني للدراســات ،الطبعــة األوىل،

(لنــدن1416 ،هـــ1996/م).

•الكليدار ،د .عبد اجلواد عيل جواد.

3939تاريــخ كربــاء وحائــر احلســن ،منشــورات

الرشيــف الــريض ،مطبعــة أمــر( ،قــم-1376 ،

.)1418

•املزيــدي ،د .هاشــم حســن مهــدي املطاعنــي
احلســني احلــي.

4040الصفــوة ا ُملثــى يف تاريــخ أيب يعــى محــزة بــن القاســم
بــن عــي ،الطبعــة األوىل ،مكتبــة العالمة احليل
للنــر والتوزيع( ،بابــل1434 ،هـ2013/م).

وع َذ ْيب الهجانات محطات على طريق ال�شهادة
البي�ضة ُ

االستاذ املساعد
حسن محزة جواد
جامعة كربالء  -كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
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الملخ�ص
مر هبا االمام احلسني
َّ  ومها من اهم املواقع التي،اختص البحث بدراسة البيضة وعذيب اهلجانات

.)هـ60( وركبه املقدس أثناء توجههم إىل العراق يف سنة

 ومواقف بني امية، وكشفت عن ابعاد النهضة احلسينية اخلالدة،شهدت هذه املواقع أحداث ًا تارخيية مجة

َّ ،املعادية واخلبيثة
 وأصحابهإن الدافع احلقيقي لدراسة املوضوع هو ختليد سرية املوىل أيب عبداهلل احلسني

 لالستفادة من ذلك يف حتديد، مع حماولة الباحث تسليط الضوء عىل هذين املوقعني،)(رضوان اهلل تعاىل عليهم
.) اجلغرافية واللغوية، بالتعرض اىل ذكرمها يف املصادر األدبية املختلفة (التارخيية،موقعهام عىل األرض

Al-Bithah and Authib Al-Hijanat: Sites on the Way of Martyrdom
Assist. Prof.
Hasan Hamza Jawad
University of Karbala – College of Education for Humanitarian Sciences

Abstract
This research is concerned with the study of (Al-Bithah and Authib Al-Hijanat); two of
the most important sites passed by Imam Al-Hussein (peace be upon him) and his family and
supporters during their trip to Iraq in 60 A.H. These sites witnessed various historical events
which revealed the dimensions of the eternal Husseini Renaissance and the hostile positions
of the Umayyad. The aim of this study is to commemorate the biography of Imam Al-Hussein
(peace be upon him) and his companions, trying to highlight these two sites in order to determine
their location on the ground by reviewing various literary sources (historical, geographical and
linguistic). The research falls into three sections and it contains three illustrative tables, ending
up with a list of sources and references.
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أ .م .حسن محزة جواد

واملحطات ،التي مر هبا االمام احلسني إىل كربالء

المقدمة
يدور البحث حول البيضة و ُعذيب اهلجانات،

ومهــا من املواضع التي مر هبام الركب احلسيني،
يف طريقه من مكة اىل العراق يف هناية عام (60هـ)

ودخوله كربالء يف أوائل سنة (61هـ).

تأيت أمهيتها عن غريها من املواقع أو املنازل كوهنا

شهدت مجل ًة من األحــداث التارخيية املهمة التي
تكشف عن جوانب خمتلفة حلقيقة وأبعاد النهضة
احلسينية ،سواء فيام يتعلق باخلطبة التي القاها اإلمام

احلسني يف البيضة ،او يف معاملته وحسن سريته

مع احلر بن يزيد الرياحي وجنوده القادمني من

الكوفة ملالزمة الركب احلسيني ،كام تأيت أمهيتهام
أيض ًا من ذكرمها يف عدد من األحــداث التارخيية

السابقة ملرور اإلمام احلسني فيهام ،وأشهرها هو

تقدم املسلمني قبل معركة القادسية (14هـ) ،لضم
العراق للدولة اإلسالمية ،وكانوا بقيادة سعد بن أيب

وقاص.

َّ
إن األسباب الدافعة لدراسة املوضوع هو صعوبة

حتديد املوضعني (البيضة و ُعذيب اهلجانات) عىل
األرض ألسباب عدة منها اختالف التسميات،

ولذلك حاول الباحث قدر اإلمكان حتقيق ذلك
باإلفادة من ذكرمها يف املصادر األولية يف حوادث

تارخيية خمتلفة ،إلزالة الغموض واالشتباه الذي وقع
فيه عدد من الباحثني فيام بينهام وبني مواقع أخرى،

كام َّ
أن هنالك الكثري من الدراسات املتناولة للمنازل

إال أهنا تناولت موضوع البحث والدراسة باإلجياز،
فضال عن ذلك كله جاءت الدراسة لتخليد ذكر أيب
عبداهلل احلسني  وأهل بيته وأصحابه ،مع تسليط

الضوء عىل سياسته ومبادئ هنضته السامية.

ُق ِّسم البحث عىل ثالثة حمــاور ،تسبقها مقدمة
ويتلوها قائمة بأهم املصادر واملراجع مع عدد من
املالحق ،اختص اول املحاور بالبيضة ،متناولني فيه

موقعها وما جرى فيها مع الركب احلسيني ،اما املحور

الثاين فقد تطرق اىل عذيب اهلجانات ،مسلطني فيه
الضوء عىل موقعه والفرق بينه وبني العذيب ،ثم ذكر

أهم األحداث التارخيية التي جاء ذكرها فيها سواء
يف فتح العراق أو مرور الركب احلسيني فيه ،وجاء

املحور األخــر بعنوان تيارس اإلمــام احلسني

عن طريق العذيب والقادسية ،للرتكيز عىل املناطق
التي تيارس منها أبو عبد اهلل وصوالً اىل قرص
بني مقاتل الواقع عىل طريق الشام-كوفة ،ومعرفة
األسباب والدوافع املؤدية اىل ذلك التيارس ومن

ثم التيامن عن ذلك الطريق األخــر ،كام تطرقنا
فيه للتعريف بالرهيمة والقطقطانة ،وحقيقة مرور

الركب احلسيني فيهام .ولقد اتبع الباحث يف دراسته
هذه الطريقة الوصفية التحليلية للامدة العلمية.

جاءت األسباب املشجعة عىل دراسة املوضوع

من االهتامم املستمر من قبل مركز كربالء للدراسات
والبحوث يف العتبة احلسينية لتسليط الضوء عىل
مسرية االمام احلسني نحو كربالء وحتديد تلك
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املنازل واملحطات التي مر هبا ذلك الركب املقدس.

التوصل اىل اتفاق بني الطرفني عىل اخذ احلسني

البيضة وعذيب اهلجانات يف املصادر األدبية األولية،

عىل طريق الكوفة  -مكة ،كام ينفرد الطربي عن

ان الصعوبات التي واجهت البحث هي قلة ذكر
كذلك التضارب احلاصل فيها ،ســواء يف كتب
املؤرخني أم البلدانيني واجلغرافيني املسلمني.

ان اهم املصادر املعتمدة من قبل الباحث هي تاريخ

الرسل وامللوك ،الذي انفرد عن غريه بذكر البيضة،

مع تفصيل أكثر للحوادث التارخيية فيام خيص مسرية

الركب احلسيني من مكة حتى كربالء ،كام يعد معجم
البلدان لياقوت احلموي من املصادر املهمة أيضا ،اذ

جاء فيه ذكر البيضة وعذيب اهلجانات يف مواطن
خمتلفة ،فض ً
ال عن أن هناك العديد من املصادر األولية
واملراجع التي أغنت البحث والتي ورد ذكرها يف

هناية البحث بقائمة منفصلة ،وجاء البحث عىل ثالثة
حماور ،كام أحتوى عىل ثالثة اشكال بصورة جداول
توضيحية ،مع قائمة باملصادر واملراجع.

ويف اخلتام نسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان يتقبل

عملنا هذا قربة لوجهه الكريم ،راجني من املوىل أيب
عبد اهلل احلسني ،أن يكون شفيع ًا لنا يوم القيامة،

كام إننا نطلب من القارئ الكريم الصفح عنا إذا نسينا
أو اخطأنا ومن اهلل التوفيق.

�أو ًال :البي�ضة
هي ارض مر هبا االمــام احلسني مع اهل

بيته واصحابه ،بعد ذلك اللقاء الذي كان مع احلر
وجيشه البالغ عدده الف فارس يف ذي حسم( ،)1وتم
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بالتيارس عن طريق العذيب( )2والقادسية( ،)3الواقع
غريه من املؤرخني بذكرها ،من ضمن سلسلة املنازل

او املواضع التي مر هبا االمام احلسني ،بطريقه

من مكة اىل الكوفة( ،)4وينقل عن ايب خمنف بأن سيد
الشهداء القى فيها خطبة عىل مسامع اصحابه
واصحاب احلر مع ًا(.)5

ذكر عدد من املؤرخني والبلدانيني واجلغرافيني

العرب واملسلمني املنازل واملحطات الواقعة عىل
الطريق الرابط بني الكوفة ومكة ،كام اعطوا املسافات

بني تلك املواقع او املنازل باألميال ،إال أهنــم مل
يذكروا (البيضة) من بينها( ،)6وهذا يؤكد أن اإلمام

احلسني قد تيارس عن الطريق الرئيس املؤدي
اىل الكوفة ،وهذا ما ذكره وأكده عدد من املؤرخني

بأنه وصحبه واهــل بيته مع احلر وجيشه قد
تيارسوا من ذي حسم( ،)7ويزيد من ذلك هو عدم

ذكر أسامء املنازل األخرى ،الواقعة عىل الطريق بعد
ذي حسم من قبل املؤرخني ،الذين سجلوا مسري
سيد الشهداء نحو كربالء(.)8

أ .م .حسن محزة جواد

�شكل رقم ( )1المنازل التي مر بها االمام الح�سين من مكة الى كربالء عند عدد من الم�ؤرخين
الشيخ املفيد
ابن االثري
ابن اعثم
الطربي
املسعودي
اليعقويب
الصدوق
(ت413هـ)
(ت630هـ) ،ابن نام احليل
(ت310هـ)( ،ت314هـ)
(ت381هـ)( ،ت292هـ)( ،ت346هـ)،
االرشاد اخلوارزمي
الكامل يف (ت645هـ)،
تاريخ الرسل كتاب
مروج الذهب
تاريخ
امال
يف معرفة (ت568هـ)،
مثري
التاريخ،
الفتوح،
وامللوك،
ومعادن
الصدوق ،اليعقويب،
حجج اهلل
مقتل
ج ،3ص االحزان ،ص
ج،5
ج ،5ص
ص  -118ج ،2ص اجلوهر ،ج،3
عىل العباد ،احلسني،
.49-38
399
ص-69
-382
ص .57
.169
.120
ص -66ص .217
.41284
.409
84
التنعيم

مكة

مكة

التنعيم

مكة

التنعيم

الصفاح

ذات عرق

ذات عرق

اخلزيمية

ذات عرق ذات عرق

احلاجر من
بطن الرمة

الثعلبية

احلاجر من
بطن الرمة

مكة

مكة

التنعيم

الصفاح

العذيب

الصفاح

التنعيم

الرهيمة

وادي العقيق

الصفاح

احلاجز

الشقوق

الثعلبية

احلاجز

الثعلبية

اخلزيمية

زبالة

ذو حسم

زبالة

عذيب
اهلجانات

زبالة

الثعلبية

بطن العقبة

الثعلبية

بطن العقبة

كربالء

بطن العقبة

رشاف

رشاف

قرص بني
مقاتل

رشاف

زرود

قرص بني
مقاتل

ذو حسم

ذو حسم

الثعلبية

البيضة

عذيب
اهلجانات

زبالة

قرص بني
مقاتل

ذو حسم

نينوى

عذيب
اهلجانات

العقر

زرود

الثعلبية

عذيب
اهلجانات
قرص بني
مقاتل
نينوى

الشقوق

قرص بني
مقاتل

زرود

قرص بني
مقاتل
نينوى

الثعلبية

ذو حسم

عذيب
اهلجانات

(ذات عرق)

القطقطانة
كربالء

القادسية
كربالء

القطقطانة
كربالء

نينوى

كربالء

كربالء
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�شكل رقم ( )3منازل الطريق من الكوفة الى مكة عند (قدامة  -الهمداني  -المقد�سي  -ابن جبير)
قدامة(( )1ت)337

اهلمداين(( )2ت360/350هـ)

املسافة
من -اىل
بامليل
بغداد  - °33قرص بن هبرية
15
الكوفة -القادسية
 6قرص بن هبرية  - °32 1/القناطر
القادسية -العذيب
القناطر  - °32 1/6الكوفة
14
العذيب -املغيثة
الكوفة  - °32القادسية
32
املغيثة -القرعاء
القادسية  - °32املغيثة
24
القرعاء  -واقصة
املغيثة  - °31القرعاء
29
واقصة  -العقبة
القرعاء  - °31واقصة
24
العقبة  -القاع
واقصة  - °30 1/2العقبة
24
القاع  -زبالة
العقبة  - °30القاع
18
زبالة  -الشقوق
القاع  - °29 2/3زبالة
الشقوق  -قرب العبادي 29
زبالة  - °29 1/4الشقوق
قرب العبادي  -الثعلبية 29
الشقوق  - °29البطان
الثعلبية  -اخلزيمية 33
البطان  - °28اخلزيمية
اخلزيمية  -االجفر 24
اخلزيمية  - °27 2/3االجفر
36
االجفر  -فيد
االجفر  - °27 1/3فيد
33
فيد  -توز
فيد  - °27توز
16
توز  -سمرياء
توز - °26 3/4سمرياء
32
سمرياء  -احلاجر
سمرياء  - °26 1/2احلاجر
احلاجر  -معدن النقرة 27
النقرة  -مغيثة املاوان  27احلاجر  - °26 1/4معدن النقرة
معدن النقرة  - °26املاوان
مغيثة املاوان  -الربذة 24
املاوان  - °25 1/2الربذة
الربذة  -معدن بني سليم 19
الربذة  - °25السليلة
معدن بني سليم  -العمق 26
السليلة  - °24 1/2العمق
32
العمق  -أفاعية
العمق  - °24حرة بني سليم
34
أفاعية  -املسلح
 18حرة بني سليم  - °23 1/2االفيعية
املسلح  -الغمرة
االفيعية  - °23املسلح
الغمرة  -ذات عرق 26
املسلح  - °22 1/2الغمرة
الغمرة  - °22ذات العرق
ذات العرق  - °21 1/3البستان
البستان  - °21 1/4مكة
من  -اىل

املقديس(()3ت)387

ابن جبري
(ت614هـ)
()4

املسافة
املسافة
من  -اىل
بامليل
بامليل
 17وادي العروس
القادسية  -املغيثة
36
ال ُعسيلة
22
املغيثة  -القرعاء
24
النقرة
24
القرعاء  -واقصة
22
 29القارورة
واقصة  -العقبة
14
احلاجر
24
العقبة  -القاع
36
سمرية
24
القاع  -زبالة
25
 21اجلبل املخروق
زبالة  -الشقوق
22
 29وادي الكروش
الشقوق  -البطان
25
فيد
29
البطان  -الثعلبية
20
االجفر
22
الثعلبية  -اخلزيمية
18
زرود
24
اخلزيمية  -أجفر
19
الثعلبية
36
أجفر -فيد
22
 31بركة املرجوم
فيد  -توز
28
الشقوق
20
توز  -سمرياء
20
التتنانري
33
سمرياء  -حاجر
28
زبالة
 24حاجر -معدن النقرة 34
اهليثمن
 25معدن النقرة  -املغيثة 33
العقبة
24
املغيثة  -الربذة
23
واقصة
 28الربذة  -معدن بني سليم 24
لورة
 20معدن بني سليم -السليلة 26
القرعاء
21
السليلة  -العمق
26
 32منارة القرون
العمق  -االفيعية
23
العذيب
34
األفيعية  -املسلح
13
الرحبة
18
املسلح  -غمرة
22
القادسية
26
النجف
28،5
الكوفة
17
20
24
29
املنازل

()1قدامة اخلراج وصناعة الكتابة ،ج ،1ص  )2( .80 - 78اهلمداين ،صفة جزيرة العرب ،ص .301 - 299
( )3املقديس ،احسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،ص .251 ،108 -107
( )4ابن جبري ،رحلة ابن جبري ،ص .187 -181
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إن عــدم ذكــر البيضة كإحدى املنازل من قبل

اجلغرافيني أو البلدانيني واملؤرخني املهتمني بذكر
طريق كوفة مكة يوضح بأهنا مل تكن منزالً عىل

ذلك الطريق ،وعرف املنزل عىل انه موضع النزول
واالسرتاحة عىل طرق السفر الطويلة ،وكانت املسافة
التي تقطعها القافلة أو الفرد مشي ًا يف يوم واحد تسمى

منزالً .واملسافة التي يقطعها الراكب ويصل مرحلة
يستبدل فرسه حتتسب منزالً أيض ًا .وقد تكون هذه
املسافة ثالثة فراسخ أو مخسة فراسخ .وليس هنالك

يف احلقيقة مسافة حمددة بني املنزلني ،إال أن املسافة
التقريبية عىل العموم هي أربعة فراسخ( .)9كام َّ
أن
إنفراد الطربي عن غريه من املؤرخني بذكرها ،يمكن

� -1أين تقع البي�ضة؟
َّ
إن البيضة التي إنفرد بذكرها الطربي عن غريه

من املؤرخني الذين ذكروا مسري اإلمام احلسني

جاءت عند ياقوت احلموي يف معجم البلدان بأهنا

[موضع بني العذيب وواقصة ،يف أرض احلزن من
ديار بني يربوع بن حنظلة]( ،)14والعذيب وواقصة

مها من املنازل املشهورة واملواقع املعروفة عىل الطريق
الرابط بني الكوفة ومكة ،وجاء ذكرمها عند كثري

من البلدانيني واجلغرافيني  ،أما احلزن فهو ما
()15

أرض
غلظ من االرض ،وهذا معناه ان البيضة هي ٌ
صعبة ،ووصفت بأهنا غليظة ،اذ جاء معنى احلزن من
االرض يف املعاجم اللغوية بأنه غالظة االرض ،
()16

أن يعود اىل عدم شهرهتا مثل باقي املنازل الواقعة عىل
الطريق ،وهذا امر نراه مستبعد ًا ،ألهنا أساس ًا مل تكن

وقيل احلزن من األرض والــدواب ما فيه خشونة،

ويف كتاب معجم البلدان جاءت مواضع كثرية

أعاله الذي ذكره ياقوت احلموي فأنه يرجعها اىل
بني يربوع بن حنظلة ،ويف موضع آخر قال( :البِيضة

مدن بالد فــارس ،ومحلت يف مرص أربع قرى هذا
االســم نفسه ايض ًا ،كام وردت يف كثري من اشعار

باحلزن لبني يربوع)( ،)18ومل خيتلف عن ما جاء سابق ًا

منزالً ،بل هي ارض بجانبه يصعب السري فيها.

حتمل هذا االسم او قريبة منه ،منها البيضاء ،احدى

الــعــرب ،وهــنــاك تسميات أخــرى مثل بيضان،
البيضتان وبيضة ،اختلفت مواضع هذه األسامء،

فبعضها يف احلجاز وآخر يف اليمن ومنها ما هو بني

الشام ومكة ،وآخر يف البحرين( ،)10ان كثرة هذه
االســاء جعل بعض املؤرخني املعارصين يلتبس

عليه االمــر( ،)11فيجعل من ضمن ارضها جبالن

مها (أديمة)( )12و(الشقذان) ،يف حني اهنام يقعان يف
احلجاز ،وهنالك أيض ًا من يفرق بني ال َبيضة املفتوحة
الباء والبِيضة املكسورة الباء ،فتكون كل واحدة منها
يف مكان خمتلف عن االخر(.)13
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واحلزن واحلزم الغليظ من االرض( .)17ومن النص
ْ

بكرس الباء بأهنا ماء بني الواقصة اىل العذيب ،متصلة
سوى ذكره بأهنا ماء ،وليست موضع ًا ،كام ان االمام
احلسني القى فيها خطب ًة طويلة ،والعادة ان

اخلطب كانت تكون بعد الصالة ،إالّ إن الطربي مل

يذكر املدة التي قضاها االمام فيها ،وال عن اقامة

صالة ايضا ،او التزود باملاء منها ،مثلام جاء ذكره يف

عدد من املنازل التي مروا هبــا( ،)19فهذا جيعل من

الصعوبة اجلزم بأهنا كانت حتتوي عىل املاء يف ذلك

الوقت.

ومــن ذلــك يمكن أن نقول ان روايــة الطربي

التي مل يذكر فيها مدة ملكوث اإلمام وركبه يف

أ .م .حسن محزة جواد

البيضة ،والتزود باملاء منها مثل ما ذكر عند احلديث

املعجمة هي موضع باحلزن من بــاد بني يربوع

طويلة عريضة ،وليست بمنزل أو حمطة عىل الطريق

فكالمها يقع ضمن حــزن بني يربوع الــذي يعود

عن املنازل التي مروا هبا يف الطريق بأهنا كانت أرض ًا
تقطع بيوم أو يومني.

كام جاء ذكرها يف تعريف البسيطة ،التي قيل

بأهنا [موضع بني الكوفة وحزن بني يربوع ،وقيل
ارض بني العذيب والقاع ،وهناك البيضة وهي من

العذيب]( ،)20ومن هذا نستدل عىل ان البيضة تقع
ضمن حدود العذيب أو تابعة اىل ارض العذيب ،ويف

تعريف واقصة عند ياقوت جاء ذكرها ايض ًا ،فيقول:
[واملصعد اىل مكة ينهض يف أول احلزن من العذيب

يف أرض يقال هلا البيضة حتى يبلغ مرحلة العقبة يف
ارض يقال هلا البسيطة]( ،)21ويتبني من النص أعاله

أن البيضة تقع ضمن حدود العذيب واهنا تكون يف
اول احلزن (االرض الغليظة) يف الطريق املتجه من

ايض ًا( ،)24ويبدو هنا ان البيضة هي نفسها ذو البيض،

ـف غليظ مسرية ثــاث(،)25
البكري ليصفه بانه ُقـ ٌ

وال ُقف هو احلجارة التي غاص بعضها ببعض،
وال ختالطها السهولة ،كذلك هي ما إرتفع من
االرض .
()26

وقيل ان احلزون يف بالد العرب ثالثة ،حزن جعدة

وحزن بني يربوع ،وبينهام حزن الغارضة ،وكذلك

قيل اهنا يف جزيرة العرب ثالثة أيض ًا هي حزن بني

يربوع ،حزن غارضة من بني أسد وحزن كلب من

قضاعة ،وآخر يرى ان حزن ُزبالة ،يبدأ من األخرية
صعود ًا اىل بالد نجد ،وحزن بني يربوع ،وهنا نجد

ان اآلراء الثالثة اتفقت عىل حزن بني يربوع ،الذي
تقع ضمنه البيضة واختلفوا يف احلزون األخرى(.)27

الكوفة اىل مكة ،وجماورة اىل االرض الواقعة ضمن

ومن جممل ما وصف به حزن بني يربوع عند

التسميات التي أطلقت عىل هذه األرايض ما هي إالّ

بن زيد مناة بن متيم بأنه يقع قرب فيد( )28من جهة

عىل الطريق مثل العذيب والعقبة وغريها ،لسهولة

انه ما رشع من طريق احلاج املصعد ،وهو واضح

بأسامئها ،ويف كتاب مراصد االطــاع عىل اسامء

حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم قبيلة جرير،
وهو قرب فيد ،وهو من جهة الكوفة ،وهو من َأ َج ِّل

متصلة باحلزن لبني يربوع)(.)22

الص ّمن وتق ّيظ الرشف فقد
من تر ّبع احلزن وتشتّى ّ

حدود العقبة واملعروفة بالبسيطة ،ويبدو ان هذه

ياقوت احلموي العائد اىل يربوع بن حنظلة بن مالك

صفات وصفت هبا ،وأهنا ُضمت اىل منازل معروفة

الكوفة ،وهو كذلك من افضل مرابع العرب ،وقيل

الداللة عليها ،أو ان تلك املنازل تقع يف وديان عرفت

للسائرين االّ انه يصعب السري فيه( ،هو يربوع بن

االمكنة والبقاع ذكرت البيضة بأهنا (موضع فوق

زبالة)( ،وهي بالكرس ما بني واقصة اىل العذيب،

مرابع العرب ،فيه قيعان ،وكانت العرب تقول:

اختصت البِيضة بكرس الباء عند ياقوت احلموي

أخصب ،وقيل :حزن بني يربوع ما رشع من طريق

بأهنا تعود اىل ديــار بني يــربــوع( ،)23وذكــر البكري
(ت487هـ) ان (ذو البِيض) بكرس أوله ،وبالضاد

احلاج املص ّعد ،وهو يبدو للناظرين ،وال يطأ الطريق
ّ

من يشء)( .)29ويوصف كذلك بأنه من اطيب مراعي
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البادية (وقال :احلزن بالد يربوع ،وهي أطيب البادية

هو (احلسب) ،كام ذكر ان حرف امليم يف كثري من

(واحلزن مائل من طريق الكوفة إىل مكة وهو لبني

بدال من (حسم)( ،)32ويرجح أيضا ان تكون بركة

مــرعــى) ،وهــو مائل عن طريق الكوفة  -مكة،
يربوع) وكذلك قيل بأنه ُقف غليظ والسري فيه يكون

ثالث ليال يف مثلها ،وبسبب بعده عن املياه جعل

رعي الشياه واحلمري فيه أمــر ًا مستحيالً ،وبذلك

االحيان يستبدل بحرف الباء ،فصارت (حسب)

الطلحات( )33هي ذلــك املــاء الــذي ذكــره ياقوت

احلموي يف معجم البلدان( ،)34والسالف ذكره من
قبل ،وهو املاء الواقع بني واقصة اىل العذيب(.)35

خلت أرضه من فضالهتا ،وهذا ما تفضله اإلبل يف

جاء ذكر البيضة يف معجم البلدان بأهنا جتاور

مسرية ثالث ليال يف مثلها ،وخياشيمه أطرافه ،وإنام

موزل اىل ان البسيطة هي سهل يقع اىل الشامل من

وال احلمري وال به دمن وال أرواث احلمري فهي أغذى

وقد اجتازه اثناء ترحاله وصوالً اىل النجف االرشف،

وهذا يعني ان حزن بني يربوع خيلو من املياه ،وانه

بني غامق( ،)38أما الطريق من الشبكة اىل النجف

عىل جانب الطريق من الكوفة اىل مكة ،وال يسري

ذلك املــاء بني واقصة والعذيب تقع ضمن سهل

قف غليظ
املرعى( ،احلزن حزن بني يربوع ،وهو ّ

البسيطة ،واالخــرة تقع ضمن العقبة( ،)36واشار

جعلته أمرأ البالد لبعده من املياه فليس ترعاه الشاة

العقبة( ،)37وهو هنا يتفق مع ياقوت احلموي بذلك،

وأمرأ) (.)30

ويصفه بانه سهل مستوي ومكسو بصيوان ذي لون

ارض يصعب السري فيها للمسافر ،ويمكن رؤيتهام
ٌ

شخص مسافر إال وحيمل معه املاء الذي يكفيه
فيه
ٌ
لقطع الطريق اخلشن هذا ،وهنا يتفق هذا احلديث

عن عدم توفر املاء يف حزن بني يربوع مع عدم ذكر
الطربي ألي نص يشري اىل أن احلسني وأهل بيته

وأصحابه قد تزودوا باملاء اثناء مرورهم بالبيضة،

فيقول ان بركة الطلحات التي قال عنها سابق ًا بأهنا
البيضة ،الذي قىض فيه بعض الوقت من الليل ،كام

يقول انه مل جيد فيه اي نباتات سنوية ،والنباتات
املوسمية قد تم حصادها ،مما جعل مجاهلم تعاين من

اجلوع(.)39

مما سبق واستناد ًا اىل ما جاء بني ايدينا من مصادر

التي هي إستناد ًا اىل ما جاء عند ياقوت احلموي جزء

فان البيضة هي ارض واقعة ضمن حدود العذيب،

وملوزل الذي جاب تلك الصحاري ما بني عامي

منطقة تابعة للعذيب ،واطلقت عليها هذه التسمية

سهل البيضة ،الذي يمتد اىل الشامل من واقصة(،)31

ارجاعها اىل بني يربوع ،كام اهنا موضع وليست

من حزن بني يربوع.

رأي يف موقع البيضة ،فريى اهنا
(1909 -1908م) ٌ
املجاور لوادي ذي حسم من ناحيته الغربية ،واالخري

هو املكان الــذي إتفق فيه احلسني واحلــر عىل

التيارس ،واسمه اليوم ويف وقت مــرور مــوزل فيه
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وان البلدانيني واجلغرافيني املسلمني وضعوها ضمن

لصفة ما فيها ،ومتيزت بغالظتها وخشونتها وتم
بمنزل مثل باقي املنازل املذكورة عىل طريق كوفة
مكة ،وتقع بني منزل العذيب وواقصة ،وهذا يعني

ان احلسني وركبه واحلر واصحابه مل يعودوا

أ .م .حسن محزة جواد

يسريون عىل جــادة الطريق ،وانــا هم متيارسون

احلــدود ،واستأثروا بالفيء ،وأحـ ُّلــوا حــرام اهلل،

احلسني عن طريق الكوفة استناد ًا اىل ذلك

ورسلكم ببيعتكم؛ وأنكم ال تسلموين وال ختذلوين،

عنها ،وهذا يتوافق مع ما ذكره املؤرخون بتيارس
االتفاق الذي تم عقده مع احلر واصحابه.

 -2البي�ضة والركب الح�سيني
ذكرنا سابق ًا ان االمام احلسني وصحبه وأهل

بيته واحلر وجيشه مروا هبا ،بعد ان تركوا ذي حسم
وبدأوا بالتيارس عن طريق الكوفة مكة ،اي طريق

العذيب والقادسية ،وهو الطريق الرئيس واملتوفر

فيه ما حيتاجه املسافر من ماء وطعام ،وكل ما متوفر
بني أيدينا من مصادر تشري اىل مرور احلسني يف

هذه البقعة من األرض (البيضة) هو مصدر تارخيي
واحد فقط ،وهو ما جاء عند الطربي( ،)40مستند ًا

وحرموا حالله ،وأنا أحق من غريي ،قد أتتني كتبكم
َّ
فإن اقمتم عىل بيعتكم تصيبوا رشدكم ،وأنا احلسني
ابن عيل ،ابن فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه

وسلم ،نفيس مع نفسكم ،وأهيل مع أهلكم ،فلكم َّيف
أسوة ،وإن مل تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتي،
فلعمري ما هي لكم بنكر ،لقد فعلتموها بأيب وأخي
وابن عمي مسلم بن عقيل ،واملغرور من اغرت بكم،

فحظكم أخطأتم ،ونصيبكم ضيعتم ،ومن نكث فإنام
.

ينكث عىل نفسه ،وسيغني اهلل عنكم ،والسالم)

()42

يتضح من اخلطبة اعاله عدد من األمــور وهي

كاأليت:

َّ 1.1
إن احلسني يذكر اجلالسني والسامعني او

عىل ما جاء عند ايب خمنف ،الذي ينقل عن عقبة بن

القارئني خلطبته هذه عىل مر العصور برضورة

وأصحاب احلر بالبيضة) ،وهنالك من املؤرخني من

2.2ان سيد الشهداء يفضح آل أيب سفيان وسياستهم

بعد ان تركوا ذي حسم ،اال انه مل حيدد للقارئ املنطقة

 3.3يوضح للجميع انه قدم اىل الكوفة بطلب
من أهلها ،ال من تلقاء نفسه ،وواضع ًا بني ايدي

(أهيا الناس ،إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

4.4يوصل رسالة اىل أهل الكوفة واىل قارئي

ناكث ًا لعهد اهلل ،خمالف ًا لسنة رسول اهلل صىل اهلل عليه

وهو أحق باألمر من يزيد بن معاوية لعنهم اهلل.

أيب العيزار فقال( :إن احلسني خطب بأصحابه
ذكر اخلطبة نفسها التي القاها سيد الشهداء فيها،
او املوضع او املنزل الذي القيت فيه تلك اخلطبة(،)41

وكان نصها ما يأيت:

قــال :من رأى سلطان ًا جائر ًا مستح ً
ال حلرم اهلل،
وسلم ،يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان ،فلم يغري

ما عليه بفعل وال قول ،كان حق ًا عىل اهلل أن يدخله
مدخله .أال وإن هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان،

وتركوا طاعة الرمحن ،وأظهروا الفساد ،وعطلوا

العمل باملعروف والنهي عن املنكر.

السائدة بالظلم وأكل حقوق املسلمني.

احلارضين كتب أهلها.

األسطر انه ابن رسول اهلل وعيل وفاطمة،

5.5ويتبني كذلك من هذه اخلطبة ان احلسني
كان عىل علم بموقف أهل الكوفة الغادر ،وبام
كان سائد ًا فيها من توجهات وضعف وخذالن،
ويذكر الناس بام حصل مع أبيه عيل واخيه احلسن
ّ
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ومسلم بن عقيل.

وهنالك من يرى أن هذه اخلطبة هي من بني أشهر

واقوى اخلطب امللقاة من قبل االمام احلسني

احلق ونرصة العرتة الطاهرة ،وهذا ما سوف نذكره

فيام بعد( .)45ومل يأت ذكر عذيب اهلجانات لدى
البلدانيني واجلغرافيني وحتى املؤرخني عىل اهنا منزل
او موضع واقع عىل طريق احلج من الكوفة اىل مكة،

عىل طول املنازل واملواضع التي مر هبا بني مكة
وكربالء( ،)34وكيف ال تكون كذلك بعد ان التقى

وانام جاء ذكر العذيب فقط ،واألخري ليس عذيب

الرياحي ،البالغ عددهم الف فارس يف ذي حسم،

متوفر بني ايدينا من معلومات تارخيية وجغرافية

بجيش عبيد اهلل بن زياد (لعنه اهلل) بقيادة احلر بن يزيد
واتضاح مواقف بني أمية العدائية ،التي صارت اكثر

عالنية بعد مقتل مسلم بن عقيل ورسل األمام
احلسني األخرين ،فض ً
ال عن موقف أهل الكوفة

الواضح والرصيح بخذالن االمام والتخيل عن

بيعتهم له ،وكذلك موقفهم السيئ مع مسلم بن
عقيل ،فبعد كل هذا اتضح للحسني ومن معه

خطورة املوقف املقبلني عليه.

اهلجانات ،فكالمها موضعان خمتلفان( ،)46وكل ما
ال تتعدى ذكر ان هذا املوضع كان مرعى هلجائن
النعامن بن املنذر(.)47

وجــاء ذكرها يف املــصــادر التارخيية اثناء فتح

العراق ،اذ نزل سعد بن ايب وقاص باملسلمني يف
عذيب اهلجانات ،بعد تركه آلبار رشاف( ،)48ومنها
انطلقوا اىل العذيب« ،قدمنا سعد من رشاف ،فنزلنا

بعذيب اهلجانات ثم ارحتل ،فلام نزل علينا بعذيب

وملؤلف كتاب مسري االمــام احلسني اىل

اهلجانات وذلــك يف وجه الصبح خرج زهــرة ْبن

أشد ما صدر عنه يف مجيع منازل الطريق ،وأقوى

من مساحلهم»( .)49وكان مرور الركب احلسيني فيها

كربالء رأي فيها ايض ًا ،فيقول (ان خطبته هذه من
حديث له يواجه به اولئك الذين التزموا جانب

االمويني من ناحية ،وأهل الكوفة الذين كتبوا له ثم

نقضوا عهودهم التي قطعوها من ناحية ثانية)(.)44

ثانياً :عذيب الهجانات
تكاد أغلب املصادر التي ذكــرت مسري االمام

احلسني وأهــل بيته من مكة اىل كربالء من

املتوفرة بني ايدينا تتفق عىل ذكــر مــرور الركب

احلسيني يف هذا املوضع ،ولقاء احلسني بعدد
ِ
بركبه ،من أجل اعالء كلمة
من انصاره وامللتحقني
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احلوية يف املقدمات ،فلام رفع لنا العذيب  -وكان

مع جيش احلر بعد ان تيارسوا عن طريق كوفة مكة،
وعند الطربي مروا به بعد ان جتاوزوا البيضة( ،)50أما

يف املصادر األخرى فيذكر عذيب اهلجانات بعد ذي

حسم مبارشة وقبل قرص بني مقاتل(.)51

1 .1العذيب وعذيب الهجانات
مل يفرق كثري من املؤرخني بني االثنني ،فعدد غري

قليل من الباحثني واملهتمني بدراسة مسري االمام
احلسني من مكة اىل كربالء ،او من املعنيني

يف البحث عن القضية احلسينية ومأساة كربالء
عند ذكرهم لعذيب اهلجانات فأهنم يضعونه حمل

أ .م .حسن محزة جواد

العذيب ،واألخــر هو منزل عىل طريق احلاج من

وحماولته عزل احلسني عن انصاره ،وابعادهم

قد تيارسوا عن الطريق قبل الوصول اىل العذيب(.)35

واخلوف الذي اثاروه يف نفوس اعدائهم والتحاق

الكوفة اىل مكة( ،)25يف حني ان سيد الشهداء وركبه
والعذيب عند ياقوت احلموي (تصغري العذب،

وهو املاء الطيب ،وهو ماء بني القادسية واملغيثة(،)54

بينه وبني القادسية أربعة أميال( ،)55وإىل املغيثة اثنان

وثالثون ميال وقيل هو واد لبني متيم ،وهو من منازل
حاج الكوفة ،وقيل هو حد السواد ،وقال أبو عبد

اهلل السكوين العذيب خيرج من قادسية الكوفة إليه،

وكانت مسلحة للفرس بينها وبني القادسية حائطان
متصالن بينهام نخل وهي ستة أميال فإذا خرجت

منه دخلت البادية ثم املغيثة)( ،)56وهنالك الكثري
من يذكره ضمن منازل الطريق بني الكوفة ومكة،
وأخــرون يضعون املغيثة بدالً عنه( .)57ويتفق ابن

رسته (ت290هـــ) مع ابن خرداذبه (ت300هـــ)
مع قدامة (ت337هـــ) عىل ان املسافة بني الكوفة

والقادسية هي ( )15ميالً ،وبني األخرية والعذيب

( )6امــيــال( ،)58فيكون املجموع ( )21مي ً
ال بني
العذيب والكوفة ،وهنا يمكننا الرد عىل الذين جعلوا

عذيب اهلجانات حمل العذيب ،فليس من املعقول ان

جيعل عبيد اهلل بن زياد (لعنه اهلل) احلسني وركبة
يقرتبون من الكوفة هبذه املسافة القريبة لعدة أسباب،

كام ذكر ان املنطقة التي تيارس منها سيد الشهداء
مع احلــر وجيشه كانت تبعد عن العذيب()38
ال( ،)59واألخري يبعد عن الكوفة ( )21مي ً
مي ً
ال وبذا

قــدر اإلمكان عن جــادة الطريق ،بسبب الرعب
الناس بركبهم.

واثناء فتح العراق أمر عمر بن اخلطاب سعد بن

ايب وقاص ان ينزل بالناس بني عذيب اهلجانات
وعذيب القوداس بعد ان يرحتل من رشاف( ،وكتب

إليه أيضا باليوم الذي يرحتل فيه من رشاف فإذا كان

يوم كذا وكــذا فارحتل بالناس حتى تنزل فيام بني

عذيب اهلجانات وعذيب القوادس ورشق بالناس
وغرب هبم)( ،)60وذكر ذلك ياقوت احلموي ايض ًا،
ويضيف فيقول ان هذا ٌ
دليل عىل وجود عذيبني ،مها

عذيب القوادس وعذيب اهلجانات( ،)61كام يرسد
الطربي يف تاريخ الرسل وامللوك واستناد ًا اىل ما مر

بنا سابق ًا توجه املسلمني بقيادة سعد بن ايب وقاص

من رشاف نازلني بعدها عذيب اهلجانات ،ثم
انطلقوا من االخرية اىل العذيب ،التي وصفت بأهنا

من مسالح الفرس ،وحتتوي عىل بروج للمراقبة،
وغنم فيها املسلمون مــن الــفــرس مــا غنموا من
الرماح ومستلزمات احلرب األخرى بعد ان مل جيدوا

فيها احــد ًا( .)62مما سبق يتبني لنا ان هنالك مكانني

منفصلني احدمها عذيب اهلجانات واآلخر عذيب
القوادس.

وجاءت تسمية القوادس عند ياقوت احلموي

عىل اهنا مجع للمناطق املحيطة بالقادسية القريبة من

يكون املجموع ( )59مي ً
ال من الكوفة اىل منطقة

يس والقادسية ،وهنالك
الكوفة( ،)63وهي قادسُ ،قدَ ْ

عن الكوفة ،وما جاء ذلك اال من باب حتوط حاكمها

كلمة ُقدَ ْيس اال تصغري لقادس( ،)64كام يف العذيب

التيارس ،وهي يف رأي الباحث مسافة طويلة وبعيدة

من يرى ان قادس وقديس مها موضع واحد ،وما
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سميت القادسية
يسمى ُقدَ ْيس ،وقيل ّ
قرص للفرس ّ
نسبة إليه( ،)65ويعرفه ياقوت احلموي بانه موضع

بناحية القادسية ،نزله سعد بن ايب وقــاص ابان
الفتوحات اإلسالمية عند توجهه لفتح العراق(،)66
وجاء يف تاريخ الرسل وامللوك ان شهداء للمسلمني

دفنوا بالقرب منه( ،)67واستناد ًا اىل ما ذكره الطربي
ٍ
بميل واحد( ،)68كام جاء ذكر
فانه يبعد عن القادسية
ال ُع َذيبُ ،قدَ ْيس والقادسية يف كثري من اشعار العرب

ال سيام اشعار الفتوحات اإلسالمية ،ومنها(:)69
أمل تـــــر أن اهلل أنـــــــزل نـــره

وســعــد بــبــاب الــقــادســيــة معصم
فــأبــنــا وقــــد آمــــت نـــســـاء كــثــرة
فــيــهــن أ ّيـــم
ونـــســـوة ســعــد لــيــس
ّ

وقال برش بن ربيعة يف ذلك اليوم:
أمل ّ خـــيـــال مــــن أم ــي ــم ــة مــوهــنــا

وقـــد جعلت أوىل الــنــجــوم تغور

ونــحــن بــصــحــراء ال ـ ُعـ َـذيــب ودونــنــا
ّ
املــــحــــل شــطــر
حــــجــــازيــــة ،إن
ّ
جـــل ماله
فــــزارت غــريــبــا نــازحــا
جـــــواد وم ــف ــت ــوق الــــغــــرار طــريــر
وحــ ّل ــت بــبــاب الــقــادســيــة ناقتي
عـــــي أم ــر
وســـعـــد بــــن وقــــــاص
ّ

ت ــذ ّك ــر ،هــــداك اهلل ،وقـــع سيوفنا

واملــــكــــر رضيــر
بـــبـــاب ُقــــدَ ْيــــس
ّ
عــش ـ ّيــة و ّد الــقــوم لــو أن بعضهم
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يــــعــــار جـــنـــاحـــي طــــائــــر فــيــطــر
إذا بـــــرزت مــنــهــم إلــيــنــا كتيبة
أتـــونـــا بـــأخـــرى كـــاجلـــبـــال متــور
فــضــاربــتــهــم حــتــى ت ــف ـ ّـرق مجعهم

وط ــاع ــن ــت ،إين بــالــ ّطــعــان مهري

وعــمــرو أبـــو ثـــور شــهــيــد وهــاشــم
وقـــيـــس ونـــعـــان الــفــتــى وجــريــر

ويبعد العذيب عن القادسية استناد ًا اىل ما مر
بنا سابق ًا ( )4اميال او ( )6اميال ،وهذا يعني ان

( ُع َذ ْيب القوادس) سمي بذلك نسب ًة اىل القادسية
او اىل قديس او قادس ،ليميز عن ُع َذ ْيب اهلجانات،
إال انه يبدو ان املؤرخني واجلغرافيني املسلمني اكتفوا
فيام بعد بذكر كلمة العذيب فقط دون ذكر عذيب
القوادس ،اما للسهولة او الرتفاع شهرة العذيب فيام
بعد ،بعد ان زادت أمهية هذا الطريق ،الرابط بني مكة
والكوفة بعد الفتوحات اإلسالمية ،وتأسيس الكوفة

وبغداد كعواصم للدولة العربية االسالمية ،وصار

يسمى فيام بعد بطريق احلج العراقي او درب زبيدة

يف العرص العبايس.

مما سبق يمكننا القول ان هناك ْعـ َـذ ْيـ َبــن مها

ُع َذ ْيب اهلجانات وآخر مشهور عىل طريق كوفة-
مكة وهو ال ُع َذ ْيب ( ُع َذ ْيب القوادس) ،وما دخول

(أل التعريف) عليه اال لتميزه عن عذيب آخر
وهو عذيب اهلجانات ،كام حذفت كلمة القوادس
واضيفت كلمة اهلجانات لتميز عذيب اهلجانات عن

املواقع التي محلت االسم نفسه ،وهي كثرية منها ما

هو موجود يف البرصة او يف مرص(.)70
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2 .2اين يقع عذيب الهجانات؟

الركب احلسيني.

مل حتدد املصادر اجلغرافية والتارخيية املتوفرة بني

ويوضح صالح امحــد العيل يف بحثه املوسوم

هو جمرد حتليل واستنتاج لعدد من النصوص التارخيية

هو واد ينسب رشق ّيه اىل الــقــوادس ،وغرب ّيه اىل

يد الباحث موقع ُع َذ ْيب اهلجانات ،وكل ما سنتناوله

التي تم ذكره فيها ،وآراء وختمني لعدد من الباحثني،
منهم موزل الذي ذكر ان ُع َذ ْيب اهلجانات هو عني
السيد ،وعذيب القوادس هو عني النجارية ،ويف حمل

آخر ذكر ان عني السيد هي ال ُع َذ ْيب قديام(.)71

ومرة أخرى يف فصول مرتمجة من كتاب (شامل

نجد) ملوزل ايض ًا ،نرشت يف جملة العرب ذكر فيها
األخري ان عني السيد هي العذيب( ،)72ومل يذكرها

باهنا عذيب اهلجانات ،فهل هنا وحد مــوزل بني
املوقعني (عذيب اهلجانات والعذيب) بجعل كليهام
يساوي عني السيد؟ وهذا االمر مستبعد لدينا ،لعدم

التفريق بني املوقعني.

ويرجح الدكتور حسن احلكيم ان تكون عني

السيد املشار اليها من قبل موزل ،باهنا (عني السيد

سعيد السيد سلامن) ،الواقعة غرب منطقة مظلوم يف

بحر النجف( ،)73يف حني ذكر عباس شمس الدين

ان السيد الــذي قصده مــوزل هو (السيد حممود
الرحباوي) ،والعذيب هو عذيب القوادس ،املعروف

فيام بعد بعني الرحبة ،نسبة اىل السيد الرحباوي،
العامل عىل اعادهتا من جديد بعد ان طمرت لسنوات

طويلة وكان ذلك سنة (1191هــــ1777/م)(.)74
واالختالف واضح هنا بني كثري من الباحثني ،وذلك

عائد اىل تغري األسامء ،واندثار اكثر العيون وتركها،

مما جعل من الصعب حتديد اكثر املواقع التي مر هبا

(منطقة احلرية) بان من املمكن القول بان العذيب
اهلجانات( ،)75وهنا ينطبق هذا الرأي مع ما ذكره
ياقوت احلموي بان العذيب هو ِ
واد ،عائد اىل بني

متيم( ،)76وهو بذلك قد قصد ان العذيب متكون من
طرفني او جزئني الغريب منه هو عذيب اهلجانات.

3 .3عذيب الهجانات في الم�صادر التاريخية
 .أ عذيب الهجانات وفتح العراق (14هـ)

َذكر عذيب اهلجانات يف رسائل اخلليفة عمر بن

اخلطاب اىل سعد بن ايب وقاص( ،)77اثناء مسري االخري

بجيوش املسلمني لفتح العراق ،وضمه اىل حارضة
الدولة اإلسالمي ،ومن ابرز تلك النصوص ما ذكره

الطربي يف تاريخ الرسل وامللوك وغريه من املؤرخني
او البلدانيني ،ومنها (كتب إليه أيضا باليوم الذي

يرحتل فيه من رشاف ،فإذا كان يوم كذا وكذا فارحتل

بالناس حتى تنزل فيام بني عذيب اهلجانات وعذيب
القوادس ورشق بالناس وغرب هبــم)( ،)78واضح

من النص ان اخلليفة يأمر سعد ان يعسكر باملسلمني
فيام بني عذيب اهلجانات وعذيب القوادس ،وهو

تفريق بارز بني املوقعني (عذيب اهلجانات وعذيب
القوادس) ،كام يطلب منه ان يستكشف او يرسل
املقاتلني اىل جهة الرشق والغرب ،كأنام يريد بذلك

تامني جانب املسلمني ،السيام اننا ذكرنا فيام سبق ان
هذه املناطق احتوت عىل مسالح للفرس الساسانيني،
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وتشري االحداث التالية اىل ان املسلمني اختذوا من

مساحلهم استبنا عىل بروجه ناسا)(.)81

املوقع نقطة لشن اهلجامت عىل مدن العراق قبل

يبدو واضح ًا من النصوص أعاله نزول املسلمني

املسلمني يف عذيب اهلجانات (فصبح سعدا بعذيب

األسئلة ،التي حتتاج اىل العديد من اإلجابات منها:

شديدة فقال سعد أقسم باهلل لقد كربتم تكبرية قوم

اجلنوب ،ام بصورة عرضية أي من الرشق اىل الغرب

معركة القادسية ( )14هـ ،كام ذكر تقسيم للغنائم بني

يف عذيب اهلجانات ثم العذيب ،كام يوجد الكثري من

اهلجانات بام أفاء اهلل عىل املسلمني فكربوا تكبرية

هل ان املوقعني يقعان باجتاه طويل ،أي من الشامل اىل

عرفت فيهم العز فقسم ذلك سعد عىل املسلمني

ام العكس؟

فاخلمس نفله وأعطى املجاهدين بقيته فوقع منهم

موقعا)(.)79

اذا كانا يقعان باجتاه طــويل عىل الطريق فمن

الطبيعي ان تكون املحطة التي تسبق العذيب هي

يشري النص االيت اىل نــزول جيش املسلمني يف

عذيب اهلجانات ،ولكن هذا مستبعد؛ ألن األخرية

عسكرية يبدو اهنا استطالعية مهمتها تامني الطريق

البلدانيني واجلغرافيني املسلمني مثل رشاف التي نزهلا

قائده األعىل يف عذيب اهلجانات ،ثم ارحتل منه بعد

وقعتا بصورة عرضية وهذا من اكثر اآلراء ترجيحا

زهرة سعد حتى عسكر بعذيب اهلجانات ،ثم خرج

وادي رشقيه القوادس وغربيه اهلجانات( ،)82فالبد

فنزل زهــرة القادسية بني العتيق واخلندق بحيال

وعسكرهتم يف عذيب اهلجانات قبل العذيب.

عذيب اهلجانات ،وكان قبل سعد بن ايب وقاص قوة

مل تذكر ضمن املحطات او املنازل املذكورة من قبل

واستكشافه بقيادة زهرة بن احلوية ،الذي عسكر قبل

سعد بجيشه قبل عذيب اهلجانات ،اما اذا كانتا قد

وصول سعد معسكر ًا مرة أخرى يف القادسية (فقدم

ويتفق مع ما جاء به صالح امحد العيل ،بأن العذيب

يف أثره حتى ينزل عىل زهرة بعذيب اهلجانات وقدمه

هنا من وجود دافع حقيقي يقف وراء تقدم املسلمني

القنطرة وقديس يومئذ أسفل منها بميل)(.)80

كــا يتضح مــن النص االيت دخــول املسلمني

ب  -عذيب الهجانات والركب الح�سيني

للعذيب الذي وصف بانه مسلحة للفرس بعد ان

ذكر الطربي ان االمام احلسني وصحبه مع

بناء حصني فيه وحيتوي عىل بــروج عالية ،وهذا

ان انتهوا من البيضة( ،)83كام يكاد يتفق عدد من

وعذيب اهلجانات (قال قدمنا سعد من رشاف فنزلنا

سبق ان الطربي هو الوحيد الذي انفرد بذكرها ،وهنا

اهلجانات وذلــك يف وجه الصبح خرج زهــرة بن

من الكوفة ،واحلاملني اخبارها واخر املستجدات

انتقلوا من عذيب اهلجانات ،ويستدل عىل وجود

احلر وصحبه كانوا قد مروا بعذيب اهلجانات بعد

النص دليل واضح عىل وجوب التفريق بني العذيب

املؤرخني عىل ذلك دون ذكر البيضة ،التي قلنا فيام

بعذيب اهلجانات ثم ارحتل فلام نزل علينا بعذيب

التقى سيد الشهداء بعدد من أنصاره القادمني

احلوية يف املقدمات فلام رفع لنا العذيب وكان من
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والتطورات فيها ،كام سمع فيها أيضا اخبار احد

رسله املدعو (قيس بن مسهر الــصــيــداوي)(،)84

أخرى ،حتى انتهوا اىل عذيب اهلجانات)(.)78
من رد االمام احلسني يتضح للقارئ مدى

الذي كان قد ارسله احلسني فيام سبق اىل اهل

ثباته عىل موقفه ،وعدم مباالته بام سيفعل اعداؤه

جاء عند البالذري والطربي( )86ان احلسني

العلم ان االمام كان مقدر ًا متام ًا حلقيقة املوقف،

الكوفة(.)85

واتباعه كانوا يسريون يف طريق واحــد مع احلر
واصحابه ،ولكن كل فريق صار يسري يف جانب،

به ،ما دام سائر ًا عىل طريق احلق حتى وان قتل ،مع
واملصري الذي سيؤول اليه هو واصحابه واهل بيته،
جتب وعناد السلطة احلاكمة.
ومدى ّ

وحدث ذلك بعد ان حاول األخري التعبري عن رأيه

وهناك اتفاق كبري بني عدد من املؤرخني حول

سيتعرض له سيد الشهداء واهــل بيته ،بعد

من األنصار بقافلة العشق احلسيني ،قادمني من

السلطة احلاكمة املتمثلة بيزيد وعامله عليها عبيد اهلل

وضعت من قبل الزمرة احلاكمة الضالة عىل الطريق،

(وأقبل احلر يسايره وهو يقول له :يا حسني اين

وأي
العشاق النجاة من مسالح احلصني بن نمري؟ ّ
طريق سلكوا؟ وما هو موقف احلر منهم؟

وما يدور يف داخله من حتليل للموقف وحقيقة ما

عــذيــب اهلــجــانــات ،عــى انــه شهد التحاق عدد

اطالعه املسبق واجليد عىل أحوال الكوفة ،ونوايا

الكوفة( ،)88عىل الرغم من املصائد والصعوبات التي

بن زياد (لعنهم اهلل) ،وهذا ما ملسناه يف النص االيت:

ٌ
سؤال مهم هو كيف استطاع هؤالء
ولكن هنا يتبادر

أذكرك اهلل يف نفسك ،فإين أشهد لئن قاتلت لتقتلن،

ولئن قوتلت لتهلكن ،فيام أرى؛ فقال احلسني :أفبا

لقد ذكــر عــدد مــن املــؤرخــن ان احلسني

ما ادري ما أقــول لك؟ ولكن أقــول كام قال أخو

اهلجانات ،وكــان معهم دليلهم الطرماح وفرس ًا

ملوت ختوفني ،وهل يعدو بكم اخلطب ان تقتلوين؟

التقى بأربعة اشخاص قادمني من الكوفة يف عذيب

األوس البن عمه ،وهو يريد نرصة رسول اهلل صل

(حتَّى انتهوا
لنافع بن هالل( )89يدعى الكامل(َ ،)90
إِ َل عذيب اهلجاناتَ ،وك َ
َان ِ َبا هجائن النُّ ْع َمن ترعى

اهلل عليه وسلم ،فقال له :اين تذهب؟ فانك مقتول؛
فقال:

سأميض ومــا باملوت عــار عىل الفتى
إذا مــا نـــوى حــق ـ ًا وجــاهــد مسلام
وآســـى الــرجــال الــصــاحلــن بنفسه
وفــــــارق مـــثـــبـــور ًا يــغــش ويــرغــا

قــال( :فلام سمع ذلك منه احلر بن يزيد تنحى

هنالك ،فإذا هم بأربعة نفر َقدْ أقبلوا من ا ْلكُو َفة
َع َل رواحلهم ،جينبون فرسا لنافع بن هالل يقال
َل ُه الكامل ،ومعهم دليلهم الطرماح بن عدي َع َل

فرسهَ ،و ُه َو يقول:

َيـــا نــاقــتــي ال تــذعــري مــن زجــري
وشــــمــــري ق ــب ــل طـــلـــوع الــفــجــر

عنه ،وكان يسري بأصحابه يف ناحية وحسني يف ناحية
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بــــخــــر ركـــــبـــــان وخـــــــر ســفــر
َحـــــتَّـــــى حتـــــي بـــكـــريـــم الــنــجــر
املــــاجــــد احلـــــر رحـــيـــب ال ــص ــدر

ِ
أتــــــــى بِ
لل خلــــــر أمــــر
ــــــــــه ا َّ

ثـــمـــت أبــــقــــاه بــــقــــاء الـــدهـــر

ال َس ْي أنشدوه َه ِذ ِه األبيات،
َق َال :فلام انتهوا إِ َل ْ ُ

َف َق َال :أما َواللَِّ إين ألرجو أن يكون خريا َما أراد اللَّ

بنا ،قتلنا أم ظفرنا (.)91

مــن الــنــص أعـــاه يمكن الــقــول ان األربــعــة

القاصدين االلتحاق باحلسني كانوا سائرين

عىل غري اجلادة ،وبذلك هم بحاجة اىل دليل يصلهم

بسيد الشهداء ،وهذا ما ذكره النص بان دليلهم كان
الطرماح بن عدي ،فهم سلكوا طريق ًا غري طريق
احلــج الــرابــط بني الكوفة ومكة ،بعد ان تم نرش
املسالح يف أوله من الكوفة ،لقطع الطريق عىل انصار

احلسني من االلتحاق بركبه املبارك ،فلو قلنا اهنم

كانوا سائرين عىل هذا الطريق ملا استطاعوا الوصول

أوالً ،وال هم بحاجة اىل دليل يرشدهم ثاني ًا.

ينفرد البالذري من بني املصادر املتوفرة بني أيدينا

بذكر أسامء هؤالء األربعة ،امللتحقني باحلسني يف

عذيب اهلجانات ،والطريق الذي سلكوه للوصول
اىل مبتغاهم ،وهذا نصه (وإذا هم بأربعة نفر مقبلني

من ا ْلكُو َفة َع َل رواحلهم جينبون فرس ًا لنافع ْبن هالل
يقال له الكاملَ ،وك َ
َان األربعة النفر :نافع ْبن هالل
املرادي وعمرو بن خالد الصيداوي وسعد مواله،
وجممع ْبن َع ْب ِد اللَِّ العائذي من مذحج) ،اما الطريق
60

فقد ذكر ان دليلهم الطرماح انطلق هبم من الكوفة

عىل الغريني  ،واجلوف ثم البيضة وأخري ًا عذيب
ـان الطرماح بن عدي دليل هؤ ِ
(و َكـ َ
الء
َ ُ
ْ
اهلجاناتَ ،
النفر فأخذ هبم َع َل الغريني ثم ظعن هبم ِف اجلوف،
()92

وخرج هبم َع َل البيضة إىل عذيب اهلجانات)(.)93

ان مجيع املناطق التي ذكرها البالذري والتي مر هبا

الطرماح واألشخاص األربعة هي ليست من منازل

طريق احلج ،والدليل عىل ذلك اهنم جلبوا الطرماح
معهم لريشدهم اىل طريق يكون بعيد ًا عن طريق احلج
املكتظ باملسالح ،لالمساك بكل من يريد االلتحاق

بالركب احلسيني ،كام يؤكد القول عىل ان عذيب
اهلجانات هي ليست العذيب الواقعة عىل طريق
احلج ،ولكن هل هذه املناطق التي ذكرها البالذري

تقع عىل خط واحد؟ أي واحدة بعد األخرى نحو
مكة املكرمة ،فاذا كانت كذلك فهذا يعني ان البيضة

تقع قبل عذيب اهلجانات للقادم من جهة الكوفة ،اذا
عدت اهنا منزل وليست أرض ًا ،بينام ذكرها الطربي

باهنا واقعة قبل عذيب اهلجانات للقادم من مكة نحو

الكوفة  ،ولكن من املمكن ان يكون الطرماح قد
()94

عاد من البيضة اىل عذيب اهلجانات ،يف حال مل يكن
األخري باألساس جزء منها ،أي غري طريقه راجع ًا،

وهذا يعني ان املناطق السالفة الذكر مل تكن تقع عىل
خط واحــد ،او ان تكون عذيب اهلجانات واقعة

ضمن ارض واسعة تسمى البيضة او بالقرب منها،
اال اننا نرى ان البيضة ليست منزالً ،بل ارض واسعة

يصعب السري فيها ،فتكون بذلك اكثر أمن ًا للمتوارين

عن السلطة.

انضم األربعة القادمون من الكوفة اىل الركب

أ .م .حسن محزة جواد

احلسيني يف عذيب اهلجانات ،وحاول احلر أن حيول

رســول احلسني فكان الشهادة واملــوت بعز

موقف ًا صلب ًا ،ووصفهم بمنزلة أصحابه واعوانه

من هو قال قيس بن مسهر الصيداوي ،فقالوا :نعم

دون ذلك االّ أن موقف أيب عبداهلل احلسني كان
القادمني معه من املدينة او مكة ،وملا رأى احلر ذلك
امتنع عن املطالبة هبم بذريعة جميئهم من الكوفة

(وأقبل إليهم احلر بن يزيد فقال :إن هؤالء النفر
الذين من أهل الكوفة ليسوا ممن أقبل معك وأنا

حابسهم أو رادهم ،فقال له احلسني :ألمنعنهم مما
أمنع منه نفيس ،إنام هؤالء أنصاري وأعــواين ،وقد

كنت أعطيتني أال تعرض يل بيشء حتى يأتيك كتاب
من ابن زياد ،فقال :أجل لكن مل يأتوا معك ،قال:

هم أصحايب وهم بمنزلة من جاء معي فإن متمت عىل

ورشف( ،أخربوين فهل لكم برسويل إليكم ،قالوا:
أخذه احلصني بن متيم ،فبعث به إىل ابن زياد فأمره

ابن زياد أن يلعنك ويلعن أباك ،فصىل عليك وعىل

أبيك ،ولعن ابــن زيــاد وأبــاه ،ودعــا إىل نرصتك،
وأخربهم بقدومك فأمر به ابن زياد ،فألقي من طامر

القرص فرتقرقت عينا احلسني ،ومل يملك دمعه

ثم قال :منهم من قىض نحبه ومنهم من ينتظر وما
بدلوا تبديالً ،اللهم اجعل لنا وهلم اجلنة نزالً وامجع
بيننا وبينهم يف مستقر من رمحتك ورغائب مذخور

ثوابك)(.)97

ما كان بيني وبينك وإال ناجزتك ،قال :فكف عنهم

كــان للطرماح دور وموقف مــرف مع سيد

ومن األحداث املهمة يف عذيب اهلجانات سؤال

ذكر املؤرخون انه طلب منه القدوم معه اىل

أحوال الكوفة ،وموقف أهلها منه ومن أنصاره الذين

أصحاب احلر القليلني يف عددهم نسبة اىل ما تركه

احلر)(.)95

املــوىل أيب عبداهلل احلسني هــؤالء األربعة عن
ارسلهم من قبل (ثم قال هلم احلسني :أخربوين خرب

الناس وراءكــم ،فقال له جممع بن عبداهلل العائذي

وهو أحد النفر األربعة الذين قدموه :أما أرشاف
الناس فقد أعظمت رشوهتم ،وملئت غرائرهم،
يستامل ودهم ويستخلص به نصيحتهم ،فهم ألب
واحد عليك ،وأما سائر الناس بعد فإن أفئدهتم

هتوي إليك وسيوفهم غدا مشهورة عليك)(،)96

من النص أعاله تتضح الصورة عن ما كان حيصل

يف الكوفة من بذل األموال من قبل السلطة احلاكمة
فيها عىل سادات القوم الستاملتهم ،كذلك موقف

عامة الناس املتذبذب والضعيف ،اما عن مصري

الشهداء ايب االحرار يف عذيب اهلجانات ،اذ

موطنه يف جبل أجأ احلصني ،كام أشار عليه بقتال

وراءه من حشود اهل الكوفة يف ظهرها ملالقاته( ،عن
الطرماح بن عدي أنه دنا من احلسني فقال له :واهلل إين
ألنظر فام أرى معك أحد ًا ،ولو مل يقاتلك إال هؤالء
الذين أراهم مالزميك لكان كفي هبم ،وقد رأيت

قبل خروجي من الكوفة إليك بيوم ،ظهر الكوفة
وفيه من الناس ما مل تر عيناي يف صعيد واحد مجع ًا
فسألت عنهم فقيل :اجتمعوا ليعرضوا ثم
أكثر منه،
ُ

يرسحون إىل احلسني ،فأنشدك اهلل إن قدرت عىل أال
تقدم عليهم شرب ًا إال فعلت ،فإن أردت أن تنزل بلد ًا
يمنعك اهلل به حتى ترى من رأيك ،ويستبني لك ما

أنت صانع فرس حتى أنزلك مناع جبلنا الذي يدعى
أجأ)(.)98
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عرض الطرماح أيضا عىل احلسني دعوة قومه

عــاد الطرماح لنرصة احلسني واهــل بيته

وكذلك وعده بانه زعيم لعرشين الف مقاتل من طي

وعياله ،ومر عىل عذيب اهلجانات من جديد ،وهناك

ممن هم يف جبيل أجأ وسلمى ،ليكونوا حتت امرته،
يقاتلون بني يديه(( ،)99ثم نبعث إىل الرجال ممن بأجأ

وسلمى من طيئ ،فو اهلل ال يأيت عليك عرش ُة ايام
حتى تأتيك طيئ رجاالً وركبان ًا ،ثم أقم فينا ما بدا

لك ،فإن هاجك هيج فأنا زعيم لك بعرشين ألف
طائي يرضبون بني يديك بأسيافهم)( ،)100اال ان سيد
الشهداء رفض عرض الطرماح وجزاه خري ًا عىل ما

ونــرة احلق عىل الباطل ،بعد ان ذهب اىل اهله

سمع خرب استشهاد ايب االحرار ،فعاد راجعا
بعد ان مل يكتب له اهلل سبحانه وتعاىل الشهادة بني
يدي ابن بنت رسول اهلل( وأقبلت يف طريق بني
ثعل حتى إذا دنوت من عذيب اهلجانات ،استقبلني

سامعة بن بدر ،فنعاه إ َّىل ،فرجعت)(.)104

من النصوص أعاله ،التي جاء فيها ذكر عذيب

قاله ،كام كان ر ّده عليه بان بينه وبني اهل الكوفة
عهد ًا ال يستطيع ان ينكره حتى يرى عاقبة األمور اىل

فرعي او ثانوي ،وهو ليس بالرئيس ،أي ان عذيب

كان بيننا وبني هؤالء القوم قول لسنا نقدر معه عىل

الرابط بني الكوفة ومكة ،استخدم لالبتعاد عن

يف عاقبة) (.)101

مثل الطرماح ومن معه من األربعة القادمني من

اهلجانات يمكننا القول ،ان األخري يقع عىل طريق

أين تصل( ،فقال له :جزاك اهلل وقومك خريا ،إنه قد

اهلجانات يقع عىل طريق حماذي او جانبي للطريق

االنرصاف ،وال ندري عالم تنرصف بنا وهبم األمور

الطريق الرئيس او من قبل اهلاربني عن اعني السلطة،

وقد ذكر فيام بعد أن الطرماح استأذن احلسني

الكوفة ،كذلك عاد به االخري أيضا عند عودته لنرصة

ان يوصل املرية والنفقة هلم ،تلك التي جاء هبا من

بد من وجوب توفر ما حيتاجه املسافر من ماء او طعام

يف االنرصاف اىل اهله ومن ثم العودة لنرصته ،بعد
الكوفة( ،قــال :حدثني الطرماح أبن عدي ،قال:
فودعته وقلت له :دفع اهلل عنك رش اجلن واإلنس،

إين قد امرتت ألهيل من الكوفة مرية ،ومعي نفقة هلم،

فآتيهم فأضع ذلك فيهم)( ،)102وذكر أيضا ان سيد
الشهداء طلب منه التعجيل يف ذلك ،فاحس

الطرماح انه كان بأمس احلاجة اىل األنصار ،ولكن

هل ادرك الطرماح الفتح( ،ثم أقبل إليك ان شاء
اهلل ،فان احلقك فو اهلل ألكونن من أنصارك ،قال:
فإن كنت فاع ً
ال فعجل رمحك اهلل ،قال :فعلمت أنه
مستوحش إىل الرجال حتى يسألني التعجيل)(.)103
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ايب عبد اهلل ،بعد ان مر عىل اهله ،ان املرور فيه ال
له او لدابته ،السيام قد ورد من قبل ان هجائن النعامن
بن املنذر كانت ترعى بعذيب اهلجانات ،وهذا دليل

عىل توفر املاء والعشب ،ولالسم بعض الدالالت
أيضا عىل صفة املوقع ،فكلمة عذيب يمكن ان تشري
اىل وجود ماء عذب يف املنطقة.

ثالثاً :تيا�سر الح�سين (عليه ال�سالم) عن
طريق العذيب والقاد�سية
من بعض النصوص التارخيية يمكن ان نرسم

صــورة واضحة نوع ًا ما عن الطريق الــذي سلكه

أ .م .حسن محزة جواد

سيد الشهداء ،واهــل بيته وصحبه االطهار

من سقي للحر واتباعه ،ثم صالة موحدة مجعت

ذي حسم واالتفاق بني الطرفني عىل التيارس ،وال

احلر ان يمنع احلسني من االنــراف ،واراد

ومعهم احلر بن يزيد الرياحي وجنده ،بعد اللقاء يف
بد من تسليط الضوء عىل اهداف السلطة من ابعاد

احلسني عن الطريق ،وهل سار الركب احلسيني

يف طريق جمهول ،وما هي األسباب التي دفعت أبا

الطرفني بإمامة ايب عبد اهلل ،)109(بعد ذلك حاول
االنطالق به اىل عبيد اهلل بن زياد (أريد واهلل أن أنطلق

بك إىل عبيد اهلل بن زياد ،قال له احلسني :إذن واهلل ال

أتبعك ،فقال له احلر :إذن واهلل ال أدعك)(.)110

عبد اهلل للقبول بالتيارس ،كل هذه األسئلة حتتاج

كثر الكالم بني اجلانبني ،ويف النهاية توصل

ذكر ان قدوم احلر ملالقاة احلسني كان من

الكوفة وال يعود هبام اىل املدينة (وملــا كثر الكالم

متيم التميمي( )105ان ينزل القادسية ويمسك الطريق

أفارقك حتى أقدمك الكوفة ،فإذا أبيت فخذ طريقا

اىل العديد من اإلجابات.

القادسية ،بعد ان امر عبيد اهلل بن زياد احلصني بن
ما بني القطقطانة( )106اىل خفان( ،)107وارسل األخري
احلر بألف فارس الستقبال احلسني( كان جميء

احلــر بن يزيد ومسريه إىل احلسني من القادسية،

وذلك أن عبيد اهلل بن زياد ملا بلغه اقبال احلسني بعث
احلصني بن متيم التميمي وكــان عىل رشطة فأمره

أن ينزل القادسية ،وأن يضع املسالح فينظم ما بني
القطقطانة إىل خفان ،وقدم احلر بن يزيد بني يديه يف

احلسني واحلــر اىل اختــاذ طريق ال يــؤدي اىل
بينهام قال له احلر :إين مل أؤمر بقتالك ،وإنام أمرت اال
ال تدخلك الكوفة ،وال تردك إىل املدينة ،تكون بيني
وبينك نصفا)

()111

ومن النص يمكننا القول ان

اهلدف األساس هو ابعاد احلسني واصحابه عن

الطريق الرئيس ،سواء املؤدي اىل الكوفة ام العائد اىل
احلجاز( ،)112بعد ان رفض سيد الشهداء املسري

حتت امرة احلر واتباعه ومن ثم بعد ذلك احلصني،
الذي كان ينتظر يف القادسية.

هذه األلف من القادسية ،فيستقبل حسين ًا)( ،)108يتضح

تكاد تتفق اغلب املــصــادر التارخيية عــى أن

القطقطانة حتى خفان متت السيطرة عليها من قبل

من هــذه املنطقة (ذو حسم) عن طريق العذيب

سيد الشهداء عن أنصاره واعوانه ،ومنعهم من

وبينه وبني العذيب ثامنية وثالثون ميال) ( ،)114ذكر

رسول من قبله اىل الكوفة ،من امثال قيس بن

الذي عرضه احلر خماطب ًا إياه (قال احلسني :فخذ

من النص ان الطريق من القادسية حتى الكوفة ومن

احلسني مع أصحابه وأهــل بيته قد تيارسوا

رشطة احلصني ،واهلدف واضح من ذلك وهو عزل

والقادسية(( ،)113فتيارس عن طريق العذيب والقادسية

االلتحاق بركبه املبارك ،كذلك اعتقال كل قادم او

الدينوري ان احلسني هو من اختار الطريق بعد

مسهر الصيداوي وغريه من الرسل.

هاهنا ،فاخذ متيارس ًا من طريق العذيب ،ومن ذلك

يف ذي حسم كان اللقاء بني احلر وفرسانه وبني

احلسني واهل بيته واصحابه ،وجرى ما جرى

املكان اىل العذيب ثامنية وثالثون ميال)(.)115
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مما سبق نرى اتفاق اكثر املؤرخني بان احلسني

مثال عىل ذلك هو انضامم احلر وآخرين اىل معسكر

وهو جزء من طريق الكوفة مكة( ،)116ما معناه ان

نعود لنقول كيف وصــل الركب احلسيني اىل

مكة) ولكنه ليس بالطريق الرئيس ،أي اهنم ساروا

عند تيارسه عن طريق العذيب والقادسية ،يف كل

طريق ًا ثانوي ًا اقل أمهية من الطريق الرئيس ،ويؤدي

تسريهم نحو النهاية املحتومة ،لتسطري الدروس

وصحبه قد تيارسوا عن طريق العذيب والقادسية،

احلسني.

الركب احلسيني ظل يسري عىل الطريق األخري (كوفة

كربالء؟ هل اجرب مرة أخرى ،مثلام حدث من قبل

بمحاذاته من دون االبتعاد عنه كثري ًا ،ربام يكون

االحوال فان إرادة اهلل سبحانه وتعاىل هي التي كانت

أيضا اىل الكوفة او اىل جهات أخرى ،ولو اهنم كانوا

العظيمة من التضحية واالباء لكل االحرار يف العامل.

قد تركوا هذا الطريق بصورة هنائية لذكر املؤرخون
اهنم تيارسوا عن طريق الكوفة مكة بدالً من ذكرهم

لطريق العذيب والقادسية ،أي اهنم ذكــروا جزء ًا
من الطريق أو أحد أجزائه وليس كله ،بعد ذلك.
واستنادا اىل ما تناولناه يف الصفحات السابقة فان
الــركــب احلسيني مــر بــارض البيضة ثــم عذيب

اهلجانات ،ويف كل منطقة حدثت مستجدات جديدة

جئنا عىل ذكرها سابق ًا.

ذكر الدينوري ان احلسني واحلر ساروا حتى

وصلوا اىل عذيب اهلجانات ،ونزلوا فيه مجيعهم،
(فساروا مجيع ًا حتى انتهوا اىل عذيب احلاممات

()118

فنزلوا مجيعا)

()119

بعد ذلــك ارحتلوا من عذيب

اهلجانات ،واخذ احلسني بالتيامن عن طريق
الكوفة حتى وصل اىل قرص بني مقاتل (ثم ارحتل
احلسني من موضعه ذلك متيامن ًا عن طريق الكوفة

حتى انتهى اىل قرص بنى مقاتل)

()120

 ،يوحي النص

ان احلسني كان يكره ان يبدأ القوم بالقتال،

ان الركب احلسيني وصل اىل قرص بني مقاتل ،بعد

واالصحاب قتال احلر وجنوده اال أنه رفض

ذكره ياقوت احلموي واقع بني عني التمر والشام،

الطريق ،ويقبل بام اقرتحه احلر عليه بأخذ طريق ال

وســام( ،)121واستنادا اىل ابن خرداذبه فان ما قبل

أي انه كان دائ ًام يميل اىل السلم ،فها هم اهل

يدل عىل أن احلسني وصحبه ،واحلر وجنوده

عليهم ،وجنى سيد الشهداء ثامر سياسته هذه

الشام ،دون اشــراط مرورهم بالقطقطانة ،وبعد

االخر ،الذين وهلت قلوهبم بحب حممد وأهل

ساروا عىل الطريق الرئيس ام طريق آخر اقل أمهية

ويف أكــثــر مــن مــرة عــرض عليه بعض املحبني

ان تيامن عن طريق الكوفة ،واألخري استناد ًا اىل ما

ذلــك( ،)117وهذا االمر هو الذي جعله يتيارس عن

وينقل عن السكوين فيقول بانه قرب القطقطانة

جيعله يذهب اىل الكوفة أو يرده اىل املدينة او احلجاز،

األخري واقعة عىل طريق الكوفة دمشق( ،)122إذن هذا

بيت النبوة عليهم السالم جاءوا رمحة للعاملني ال نقمة

بعد عذيب اهلجانات بدأوا بالسري عىل طريق الكوفة

بان انضم اليه عدد من األنصار من هم يف اجلانب

تيامنهم عنه وصلوا اىل قرص بني مقاتل ،ولكن هل

بيته االطهار ،ومتيزهم للحق عن الباطل ،وخري

اوصلهم اىل هناك؟
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لقد ورد عند البالذري يف أنساب األرشاف أن

ما ملسناه من النص ،اذا ساروا عىل طريق فرعي او

يسري نحو طريق الشام)( ،)123ويبدو ان ذلك حدث

اهلجانات أو بالقرب منها وصوالً اىل طريق الشام

احلسني اخذ طريق الشام( ،فانطلق احلسني

بعد ان اعرتض احلر طريق احلسني مرة أخرى

ثانوي ،ولكن هل هناك طرق موصلة بني عذيب
كوفة ،جاء ذكرها عند البلدانيني او املؤرخني.

فيام بعد عذيب اهلجانات ،اذ ذكر ابن اعثم الكويف

ذكــر ياقوت احلموي عند تعريفه للقطقطانة

اهلل يلومه يف امر احلسني( واصبح احلسني من

مقاتل( ،القطقطانة بالطف بينها وبني الرهيمة مغرب ًا

ظهر له أيض ًا يف جيشه ،فقال احلسني :ما وراءك يا

الشام ومنه إىل قرص مقاتل) وهناك أيض ًا طريق من

وقبلنا مشورتك؟ فقال صدقت ،ولكن هذا كتاب

(ومن أراد خرج من القطقطانة إىل عني التمر ثم

ذلك ،بعد ان وصل اىل احلر كتاب من ابن زياد لعنه

ان هناك طريق َا من القادسية اىل الشام وقرص بني

وراء عذيب اهلجانات ،قال :واذا باحلر بن يزيد قد

نيف وعرشون ميال إذا خرجت من القادسية تريد

بن يزيد اليس قد امرتنا ان نأخذ عىل الطريق فأخذنا

القطقطانة نفسها اىل عني التمر وصــوالً اىل هيت

عبيد اهلل بن زياد قد ورد عيل يؤنبني ويعنفني يف

ينحط حتى يقرب من الفيوم إىل هيت) (.)126

امرك .فقال احلسني :فذرنا حتى ننزل يف قرية نينوى
او الغارضية)( ،)124من النص يتضح ان هذه هي املرة

الثانية التي يعرتض فيها احلر طريق الركب احلسيني،
فاألوىل كانت يف التيارس عن طريق الكوفة مكة بعد

ذي حسم ،وها هي الثانية بعد عذيب اهلجانات.

ويف موضع آخر طلب ابو عبد اهلل من أصحابه

دليال يرشدهم عىل طريق آخر غري الطريق الرئيس،
فربز الطرماح بن عدي الطائي( ،هل فيكم احد
خيرب الطريق عىل غري اجلادة ،فقال الطرماح بن عدي

الطائي :يا بن بنت رسول اهلل انا اخرب الطريق)(،)125

واستناد ًا اىل ما مر بنا سابق ًا فان الطرماح كان قد التقى

بالركب احلسيني يف عذيب اهلجانات ،بعد ان كان
دلي ً
ال اىل نافع بن هالل واصحابه األربعة القادمني

من الكوفة ،هنا من املمكن ان يكون الطرماح قد
سار هبم نحو طريق دمشق كوفة عىل غري اجلادة ،كام
ان السري عىل اجلادة الرئيسة ال حيتاج اىل دليل ،وهذا

ومن نص ابن نام احليل (ارحتلنا من قرص ايب مقاتل

وقد اخذ احلسني طريق عذيب اهلجانات)

()127

نستدل بان طريق عذيب اهلجانات  -قرص بني مقاتل

هو طريق متعارف عليه ،او انه طريق مشهور بني
املسافرين او األدالء القاصدين لتلك املناطق.

الرهيمة والقطقطانة
من بني املصادر العديدة التي استخدمت يف هذه

الدراسة جاء ذكر الرهيمة يف مصدر تارخيي واحد،

وهــو كتاب أمــايل الــصــدوق ،الــذي عدها احدى
املواقع التي مر هبا الركب احلسيني( ،ثم سار حتى

نــزل الرهيمة ،فــورد عليه رجــل من اهــل الكوفة
يكنى أبا هرم)

()128

 ،وهو بذلك خيتلف عن كثري من

املؤرخني الذين مل يأتوا عىل ذكرها

()129

 ،وينقل عنه

عدد من املؤرخني املحدثني أمثال املقرم وغريه

.

()130
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والرهيمة عند يــاقــوت احلــمــوي ضيعة قرب

كان عندمها بصباح احد االيــام يف الثعلبية(،)134

اذا قصدت الشام متجه ًا من الكوفة (ضيعة قرب

احلسني من مكة اىل كربالء( ،)135وعند ابن نام

الكوفة ،كام ان السكوين يصفها باهنا عني بعد خفية،
الكوفة ،قال السكوين :هي عني بعد خف ّية إذا أردت
الشام من الكوفة ،بينها وبني خف ّية ثالثة أميال) (،)131

ويف مكان آخر عند تعريفه للقطقطانة ذكر الرهيمة

أيض ًا ،اذ قال اهنام يبعدان الواحدة عن االخرى اكثر
من عرشين ميالً( ،القطقطانة بالطف بينها وبني
الرهيمة مغرب ًا نيف وعرشون مي ً
ال إذا خرجت من

القادسية تريد الشام ومنه إىل قرص مقاتل) (.)132

ومها باألساس مل يتعرضا اىل ذكرها يف مسري االمام
احليل فهو أبوهرة االسدي ،وليس االزدي ،وينقل
احلديث نفسه احلاصل بينه وبني احلسني ،اال

انه مل يذكر او حيدد املكان او املنزل الذي جرى فيه

ذلــك( ،)136وهناك من الباحثني من كرر ذكر ذلك
احلديث يف منزلني ،أي يف الثعلبية ويف الرهيمة مع

اختالف أسامء األشخاص أيض ًا(.)137

اختلف الصدوق عن غريه يف ذكــره لقاء احلر

من ذلك يمكن القول ان الرهيمة تقع يف طف

واتباعه (االلف فارس) مع احلسني بعد نزوله

احلصني بن نمري بام يزيد عن العرشين ميالً ،وهذا من

وباتفاق اغلب املؤرخني يف ذي حسم( ،)138فليس من

الكوفة ،وتبعد عن القطقطانة التي وصل اليها رشطة

املمكن ان جيعل مرور الركب احلسيني فيها ،اال ان

قلة امجاع املؤرخني والباحثني عىل ذلك جيعل التأكيد
عىل مرور الركب احلسيني فيها ضعيف ًا.

وينقل الصدوق (381هـ) أيضا ،ان فيها التقى

سيد الشهداء بشخص من اهل الكوفة يكنى

بأيب هرم ،الذي سأل االمام عن سبب خروجه

من املدينة ،وكان رد سيد الشهداء عليه بذلك (وحيك
يا أبا هــرم ،شتموا عريض فصربت ،وطلبوا مايل
فصربت ،وطلبوا دمي فهربت ،وايم اهلل ليقتلني،

ثم ليلبسنهم اهلل ذالً شامالً ،وسيف ًا قاطع ًا ،وليسلطن

عليهم من يذهلم)(.)133

ذكر ابن اعثم (318هـ) واخلوارزمي (568هـ)

احلديث السابق نفسه ،اال انه جرى مع شخص اخر،

وهو ابو هرة االزدي ،واللقاء مل يكن بالرهيمة ،بل
66

الرهيمة ،اال ان اللقاء كان استناد ًا اىل ما مر بنا سابق ًا
املعقول ان يسمح عبيد اهلل بن زياد اللعني بوصول

ايب عبد اهلل اىل هذا املحل القريب من الكوفة،

(قال وبلغ عبيد اهلل بن زياد (لعنه اهلل) اخلرب ،وان
احلسني قد نزل الرهيمة ،فأرسى اليه احلر بن
يزيد يف الف فارس)

()139

 ،وجرى فيها صالة مشرتكة

بإمامة احلسني ،ان االحداث الدائرة يف الرهيمة

حسب ما ذكره الصدوق هي مشاهبة اىل ما حدث يف

ذي حسم عند باقي املؤرخني

.

()140

اما القطقطانة ،فذكر الصدوق مــرور الركب

احلسيني فيها بعد الرهيمة(،ثم سار احلسني

حتى نزل القطقطانة ،فنظر اىل فسطاط مرضوب،
فقال ملن هذا الفسطاط؟ فقيل :لعبيد اهلل بن احلر

اجلعفي)

 ،ان املصادر األولية املوجودة بني يدي

()141

الباحث ،مل يرد فيها أي ذكر للقطقطانة ،كمنزل
او مكان مر به الركب احلسيني نحو كربالء

()142

،
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باستثناء ما جاء عند اليعقويب يف تارخيه ،اذ قال ان

بينهام من احداث تارخيية.

عقيل( ،وســار احلسني يريد العراق ،فلام بلغ

والقطقطانة عند الصدوق مع احداث تارخيية

احلسني مر هبــا ،وبلغه فيها مقتل مسلم بن

القطقطانة اتاه اخلرب بقتل مسلم بن عقيل ،ووجه

عبيد اهلل بن زياد ،ملا بلغه قربه من الكوفة ،باحلر بن
يزيد ،فمنعه من ان يعدل)( ،)143وهنا يذكر ان فيها

بلغ احلسني خرب استشهاد مسلم بن عقيل ،يف

حني ان هناك مصادر أخرى ذكرت ان ذلك كان يف
الثعلبية( ،)144ان الصدوق يتفق مع اليعقويب يف مرور

الركب احلسيني يف القطقطانة ،اال ان االحــداث
التارخيية عند كليهام خمتلفة ،كام اهنا ختتلف أيض ًا مع
املصادر التارخيية األخرى.

ذكر الصدوق ان احلسني التقى بعبيد اهلل

بن احلر اجلعفي يف القطقطانة ،اال ان اغلب املصادر
املتوفرة بني يدي الباحث تشري اىل ان اللقاء كان

يف قرص بني مقاتل( ،)145كام ان القطقطانة وصلت
اليها رشطة احلصني ،بعد ان ارسله عبيد اهلل بن
زياد لقطع الطريق ،عىل القاصدين االلتحاق بسيد
الشهداء.)146( 

هناك عدد من األسباب جتعل من الصعب اجلزم يف

مسالة مرور الركب احلسيني بالرهيمة او بالقطقطانة

اثناء تقدمهم وسريهم نحو كربالء ،ومنها:

1.1انفراد الصدوق بذكر الرهيمة ،واتفاق اغلب
املؤرخني عىل عدم ذكرها ،وهذا بطبيعة احلال
جيعل من الرواية ضعيفة وقابلة للنقد.

2.2يتفق اليعقويب مع الصدوق يف ذكر مرور الركب
املقدس يف القطقطانة ،اال اهنام خيتلفان فيام وقع

3.3تتشابه االحداث التارخيية الواقعة يف الرهيمة
ذكرها اغلب املؤرخني واشهرهم ،اال اهنا وقعت

يف منازل أخرى ،وهي يف (ذو حسم) وقرص بني
مقاتل ،أمثال :الدينوري ،الطربي ،ابن االثري

وغريهم ،الذين جئنا عىل ذكرهم أعاله ،وهذا

دليل عىل وجود ضعف وارباك يف كتاب امايل
الصدوق ،ألنه ال يتفق مع اكثر املصادر التارخيية

األولية.

4.4مر بنا سابق ًا ان القطقطانة هي بيد رشطة عبيد
اهلل بن زياد ،وهذا جيعل من املستبعد وصول
احلسني اليها ،فلم نسمع او نجد يف املصادر

التي بني أيدينا أي صدام مسلح بني الطرفني قبل

كربالء.

الخاتمة
جاء البحث يف ثالثة حماور ،أوهلا كان البيضة،

مسلطني الضوء فيه عىل موقعها وتسميتها مع

صفاهتا ،وكل ما جرى فيها من احداث مع الركب
احلسيني ،امــا املحور الثاين فقد استعرضنا فيه

عذيب اهلجانات ،وكل ما تعلق به من موقع وذكر

يف املصادر التارخيية املختلفة ،يف حني جاء املحور

االخري ليلقي الضوء عىل تيارس االمام احلسني

عن طريق العذيب والقادسية ،مع توضيح حقيقة
مروره بالرهيمة والقطقطانة ،وبالتايل خرج البحث
بعدد من النتائج أمهها:

1.1ان البيضة ليست بمنزل عىل طريق الكوفة
مكة ،ونقصد باملنزل املكان الذي يوفر للمسافر
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احتياجاته ،بل هي ارض طويلة عريضة ،وصفت
بعدد من الصفات منها الغالظة ،وصعوبة السري

الهوام�ش

فيها ،كام اهنا مل ترد يف املصادر األولية ضمن

(((1ذو حسم :واد بنجد ،وقيل حسم وحاسم موضع

2.2بدأ تيارس الركب احلسيني من ذي حسم عن

البكري األندليس (ت 487هـ) ،معجم ما استعجم

مكة ،اذ ظل الركب يسري بجانب الطريق حتى

السقا (بريوت :عامل الكتب1945 ،م) ج ،2ص .446

منازل او حمطات الطريق بني الكوفة ومكة.

طريق العذيب والقادسية ،ال عن طريق الكوفة
عذيب اهلجانات ،بعد ذلك اعرتض احلر مرة

أخرى طريق الركب ،فساروا عىل طريق الشام
وصوالً اىل قرص بني مقاتل ،ومن ثم تيامنوا عن

طريق الشام وصوالً اىل كربالء.

3.3اثبتت االحداث التارخيية ان عذيب اهلجانات
ليس هو العذيب ،اذ جاء ذكره يف فتح العراق،

قبل معركة القادسية ومرور سعد بن ايب وقاص
فيه ثم بالعذيب ،ثم مر به ابو عبد اهلل مع

ركبه املقدس ،كام مر به الطرماح واصحابه
قادمني من الكوفة ،وعاد األخري مرة أخرى عليه

لاللتحاق باحلسني بعد ان ذهب اىل اهله.

4.4نستبعد مرور الركب احلسيني املبارك بالرهيمة
والقطقطانة ،وذلك النفراد الصدوق بذلك،
وعدم امجاع املؤرخني عىل ذلك ،مع تضارب

بالبادية( ،أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد
من أسامء البالد واملواضع ،حتقيق وضبط :مصطفى

(((2العذيب :ماء بني القادسية واملغيثة ،بينه وبني القادسية
أربعة أميال وإىل املغيثة  32ميالً ،وقيل :هو واد لبني

متيم ،وهو من منازل حاج الكوفة ،وهو حد السواد،
وقال أبو عبد اهلل السكوين :العذيب خيرج من قادسية

الكوفة إليه وكانت مسلحة للفرس( .شهاب الدين ابو
عبداهلل ياقوت احلموي (ت  626هـ) ،معجم البلدان
(بريوت :دار صادر1977 ،م) ،ج  ،4ص.)92

للمزيد ينظر :صالح امحد العيل ،منطقة احلرية دراسة

طوبوغرافية مستندة عىل املصادر األدبية ،جملة كلية
االداب جامعة بغداد ،العدد1963 ،5 :م ،ص19؛

موضوع العذيب وعذيب اهلجانات من البحث.

(((3القادسية :تبعد عن الكوفة  15فرسخ ًا ،وبينها وبني
ِ
بقادس هراة،
العذيب  4أميال ،قيل سميت القادسية

وقديس ًا ،وروي ان النبي إبراهيم مر هبا ،فوجد
ِ
(قدست من أرض)
فيها عجوز ًا فغسلت رأسه فقال:

وتشابه االحداث التارخيية بني ما جاء عنده

فسميت بالقادسية ،وهبذا املوضع كان يوم القادسية

الطربي والدينوري وغريهم ،أي ان ما حدث

سنة 16هـ( .املصدر نفسه ،مج ،4ص  .)291للمزيد

(الصدوق) وبني الكثري من املؤرخني ،أمثال

بني املسلمني والفرس يف أيام عمر بن اخلطاب يف

يف الرهيمة والقطقطانة يشبه ما حدث يف منازل

ينظر :العيل ،املصدر نفسه ،ص19؛ كامل سلامن

أخرى مع مصادر أولية أخرى.

اجلبوري ،منطقة القادسية دراسة تارخيية جغرافية
مستندة اىل املصادر التارخيية واالدبية واملسح امليداين،
جملة الذخائر ،العدد 2001 ،8م ،ص .135

(((4ينظر الشكل رقم (.)1
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أ .م .حسن محزة جواد
(((5أبو جعفر حممد بن جرير الطربي (ت 310هـ) ،تاريخ
الرسل وامللوك ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم،

ط(2القاهرة :دار املعارف يف مرص1962،م) ج ،5
ص.403

(((6ينظر :الشكل رقم(.)3( ،)2

ص134؛ لويس معلوف ،املنجد يف اللغة واالعالم،

ط( 22بريوت :دار املرشق1986 ،م) ص.132

( (1(1ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج ،2ص.254
((1(1املصدر نفسه ،ج ،1ص.532

((1(1ينظر :تاريخ الرسل وامللوك ،ج ،5ص.403

(((7ينظر :ابو حنيفة امحد بن داود الدينوري (ت282هـ)،

((2(2ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج ،1ص424؛

مجال الدين الشيال (القاهرة :وزارة الثقافة واالرشاد

(ت739هـ) ،مراصد االطالع عىل اسامء األمكنة

وامللوك ،ج ،5ص403؛ أبو احلسن عيل بن حممد بن

اجليل1992 ،م) ج ،1ص.198

االخبار الطوال ،حتقيق :عبد املنعم عامر ،مراجعة:

صفي الدين بن عبد املنعم بن عبد احلق البغدادي

القومي1959 ،م) ص250؛ الطربي ،تاريخ الرسل

والبقاع ،حتقيق :عيل حممد البجاوي (بريوت :دار

االثري (ت  630هـ) ،الكامل يف التاريخ ،حتقيق :ابو

الفداء عبد اهلل القايض (بريوت :دار الكتب العلمية،

1987م) مج ،3ص.408

(((8ينظر :الشكل رقم (.)1

(((9جواد حمدثي ،موسوعة عاشوراء ،ترمجة :خليل زامل
العصامي (بريوت :دار الرسول االكرم1997 ،م)
ص.444

((1(1ينظر :ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،مج ،1ص
ص.532 -529

((1(1ينظر :امحد عليوي صاحب ،مسرية االمام احلسني
اىل كربالء دراسة حتليلية (كربالء :مركز كربالء
للدراسات والبحوث2014 ،م) ص.150

((1(1اديمة :اسم جلبل يقع بني قلهى وتقتد باحلجاز.
(ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،مج  ،1ص .)127

((1(1ينظر :ياقوت احلموي ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.532
((1(1املصدر نفسه ،ج ،1ص.532
((1(1ينظر الشكل رقم ( )2و(.)3

((1(1حممد بن ايب بكر بن عبد القادر الرازي (ت 666هـ)،
خمتار الصحاح (الكويت :دار الرسالة1982 ،م)

((2(2معجم البلدان ،ج ،5ص.354
( (2(2ج ،1ص ص.244-243

((2(2معجم البلدان ،ج ،1ص.532

((2(2البكري ،معجم ما استعجم ،ج ،1ص.295
((2(2املصدر نفسه ،ج ،2ص.441
((2(2معلوف ،املنجد ،ص.645

( (2(2ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج ،2ص.254

((2(2فيد :منزل بطريق مكة املكرمة ،وهي بليدة يف نصف
احلاج فيها أزوادهم
طريق مكة من الكوفة ،وكان ُيودع
ُ

وما يث ُقل من أمتعتهم عند أهلها ،فإذا رجعوا أخذوا
أزوادهم ووهبوا ملن أودعوها شيئأ من ذلك ،وهم

مغوثة للحاج يف مثل ذلك املوضع املنقطع ،ومعيشة
احلايف
أهلها من إدخار ال ُعلوفة طول العام إىل أن يقدم
ُ

فيبيعونه عليهم .وقيل سميت بفيد بن حام ،وهو أول
من نزهلا ،وقال السكوين :فيد نصف طريق احلاج من
الكوفة إىل مكة ،وبني فيد ووادي القرى ست ليال

عىل ال ُع َريمة وليس من دون فيد طريق إىل الشام بتلك
املواضع رمال ال تسلك حتى تنتهي إىل ُزبالة أو العقبة

عىل احلزن ،فربام ُوجد به ماء وربام مل يوجد فيجنب،
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وقال احلازمي :فيد بالياء أكر ُم نجد قريب من أجإ
ٍ
وسلمى َ
طيء( .املصدر نفسه ،ج ،4ص .)282
جبل
َ

للمزيد عن فيد ينظر - :فهد بن صالح احلواس واخرون،

تقرير اويل عن اعامل التنقيبات االثرية بمدينة فيد التارخيية
بمنطقة حائل (املوسم األول 1427هـ2006-م) ،جملة
اطالل ،العدد 2010 ،20م ،ص .31

((2(2معجم البلدان ،ج ،2ص.254
((3(3املصدر نفسه ،ج ،2ص.255

((3(3أ .موزل ،طريق احلج العراقي القديم عن كتاب شامل
نجد ،ترمجة :دار الياممة ،جملة العرب ،السنة السابعة،

كانون االول1972 ،م ،ج  ،5ص.376

( (3(3أ .موزل ،طريق احلج العراقي القديم عن كتاب شامل
نجد ،ترمجة :دار الياممة ،جملة العرب ،السنة السابعة،

ترشين الثاين 1972م ،ج  ،4ص.265

((3(3بركة الطلحات :ذكر موزل اهنا واقعة عىل الدرب
السلطاين ،ابار رشاف ثم ابار السكر ثم بركة

الطلحات ،وتقع عىل بعد عرشة اميال اىل اجلنوب

الغريب من مسيجد ،الواقع عىل درب زبيدة يف سهل
البيضة اىل اجلنوب من احلامم(.فصول من كتاب شامل

نجد ،ترمجة :دار الياممة ،جملة العرب ،ج 5و ج،6

السنة العارشة1975 ،م ،ص ،)434وذكر أيضا اهنا

تقع يف شعيب الطلحات شامل رشاف وواقصة ،وتقع

بني بركة سميجة واملسيجد ،وجيزم عباس شمس
الدين باهنا املرمتى ،البئر الواقعة بني القرعاء وواقصة

املذكورة من قبل ياقوت احلموي( .اطلس امري املؤمنني
(رشكة اطلس للطباعة والنرش2015 ،م) ص .)532

((3(3ينظر:ج ،1ص.532

((3(3موزل ،طريق احلج ،ج ،5ص.376

((3(3ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج ،5ص.354
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((3(3العقبة :منزل يف طريق مكة بعد واقصة وقبل القاع

ملن يريد مكة ،وهو ماء لبني عكرمة من بكر بن وائل.
(املصدر نفسه ،ج ،4ص.)134

((3(3موزل ،فصول من كتاب شامل نجد ،ص.431
((3(3املصدر نفسه ،ص.434

((4(4ينظر :تاريخ الرسل وامللوك ،ج،5ص.403

((4(4ينظر :ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،مج ،3ص408؛
أمحد بن عبد الوهاب النويري (ت 733هـ) ،هناية
االرب يف فنون األدب ،حتقيق :عامد عيل محزة (بريوت:

دار الكتب العلمية ،د.ت) ج .262 ،20

((4(4الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج ،5ص.403

((4(4ينظر :حممد جواد الطبيس ،مع الركب احلسيني من
املدينة اىل املدينة «وقائع الطريق من مكة اىل كربالء»،

ط( 3قم :دراسات عاشوراء2007 ،م) ج،3
ص.264

((4(4ينظر :صاحب ،مسرية االمام احلسني ،ص.151
((4(4ينظر الشكل رقم (.)1

((4(4ينظر الشكل رقم (.)3( ،)2

( (4(4ينظر :امحد بن حييى بن جابر البالذري (ت279هـ)،
كتاب مجل من انساب االرشاف ،حتقيق :سهيل زكار
ورياض زركيل (بريوت :دار الفكر للطباعة والنرش،

1996م) ج ،3ص382؛ الطربي ،تاريخ الرسل
وامللوك ،ج ،5ص404؛ ابن االثري ،الكامل يف
التاريخ ،مج ،3ص .409

((4(4رشاف :تقع بني واقصة والقرعاء عىل ثامنية أميال من
األحساء التي لبني وهب ،ومن رشاف إىل واقصة
ميالن ،وفيها ثالثة آبار كبار رشاؤها ّ
أقل من عرشين

قامة ،وماؤها عذب كثري وهبا قلب كثرية طيبة املاء
يدخلها ماء املطر( .ياقوت احلموي ،معجم البلدان،

أ .م .حسن محزة جواد
ج،3ص.)331

((4(4الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج ،3ص.493
((5(5املصدر نفسه ،ج ،5ص.404
((5(5ينظر الشكل رقم (.)1

قرص بني مقاتل :يقع بني عني التمر والشام ،وقيل هو قرب

القطقطانة وسالم ثم القر ّيات ،وهو منسوب إىل مقاتل بن

حسان بن ثعلبة بن أوس بن إبراهيم بن أيوب بن جمروف
ّ

بن عامر بن عص ّية بن امرئ القيس بن زيد مناة بن متيم،
خربه عيسى بن عيل بن عبد اهلل ثم جدّ د عامرته (ياقوت
ّ
احلموي ،معجم البلدان ،ج .)364 ،4وهناك من جيعل من
االخيرض قرص بني مقاتل او بالقرب منه ،او تلك اخلرائب

املقابلة اىل حصن االخيرض ،املعروفة بني املختصني بـ(تلول

االخيرض) ،الواقعة بمسافة  6كم اىل الشامل منه.للمزيد

ينظر :صالح امحد العيل ،منطقة الكوفة دراسة طوبوغرافية
مستندة اىل املصادر األدبية ،جملة سومر ،مج 1965 ،21م،

ص ص 246-245؛ اباذر راهي الزيدي ،حصن االخيرض

دراسة يف ضوء التحريات والتنقيبات والصيانة االثرية ،جملة
العميد ،مج 2012 ،1م ،ص .574

((5(5ينظر الشكل رقم (.)3( ،)2

((5(5ذكر عذيب اهلجانات يف املراجع األتية عىل انه
العذيب ،كام جاء يف عدد من املصادر التارخيية تعريفه

يف اهلامش عىل انه العذيب أيض ًا .ينظر :عبد الرزاق

املوسوي املقرم ،مقتل احلسني ،ط( 5بريوت:
دار الكتاب االسالمي1979 ،م) ص186؛ الطبيس،

مع الركب احلسيني ،ج  ،3ص265؛ صاحب ،مسري

االمام احلسني ،ص ص 152 -151؛ وجدان
فريق عناد ،منازل رحلة االمام احلسني اىل

كربالء يف املصادر التارخيية الرسل وامللوك املعروف
بتاريخ الطربي انموذج ًا ،جملة السبط ،العدد االول،
السنة االوىل2015 ،م ،ص102؛ ناجي حسن،

معامل وشخوص طريق االمام احلسني اىل طف

كربالء (كربالء :إصدارات مركز كربالء للدراسات
والبحوث2017 ،م) ص.151

((5(5املغيثة :منزل يف طريق مكة يقع بعد َ
العذيب للمتجهة
نحو مكة ،وهي لبني نبهان وبينها وبني ال َقرعاء
الزبيدية ،وقال األزهري ركية بني القادسية والعذيب،

وقال غريه بينها وبني القرعاء اثنان وثالثون مي ً
ال وبينها
وبني القادسية أربعة وعرشون مي ً
ال (ياقوت احلموي،
معجم البلدان ،ج ،4ص .)162

((5(5جاء يف عدد من املصادر بان املسافة بني العذيب
والقادسية  6أميال (ينظر الشكل رقم  2و  )3ويمكن
ان يكون ذلك االختالف عائد ًا اىل الوقت الذي كتب

فيه ذلك ،فالطرق ممكن ان تطول او تقرص استنادا
اىل أماكن تواجد املياه ،او اىل نوع امليل املستخدم،

وللميل عدة قياسات فعند احلنفية يساوي 4000

ذراع ،والذراع عندهم يساوي 46،375سم اي ما
يعادل 1،855م ،وعند املالكية  3500ذراع ،واالخري

عندهم يساوي  53سم فيكون امليل 1855م ايض ًا،
اما الشافعية واحلنابلة فيكون امليل  6000ذراع،

واالخري يكون  61،834سم فيساوي امليل 3،710

م(.عيل مجعة حممد ،املكاييل واملوازيني الرشعية ،ط2
(القاهرة :القدس لإلعالن والنرش2001،م) ص .53

((5(5ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج ،4ص.92
((5(5ينظر الشكل رقم (.)3( ،)2

((5(5ابو عيل امحد بن عمر بن رسته (ت290هـ) ،االعالق
النفيسة (ليدن :مطبعة بريا1893 ،م) ص 175؛ عبيد

اهلل بن عبد اهلل بن خرداذبة (ت300هـ) ،املسالك
واملاملك ،حتقيق :حممد خمزوم (بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب1988 ،م) ص110؛ قدامة بن جعفر

بن قدامة بن زياد البغدادي (ت337هـ) ،اخلراج
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وصناعة الكتابة (بغداد :دار الرشيد للنرش1981 ،م)

العرب ،السنة1972 ،7 :م ،ج ،3ص ص ،196

((5(5الدينوري ،االخبار الطوال ،ص 250؛ الطربي ،تاريخ

((7(7املفصل يف تاريخ النجف االرشف (قم :املكتبة

((6(6الطربي ،املصدر نفسه ،ج ،3ص.491

((7(7اطلس امري املؤمنني ،ص ص.538 -537

((6(6ينظر :الطربي :تاريخ الرسل وامللوك ،ج ،3ص.493

((7(7معجم البلدان ،ج ،4ص .92

ج ،1ص.78

الرسل وامللوك ،ج ،5ص.403

((6(6معجم البلدان ،ج ،4ص.92

((6(6ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج ،4ص410؛
البغدادي ،مراصد االطالع ،ج ،3ص1130

((6(6اجلبوري ،منطقة القادسية ،ص .200

((6(6البغدادي ،مراصد االطالع ،ج ،3ص .1055
((6(6معجم البلدان ،ج،4ص.314

((6(6الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج  ،3ص .565
((6(6املصدر نفسه ،ج ،3ص .492

((6(6ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج ،4ص ص -291
.292

احليدرية1427 ،هـ) ج ،1ص .239

((7(7منطقة احلرية ،ص .19

((7(7لالطالع عىل تلك املراسالت ينظر :ارشيد يوسف
محيدان ،ختطيط اخلليفة عمر بن اخلطاب حلملة سعد

بن ايب وقاص اىل العراق ومتابعته هلا دراسة يف ضوء
املراسالت التي متت بينهام اثناء احلملة ،جملة جامعة

االمام ،العدد ،31 :لسنة1421 :هـ ،ص .399

((7(7ج  ،3ص 491؛ ياقوت احلموي ،معجم البلدان،
ج ،4ص.92

((7(7الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج  ،3ص494؛ ابن
االثري ،الكامل يف التاريخ ،ج  ،2ص .303

((8(8الطربي ،املصدر نفسه ،ج  ،3ص .492

((7(7ينظر :املصدر نفسه ،ج ،4ص.92

((7(7الوا موسيل ،الفرات األوسط رحلة وصفية ودراسات
تارخيية ،ترمجة :صدقي محدي وعبد املطلب عبد الرمحن
داود ،مراجعة :صالح امحد العيل وعيل حممد املياح

(بغداد :املجمع العلمي العراقي1990 ،م) ص.166

ذكر موزل يف نفس الصفحة ذلك االختالف يف كتابه املشار
اليه أعاله ،بوضع عني السيد مرة بالعذيب وأخرى بعذيب
اهلجانات ،علام انه تم االطالع عىل النسخة املكتوبة باللغة
اإلنكليزية ،وكانت النتيجة متطابقة بني األخرية وبني

املرتمجة .ينظر:

Alois Musil,The Middle Euphrates (New York:
1927) P.111.

((7(7لويس موزل ،طريق احلج العراقي القديم ،جملة
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.205

((8(8املصدر نفسه ،ج ،3ص .493
((8(8منطقة احلرية ،ص .19

((8(8تاريخ الرسل وامللوك ،ج  ،5ص .404

((8(8قيس بن مسهر الصيداوي :ارسله اهل الكوفة مع
عبدالرمحن االرحبي اىل احلسني عندما كان يف مكة
املكرمة ،يدعونه اىل البيعة ،ثم محل رسالة من مسلم بن

عقيل اىل سيد الشهداء يبلغه ببيعة من بايع من

اهل الكوفة وحيثه عىل القدوم ،عاد مع احلسني
عند قدومه اىل العراق،ويف بطن الرمة احدى منازل
الطريق محل رسالة اىل اهل الكوفة ،يبلغهم بقدوم

ايب عبداهلل ،فقبض عليه احلصني بن نمري ،وتم

ارساله اىل ابن زياد فقتله( .صاحب ،مسرية االمام

أ .م .حسن محزة جواد
احلسني ،ص .)164-163

((8(8الدينوري ،االخبار الطوال ،ص 250؛ الطربي ،تاريخ
الرسل وامللوك ،ج  ،5ص 404؛ ابو حممد امحد بن

اعثم (314هـ) ،كتاب الفتوح ،حتقيق :عيل شريي
(بريوت :دار االضواء1991 ،م) ج  ،5ص 80؛ ابن
االثري ،الكامل يف التاريخ ،ج  ،3ص 48؛ ابو املؤيد

املوفق بن امحد املكي اخلوارزمي (ت568هـ) ،مقتل

((9(9الغريني :طرباالن او صومعتان بظاهر الكوفة ،قرب
قرب االمام عيل( .ياقوت احلموي ،معجم البلدان،
ج ،4ص )196كام ذكر ان يف ظاهر النجف يقع
الغريني ،للمزيد ينظر :العيل ،منطقة احلرية ،ص.41

((9(9انساب االرشاف ،ج  ،3ص ص .383 - 382
((9(9ينظر :تاريخ الرسل وامللوك ،ج  ،5ص .403

((9(9املصدر نفسه ،ج  ،5ص 405؛ ابن االثري ،الكامل يف

احلسني ،حتقيق :حممد الساموي (قم املقدسة :دار

التاريخ ،ج ،3ص 409؛النويري ،هناية االرب ،ج

((8(8انساب االرشاف ،ج ،3ص 382؛ الطربي ،املصدر

((9(9البالذري ،انساب االرشاف ،ج  ،3ص 382؛

انوار اهلدى1418 ،هـ) ج  ،1ص .334

نفسه ،ج  ،5ص .404

((8(8الطربي ،املصدر نفسه ،ج ،5ص .404

((8(8الطربي ،املصدر نفسه ،ج  ،5ص 404؛ ابن االثري،
الكامل يف التاريخ ،ج  ،3ص 409؛ إسامعيل بن عمر
بن كثري (774هـ) ،البداية والنهاية ،حتقيق :عبد اهلل بن
عبد املحسن الرتكي (اجليزة :هجر للطباعة والنرش،

1998م) ج  ،11ص .524

 ،20ص .263

الطربي ،املصدر نفسه ،ج  ،5ص 405؛ ابن االثري،

املصدر نفسه ،ج ،3ص 409؛النويري ،املصدر نفسه،

ج  ،20ص .263

((9(9الطربي ،املصدر نفسه ،ج  ،5ص 405؛ ابن االثري،
املصدر نفسه ،ج ،3ص ص 410-409؛ النويري،
املصدر نفسه ،ج  ،20ص ص .264-263

((9(9البالذري ،انساب االرشاف ،ج  ،3ص 383؛

((8(8نافع بن هالل :وهو نافع بن هالل بن نافع بن مجل بن

الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج  ،5ص 406؛ ابن

وكاتب للحديث ،وعُدَّ من أصحاب االمام عيل

((9(9ذكر عند ابن كثري بان الطرماح عرض عرشة االف

سعد املذحجي ،وصف بالرشف والشجاعة ،قارئ
ومشارك ًا له يف حروبه الثالث يف العراق ،انضم اىل

الركب احلسيني اثناء توجهه نحو العراق يف عذيب
اهلجانات ،استشهد يف معركة الطف سنة 61هـ بعد ان

كرس عضده وتم ارسه وقتل عىل يد اللعني شمر بن ذي
اجلوشن( .صاحب ،مسري االمام احلسني ،ص.)167

((9(9البالذري ،انساب االرشاف ،ج ،3ص 382؛ تاريخ
الرسل وامللوك ،ج  ،5ص ص 405- 404؛ بن كثري،
البداية والنهاية ،ج  ،11ص .524

((9(9الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج  ،5ص ص -404
405؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،11ص .524

االثري ،الكامل يف التاريخ ،ج ،3ص ص .410

عىل االمام احلسني( .البداية والنهاية ،ج ،11
ص.)525

((1(10الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج  ،5ص 406؛ ابن
االثري ،الكامل يف التاريخ ،ج ،3ص 410؛النويري،
هناية االرب ،ج  ،20ص .264

((1(10الطربي ،املصدر نفسه ،ج  ،5ص 406؛ ابن االثري،
املصدر نفسه ،ج ،3ص 410؛ النويري ،املصدر

نفسه ،ج  ،20ص .264

((1(10الطربي ،املصدر نفسه ،ج  ،5ص 406؛ النويري،
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املصدر نفسه ،ج  ،20ص.264

التاريخ ،ج ،3ص.408

((1(10الطربي ،املصدر نفسه ،ج  ،5ص 406؛ النويري،

((1(11ذكر الدينوري ان احلسني بعد ما حدث بينه

((1(10الطربي ،املصدر نفسه ،ج  ،5ص 407؛ النويري،

ولي وجوههم لالنرصاف نحو
وركوب دواهبم ُم ّ

((1(10ورد بعدد من املصادر بانه احلصني بن نمري التميمي.

الراي مستبعد ،وذلك ملا عرف عن إرصار سيد

املصدر نفسه ،ج  ،20ص ص .264
املصدر نفسه ،ج  ،20ص .264

(ينظر :الدينوري ،االخبار الطوال ،ص243؛
ابن االثري ،الكامل يف التاريخ ،ج ،3ص407؛
اخلوارزمي ،مقتل احلسني ،ج ،1ص330؛

النويري ،املصدر نفسه ،ج ،2ص )260يف حني يتفق
البالذري مع الطربي بانه كان احلصني بن متيم بن
أسامة التميمي (ينظر :انساب االرشاف ،ص 377؛
تاريخ الرسل وامللوك ،ج ،5ص .)401

((1(10القطقطانة :موضع قرب الكوفة من جهة الربية
بالطف ،كان هبا سجن النعامن بن املنذر ،وتبعد عن
الرهيمة مايزيد عن عرشين ميالً ،ويوجد طريق

بينها وبني عني التمر( .ياقوت احلموي ،معجم
البلدان،ج ،4ص .)374للمزيد ينظر :العيل ،منطقة

الكوفة ،ص ص .247-246

((1(10خفان :موضع قرب الكوفة يسلكه احلجاج أحيان ًا،
تقع فوق القادسية ،وقيل أيض ًا اهنام قريتان من قرى
طف احلجاز(.ياقوت احلموي ،املصدر
السواد من ّ

نفسه ،ج ،2ص .)379

وبني احلر يف ذي حسم امر أصحابه بحمل امتعتهم
احلجاز ،اال ان احلر واصحابه منعوه ،اال ان هذا

الشهداء بالتوجه نحو العراق يف اكثر من مرة
(االخبار الطوال ،ص .)250

((1(11ينظر :الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج ،5
ص403؛ ابن االثري ،الكامل يف التاريخ ،ج،3

ص 408؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،11ص

523؛ النويري ،هناية االرب ،ج ،20ص 262؛
الشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن (ت413هـ)،

االرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد ،ت :مؤسسة
آل البيت إلحياء الرتاث (بريوت :مؤسسة ال البيت
ألحياء الرتاث1995 ،م) ج ،2ص .81

((1(11الدينوري ،االخبار الطوال ،ص250؛ الطربي،
املصدر نفسه ،ج ،5ص 403؛ البالذري ،انساب

االرشاف ،ص381؛ النويري ،املصدر نفسه ،ج،20

ص.262

((1(11الدينوري ،املصدر نفسه ،ص .250
((1(11ينظر :الشكل رقم (.)3( ،)2

((1(11ينظر :الدينوري ،االخبار الطوال ،ص 252؛

((1(10الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج ،5ص401؛

اخلوارزمي ،مقتل احلسني ،ج ،1ص.334

((1(10صاحب ،مسرية االمام احلسني ،ص -147

اهلجانات ،من املحتمل ان يكون ذلك خطأ من قبل

البالذري ،انساب االرشاف ،ص ص .378-377

.150

((1(11الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج  ،5ص .402

((1(11املصدر نفسه ،ج ،5ص ص 403-402؛ النويري،
هناية االرب،ج ،20ص 261؛ ابن االثري ،الكامل يف
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((1(11ينفرد الدينوري بذكر عذيب احلاممات بدال من
الناسخ(.االخبار الطوال ،ص .)250

((1(11املصدر نفسه ،ص .250
((1(12املصدر نفسه ،ص .250

أ .م .حسن محزة جواد
((1(12معجم البلدان ،ج ،4ص.314

((1(12ينظر :املسالك واملاملك ،ص.89
((1(12ج ،3ص .383

((1(12كتاب الفتوح ،ج ،5ص .80
((1(12املصدر نفسه ،ج ،5ص.79

((1(12معجم البلدان ،ج ،4ص.374

((1(12مجال الدين امحد بن حممد بن فهد (ت 645هـ)،
مثري االحزان (قم املقدسة :منشورات مدرسة االمام

املهدي ،د.ت) ،ص .47

((1(12ابو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابوية القمي
الصدوق (ت 381هـ) ،امايل الصدوق ،تقديم:

حسني االعلمي (بريوت :مؤسسة االعلمي

للمطبوعات2009 ،م) ص.119

((1(12ينظر الشكل رقم (.)1

((1(13ينظر :مقتل احلسني ،ص185؛ حسن ،معامل
وشخوص ،ص .150

((1(13معجم البلدان ،ج ،3ص.109
((1(13املصدر نفسه ،ج ،4ص.473
((1(13امايل الصدوق ،ص .119

((1(13الثعلبية :من منازل طريق مكة من الكوفة بعد
الشقوق وقبل اخلزيمية وهي ثلثا الطريق( .معجم
البلدان ،ج ،2ص.)78

((1(13كتاب الفتوح ،ج ،5ص71؛ مقتل احلسني،
ج ،1ص.324

((1(13مثري االحزان ،ص .46

((1(13ينظر :حسن ،معامل وشخوص ،ص ص135؛ .150
((1(13ينظر :موضوع البيضة من البحث.
((1(13امايل الصدوق ،ص .119

((1(14ينظر :الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج،5
ص404-402؛ ابن االثري ،الكامل يف التاريخ،

ج،3ص.407

((1(14امايل الصدوق ،ص .119
((1(14ينظر الشكل رقم (.)1

((1(14امحد بن إسحاق بن جعفر اليعقويب (ت 292هـ)،
تاريخ اليعقويب ،تعليق :خليل املنصور(قم :دار
الزهراء1387 ،ش) ج ،1ص.169

((1(14ينظر :الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج،5
ص397؛ ابن االثري ،الكامل يف التاريخ ،ج،3
ص404؛ اخلوارزمي ،مقتل احلسني ،ج ،1ص

ص .328-327

((1(14ينظر :الدينوري ،االخبار الطوال ،ص249؛
الطربي ،املصدر نفسه ،ج ،5ص 407؛ البالذري،
انساب االرشاف ،ص384؛ ابن االثري ،املصدر

نفسه ،ج ،3ص410؛ اخلوارزمي ،املصدر نفسه،
ج ،1ص ص325-324؛ ابن نام احليل ،مثري
االحزان ،ص.48

( (1(14ينظر :ثالث ًا من البحث (تيارس احلسني عن طريق
العذيب والقادسية).

الم�صادر والمراجع
1.1ابن االثري ،أبو احلسن عيل بن حممد (ت630هـ)،
الكامل يف التاريخ ،حتقيق :ابو الفداء عبد اهلل
القايض (بريوت :دار الكتب العلمية1987 ،م).

2.2ابن اعثم ،ابو حممد امحد (ت314هـ) ،كتاب
الفتوح ،حتقيق :عيل شريي (بريوت :دار االضواء،

1991م).
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3.3ابن جبري(ت 614هـ) ،حممد أمحد ،رحلة بن جبري

1212اجلبوري ،كامل سلامن ،منطقة القادسية دراسة

4.4ابن خرداذبة ،عبيد اهلل بن عبد اهلل (ت300هـ)،

واالدبية واملسح امليداين ،جملة الذخائر ،العدد ،8

(بريوت :دار صادر ،د.ت).

املسالك واملاملك ،حتقيق :حممد خمزوم (بريوت:
دار إحياء الرتاث العريب1988 ،م).

تارخيية جغرافية مستندة اىل املصادر التارخيية
2001م.

1313احلريب ،ابراهيم بن إسحاق (ت285هـ) ،كتاب

5.5ابن رسته ،ابو عيل امحد بن عمر (ت290هـ)،

املناسك وأماكن طرق احلج ومعامل اجلزيرة ،حتقيق:

6.6ابن كثري ،إسامعيل بن عمر (ت774هـ) ،البداية

1414حسن ،ناجي ،معامل وشخوص طريق االمام

االعالق النفيسة (ليدن :مطبعة بريا1893 ،م).

والنهاية ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي
(اجليزة :هجر للطباعة والنرش1998 ،م).

7.7ابن نام احليل ،مجال الدين امحد بن حممد بن
فهد (ت645هـ) ،مثري االحزان (قم املقدسة:
منشورات مدرسة االمام املهدي ،د.ت).

محد اجلارس (الرياض :دار الياممة1969 ،م).

احلسني اىل طف كربالء (كربالء :إصدارات مركز

كربالء للدراسات والبحوث2017 ،م).

1515احلكيم ،حسن عيسى ،املفصل يف تاريخ النجف
االرشف (قم :املكتبة احليدرية1427 ،هـ).

1616محيدان ،ارشيد يوسف ،ختطيط اخلليفة عمر بن

8.8البغدادي ،صفي الدين بن عبد املنعم بن عبد احلق

اخلطاب حلملة سعد بن ايب وقاص اىل العراق

والبقاع ،حتقيق :عيل حممد البجاوي (بريوت :دار

بينهام اثناء احلملة ،جملة جامعة االمام ،العدد،31 :

(ت739هـ) ،مراصد االطالع عىل اسامء األمكنة
اجليل1992 ،م).

9.9البغدادي ،قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد
(ت337هـ) ،اخلراج وصناعة الكتابة (بغداد :دار
الرشيد للنرش1981 ،م).

1010البكري ،أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد
(ت487هـ) ،معجم ما استعجم من أسامء البالد
واملواضع ،حتقيق وضبط :مصطفى السقا (بريوت:

عامل الكتب1945 ،م).

ومتابعته هلا دراسة يف ضوء املراسالت التي متت

لسنة1421 :هـ.

1717احلواس واخرون ،فهد بن صالح ،تقرير اويل عن
اعامل التنقيبات االثرية بمدينة فيد التارخيية بمنطقة
حائل (املوسم األول 1427هـ2006-م) ،جملة
اطالل ،العدد 2010 ،20م.

1818اخلوارزمي ،ابو املؤيد املوفق بن امحد املكي
(ت568هـ) ،مقتل احلسني ،حتقيق :حممد

الساموي (قم املقدسة :دار انوار اهلدى1418 ،هـ).

1111البالذري ،امحد بن حييى بن جابر (ت279هـ)،

1919الدينوري ،ابو حنيفة امحد بن داود (ت282هـ)،

زكار ورياض زركيل (بريوت :دار الفكر للطباعة

مجال الدين الشيال (القاهرة :وزارة الثقافة

كتاب مجل من انساب األرشاف ،حتقيق :سهيل
والنرش1996 ،م).
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االخبار الطوال ،حتقيق :عبد املنعم عامر ،مراجعة:

واالرشاد القومي1959 ،م).

أ .م .حسن محزة جواد
2020الرازي ،حممد بن ايب بكر بن عبد القادر
(ت666هـ) ،خمتار الصحاح (الكويت :دار

الرسالة1982 ،م).

2121الزيدي ،اباذر راهي ،حصن االخيرض دراسة يف
ضوء التحريات والتنقيبات والصيانة االثرية ،جملة
العميد ،مج 2012 ،1م.

2222شمس الدين ،عباس ،اطلس امري املؤمنني (رشكة
اطلس للطباعة والنرش2015 ،م).

2323الشيخ املفيد ،حممد بن حممد بن النعامن
(ت413هـ) ،االرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل
العباد ،حتقيق :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث

(بريوت :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث،
1995م).

2424صاحب ،امحد عليوي ،مسرية االمام احلسني
اىل كربالء دراسة حتليلية (كربالء :مركز كربالء
للدراسات والبحوث2014 ،م).

2525الصدوق ،ابو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن
بابوية القمي (ت381هـ) ،امايل الصدوق ،تقديم:
حسني االعلمي (بريوت :مؤسسة االعلمي

للمطبوعات2009 ،م).

2626الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير (ت310هـ)،
تاريخ الرسل وامللوك ،حتقيق :حممد أبو
الفضل إبراهيم ،ط( 2القاهرة :دار املعارف يف
مرص1962،م).

2727الطبيس ،حممد جواد ،مع الركب احلسيني من املدينة

اىل املدينة «وقائع الطريق من مكة اىل كربالء» ،ط3

(قم :دراسات عاشوراء2007 ،م).

2828العيل ،صالح امحد ،منطقة احلرية دراسة

طوبوغرافية مستندة عىل املصادر األدبية ،جملة كلية
االداب جامعة بغداد ،العدد1963 ،5 :م.

 ،_______ 2929منطقة الكوفة دراسة طوبوغرافية
مستندة اىل املصادر األدبية ،جملة سومر ،مج ،21

1965م.

3030عناد ،وجدان فريق ،منازل رحلة االمام
احلسني اىل كربالء يف املصادر التارخيية الرسل
وامللوك املعروف بتاريخ الطربي انموذجاً ،جملة
السبط ،العدد االول ،السنة االوىل2015 ،م.

3131حمدثي ،جواد ،موسوعة عاشوراء ،ترمجة:خليل
زامل العصامي (بريوت :دار الرسول االكرم،

1997م).

3232حممد ،عيل مجعة ،املكاييل واملوازيني الرشعية ،ط2
(القاهرة :القدس لإلعالن والنرش2001 ،م).

3333املسعودي ،عيل بن احلسني بن عيل (ت346هـ)،
مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،مراجعة :كامل

حسن مرعي (بريوت :املكتبة العرصية2005 ،م).

3434معلوف ،لويس ،املنجد يف اللغة واالعالم ،ط22
(بريوت :دار املرشق1986 ،م).

3535املقديس ،حممد بن امحد (ت387هـ) ،احسن
التقاسيم يف معرفة االقاليم ،ط( 3القاهرة :مطبعة
مدبويل1991 ،م).

3636املقرم ،عبد الرزاق املوسوي ،مقتل احلسني،
ط( 5بريوت :دار الكتاب االسالمي1979 ،م).

3737موزل ،أ ،.طريق احلج العراقي القديم عن كتاب
شامل نجد ،ترمجة :دار الياممة ،جملة العرب ،اجلزء
 ،5السنة السابعة ،كانون االول1972 ،م.

 ،______ 3838طريق احلج العراقي القديم ،جملة
العرب ،ج ،3السنة1972 ،7 :م.

77

البيضة وعذيب الهجانات محطات على طريق الشهادة
 ،______ 3939طريق احلج العراقي القديم عن كتاب
شامل نجد ،ترمجة :دار الياممة ،جملة العرب ،السنة

السابعة ،ترشين الثاين 1972م ،ج.4

 ،______ 4040فصول من كتاب شامل نجد ،ترمجة:
دار الياممة ،جملة العرب ،ج 5و ج ،6السنة

العارشة1975 ،م.

 ،______ 4141الفرات األوسط رحلة وصفية
ودراسات تارخيية ،ترمجة :صدقي محدي وعبد

املطلب عبد الرمحن داود ،مراجعة :صالح امحد

العيل وعيل حممد املياح (بغداد :املجمع العلمي
العراقي1990 ،م).

4242النويري ،أمحد بن عبد الوهاب (ت733هـ) ،هناية
األرب يف فنون األدب ،حتقيق :عامد عيل محزه
(بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ت).

4343اهلمداين ،احلسن بن امحد بن يعقوب اهلمداين
(ت350هـ) ،صفة جزيرة العرب ،حتقيق :حممد بن

عىل االكوع( ،صنعاء؛ مكتبة االرشاد1990 ،م).

4444ياقوت احلموي ،شهاب الدين ابو عبد اهلل
(ت626هـ) ،معجم البلدان (بريوت :دار صادر،
1977م).

4545اليعقويب ،امحد بن إسحاق بن جعفر (ت292هـ)،
تاريخ اليعقويب ،تعليق :خليل املنصور(قم :دار
الزهراء1387 ،ش).

 ،______ 4646البلدان (بريوت :دار الكتب العلمية،
1422هـ).

4747
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الملخ�ص
.احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل رسول اهلل
 ومنهجية املقارنة القائمة فيه من العلوم املهمة التي جتلت يف االشتغاالت التي، فعلم األدب املقارن:وبعد
 وقد سعى الباحث، يف آداب الشعوب األخرى،تناولت كربالء بصفتها معادالً مكاني ًا ملصيبة أهل البيت الكربى

 يف صورها املختلفة يف الشعر،للوقوف عند أهم مفاصل هذه املنهجية إلثبات املساحات الواسعة التي شغلتها
.الفاريس واألوردي

 دراسة يف البعد- وقد جاء هذا البحث لتحقيق هذا املطلب موسوم ًا بـ(كربالء يف الشعر الفاريس واألوردي

 فأ ّما التمهيد فقد تكفل بالتعريف باألدبني، وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون عىل متهيد ومبحثني،)-املكاين
 وأما املبحث األول فقد اختص بدراسة، ثم تناول بصورة موجزة وبام يمهد للدراسة البعد املكاين،املذكورين

 وجاء املبحث الثاين ليشتغل عىل (كربالء يف الشعر،)-دراسة يف البعد املكاين- (كربالء يف الشعر الفاريس
.صت أهم النتائج املستنبطة من هذا البحث
ْ َّ وانتهى الباحث بخامتة خل،)-دراسة يف البعد املكاين- األوردي
Karbala Image in the Persian and Urdu Poetry
(Study in the spatial aspect)
Dr. Jalil Sahib Khalil
Directorate of Education in Karbala
Abstract
Praise be toAllah, the Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon the Messenger ofAllah.
The comparative literature and the methodology of the comparative study have some important
sciences that have been revealed in the literary works written by other nations about Karbala.
The researcher tries to stand at the most important points of this methodology to prove how
large the areas occupied by Karbala were in the various forms of Persian and Urdu literature.
The researcher aims to achieve this purpose by an introduction and two sections. The
introduction explains the definition of the above mentioned types of poetry, and then gives a
brief summary to prepare for the study in a spatial dimension. The first section is devoted to
study the image of Karbala in the Persian poetry, whereas the second section introduces the
image of Karbala in the Urdu poetry. The researcher draws up some conclusions by summarizing
the most important results of this research.
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تارخيية ،فيام يتصل بأهل البيت الكرام.

المقدمة
احلمد هلل منزل الكتاب بلسان عــريب مبني،

والصالة والسالم عىل سيد األولــن ،واآلخرين

سيدنا حممد بن عبد اهلل الصادق األمني ،وعىل آله
الطيبني الطاهرين ،وصحبه الغر امليامني.

وبعد :فقد استطاع الشعر الكربالئي الذي ضاقت

البوتقة العربية عن احتامل أصدائه املطبقة؛ فانفتق
ليعم نثاره املونع مساحة الكرة األرضية بجهاهتا
وحيول كربالء من تلك املدينة الصغرية إىل
األربعِّ ،

مدينة هائلة ،امتدت حدودها لرتسم حجم املأساة
اإلنسانية التي جتسدت فيها كل صور املبادئ السامية

والقيم اخلــالــدة ،بكل معاين الفضيلة والتضحية

والعطاء والشموخ والعزة واإلباء ،كام جتسدت من
خالهلا صور اآلخر السلبي ،من غدر وحقد وإمعان

يف اجلريمة املفرطة ،فاخرتقت بذلك احلجب ،وانكفأ

واقتضت طبيعة البحث أن يقسم عىل متهيد

ومبحثني وخــامتــة ،عـ ّـرفــت يف التمهيد باألدبني
الفاريس واألوردي ،وتناولت بصورة موجزة وبام
يمهد للدراسة البعد املكاين ،ثم تناولت يف املبحث
األول( :كربالء يف الشعر الفاريس-دراسة يف البعد

املكاين ،)-أما املبحث الثاين فتناولت فيه (كربالء يف
الشعر األوردي-دراسة يف البعد املكاين.)-

أما اخلامتة فقد اشتملت عىل أهم النتائج التي

خلص إليها البحث.

وبعد ذلك كله أقول :إن هذا العمل هو ما جادت

به يدي ،وحاولت أن أخرجه عىل أفضل صورة ،فام

كان فيه من توفيق فمن اهلل تعاىل ،وان كانت األخرى
و َما ُأ َب ِّر ُئ َن ْف ِس
فمن عندي ،وعزائي قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ور
السوء إِلَّ َما َرح َم َر ِّب إِ َّن َر ِّب َغ ُف ٌ
إِ َّن النَّ ْف َس َلَ َّم َار ٌة بِ ُّ
ِ
يم﴾ ( 53يوسف) ،واحلمد هلل رب العاملني.
َرح ٌ

الزمان واملكان صادع ًا هلا ،فهي احلارضة األبدية يف

التمهيد:

األزمنة واألمكنة كلها ،فأصبحت منه ً
ال مه ًام يستقي

الشعراء صورهم من سلسله العذب ،ويغرتفون

معانيهم من رقراقه املتدفق.

ومن خالل املعاين املتقدمة فقد رسم بحثي املوسوم

(كربالء يف الشعر الفاريس واألوردي  -دراسة
يف البعد املكاين )-خطوطه العريضة ،وهو بحث

تطبيقي يف األدب املقارن ،حاولت فيه إبراز صورة

كربالء الناصعة يف األدبني املذكورين ،وهو أيض ًا
يشري إىل تأثر شعرائهام باملسميات العربية اإلسالمية

من شخصيات عقائدية ،وأماكن مقدسة ،وروايات

ال�شعر الفار�سي والأوردي
األدب الفاريس أحد أبرز اآلداب العاملية القديمة،

ومن أقرهبا إىل األدب العريب ،السيام بعد اإلسالم،

ويف احلقب التي سبقت اإلسالم كان للفرس أدب
مزدهر يواكب ما كان لدهيم من حضارة ،ويعرب

عنها  ،فاألدب الفاريس جذوره ضاربة يف أعامق
()1

التاريخ ،ومل يكن يوم ًا من األيام من اآلداب اخلاملة،

مر
بل كان أدب ًا مؤثر ًا عىل مدار احلقب التارخيية التي ّ
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هبا ،وقد هيمن الشعر عىل مجيع مفاصل هذا األدب

أن بعض الدارسني ذكروا بأهنا لغة أجنبية يف طريقة

فاألمة الفارسية كانت أقرب بعواطفها وخياالهتا

املعروفة واملتداولة اآلن بصفة خاصة يف مناطق:

إىل احلد الــذي قيل فيه بأن الفرس ليس هلم نثر،
إىل الشعر ،فأطالت فيه وتفننت ،حتى غنيت به عن
النثر ،أو كــادت ،فعندها تاريخ منظوم ،وقصص

منظوم ،ومنظومات طويلة يف موضوعات شتّى(.)2

فاألدب الفاريس غني بآثاره الشعرية التي خلدت

عىل مر القرون ،وقد نقلت آثار فارسية شعرية كثرية
إىل لغات أخرى من خالل الرتمجة أو الدراسة ،أو من
خالل االقتباس واملحاكاة(.)3

والشعر الفاريس اإلسالمي أو الشعر الفاريس

احلديث نشأ يف القرن الثالث اهلجري ،واستمر
متصالً ،مسلسل التاريخ إىل عرصنا هذا ،فعمره زهاء

يربو عىل ألف سنة ،وموطنه موطن األمة الفارسية يف

العصور اإلسالمية ،وهو نجد إيران من وادي دجلة
غربا إىل بالد األفغان يف الرشق ،ومن خليج البرصة
وبحر اهلند من اجلنوب إىل بحر اخلزر وهنر جيحون

يف الشامل ،وال ريب أن الشعر الفاريس له مكان يف
البالد املجاورة إليران ،وله أثر ّبي فيام أنشأت هذه
البالد من أشعار ،كالشعر الرتكي والشعر األوردي،
وكــان واسطة لتأثري الشعر العريب يف أشعار تلك
البالد أيضا(.)4

أما الشعر األوردي فالبد لنا من أجل رسم صورة

واضحة له يف ذهن املتلقي أن نتطرق بيشء من اإلجياز

لنشأة اللغة األوردية ،نظر ًا لتعارص النشوء واالرتقاء
بينهام عىل وجه التقريب ،فاللغة األوردية لغة فتية،
وعىل الرغم من كوهنا جزء ًا مهام من تراث اهلند إال
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تعبريها وموضوعاهتا( ،)5وهي إحدى اللغات اهلندية

لكهنو ،وهبوبال ،وحيدر أباد ،وميسور ،وكشمري
وغريها ،فض ً
ال عن كوهنا لغة رسمية يف باكستان(،)6

وكانت تتعامل هبا كوسيلة للحوار ثالث مناطق،
هي كوكندة( ،)7عاصمة الدولة القطبشاهية(،)8
وبيجاور عاصمة الدولة العادلشاهية  ،وأمحد
()10

()9

آباد كجرات  ،لقد ذكر (دهــخــدا)
()11

()12

أن اللغة

األوردية أخذت معظم قواعدها اللغوية والنحوية
والرصفية من اللغة العربية ،وهذا أمر طبيعي إذ

كان الفاحتون لبالد اهلند مسلمني يتعاملون مع اللغة
العربية من منظار عقائدي بحت ،حيث مكانة القرآن

الكريم واألحاديث الرشيفة ،وبام أن اللغة الفارسية

هي اللغة الثانية يف اإلسالم آنذاك وهي تشرتك مع
العربية يف رسم اخلط واحلروف اهلجائية ،وتشرتك

مع اآلداب العربية فيام انتهلته من معانيها وصورها
وأبحرها الشعرية وغريها( ،)13كان من الطبيعي أن

تتأثر األوردية تأثر ًا كبري ًا بالفارسية ،لكن ال يمكن
جتاهل الدور املغويل ذي األصول الرتكامنية يف اللغة
الرتكية ،هذه اللغات الثالث تفاعلت مع اللغات
املحلية لتُخرج من رمحها مجيعا هذا الوليد اجلديد

الذي محل اسم األوردو أي املعسكر ،والذي كان

نتاج ًا مرضي ًا لتالقح اللغات والثقافات الوافدة
جـ ّـراء اختالط شعوب خمتلفة يف عصور متفاوتة
عرب معسكرات متعددة ،مع اللغات والثقافات

وتكون لغة وثقافة مقبولة لدى اجلميع بيرس
املحلية،
ّ

وسهولة(.)14
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والالفت للنظر أن أفكار الشعر وموضوعاته

يف تعميد اجلانب البنائي للغة األورديــة ،فقد كان

الغني ،الذي كان لوقت طويل يتطور يف كل من اهلند

هلذه اللغة قد جعلوا قضية احلسني من أهم

نراها قد ارتكزت كلي ًا عىل تراث األدب الفاريس
وإيران عىل حد سواء ،ومتام ًا كسلفه الفاريس ارتبط

الشعر األوردي الكالسيكي ارتباط ًا وثيق ًا بحياة
القصور ،ولذلك كان اعتامد الشعراء كبري ًا عىل رعاية
امللوك واألمراء يف حتصيل عيشهم(.)15

أعاظم شعراء األوردو الذين واكبوا البواكري األوىل
املحاور التي دارت عليها قصائدهم.

البعد المكاني الإ�سالمي
لقد درج شعراء األمــم األخــرى غري العربية

وقد ارتبطت هذه اللغة ارتباط ًا وثيق ًا بالشعر،

ومنهم الشعراء الفرس وشعراء األوردو عىل ما درج

التي عمدهتا منذ بواكريها األوىل ،إذ وضحت

التي تغني النص األديب ،ومن أهم تلك املحاور

إذ كان الوسيلة الكربى إلغنائها باملفردات واملعاين

املعامل األساسية هلذه اللغة بعد ختطي تاريخ األلف
اهلجري ،وكان الدور الرئيس الذي رسم خطوطها

العريضة وركزها يف خلد الناطقني هبا ،وأحاهلا بعد

ذلك إىل لغة تدوينية ،هم شعراء األوردو الذين
جعلوا كربالء نصب اهتاممهم ،منذ عهد (ذو الفقار

الدولة نجف خان) الذي ملك اهلند بعد عصور من

الفوىض ،فقاد األمة إىل شاطئ األمان وأعاد النظام
إىل البالد ،ورد املوالني ألهل البيتإىل ديارهم،

فرجعت الطمأنينة إىل النفوس ،وآبت احلرية إلقامة
الشعائر والطقوس ،وبدأ التأليف والتصنيف ،فكتب

ممن كتب املال فضيل كتابه املقتل احلسيني (كربل

كتها) أي قصة كربالء ،عام 1145هـــ هبذه اللغة
اجلديدة( ،)16وهذا الكتاب مل تقف عائديته عىل ال ّلغة

األوردية عند حد معني؛ فقد ُذكر أنه أخرج هذه اللغة

من كوهنا لغة ختاطب فقط إىل لغة تدوين وختاطب،
فابتدأ عهد التدوين هبا منذ صدوره(.)17

وال شك أن النصوص األدبية واملؤلفات التي

تناولت قضية احلسني قد شكلت مفص ً
ال رئيس ًا

عليه الشعراء العرب ،يف توظيف كثري من املحاور
املكان ،واملكان قبل دخوله حيز اإلبــداع األديب

يكون مكان ًا مقاس ًا ،أما يف العمل اإلبداعي فإنه
يصطبغ بالصبغة النفسية واملناخ الداخيل لألديب

بكل حمتوياته الشعورية والالشعورية ليتحول إىل

مكان ذي مالمح موضوعية ،فصورة املكان جيب

أن ال متثل املكان املقيس ،بل املكان النفيس ،فاملكان
املوضعي هو العنرص الذي مجع بداخله الشخوص

والصور التي ارتبطت بلحظة الزمن ،بحيث صار

للدهشة التي ُبني عليها احلدث مسار رسم ما بني
احلقيقة والوهم خط ًا واهي ًا ،جعل القارئ يتذوق

ويميز الرؤية التي تعمق وعيه بالواقع ،وتعكس
وجوده يف صور جديدة(.)18

إن توظيف البعد املكاين اإلســامــي يعدُّ من

أهم حماور تأثري الرتاث يف النص األديب؛ إذ تساهم
األمكنة اإلسالمية عىل اختالفها يف إعادة تشكيل

النسيج الشعري ،واملكان يف مدار الرؤية اإلسالمية

يصبح نقطة انطالق لاللتفاف حول مبادئ حمددة
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ومــؤثــرة ،بام حيمله من ظــال داللية ،تضفي عىل

النص أبعاد ًا عقائدية( ،)19والعمل األديب البد من

أن تشتغل داخله فنيات وآليات حتقق إسالميته،
ومن هذه الفنيات توظيف الرمز الديني اإلسالمي

الذي يعبد الطريق أمام تأصيل النص ،فاللغة مل تعد

ألفا ًظا تلقى ومج ً
ال تبنى ،بل أصبحت ترتكز عىل
تفجري طاقات إبداعية خالقة مبنية عىل أسس فكرية
حضارية ،قائمة عىل ما خيتزنه اإلنسان من معجمية

لغوية ،فالكلمة ختتزن طاقات إحيائية قادرة عىل حتري
املشاعر واألحاسيس ،وقادرة عىل جماراة معطيات
الواقع بكل ما حيمله من متناقضات ،وهذا ما جيعلها
حتتوي مضامني كثرية ودالالت بعيدة(.)20

ومن التقسيامت الواقعية للمكان املوضوعي ،التي

وجدنا هلا تطبيق ًا مسترشي ًا يف بحثنا ،ما ذكره الدكتور

وليد شاكر نعاس يف ذلك؛ إذ قسمه عىل فئتني:

1.1املكان األليف :وهو املكان الذي نحب ،واألثري
الذي يعيش يف داخل النفس ،وحيفز فينا مشاعر
األلفة واحلامية.

2.2املكان غري األليف (املعادي) :وهو املكان غري
األثري امللقى خارج النفس ،والذي يثري مشاعر

اخلوف والقلق ،ملا ينطوي عليه من السلبية
وانعدام األُلفة والعدوانية واضطهاد الشخصية

والسجن ومكان الغربة وساحة احلرب ،وهذه
األماكن أما يقيم فيها اإلنسان مرغ ًام ،أو ّ
أن خطر
املوت يكمن فيها لسبب أو آلخر(.)21

وقــد كــان هــذا الــربــط املوضوعي بــن املكان

واحلــدث متجلي ًا جتلي ًا الفت ًا يف كربالء يف الشعر
الفاريس (واألوردي -دراسة يف البعد املكاين).
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المبحث الأول:

�صورة كربالء في ال�شعر الفار�سي
ال خيفى عىل لبيب أن األمكنة اإلسالمية قد

شكّلت معادالً موضوعي ًا لألحداث التي اتصلت

هبا بصورة م ّطردة ،وهي تعدّ من املحاور الرئيسة يف
تشكيل النسيج الشعري يف مدار الرؤية اإلسالمية،
وقــد عـــدِّ ت كــربــاء مــعــادالً مــوضــوعــيـ ًا ملصيبة
احلسني واملستشهدين بني يديه من أهل بيته

وأصحابه ،فام ْ
إن تُذكر كربالء حتى ينرصف الذهن

إىل تلك املصيبة املفجعة ،وإىل األحــداث األليمة
التي واكبتها ،ومل يقف األمر عند مفردة (كربالء) يف

ذلك ،بل تعداها إىل مسميات أخرى تشري داللتها إىل

األماكن املنضوية إىل كربالء أو املتصلة هبا ،كمفردة

(الطف) أو (نينوى) أو (الغارضية) أو (احلائر)،
وأصبحت داللتها املكانية تشري إىل مأساة العرتة

الطاهرة من دون أي لبس ،وترتبط هبا ارتباط ًا وثيق ًا.
وال يمكن ألي باحث مهام كانت إمكاناته أن

حييط إحاطة تامة باستعامالت (كربالء) يف الشعر

الفاريس بوصفها معادالً مكاني ًا للملحمة احلسينية،
ولكننا سنختار بعض النامذج املهمة التي تعكس
استرشاء هذا االستعامل يف هذا الشعر ،ونبدأ بأبيات

للشاعر حممد بن حسني اخلوسفي (ت 875هـ)(،)22

نستل منها ستة أبيات جتلت كربالء متشحة بالسواد
يف داللتها احلسينية املشجية(:)23

فـــــــــــؤادي مــــــــكــســــــــور وجمـــــــــــروح مبتـلـى
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حينام طــفــت ليلة ح ــول مــرقــد احلسيـن بـكربـال
مــــرآي قــد فــتــق نــرجــس ـ ًا ونــريــنــ ًا وســنــبـــ ـ ً
ا نــدي ـ ًا

لقد ح ّلق الشاعر يف أجواء املشهد احلسيني املطهر

وطاف به مع صحبه الذين قدموا معه إىل كربالء يف

موكب جنائزي مهيب ،موشحني بالسواد فشدّ وا

من عني وجبهة وعقد شعر احلسني الذي يفتح العقد العص ّيا

الرحيل بأرواحهم إىل زمن الواقعة األليمة ،فأرخوا

متـــــــوج يف قـــفـــا احلــســن
نــــديــــة مــــن دم قــــد
ّ

واألنني عىل ذلك الشهيد العظيم.

يف حلق احلسني الضمآن نبتت شقائق النعامن احلمراء

إىل أن يقول:
جــالــســن حتـــت الــشــمــس مــرتــديـــــن الــســـــواد
يتجاوبون باألنني والــزفــرات عىل احلسني يف حداد
نحن زوار هاجرنا من إيران كطيور حلقنا وطفنا كرب ًا وبال

يفأطرافشجرةالسدرةحلقناحباًيفاحلسنيالشهيدبكربال
أن جتـــرين م ــن الــشــمــس الــوهــاجــة يـــوم الــقــيــامــة
فــأكــون حتــت ظــل ل ــواء احلــســن املــرفــرف يف سالمة

ألنفسهم العنان خلــوض الــنــواح ،وبــث الزفرات
إن تأثر الشاعر الذي اتّضح يف استدعائه للرموز

الدينية وتوظيفه للبعد املكاين واستحضاره لزمن

املأساة الذي استدر دموعه ودمــوع الباكني معه مل
ِ
يكف الشاعر ،فنراه ينتقل إىل الطبيعة الكربالئية

ليستنهض دورها ويقوم بتوظيفه يف تشكيل جتربته

الشعرية(( ،فالطبيعة حني تو ّظف يف تشكيل الرؤية
الشعرية يف ظالل اإلسالم ال متثل مصدر ًا خارجي ًا،

عرض مؤلف كتاب ديوان الشعر الفاريس هذه

وال متثل حالة نفسية كابية ،وال رمز ًا واقعي ًا من ّفر ًا،

وترجم عنواهنا بـ(كربالء احلسني) ،وذكر أهنا أنشئت

الشعرية ،والنربة الوعظية ،وتعطي للتجربة مذاق ًا

القصيدة املتكونة من تسعة وثالثني بيتا كاملة،

خالصة يف رثاء اإلمام احلسني ،وانتقى الباحث
ٍ
مفض ملا
منها األبيات الستة املتقدمة ،كأنموذج

رشع البحث يف إبانته من توهج هذا االسم املقدس

وإنام تعد الطبيعة رافــد ًا أساسي ًا يف حقل التجربة

تأملي ًا إيامني ًا وتدفع هبا إىل رحاب الشمولية بعيد ًا عن
التقوقع داخل أسوار الذات))(.)24

فصورة شقائق النعامن احلمراء الندية التي نبتت

(كربالء) بالزمته احلسينية يف النصوص الشعرية

يف حلق احلسني الظمآن ترمز إىل انتصار الدم عىل

ابتدأ الشاعر أبياته بذكر (كربالء) وكررها مرتني

شقائق النعامن األمحــر القاين وظــهــوره بالرباري

اسم احلسني سبع مــرات يف داللــة كبرية عىل

يرتوي من ذلك الدم املطهر وينمو ،يشري إىل شموخ

الفارسية بصوره املكانية املختلفة.

يف إشارة ألثر املكان املطبق يف ذلك النص ،وكرر
هيمنة تلك الشخصية العقائدية عىل النص ،وحتكمها

بمشاعر صاحبه ،وتكوينه العقائدي فتكون صورة
التأثر واضحة جلية ،وال تستدعي من الباحث أي
جهد للتعليق عليها وإثباهتا.

عمدَ احلياة بذلك الــدم ،فلون
السيف ،وإنــه قد ّ
كرمه أن يكون رمز ًا للشهادة ،فض ً
ال عن كونه وهو
ّ
الورود الرحيمة التي حمقت اجلريمة وأذلت كربياءها
وش ِ
قائ ُقه ِق َطعه ُ
املز ّيف ،و((النُّ ْعامن اسم الدم َ
فش ِّبهت
محرهتا بحمرة الــدم ،وسميت هذه الزهر ُة َش ِ
قائ َق

اسم الشقائق عليها))( .)25وقد قرهنا
النُّ ْعامن وغ َلب ُ
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بعض الشعراء بالدم يف محرهتا القانية ،كقول اخلباز
البلدي(:)26

كــــــأن شـــقـــائـــق الــــنــــعــــان فــيــه

ِ
الـــدمـــاء
ثـــيـــاب قـــد رويـــــن مـــن

التي تناولت أهــل البيت وتــأثــره املحتمل

باألشعار العربية التي خاض الشاعر الفاريس فيام
خاضت فيه.

لقد أخذ هذا اللون من الشعر شك ً
ال جديد ًا

ومن صور التأثر الكربالئية األخرى التي و ّظفها

متطور ًا تبلور يف العرص الصفوي عندما بلغت الدعوة

استثامره لداللة شجرة (السدرة) التارخيية املالزمة

يف هــذه الفرتة يتخذ موضوعني من موضوعات

الشاعر يف تسخريه للطبيعة لتعميد رؤيته الشعرية

للرضيح الرشيف ،ورصده ملا جرت من حماوالت

القتالع تلك الشجرة الدالة عىل ذلك الرضيح،
فالسدرة كانت عالمة دالــة عىل القرب الرشيف،

هيتدي هبا الناس إىل املعصوم ففي (( رواية حييى

بن املغرية الــرازي ،قال« :كنت عند جرير بن عبد
احلميد إذ جاءه رجل من أهل العراق ،فسأله جرير

كرب
عن خرب الناس ،فقال :تركت الرشيد وقد َّ
قرب احلسني ،وأمر أن تقطع السدرة التي فيه
فقطعت ،قال :فرفع جرير يديه ،وقال :اهلل أكرب قد

جاءنا فيه حديث عن رسول اهلل أنه قال :لعن اهلل

قاطع السدرة ثالث ًا ،فلم نقف عىل معناه حتى اآلن،
ألن القصد بقطعه تغيري مرصع احلسني حتى ال
يقف الناس عىل قربه ،)27(وهذه الشجرة فض ً
ال

عن كوهنا العالمة الدالة عىل قرب احلسني ع فإهنا كانت
املقيل الذي يقي زواره من حرارة الشمس امللتهبة يف

الصيف ،وشاء اهلل أن تسرتد تلك الشجرة أنفاسها،
وتتجدد وتبقى شاخصة إىل زماننا ،ويكون هناك

شارع كبري خيلدها تارخيي ًا حتى يومنا هذا.

فهذا النص يتجىل فيه البعد املــكــاين بصورة

واضحة ،ناهيك عن تأثره بالشخوص والزمان
والطبيعة ،فض ً
ال عن رصده لآلثار النبوية الرشيفة
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الشيعية أوجها ،وقد كان الشعر الذي قيل يف كربالء

الشعر وسيلة للتعبري مها املدح حول اإلمام عيل بن

أيب طالب ،وأشعار الرثاء التي كان معظمها
ينظم يف اإلمام احلسني بن عيل ثم بقية األئمة

الــشــهــداء( ،)28ويلحظ إن األشعار التي قيلت يف

اإلمام احلسني واألئمة الشهداء من آل البيت
َفضل األشعار
ترش ْ
بضمهم أرض كربالء ت ُ
فت ِّ
التي َّ

التي قيلت يف املدح ك ًام وكيف ًا ،ومن ذلك ما قاله أهيل
شريازي( )29يف رثاء اإلمام احلسني:

َّ
(حل شهر املحرم وجرى دجلة من أعيننا حزن ًا عىل

احلسني،

العطش الشفاه امللك الشهيد يف كربالء،

فعطشى كربالء وجوههم يف الرتاب وأجسادهم يف

الدم،

ونحن تابعو عزهتم ،فالرتاب عىل وجوهنا،

وإن مل يصبح من يفخر بوفائه لشهداء كربالء شهيد
بكائهم لكان عديم الوفاء،

بكاء حار ًا من نار الكبد
ما أكثر ما أبكي ً

وقد احرتق إنسانا عيني يف هذا العزاء) .
()30

ابتدأ الشاعر أهيل شــرازي بمشاعره املتدفقة،

ودموعه التي أذاهلا حزن ًا عىل احلسني ،وال بد

د .جليل صاحب خليل

للمتلقي أن يتساءل عن السبب الذي حدا بالشاعر

يا من ظهورك حتى صباح يوم القيامة،

ومل يستعر هلــا مــاء الــفــرات املــاصــق لألحداث

وقد صارت كل حصوة يف كربالء نور ًا من نورك)(.)23

استعارة ماء دجلة للتعبري عن غزارة تلك الدموع،

يا ضياء شجر وادي النجف،

املفجعة ،وهذا حييلنا إىل كون الفرات قد استقر يف

لقد انعكست عقيدة أهــل البيت الكرام عىل

جل الشعراء يف قسوته عىل العرتة الطاهرة إذ ُمنع

املختلفة ،ووجهت أعامل الناس ونظرهتم إىل أئمتهم

فكان الفرات يف الصف املعادي عون ًا للظلمة ،فال

نفسية الشعراء واألدباء بصفتهم مسلمني وشيعة،

ذلك النهر الظامل ،فانتقل بمخيلته إىل دجلة وهي

هبا كربالء يف معانيها املختلفة(.)33

املوروث األديب احلسيني مكان ًا طبيعي ًا معادي ًا ،عاتبه

املجتمع الصفوي فصبغت أوجه النشاط البرشي

احلسني وآله عن وروده يف تلك الشمس امللتهبة،

وملوكهم ،ومن الطبيعي أن تكون قد تركت أثرا يف

يمكن لعواطف الشاعر املتدفقة أن جتري دموع ًا من

توأم الفرات ليصب فيض أحزانه من خالهلا.

أما صورة كربالء يف هذه األبيات فقد انثالت

مشجية حبيبة إىل قلب الشاعر ،فاحلسني هو

امللك الشهيد يف كربالء تربع عىل عرشها بعد أن

ّتوج بالشهادة يف الصورة األوىل ،أما ورودها الثاين
والثالث فلم تبق أمام خميلة الشاعر فيهام إال صورة

كربالء ،فحني أراد التعريف بالعطشى من الدوحة
املحمدية ،جعلهم عطشى كــربــاء ،وحــن أراد
التعريف بالشهداء ،جعلهم شهداء كربالء ،فكانت

داللة كربالء التي تقدست بضمها لرفات الشهداء
الذين استشهدوا فيها ،تشري بوصلتها إليهم بكل
عفوية ما إن ترد يف أي نص أديب من نصوص األدب

الفاريس.

ويف انتقالة إىل شاعر آخر نجد أن اسم كربالء

قد تألق يف شعر بابا فغاين( )31فأضحى كل يشء يف

كربالء يمثل نور ًا من نور اإلمام احلسني:
(صباح عاشورائك يوم القيامة،

فحفل شعرهم بكثري من املعاين احلسينية التي تألقت
فهذا الشاعر شوكت بخارائي بعد أن يذكر

التوحيد والتسبيح واحلمد ثم الزهد والرضا ثم
مدح الرسول الكريم يتجه صوب مدح األئمة

املعصومني فيقول(:)34

(حتى متى يكون قلبي أسري ًا بسبب العصيان،
فامنحني الشفاء من مهة األئمة املعصومني،

لقد صارت هامتي نصفني مثل ذي الفقار،
وصار يل تاج من حب الفتى الوحيد،

ولعروس مذهبي أزرار فاطمة فزبدة النساء هي أم

الكتاب يف الدين والدول،

وإن عيني كأس سم من دمعي املر الدائم يف مأتم

حسن أحسن اهلدى،

وإيوان القلب منقوش بوسم احلسني ،وكان زئبق
قلبه من تراب كربالء،

وأنا أزين عبارايت بدر الدمع ،فربام حتتل مكان ًا يف
حرضة زين العابدين.)....
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فالشاعر هنا يذكر األئــمــة املعصومني

فشعر حمتشم الكاشاين املتقدم كان مائدة للحزن

يصل إىل اإلمام احلسني يربطه بكربالء فيصور

اآلالم واجرتار اهلموم ،فهي لديه مكان غري أنيس،

بخصاهلم وصفاهتم النفسية واجلسدية ،لكن عندما
زئبق قلبه من تــراب كربالء ،فال يمكن للشاعر

الفاريس حينام يذكر احلسني إال ويتجه قلبه ومفرداته

صوب كربالء ،فهي ال تعني لديه غري احلسني

صور لنا هذه املدينة بأهنا رسادق لبعث
الكربالئيّ ،
واملالئكة تغشاه للعزاء ،والصحراء الكوفية التي
احتضنت كربالء كانت مرسح ًا جلرائم الظاملني يف

سفك دماء العرتة الطاهرة.

ومصيبته الراتبة وكل املعاين اإلنسانية التي جسدهتا

ويستمر حمتشم الكاشاين يف رثاء أهل البيت،

األغلب مكان ًا حبيب ًا لروحه مؤنس ًا لنفسه ،متده بالقوة

بصورة مبارشة دون مقدمات دائب ًا عىل ذكر املعادل

أما الشاعر حمتشم كاشاين( )35فأن رسمه لصورة

أصابت أهل البيت عىل أرضها ،مما أضفى عىل

الطاهرة التي انتقلت رسادقــات احلزن من املدينة

للحسني غاية يف الروعة والصدق ،ووجد من

ملحمته اخلــالــدة ،وهــي يف صــوره الشعرية عىل

وكان يعمد يف قصائده إىل مدح اإلمام احلسني

والعزيمة ويتوسل هبا إىل اهلل يف قضاء حوائجه.

املكاين كربالء ،متذكر ًا ومذكر ًا بالكوارث التي

كربالء كانت مأساوية ،حتمل معها آالم العرتة
إليها ،فيقول:

(وعندما أقمت صالة اجلنازة للعاملني عىل مائدة
احلزن،

بدأت الصالة عىل سائر األنبياء،

وعندما وصل الدور إىل األولياء،

اهتزت السامء من تلك الرضبة التي نزلت عىل رأس

أسد اهلل،

ثم أوقدت نار ًا من اجلمر امللتهبة يف القلوب،
وصبوها عند ذكر احلسن املجتبى،

وعند ذلك انتزع الرسادق الذي يغشاه املالئكة من

املدينة وأقيم يف كربالء،

فام أكثر النخل الذي اقتلع من روضة آل الرسول يف

تلك الصحراء الكوفية،
بفأس الظلم)(.)36
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قصائده شهرة واسعة ،وجاء رثاء حمتشم كاشاين

إقبال الناس ما يستحق ،ومرد ذلك هو الظروف التي
أحاطت به إبداع ًا وسرية ،فهو يروي( :أن اإلمام عيل

زاره يف املنام ،وقال له :أنت يا من نظمت هذا الدر
الفريد يف أخيك عبد الغنيِ ،ل َل ْ تنظم مثل هذا يف
رثاء ابني احلسني)(.)37
لقد حظيت قصائد حمتشم كاشاين باهتامم النقاد

ومل خيفوا إعجاهبم هبا ،فهذا (الدكتور الطاهر أمحد

مكي) خيرج عن منهجه الذي اختطه يف كتابه (مقدمة

يف األدب اإلسالمي املقارن) بسبب روعة هذه املرثية

ويقدم منها املقدمة واخلامتة ،وأربعة أقسام أخرى،
عزام)  ،وقد
وهي من ترمجة (املرحوم عبد الوهاب ّ
()38

يفتح ذلك الباب أمام املقارنني ،ملقارنتها بقصائد
أخرى عربية أو تركية أو غريها.

وقد اخرتت مما ذكره الدكتور الطاهر أمحد مكي

د .جليل صاحب خليل

تصوير حمتشم كاشاين لتوجه زينبشطر البقيع

مع كربالء فصورهتا ثابتة لديه ،فهي أرض مليئة

(يا أنس القلوب الكسرية إلينا انظري ،غرباء بال

أهل البيت فيه أقسى املصائب التي حلت بالبرشية

ختاطب الزهراء:)39(

صديق وال عشرية ،إلينا انظري،

انظري أوالدك شفعاء املحرش ،يف صولة قلوب قاسية
كاحلجر ،انظري،

ال ال تعاىل كالسحاب الراعد إىل كربالء،

وإىل طغيان سيل الفتنة ،وموج البالء ،انظري،

انظري أجساد القتىل ،ورؤوس الرؤساء عىل احلراب،
انظري،

ذلك الرأس الذي كان مكانه رأس املصطفى فصلته
عن كتفه طعنات العدى ،فانظري،

وذلك اجلسد الذي كان صدرك مرباه ،يتدحرج يف
تراب كربالء ،وياله ،فانظري،

صمت ًا حمتشم ؛ فمن غبار غم احلسني ،احتجب من

وجه الرسول جربيل،

مل يقرتف الفلك الغادر كهذا اإلثم مذ كان

ومل يقس هذه القسوة عىل مر الزمان).

يف هذا النص الشعري ملحتشم يستمر بالتوظيف

املكاين املأساوي لكربالء ،فيعلو صوت احلوراء
مستنجدة بأمها الزهراء أن تأيت كالسحاب الراعد

لكربالء لتشاركها مصيبتها ،ثم تستعرض هلا صور
املصائب التي حلت هبم يف ديار الغربة.
ثم يقول يف نص آخر(:)40
(هذه األرض املليئة بالبالء اسمها صحراء كربالء،
فيا أهيا القلب السليم أين آهاتك املحرقة للسامء).

يف النص املتقدم ال يغري الشاعر طريقته يف التعامل

بالبالء ،وهي املكان املعادي غري األليف الذي ذاق
مجعاء ،فعليه أن يضاعف وترية احلزن الذي يكون
بمستوى تلك املصائب ،والظاهر أن الشاعر يف
قصائده املأساوية احلزينة كان حياور استدرار آخر

قدر من الدموع من عيون السامعني ،فكانت قصائده
مبارشة وبعيدة عن الرمزية واملعاين غري املتناولة،
فض ً
ال عن املتلقني من الطبقة احلاكمة الذين ال يروق

هلم شعر إال ما يقال يف أهل البيت ومصائبهم
املريرة( ،)41فتعامل مع املكان ببساطة وعفوية ،فابتعد

عن وصفه مكان ًا متخيالً ،أو معادالً موضوعي ًا كام
ملسناه ونلمسه عند غريه من الشعراء.
المبحث الثاني:

�صورة كربالء في ال�شعر الأوردي
لقد ارتبطت كربالء بالقضية احلسينية منذ وطأت

ملفجرها أرضها التي تقدست بضم
األقدام الرشيفة ِّ

رفاته الرشيفة ،وأصبح اسم (كربالء) معادالً مكاني ًا
موضوعي ًا للقضية احلسينية ،وتعمق البعد الداليل

ملفردهتا وألسامء األماكن التابعة هلا حتى أصبح ذهن
ٍ
بيرس وسهولة إىل املعاين احلسينية
املتلقي ينرصف
الرشيفة واألحـــداث املفجعة التي أملــت باإلمام
احلسني ع والعرتة الطاهرة واألصحاب املخلصني

ما إن يذكر اسم كربالء أو األماكن املرتبطة هبا،

كالطف والــغــارضيــة واحلــائــر وغــرهــا ،فأصبح
املعادل املوضوعي (كربالء) من أهم املوضوعات

التي ركزت اللغة األوردية يف أذهان الناطقني هبا،
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وأرست قواعدها وأغنت مفرداهتا ،وأنشأت نثرها

عهد تدوينها ،ومؤلفه هو مال فضيل صاحب الفضل

َّ
إن مما يلفت االنتباه أن االنعطافة احلقيقية يف

صناعي ،ففيه السجع واملحاسن البديعية والكلامت

الفني(.)42

األشعار التي تناولت أهل البيتلدى شعراء
األمم اإلسالمية املختلفة تأيت دائ ًام بعد إنشاء املقتل
احلسيني أو ما يمثله يف تلك اآلداب ،فــإذا كانت

انطالقة الشعر الفاريس احلقيقي يف أهل البيت

قد نشطت بعد إنشاء حسني الكاشفي

()43

للمقتل

احلسيني (روضــة الشهداء) ،وأن األدب الرتكي يف

املتقدم عىل سائر الكتاب ،ومنهجه أقدم منهج أديب
واآليات واألحاديث العربية ،حتى أنه افتتح جمالسه

بخطبة عربية ،ويف خالل الكالم يورد أشعار ًا من
األورديــة والفارسية ،وانترش الكتاب وصار يقرأ
ويسمع يف احلسينيات وجمالس العزاء واطرد ذكره

وكان تاليفه سنة (1145هـ1733/م) .
()49

واملقتل احلسيني (قصة كربالء) أو (كرب كتها)

()44

فيه مخسة عرش جملس ًا :األول يف أحــوال النبي،

األلــبــاين يف أهــل البيت قــد نشط أيــضـ ًا بعد

أمري املؤمنني ،والرابع يف شهادة احلسن،

أهل البيت ع قد نشط بعد إنشاء الشاعر (فضويل)

للمقتل احلسيني (حديقة السعداء) ،وان األدب

والثاين يف وفــاة الزهراء ،والثالث يف شهادة

إنشاء الشاعر داليب فــرارشي( )45للمقتل احلسيني

واخلامس يف شهادة مسلم بن عقيل ،والسادس

(حديقة الشهداء) ،فإن انطالقة الشعر األوردي قد
نشط بشكل الفت بعد إنشاء الشاعر (مال فضيل)

للمقتل احلسيني (قصة كربالء) أو (كربل كتها) عام
1145هـ( ،)46فتكون انطالقة الشعر األوردي تعزى

بدرجة كبرية إىل املقتل احلسيني الذي متثل يف اللغة
األوردية يف هذه التسمية املقدسة (كربالء) ،فكانت

يف شهادة أبناء مسلم بن عقيل ،والسابع يف أحوال
صحراء كــربــاء ،والثامن يف شهادة القاسم بن

احلسن ،والــتــاســع يف شــهــادة العباس

والعارش يف شهادة عيل األكرب ،واحلادي عرش
يف شهادة عيل األصــغــر ،والــثــاين عرش يف شهادة
احلسني ،وهناك مخسة جمالس بعنوان اخلامتة(.)50

البداية احلقيقية للشعر األوردي عام 1147هـــ،

لقد تعددت أغراض الشعر األوردي ،إذ أحىص

األورديـــة( ،)47وهذا ما نلمسه يف األعــداد الكبرية

األغراض التي تناولت كربالء ،والتي ستكون مدار

األردوي) يف الفرتة الزمنية التي أعقبت كتابة

ونوحة ،ومرثية ،ومسدس ،إذ أهنا اختصت باإلمام

احلقب الزمنية التي تلت ذلــك( ،)48فض ً
ال عام ذكر

الرثاء ،وهذا ال يعني أن األغراض األخرى مل تتطرق

من لغة ختاطبية إىل لغة ختاطبية تدوينية ،إذ ابتدأ به

األغراض التي ذكرناه تكاد تكون خالصة لذلك(.)51

إذ اشتهر بعدها عرشات الشعراء الناظمني باللغة

النقاد يف هــذه اللغة مخسة عــر غــرض ـ ًا ،ولكن

من الشعراء الذين وردوا يف كتاب (ديــوان الشعر

اشتغالنا هي أربعة أغراض ،وتتمثل بغرض سالم،

املقتل األوردي والتطور التصاعدي هلذا الشعر يف

احلسني ،وأهل بيته وأنصاره ،وقضيته ،يف باب

يف التمهيد من أن هذا الكتاب قد أحال هذه اللغة

للقضية احلسينية ،وملعادهلا املكاين كربالء ،لكن
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ومما تقدم نلحظ أنه مهام تقاربت أسس اآلداب

التي تناولت أهل البيت أو توحدت؛ أال أنه

يبقى لكل لغة أدهبا اخلاص واملميز هبا ،وخيتلف لونه
ونكهته وخصوصيته عن اآلداب األخرى.

إال إهنم باللحظة ذاهتا اهلكوا آل الرسول)(.)55

يف القصيدة املتقدمة تكرر ذكــر كربالء مخس

مرات ،كان ورودها األول يشري الشاعر فيه إىل أن

اإلمام احلسني قطع أوداج الظلم يف كربالء ،فأظهره

وسنقف قلي ً
ال عند املرثية إذ عدها دارسو األوردو

يف صورة املنترص الظافر ،وأظهر كربالء يف صورة

عليها فليس من فحول الشعراء ،وسنتناول مرثية

الثالث التي أعقبت ورودهــا األول ،فإن الشاعر

من أرقى أنواع الشعر ،وقد شاع هناك أن من مل ينظم
للشاعر حسن رضا غديري( ،)52وهي يف رثاء اإلمام
زين العابدين:

(الفائز من كان احلق شعاره،

أنت الذي قطعت أوداج الظلم يف كربالء،

بشكل ال جيرؤ الظامل أن يتجاهر بالظلم(،)53

لقد قيدوا أيدهيم وأرجلهم بالسالسل،

وا أسفي عىل ابن عيل ظل بكربالء بال كفن بعدما

قتلوا روح النبي حممد،

أحرقت أمته خيام سبطه احلسني انتهى عرص يوم

عاشوراء بفصوله املؤملة،

يف ملحة رسيعة تبدلت حقيقة احلياة،

انتفضت اإلنسانية حينام سمعت واعية الغربة،

عندما شاهدت الزهراء مآيس كربالء هاهلا املوقف،

املدينة التي أحياها بانتصاره ،أما ورودها يف املرات

يستعرض فيه صور واعية الغربة الكربالئية ،وما ّ
حل

بالعرتة الطاهرة عىل هذه األرض من عذابات مريرة
ومصائب مهولة ،لكن الشاعر يف آخر ذكره لكربالء،

يشري إىل أن هذه الدماء الزاكية أحيت هذه األرض،
وأحالتها من أرض جرداء إىل مدينة عامرة مؤنسة.

إن غرض (املرثية) ال يزال يلقى رواج ًا إىل اآلن،

ويرى أصحاب كتاب (أدب األوردو) أنه الغرض

الوحيد الذي مل يؤخذ من الفارسية أخذ ًا مبارش ًا،
ونشأ يف لكهنو يف القرن التاسع عرش ،وهو قصيدة

رثائية طويلة يف ذكرى استشهاد اإلمام احلسني،

الــذي يمثل ذكــرى مقدسة مهمة لــدى املسلمني

الشيعة ،وألن حكام لكهنو( )56من الشيعة فإن املرثية

نالت مكانة خاصة هناك ،وهي يف شكلها النموذجي
مؤلفة من مقاطع سداسية تسمى(مسدس) ،تشرتك

كل زاوية منها دلت عىل مقاطع عجيبة من الظلم،

األبيات األربعة األوىل من كل منها بقافية واحدة،

قال زين العابدين خماطب ًا عمته زينب،

كثريا عىل عذابات اإلمام احلسني وأرسته بلغة

لقد أصبح صاحب اإلمام يف كربالء غريب ًا،

وقافية أخرى للبيتني األخريين ،والتي كانت تركز

ليس لنا غري اهلل حامي ًا ونارص ًا(،)54

فخمة تثري استجابة عاطفية عميقة لدى املستمعني من

كان األعداء يفرحون بأرسهم وسبيهم آلل الرسول.

الشيعة عند إلقائها من قبل منشدين حمرتمني قادرين

هبم معمورة،

املراثي(.)57

يف ملحة رسيعة قتلوا آل الرسول ،وكربالء أصبحت

عىل انتزاع آخر ذرة من الرثاء يمكن أن تولدها هذه
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إن كثري ًا من النقاد يرون أن خري من أدى املرثية هو

وجلد الفهد صار أسود ًا قامت ًا ،والغزال اسرتخى يف

لتقسيمها إىل أجزاء ،إذ جيب أن تبدأ القصيدة بوصف

والصخر املتوهج صار طري ًا كالشمع حيث ال ظل

الشاعر أنيس( ،)58وبشكل رسيع وضعت األسس
مرسح احلــدث املتمثل بكربالء ،ووصــف لرحلة
احلسني إليها ،ثم أبيات مناسبة يف محد اهلل ومدح

مطول للمعركة وهذا
النبي ،ييل ذلك وصف ّ
يمثل اجلزء األســايس من املرثية الذي يعرض فيه
الشاعر كل ما لديه من فصاحة ،ويسبق هذا الفصل

نامذج من استئذان األبطال من احلسني لركوب

خيوهلم التي تــرد بعض أوصافها ،أمــا املقاطع
وتفجع أقاربه،
اخلتامية فتحكي استشهاد البطل
ّ
وهو اجلزء األكثر حزن ًا وإثارة للمشاعر ،ومثل بقية

شعراء لكهنو ،اعتمد كتاب املراثي عىل املبالغات
واالستعارات ليأرسوا انتباه مجهورهم الذي ألف

مثل هذه اللغة الرفيعة ،إن وصف حرارة صحراء

كربالء التي عطش فيها احلسني وحيدا بشكل
يريض عدوه الطاغية وصل حد ًا من املبالغة متيزت

هبا املرثية (:)59

(لساين حيرتق كشمعة ،وال من يبايل،

بشدة حرارة الصحراء ولسع الرمل،

نجنا يا رب من الرياح الالهبة اآلتية من السامء،
ِّ

من صفرهتا اصفرت السامء ،وأرض املعركة تتوهج
محراء،

الناس يرصخون طلب ًا للامء ،واألرواح واألجسام
تتأمل،

كل ما يدب عىل أربع جلأ للبحريات ينام هنار ًا طوي ً
ال

حتى السمندل( )60بحث عن صيده من السمك يف
األعامق،
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الغابة،
يقيه،

املروج فقدت نرضة خرضهتا ،والزهر طار لونه،

غار املاء يف اآلبار كام جتففه احلرارة،

ملك الكون يقف وحيد ًا حتت الشمس القاسية،
غاب النبي وغابت رايته ومل يبق له مكان،

شفتاه الرماديتان تتلقيان تنهدات حارقة وقد خارت
قواه،

وجف لسانه كاألشواك القاسية ،وانحنى ظهره
النبيل،

ثالثة أيام من حرمان املاء أهنكت ضيف كربالء،

تتعثر الكلامت عىل شفتيه ،بمشقة يستطيع الكالم،

وملا رأى عدوه ابن سعد هذا املشهد احلزين،

يروحون عنه بستارة عطرة
وهو حتت مظلته الذهبيةّ ،

سارع عبيده يرشون املاء عند قدميه كرذاذ املطر

اللطيف،

واحلسني حتى بدون شجرة متنحه الظل،

شمس الصحراء يف عليائها تلهب ظهره،

وتلفح وجهه ليصري لونه املبارك أسود).

لقد وهب أنيس كل حياته إلحياء ذكرى كربالء،

فكان عمله مكون ًا بشكل كيل من املراثي ،ونوع

أقــر من قصائد (الــغــزل) يعرف باسم (ســام)
يعالج اجلوانب املختلفة لعاشوراء ،لقد كان مدركا
ملكانته الكبرية ،إال أنه كان يعزو نجاحاته لقوة سيده
احلسني ،يقول(:)61
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(أمواج الفرح جاءتني من السامء،

خاليص يف هالكي ،ما أنا إال شمعة حترتق،

ّ
نستل منها ما ترمجته(:)64
(انظر اليوم إىل والدة من حيافظ عىل الكتاب (القرآن)

إين عازف عن املجد خلف هذا الستار من الدمع،

وبوالدته اكتمل دين حممد

أهيا الواعظ الفضيل افخر بتقواك ،فأنا يل الذنوب،

رؤيا إبراهيم  -بالشهادة -

اهلل أعطاين اللؤلؤة الثمينة التي طلبتها بتواضع:

وإىل إسامعيل كيف تنازل له عن شهادته

وحامي ،اهلل وحده السميع،
اهلل مطعمي
ّ
لك بساتني اجلنة ،ورمال كربالء يل،

انظر اليوم إىل فاتح كربالء الذي بوالدته حتقق تأويل

انظر إىل خليل الرمحن كيف تنازل له عن عزيمته،

ذهب وفري ،كنوز ،غنى ،من كل ثمني قدر ال ينضب

انظر كيف انحرس طوفان نوح أمام هول معركة

أنا لكربالء وكربالء املقدسة يل).

وكيف تراجع املوت أمام حم ّيا احلسني لينال الشهادة

يقولون الرتاب يصري تراب ًا يا أنيس ،وأنا أهلل ملصريي

كربالء،

تتوهج يف هذا النص الشعري كربالء مكان ًا حبيب ًا

انظر كيف اهنزم صرب يعقوب قبال صرب احلسني ذلك

يفضل رمال كربالء املضمخة بدماء
األسمى له ،فهو ِّ

يف الــنــص املتقدم تــألــق اســم كــربــاء مرتني،

وأليف ًا ،ال يأنس فيه الشاعر فحسب؛ بل إنه املبتغى

الشهادة عىل بساتني اجلنة ،فالشاعر وقف يف حمراب

كربالء وقفة املتصوفني مع اهلل سبحانه ،فاحتد معها
حتى تلبس هبا ،فارتبط مصريه هبا ،وهذا ما ولد له
إحساس ًا داخلي ًا بأن كربالء قد خلصت له ،وهذا ما

يدعونا إىل إحالة النص إىل بعض األبيات احلالجية،
منها(:)62

يــا نسيم الــريــح قــويل للرشـــــــــا

مل يزدين ِ
الورد إال عطشـــــــــــــــــــــــــا

يل حــبــيــب حـــبـــه وســـــط احلــشــا

الوقور اهلميم).

ازدهــى يف وروده األول (فاتح كــربــاء) بالنرص
املبني لكربالء ،فقد ازدانت أفياؤها بالنور احلسيني

املهيب ،منذ أن وطأت قدماه تربتها املرشفة ،فاقرتن

اسم هذه األرض املقدسة باسمه الرشيف ،وال شك
أن الشاعر يف تعامله مع هذا االسم املقدس ،ينظر
إليها من باب املكان اإلجيايب احلبيب الذي كان مفرتق ًا

فاص ً
ال للمتحريين بني احلق والباطل ،واملجسد لكل
صور اخلري واألرحيية ،وعدم الركون للذل واخلنوع،

مهام كانت التضحيات ،وانه امليدان الذي سطر فيه

إن يــشــا يــمــي ع ــى خـــدي مشى

الشهداء أسمى صور الشجاعة والبطولة والذود عن

إن يشأ شئت وإن شئت يشــــــــــــــا

للموروث الروائي العقائدي ملدرسة أهل البيت

روحـــــه روحـــــي وروحـــــي روحـــه

وننتقل إىل شاعر آخر هو قيرص بارهوي( ،)63يف

الغرض الذي سمي يف الشعر األوردي (القصيدة)،

القيم النبيلة ،ثم يثبت لنا الشاعر أنه كان مستوعب ًا
فيحيلنا إىل رواية يف منتهى العمق تشري إىل أن شهادة

اإلمــام احلسني كانت فــدا ًء مدّ خر ًا لنبي اهلل
إسامعيل ،وللرسول الكريم ،واإلمــام
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عيل ،وفاطمة الزهراء ،الذين خرجوا من

مذاق ًا هلذه األرض الطيبة ،وأن نرشها يؤذن بعبق

الذي ذكره اهلل سبحانه وتعاىل يف سورة الصافات،

ذلك اخلالد العظيم.

صلب إسامعيل يف إشارة إىل أنه هو الذبح العظيم
مستند ًا يف ذلك اىل حديث اإلمام الرضا الذي

فس الذبح العظيم بشهادة احلسني.)65(
ّ

املعاين اإلنسانية السامية والقيم النبيلة التي محلها
وكانت أهم النتائج التي أفرزها البحث هي:

1.1إن األمكنة اإلسالمية قد شكّلت صورة حيوية

أما توهج اسم كربالء مرة ثانية يف سامء النص،

لألحداث التارخيية التي اتصلت هبا بصورة
م ّطردة بوصفها معامل َ طبيعي ًة ثابث ًة جغرافي ًا

املــايض لبعثه يف احلــارض لتلتقي األزمــان املتخيلة

الرئيسة يف تشكيل النسيج الشعري يف مدار

فإنه كــان امــتــداد ًا لتوهجه األول ،فالشاعر هنا
يستدعي التاريخ يف انتقالة زمنية متمثلة بالسفر إىل

متجسدة بطوفان نوح وا ُملح ّيا احلسيني الرشيف عىل

أرض كربالء ،ليكون الطوفان الطرف اآلخر يف تلك

املعركة يف مواجهته للمحيا الطاهر ،فتحسم املعركة

لصالح الشهادة التي هزمت املوت بعد أن ازدانت
بذلك األلق املهيب.

الخاتمة

حتيل عىل التاريخً ،
فضل عن كوهنا من املحاور
الرؤية اإلسالمية؛ لذلك عُدِّ ت كربالء معادالً

موضوعي ًا ملصيبة احلسني واملستشهدين بني
يديه من أهل بيته وأصحابه يف األدبني الفاريس
واألوردي ،فام ْ
إن تُذكر كربالء حتى ينرصف
الذهن إىل تلك املصيبة املفجعة.

دور الفت قام
2.2كان للطبيعة الكربالئية
ٌ
الشعراء الفرس وشعراء األوردو بتوظيفه

بعد هــذه السياحة املشجية يف أشعار الفرس

يف تشكيل جتارهبم الشعرية ،وتعميد رؤيتهم

تعني احلسني ومصيبته العظيمة يف صورها املختلفة

بالقضية احلسينية ،وبالرضيح الرشيف لإلمام

واألوردو يمكننا القول بأن داللة كربالء أضحت

لدى هــؤالء الشعراء ،لذلك نجد أننا يف خوضنا
هذا نستحرض احلسني يف أذهاننا عندما نستذكر

كربالء وجتري هذه الداللة بخلدنا من دون أن يكون
لنا القصد بذلك ،فكربالء واحلسني كالمها
مرتبط باآلخر ارتباط ًا وثيق ًا ال ينقطع ،وهذا أمر
ال يقف عند هذين األدبني بل هو امتداد لآلداب
العربية وآداب الشعوب األخرى.

وعندما يصدح الشعرا ُء باسم هذه املدينة فهم
يصدحون للقيم واملبادئ التي جعلها اإلمام احلسني
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فيها واستثامرهم لداللتها التي ارتبطت
احلسني.

3.3كانت أغلب صور التوظيف املكاين لكربالء يف
الشعر الفاريس واألوردي صور ًا إجيابية ،وكان
فيها (املكان) أليف ًا مؤنس ًا حبيب ًا إىل قلب الشاعر،

عىل الرغم من الفجائع التي رافقته ،وقد عدّ

شعراء الفرس واألوردو كربالء املكان الروحي
الذي يمدهم بالقوة والعزيمة.

4.4شكّلت املقاتل احلسينية التي تناولت واقعة
كربالء معين ًا ّثر ًا ،استقى منه شعراء األمم

د .جليل صاحب خليل

األخرى؛ السيام الفارسية واألوردية ،ممكناهتم

منشورات عويدات  -بريوت 1989م.115 :

الفنية ووسائل تشكيل شعريتهم من معجم
ٍ
ومعان وجوانب عقدية ،وكانت تلك
لفظي
املقاتل سبب ًا رئيس ًا يف انتشار الشعر العقائدي

(((7كولكندة مدينة ساحلية تطل عىل خليج البنغال،

تداول مقتيل (روضة الشهداء) للشاعر الفاريس

الشعر االردوي ،حممد صادق الكربايس ،ط ،1املركز

ونضوجه عند الفرس واألوردو ،وبخاصة بعد

حسني الكاشفي ،وكربل كتا (قصة كربالء)
للشاعر األوردي مال فضيل.

5.5خلصت بعض قصائد الشعر الفاريس إىل تصوير
كربالء مكان ًا مأساوي ًا ،فاقترصوا يف ذكرها عىل
فصورتا
اجلانب املفجع من امللحمة احلسينية،
ُ

هذه ثابتة لدهيم ،فهي أرض مليئة بالبالء،

وهي املكان املعادي غري األليف الذي ذاق

أهل البيت فيه أقسى املصائب التي عرفتها
البرشية مجعاء ،وكان ذلك متجليا جتليا الفتا يف

قصائد الشاعر حمتشم كاشاين.

الهوام�ش
(((1املوسوعة العربية العاملية ،د .امحد مهدي الشوخيات
وآخرون ،ط ،2مؤسسة أعامل املوسوعة للنرش
والتوزيع -الرياض 1999م.464/3 :

(((2قصة األدب يف العامل ،أمحد نجيب ،وزكي نجيب
حممود ،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش -القاهرة
.502/1 :1943

(((3ينظر :فنون الشعر الفاريس ،د .إسعاد عبد اهلادي

قنديل ،ط ،2دار األندلس -بريوت 1402هـ-

1981م :املقدمة أ.

(((4قصة األدب يف العامل.438 /1:

(( (5آداب اهلند ،لويس رينو ،ترمجة هنري زغيب ،ط ،1دار

(((6األدب اهلندي املعارص ،د .حميي الدين األلوائي ،ط،1
دار العلم للطباعة -القاهرة 1972-1392م.58 :

وتقع إىل الرشق من مدينة حيدر آباد( .املدخل إىل
احلسيني للدراسات  -لندن 1430هـ 2009 -م:

هامش ص.)28

(((8الدولة القطبشاهية ( )1099 -896كان ملوكها من
الشيعة ،وعاصمتها كولكندة ثم حيدر آباد (أعيان

الشيعة ،السيد حمسن األمني(تـ 1371هـ) ،حتقيق

حسن األمني ،دار التعارف للمطبوعات -بريوت د
ت.)199 ،113/2:

(( (9بيجاور :مدينة يف جنوب اهلند ،أصبحت عاصمة
مملكة بيجاور يف عهد ساللة عادل شاهي (.املدخل إىل
الشعر األردوي :هامش ص.)27

((1(1الدولة العادلشاهية (1097 - 895هـ) هي
إحدى الدول اخلمس املتشعبة من مملكة اهلند:

وهي الباريدشاهية والعامدشاهية والنظام شاهية
والقطبشاهية والعادلشاهية والثالث األخرية منها هي

دول شيعية( .أعيان الشيعة.)439 /3 :

((1(1أمحد آباد :معنى آباد بلد ،فكأنه قال بلد أمحد ،الذي
اختطه أمحد بن حممد بن مظفر صاحب كجرات يف

سنة مخس وثالثني وثامنامئة ،ومات سنة سبع وأربعني
تقريب ًا ،فاستقر بعده يف كجرات ابنه غياث الدين حممد،

فأقام إىل سنة أربع ومخسني ،فاستقر بعده ابنه قطب
الدين أمحد ،ومات يف رجب سنة ثالث وستني ،فخلفه

أخوه داود ،وخلع بعد أيام ،فاستقر بعده أخوه أبو
الفتح حممود شاه وهو ابن مخس عرشة سنة( .الضوء

الالمع ألهل القرن التاسع ،شمس الدين السخاوي
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ت  902هـ ،ط ،1دار اجليل  -بريوت- 1412

والده ،واشتغل بالزراعة ،وهو من أرسة متدینة وذات

((1(1عيل أكرب خان بابا (1375 -1297هـ) ،من علامء

و «دیوان شعر» ،دفن يف مسقط رأسه ( .املدخل إىل

أمثال وحكم ،ديوان شعره ،تويف يف طهران ( .املدخل

( (2(2املكان والزمان يف النص األديب ،اجلامليات والرؤيا:

 1992م.)183 /11 :

اللغة اإليرانيني ،جييد العربية والفرنسية ،من آثاره
إىل الشعر األردوي :هامش .)51

((1(1املدخل إىل الشعر األردوي.51:

((1(1األدب اهلندي املعارص.60 ،59 ،58:

((1(1أدب األوردو ،د .ماثيوز ،يس شاكل ،شهروخ حسني،
ترمجة حممد مجول ،منشورات وزارة الثقافة -دمشق،
1412هـ1991 -م.28 :

((1(1املدخل إىل الشعر األردوي.27 -26:

((1(1مستدركات أعيان الشيعة ،حسن األمني ت  1399هـ،

فضل ومعرفة ومن آثاره «نثر الآليل» و «خاوران نامه»
الشعر الفاريس.)188/1 :
.271 -264

( (2(2األدب اإلسالمي بني النظرية والتطبيق.10 - 9 :

((2(2لسان العرب ،ابن منظور(ت 711هـ) أدب احلوزة -
قم 1405هـ :مادة شقق.

((2(2التذكرة الفخرية،

هباء الدين املنشئ األربيل،

ت692هـ ،حتقيق :الدكتور نوري محودي القييس -

الدكتور حاتم صالح الضامن ،مطبعة املجمع العلمي

العراقي 1404هـ  1984 -م.387 :

دار التعارف للمطبوعات  -بريوت 1987 - 1408

((2(2األمايل ،الشيخ الطويس ،ت460هـ ،حتقيق :قسم

((1(1املكان والزمان يف النص األديب ،اجلامليات والرؤيا،

للطباعة والنرش والتوزيع  -قم 1414هـ .325 :مرقد

م.209 /7 :

إ.د .وليد شاكر نعاس ،ط ،1متوز للطباعة والنرش
والتوزيع -دمشق 2014م.257-256 :

((1(1األدب اإلسالمي بني النظرية والتطبيق ،صابر عبد
الدايم ،ط ،1دار الرشوق1422 ،هـ 2002 -م.10 :

((2(2اشتغال الرمز الديني ضمن إسالمية النص ،رسالة
ماجستري ،آسية متلف ،إرشاف أ د عبد القادر عميش،

جامعة حسيبة بنت بو عيل ،كلية اآلداب واللغات،

قسم اللغة العربية :2007 /2006 ،املقدمة.

((2(2املكان والزمان يف النص األديب ،اجلامليات والرؤيا:
.259

((2(2ابن حسام اخلوسفي ( 782هـ  :)875-هو حممد بن
حسام الدين حسن اخلوسفي البريجندي ،و ُیعرف
أيض ًا باسم ابن حسام القهستاين؛ ولد سنة 782هـ يف

ناحية خوسف من توابع مدينة بريجند ،ودرس عىل
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الدراسات اإلسالمية  -مؤسسة البعثة ،ط ،1دار الثقافة

اإلمام احلسني ،السيد حتسني آل شبيب ،ط ،1دار

الفقه للطباعة والنرش -قم 1421هـ.124:

((2(2الظواهر األدبية يف العرص الصفوي ،حممد السعيد عبد
املؤمن ،مكتبة األنجلو املرصية -القاهرة1398 ،هـ-

1978م.152 :

((2(2أهيل الشريازي :حممد بن يوسف بن شهاب الشريازي
املتخلص باهيل األديب الصويف املتوىف سنة  942اثنتني

وأربعني وتسعامئة ،له من الكتب حتفة السلطان يف
مناقب النعامن ،وترمجة املواهب الرشيفة إىل الفارسية،
وديوان شعره فاريس ،ورباعيات كنجعه ،ورسالة يف

العروض ورسالة يف املعمى ،وزبدة األخالق ،وسحر
حالل فاريس يف املثنويات ،وقصائد مصنوعة يف مدح
األمري عليرش ،ورس احلقيقة ،وجممع البحرين ،وحمزن

املعاين( .هدية العارفني ،إسامعيل باشا البغدادي

د .جليل صاحب خليل
ت1339هـ ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت -

((3(3م .ن.398 :

بإستانبول سنة )236/2 :1955

((4(4كانت دعوة الشاه طهامسب للشعراء لالمتناع

لبنان ،طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها
((3(3الظواهر األدبية يف العرص الصفوي.153:

((4(4الظواهر األدبية يف العرص الصفوي226:

عن املديح الذي قرنه بالنفاق ،واالجتاه إىل مدح

((3(3بابا فغاين ت سنة 925هـ :من شعراء الفرس ،مولده

األئمة ،وتقدير مآثرهم وتسجيل أعامهلم،

وبعد وفاة السلطان املذكور جاء إىل خراسان يف زمان

املرتكزات التي قام عليها أسلوبه يف اإلقناع والتأثري

بشرياز ،وكان يف أول امره يف خدمة السلطان يعقوب،
الشاه إسامعيل األول وسكن مدينة أبيورد؛ فاعتنى به

حاكم تلك البالد الذي هو من قبل الشاه ،ويف آخر
أمره سكن املشهد الرضوي املقدس ،وله ديوان شعر
فاريس ،وقصائد يف مدح أمري املؤمنني( .أعيان
الشيعة.)415 /8 :

ورثاء من استشهد منهم عىل الدعوة الشيعية من أهم
وكان الشاعر حمتشم من أهم شعراء أهل البيت لديه
(الظواهر األدبية يف العرص الصفوي.)35:

((4(4مستدركات أعيان الشيعة.43/1 :

((4(4حسني الكاشفي :كامل الدين حسني بن عيل الكاشفي
الواعظ البيهقي السبزواري ثم اهلروي املعروف باملوىل

((3(3الظواهر األدبية يف العرص الصفوي.157 :

حسني الكاشفي ،وباملوىل حسني الكاشفي البيهقي

((3(3م .ن.203 :

يف كشف الظنون ،وعن أحسن التواريخ حلسن بك

((3(3م .ن.160:

((3(3حمتشم الكاشاين (  :) 996 - 905كامل الدين عيل بن
اخلواجه مري أمحد املعروف بشمس الشعراء الكاشاين،
املتخلص بمحتشم ،ولد يف كاشان ،وكان يمتهن جتارة

القمصان وتعاطى الشعر املذهبي يف الدولة الصفوية
حيث عاش فيها ومدح سالطينها ،منهم الشاه

طهامسب الصفوي (  984 - 930هـ) وهبا تويف سنة
 996هـ ،له يف رثاء اإلمام احلسني ديوان حافل،
ومن أهم ما اشتهر به ملحمة « دوازده بند » يف وصف
فاجعة كربالء (فهرس الرتاث ،حممد حسني احلسيني
اجلاليل ،ط ،1قم -دليل ما1422 ،هـ.)815 :

((3(3الظواهر األدبية يف العرص الصفوي.219 :

((3(3مقدمة يف األدب اإلسالمي املقارن ،الطاهر أمحد
مكي ،ــط ،1عني للدراسات والبحوث اإلنسانية
واالجتامعية1414 ،هـ 1994 -م.395 :

((3(3م .ن.395 :

وبالواعظ اهلروي ،تويف يف هراة سنة 910هـ -كام
روملو -وذلك بعد ميض أربع سنني من سلطنة الشاه

إسامعيل الصفوي ،ويف مسودة الكتاب بعد ظهور
الدولة الصفوية بأربع سنني (.أعيان الشيعة ،حمسن
األمني ت1371ه ،حتقيق وختريج :حسن األمني دار

التعارف للمطبوعات  -بريوت  -لبنان ،د ت/6 :
.)121

((4(4فضويل الشاعر  -حممد بن سليامن املتخلص بفضويل
البغدادي الشاعر كان والده مفتى احللة الفيحاء ،ولد

910هـ ،وتويف بكربالء سنة  975مخس وسبعني
وتسعامئة ،صنف أنيس القلوب قصيدة شينية ،بنك

وباده منظومة تركية ،حديقة السعداء يف وقائع كربالء،
ديوان شعره تركي وفاريس ،رند وزاهد حكاية فارسية،

رشح معميات مري حسني ،صحت ومرض كذا ،مطلع
االعتقاد يف الكالم ،وغري ذلك( .هدية العارفني/2:

.)250
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((4(4داليب فرارشي :من شعراء النصف األول للقرن

((5(5حكام لكهنو أو لكنو :لكهنو مدينة تقع عىل هنر الغانج،

حيث قىض معظم حياته يف تكية معروفة آنذاك للطريقة

مملكة أودة الذين اختذوها عاصمة حلكمهم ،وعدد

التاسع عرش ،ولد يف قرية فرارش (جنوب ألبانيا)؛
البكتاشية يف تلك القرية ،ويف عام 1842م أول وأطول
ملحمة يف تاريخ األدب األلباين (احلديقة) التي تتألف

موزعة عىل عرشة
من ستة ومخسني ألف بيت من الشعر َّ
فصول ،يتناول الفصل األول منها تاريخ العرب قبل

وهي قاعدة والية آتارا برادش ،وحكامها هم ملوك

ملوك أودة أحد عرش ملك ًا ،أوهلم السلطان سعادت

خان برهان امللك حممد أمني الذي حكم حتى عام
1152هـ ،وآخرهم السلطان واجد عيل الذي حكم

عام1263هـ إىل أن خلعه اإلنكليز عام 1272هـ،

اإلسالم ،بينام تتناول الفصول األخرى موقعة كربالء.

وبه انقرضت مملكة أودة ،ويف عهد آصف الدولة حييى

م ،األرناؤوط ،ط ،1دمشق  -احتاد الكتاب العرب،

والشعراء والكتاب واملفكرين ،وامتألت باملدارس

((4(4مال فضيل :هو فضل عيل املعروف بمال فضيل بن

وبرز فيها أول جمتهد هندي شيعي هو السيد دلدار

سنة 1190هـ ،وهو صاحب كتاب ( كربل كتها ) إي:

أستاذ النواب نفسه ،وكذلك مري تقي مري وسودا من

اهلند(.مستدركات أعيان الشيعة.)209 /7:

أفسوس وغريهم من شعراء العاصمة لكنو.

(مالمح عربية إسالمية يف األدب األلباين ،د .حممد

بن حيدر -رابع ملوك أودة -زخرت لكهنو بالعلامء

1990م.)64 :

واملكتبات ال سيام التي تضم أمهات الكتب الشيعية،

أرشف عيل خان ،ولد سنة 1123هـ يف اهلند وتويف
قصة كربالء ،وهو أول كتاب دون باللغة األوردية يف

((4(4املدخل إىل الشعر األردوي.31 :

((4(4ديوان الشعر األردوي ،الشيخ الكربايس ،ط ،1املركز
احلسيني للدراسات ،لندن1434 ،هـ2013 -م:

.56-53

((4(4مستدركات أعيان الشيعة.43/1 :

((5(5مستدركات أعيان الشيعة.209 /7:

((5(5املدخل إىل الشعر األردوي.53 -52 :

عيل ،وملع فيها أكابر شعراء اللغة األردوية أمثال سوز

شعراء البالط ،ومصحفي ومري حسني ومري شري عيل

وتتابع بعده امللوك واحد ًا بعد اآلخر سالكني السبيل نفسه
حتى آخرهم واجد عيل شاه.

وقد كان آصف الدولة وواجد عيل شاه من الشعراء

املجيدين(.مستدركات أعيان الشيعة5:؛ املدخل إىل الشعر
األُردوي)29 ،28 :

((5(5أدب األوردو.40 ،39 :

((5(5مري بابار عيل أنيس(1874 -1803م) حفيد الشاعر

((5(5حسن رضا مزمل حسني امليثمي امللقب بغديري،

مري حسن ،نشأ يف فايز آباد ،وترعرع يف الوسط األديب

غازي -باكستان ،من مؤلفاته حقوق اإلنسان ،وجام

واألساطري والتاريخ املتعلق بعقائد الشيعة(.أدب

التمر ،ولد عام 1372هـ يف دير
يرتقي نسبه إىل ميثم ّ

يف بيت جده ،فحصل عىل معرفة جيدة باللغة العربية

غدير ،وزنجبري (.املدخل إىل الشعر األردوي.)64 :

األوردو.)100 :

((5(5املدخل إىل الشعر األردوي.65 :
( (5(5م ن.69 :
((5(5م ن.73 :
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((5(5أدب األوردو.103 -102:

((6(6السمندل :زاحفة خرافية قيل أهنا تستطيع العيش يف
النار.

د .جليل صاحب خليل
((6(6أدب األوردو1:ذ.104

ماجستري ،آسية متلف ،إرشاف أ د عبد القادر

( (6(6احلالج األعامل الكاملة ،قاسم حممد عباس ،ط،1

عميش ،جامعة حسيبة بنت بو عيل ،كلية اآلداب

 .311ديوان احلالج ،مجع املسترشق الفرنيس لويس

5.5أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني (ت 1371هـ)،

رياض الريس للكتب والنرش -بريوت2002 :م:

ماسينيون ،كتاب الكرتوين.21 :

((6(6قيرص بارهوي :هو عباس وزارت حسني الزيدي،
ولد يف (بارهة) عام 1347هـ ،انتقل إىل (لكنهو) عام

1359هـ ،وبعد استقالل باكستان عن اهلند انتقل إىل

باكستان ،ومن دواوينه (شباب فطرت)( ،معراج

برش) ،وغريها ( .املدخل إىل الشعر األردوي :هامش
.)82

((6(6املدخل إىل الشعر األردوي.86-85 :

((6(6اخلصال ،الشيخ الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل بن
احلسني بن بابويه القمي تـ381هـ ،حتقيق :عيل أكرب

الغفاري ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة
املدرسني -قم املرشفة 1403ه  1362 -ش.58 :

واللغات ،قسم اللغة العربية.2007 /2006 ،

حتقيق حسن األمني ،دار التعارف للمطبوعات-
بريوت د ت.

6.6األمايل ،الشيخ الطويس ،تـ460هـ ،حتقيق :قسم
الدراسات اإلسالمية  -مؤسسة البعثة،ط ،1دار

الثقافة للطباعة والنرش والتوزيع  -قم 1414هـ.

7.7التذكرة الفخرية ،هباء الدين املنشئ األربيل،
ت692هـ ،حتقيق :الدكتور نوري محودي القييس
 -الدكتور حاتم صالح الضامن ،مطبعة املجمع

العلمي العراقي 1404هـ  1984 -م.

8.8احلالج األعامل الكاملة ،قاسم حممد عباس ،ط،1
رياض الريس للكتب والنرش -بريوت 2002م.

9.9اخلصال ،الشيخ الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل

الم�صادر والمراجع

بن احلسني بن بابويه القمي ت381هـ ،حتقيق :عيل

1.1آداب اهلند ،لويس رينو ،ترمجة هنري زغيب،

جلامعة املدرسني -قم املرشفة  1362 - 1403ش.

ط ،1دار منشورات عويدات -بريوت 1989م-.
األدب اإلسالمي بني النظرية والتطبيق ،صابر عبد

الدايم ،ط ،1دار الرشوق1422 ،هـ 2002 -م.

2.2األدب اهلندي املعارص ،د .حميي الدين األلوائي،

ط ،1دار العلم للطباعة -القاهرة 1972-1392م.

3.3أدب األوردو ،د .ماثيوز ،يس شاكل ،شهروخ
حسني ،ترمجة حممد مجول ،منشورات وزارة
الثقافة -دمشق1412 ،ه1991 -م.

4.4اشتغال الرمز الديني ضمن إسالمية النص ،رسالة

أكرب الغفاري ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة

1010ديوان احلالج ،مجع املسترشق الفرنيس لويس
ماسينيون ،كتاب الكرتوين.

1111ديوان الشعر األردوي ،الشيخ الكربايس ،ط،1
املركز احلسيني للدراسات ،لندن1434 ،هـ-

2013م.

1212الضوء الالمع ألهل القرن التاسع،

شمس

الدين السخاوي ت  902هـ ،ط ،1دار اجليل -
بريوت.1992 - 1412

1313الظواهر األدبية يف العرص الصفوي ،حممد السعيد
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صورة كربالء في الشعر الفارسي واألوردي (دراسة في البعد المكاني)
عبد املؤمن ،مكتبة األنجلو املرصية -القاهرة،

2424هدية العارفني ،إسامعيل باشا البغدادي

1414فنون الشعر الفاريس ،د .إسعاد عبد اهلادي قنديل،

لبنان ،طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها

1398هـ1978 -م.

ط ،2دار األندلس -بريوت 1402هـ 1981-م.

1515فهرس الرتاث ،حممد حسني احلسيني اجلاليل ،ط،1
قم -دليل ما1422 ،هـ.

1616قصة األدب يف العامل ،أمحد نجيب ،وزكي نجيب
حممود ،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش-
القاهرة 1943م.

1717لسان العرب ،ابن منظور (ت 711هـ) أدب
احلوزة -قم 1405هـ.

1818املدخل إىل الشعر األردوي ،حممد صادق الكربايس،

ط ،1املركز احلسيني للدراسات -لندن 1430هـ-
2009م.

1919مرقد اإلمام احلسني ،السيد حتسني آل شبيب،
ط ،1دار الفقه للطباعة والنرش -قم 1421هـ.

2020مستدركات أعيان الشيعة ،حسن األمني
ت1399هـ ،دار التعارف للمطبوعات  -بريوت

 1987 - 1408م.

2121مقدمة يف األدب اإلسالمي املقارن ،الطاهر أمحد
مكي ،ــط ،1عني للدراسات والبحوث اإلنسانية
واالجتامعية1414 ،هـ 1994 -م.

2222املكان والزمان يف النص األديب ،اجلامليات والرؤيا،
إ.د .وليد شاكر نعاس ،ط ،1متوز للطباعة والنرش
والتوزيع -دمشق 2014م.

2323املوسوعة العربية العاملية ،د .امحد مهدي الشوخيات
وآخرون ،ط ،2مؤسسة أعامل املوسوعة للنرش
والتوزيع -الرياض1419 ،هـ1999/م.
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ت1339هـ ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت -

بإستانبول سنة 1955م.

ال�سجاد البلو�شي
ِّ
العتبتان الح�سينية والعبا�سية (�إنموذج ًا)

املدرس الدكتور
سيامء عطا اهلل حسني
جامعة الكوفة  -كلية اآلثار
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الملخ�ص
هبذا البحث السجاد البلويش توصلت اىل جمموعة من النتائج من امهها ،اماكن التسويق للسجاد البلويش

كانت يف مدينة مشهد يف ايران وكانت خاصة لتسويق سجاد املشهد البلويش يف حني يتم بيع سجاد هرات
البلوش يف افغانستان.

االلوان الشائعة لسجاد البلوش هي االمحر والبني واالزرق الداكن السداة واللحمة من الصوف وأحيانا

خليط من الصوف وشعر املاعز والسجاد احلديث يكون مصنوع ًا من القطن.

متيز السجاد البلويش بأنواع خمتلفة من الزخارف اهلندسية والنباتية املنفذة بطريقة هندسية ورد ذكرها مجيعا

يف متن البحث ،ان من اهم العنارص الزخرفية يف السجاد البلويش والتي ال يوجد هلا مثيل يف غريه من السجاد

هي شكل املستطيلني املتقاطعني اللذين يتخذان شك ً
ال صليبي ًا عريض ًا تنبثق من جهاته االربع خطاطيف صغرية
ملتوية الرؤوس اشبه بمرايس السفن ).(anchor

يوجد يف السجاد البلويش نوع من العنارص الزخرفية املقتبسة من السجاد الرتكامين هو (وردة النرس) ،النساج

البلويش بعد ان يفرغ من امتام احلاشية اخلارجية االخرية للسجادة يستمر بالنسج دون مخلة ملسافة ترتاوح بني

عرشة اىل مخسة عرش سنتمرت ًا وبالوان خمتلفة او باللون االصيل للقطن او الصوف وهو البني الفاتح وهو اقتباس
من السجاد الرتكامين ايض ًا.
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 سيماء عطا اهلل حسني. د.م

The Baluchi carpets
)Imam Al-Hussein and Imam Al-Abbas Shrines as Models(

Dr.
Seemaa Attallah Hussein
University of Kufa - College of Archaeology
Abstract
It has been found out that the Baluchi carpets were found in the markets of the city of
Mashhad of Iran which were specialized for marketing the Baluchi carpets and that the Baluchi
carpets are sold in Afghanistan.
It has been also found out that the common colours of the Baluchi carpets are red, brown,
dark and blue. They are made of wool and sometimes a mixture of wool and goat hair whereas
modern carpets are made of cotton.
The Baluchi carpets are characterized by different types of geometric and plant decorations
executed by a skillful engineering manner as mentioned in this research. The most important
decorative element exclusive to the Baluchi carpets, unlike any other carpets, is the shape of
the two cross-shaped rectangles which form a broad cross-shaped form, from which four small
hooks, like anchors, emerge in each of the four sides.
The Baluchi carpets have a type of decorative elements derived from the Turkmen carpets
(the rose of the eagle).
The outer edge of the carpet continues to be woven without a tent for a distance ranging from
ten to fifteen centimeters in different colours or in the original colour of cotton or wool and it is
almost light brown. It is a design copied from the Turkmen carpets, too.
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المقدمة
احلضارة البلوشية حضارة ضاربة يف القدم وهي

إحدى احلضارات املتأصلة يف التاريخ ،وبلوشستان

هي إحــدى أقــدم املستوطنات البرشية يف العامل،
وإحــدى أقدم األرايض املأهولة بالسكان ويرجع

تاريخ احلضارة البلوشية إىل حوايل  15000قبل
امليالد.

السجاد املصنوع
السجاد البلويش فهو ِّ
اما عن ِّ

يدوي ًا يف األصــل من قبل البدو البلوش ،الذين

يعيشون بالقرب من احلــدود بني ايــران وباكستان
وأفغانستان.

وقد تطرقت يف بحثي هذا «السجاد البلويش» اىل

هذه االلفاظ للداللة عىل البلوش /الشعب البلويش

وأن أصل الكلمة غري معروف اىل اآلن ويعتقد اهنا
مشتقة من

)(brza-vaciya

الذي جاء من

) vakوهي تعني الرصخة العالية ،ويعتقد البعض
االخــر ان اســم البلوش يرجع اىل العرص البابيل

)(babyloian

واىل اإللــه البابيل ) ،(belusويعتقد

اهنا تعني (عرف الديك) حيث ان قوات البلوش
الذين حاربوا استياجيس ( 550-585ق.م) كانوا

يرتدون اخلــوذات املميزة واملزينة بمشط الديك

(عرف الديك) ويقال ان اسم البلوش استند اىل رمز
الديك وهي مشتقة من الكلامت (بال) و(اوتش)

و(بال) تعني السلطة والقوة و(اوتش) تعني الرائعة

لذلك البلوش تعني قوي جد ًا ورائــع ومن اخلطأ
اطالق كلمة البدو الرحل عىل البلوش الهنم هم

اصل كلمة البلوش اوال ثم تاريخ البلوش والقبائل

املستوطنون األصليون للمنطقة(.)1

اصله وانواعه وزخارفه ومن ضمنه سجاجيد الصالة

تاريخ البلو�ش

السجاد البلويش
البلوشية وأماكن استيطاهنا ،ثم اىل ِّ
البلوشية التي لكل منها مميزاهتا وانواعها وزخارفها

عززت بحثي بمجموعة من الصور،
والواهنا ،وقد
ُ

كام تطرقت اىل نامذج حية من السجاد البلويش يف
خزائن العتبتني احلسينية والعباسية املقدستني فقمت

وتطرقت اىل
بتصويرها وقياسها وبحثتها بنفيس
ُ
العنارص الزخرفية وااللوان فيها.

البلو�ش
أ�صل كلمة البلو�ش
املالحظ ان كلمة )(baluchee,balochee,beloochi

مجيعها تعني الكلمة نفسها وهم البلوش .استعملت
104

– (brza

البلوش شعب من القبائل املستقرة شبه املرتحلة

تقطن املناطق الصحراوية وشبه الصحراوية يف
ما يعرف بـ(بلوشستان) اي بالد البلوش املمتدة

من غرب باكستان وجنوب غرهبا ،اىل رشق ايران
وشامل رشقها يف حمافظتي (سيستان ((سجستان))-

بلوشستان وخــراســان) ،وعرب احلــدود نحو حميط
مدينة مرو يف تركامنستان ،مرور ًا بجنوب افغانستان،
وتعيش اقليات بلوشية متناثرة عىل سواحل شبه
اجلــزيــرة العربية وســواحــل رشق افريقيا ،اال ان

الشعب البلويش الــذي يقدر تعداده اليوم بنحو

( )8ماليني نسمة ال ينحدر من اصل عرقي واحد،

م .د .سيماء عطا اهلل حسني

بل يمكن تقسيمه عىل فئتني مها :الغالبية العظمى
التي تضم السليامنيني

)(sulaymanis

واملكرانيني

) (makranisالذين يشكلون جمموعة عرقية واحدة،
وتشري املصادر اىل ان اصول البلوش هؤالء تعود اىل

مناطق جنوب بحر قزوين وهم يتكلمون لغة شبيهة

باللغة الفارسية بلهجة غرب ايران.

واالقلية التي تضم الرباهويني وهم جمموعة عرقية

من القرن الرابع عرش امليالدي ،ويف مرحلة االستعامر

احلديث أصبحت بلوشستان جزء ًا من اإلمرباطورية
الربيطانية يف اهلند ،و ُأحلق قسم كبري من األرايض

البلوشية بأفغانستان التي استقلت منذ عام ،1747
وأصبحت أقاليم مكران وسيستان جزء ًا من إيران
منذ العام  ،1928و ُأحلقت خانية كالت البلوشية

(كويتا) بدولة باكستان عام .)2(1948

منفصلة ،ويعتقد ان الرباهويني هاجروا اىل صحارى

افغانستان الغربية من شبه القارة اهلندية قبل نحو
مخسة االف سنة ،وختتلف لغة الرباهويني متاما عن

كل اللغات او اللهجات التي تتكلمها املجموعات
البلوشية االخــرى ،وابرزها الراخشانية ،ويقدر
ان ( )% 70من البلوش يقطنون باكستان حاليا و

( )%20يف ايــران ،امــا الباقي فموزع يف االماكن
االخــرى والسيام افغانستان ،وينترش البلوش يف

ايــران وباكستان وافغانستان حول املــدن الكربى
وداخل القرى ويعيش بعضهم االخر بدو ًا رح ً
ال يف

الصحارى.

تتوزع األرايض البلوشية (بلوشستان) اليوم بني

ثالثة دول :باكستان وأفغانستان وإيران ،والبلوش
هم الشعب الذي يسكن هذه املنطقة ،وهلم امتدادات
أخرى يف إقليمي السند والبشتون الباكستانيني ،كام
ينتمي إىل البلوش الراهوئيون الذي يتكلمون اللغة
الراهوئية ،وقد هاجرت أعداد كبرية من البلوش إىل

منطقة اخلليج العريب( ،عامن واإلمارات والكويت

والسعودية والعراق) ،ويقدر عدد البلوش اليوم

بحوايل عرشة ماليني نسمة،وقد نشأت للبلوش
إمارات وممالك مستقلة (خانيات يرأسها خان) بدء ًا

وخ ــاض البلوش منذ ذلــك الــتــاريــخ كفاح ًا

طوي ً
ال ومــريــر ًا ألجــل استقالهلم أو ألجــل حكم
ذايت وللحفاظ عىل هويتهم وثقافتهم التي تعرضت

وبخاصة يف إيــران -لإللغاء والدمج يف القوميةوالثقافة الفارسية ،ودخل البلوش يف سلسلة من

الثورات املسلحة ضد إيران وباكستان ،كان أشدها
رضاوة الــثــورة التي وقعت بني عامي - 1973

.)3(1977

ويظهر اسم البلوش ألول مرة يف املجموعات

العرقية يف منطقة كرمان التي غزاها العرب يف القرن

(7م)  -اىل هناية القرن (10م) يف استجابة لتوسع
السالجقة بــدأ البلوش يف االنتشار يف خراسان

وسيستان وهي اخلطوة التي اثارت اهلجامت املرتدة

من قبائل حملية مسلمة وهذا بدوره تسبب يف خسائر
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فادحة للبلوش واجربوهم عىل الرتاجع جنوب ًا يف

فارس الشاملية واملنطقة اجلنوبية من بحر قزوين وهي

البلوش يف بلوخستان قرب احلدود بني افغانستان

ايران وجنوب غرب باكستان واستقرت يف منطقة

املنطقة التي تعرف اليوم باسم بلوخستان ،وتشتت
وايران وباكستان خالل القرون (19-18-17م)،

من اكثر الفرتات التي دخلت البلوش فيها جنوب
غري صاحلة للسكن يف منطقة الساحل االيراين بندر

كذلك انترش البلوش اىل مناطق غــرب وجنوب
افغانستان يف الرشق وتقلصت اعدادهم تدرجيي ًا يف

كــراتــي الباكستاين يف اجلــنــوب وبعض املناطق

اليوم اىل هنر امو داريا يف شامل رشق افغانستان كام

وقندهار يف الشامل الغريب اىل منطقة ديرا غازي خان

املنطقة واستقرت يف اماكن قريبة من كويتا يف باكستان

استقرت عشائر اخــرى يف شامل غرب باكستان،

عباس وشــاه هبار سيستان بلوشستان اىل ساحل
اجلنوبية من املناطق االفغانية من نيمروز ،هلمند

يف اقليم البنجاب الباكستاين يف شامل رشق البالد(.)6

اهلند وحتى اجلــزء الغريب من تركستان الصينية،

اما بلوشستان فهي املنطقة املمتدة من رشق ايران

احد األسباب التي جعلت بدايات البلوش عىل

وتوصف باهنا من مجاعة عائلة اللغات االوربية

كام ان عدم وجود منظمة مركزية واحــدة ادى اىل

والبشتو واالوستك اي اهنا فرع من اللغات االيرانية

والتي استمرت لسنوات وهذا ادى اىل اضعاف قدرة

ق.م والبلوش يقعون بني الفارسية والبارثية(.)7

وهــذا التشتت السكاين الواسع هو عىل االرجح

وغرب باكستان كام مر بنا لغتهم هي اللغة الفرثية

شكل منظامت سياسية مؤثرة مثل قبائل الرتكامن،

(اهلــنــدو اوربــيــة) مثل اللغة الكردية والفارسية

معارك داخلية رشسة بني قبائل جنوب البلوش

اهلندية ،نشأت الدولة البلوشية بني ()700-200

البلوش عىل احلفاظ عىل استقالهلا كمجموعة عرقية
اقلية(.)4

دخلت افغانستان التاريخ يف سنة 1747م حتت

حكم امللك نادر شاه احلاكم االيراين للمنطقة وقد
اطلقت جنراالته االفغانية االمرباطورية االفغانية

اجلديدة يف قندهار (جنوب افغانستان) مستفيدة من
اهنيار االمرباطورية املغولية يف اهلند(.)5

وقد انضم الربيطانيون مع بالد فارس يف شن عدة

محالت مشرتكة لقمع الثورات القبلية يف بلوشستان

والتي كان من ضمنها القبائل البلوشية التي كانت
تشكل مصدر ًا دائـ َا للتهديد يف مجيع انحاء حكم

ساللة قاجار(.)8

ال�سجاد البلو�شي

كان البلوش اول االمــر يف املنطقة املمتدة من

السجاد البلويش هو املصنوع يدوي ًا من قبل البدو

هلم يف منتصف املسافة بني البحر االبيض املتوسط

ايــران وباكستان وافغانستان ويوجد البلوش عىل

شامل سوريا اىل حلب وهي النقطة االسرتاتيجية
والفرات عىل طول النهر وبــدأوا بمغادرة املنطقة

من القرن الرابع حتى القرن السابع امليالدي فذهب
االكراد اىل العراق وتركيا بينام جاء البلوش اىل بالد
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والبلوش هم الذين يعيشون بالقرب من احلدود بني

نطاق اصغر يف البحرين ووالية البنجاب يف اهلند اما

( )%70منهم وهم اجلزء الرئيس فيعيش يف باكستان
وينقسمون عىل جمموعتني السليامين واملكراين(.)9

م .د .سيماء عطا اهلل حسني

يكون السجاد البدوي مناسب ًا ملعظم البيئات،

الوسادات ،اغطية الــروج ،الفرش (البطانيات)

االسعار وهــي تصنع لالستخدام العائيل وليس

اخلرج (االكياس) القطع التي توضع عىل اخليول

وعادة ما تكون احلرف اليدوية عند البدو منخفضة

للمتاجرة ،وهــم يعيشون مع االغــنــام واملاشية،
والزراعة املصدر الرئيس للدخل وهم يقيمون يف

خميامت يف مناطق معينة يتم استقرارهم هبا وقد

اصبحوا بمرور الزمن اكثر استقرار ًا يف املناطق التي
تكون فيها الظروف الطبيعية جيدة جد ًا(.)10

اماكن التسويق الرئيسة للسجاد البلويش كانت

يف مدينة مشهد اإليرانية وهي خاصة لتسويق سجاد
املشهد البلويش يف حني يتم بيع سجاد هرات البلوش

يف افغانستان ،االلوان الشائعة لسجاد البلوش هي
االمحر والبني واالزرق الداكن السداة واللحمة من

الصوف واحيان ًا خليط من الصوف وشعر املاعز
والسجاد احلديث يكون مصنوع ًا من القطن(.)11

الزخرفة االساسية هي املستطيالت السداسية

الشكل واملثمن واشــكــال متكررة مــن معينات
ومداليات وحتى الزخارف النباتية صورت بشكل
هنديس العقدة الفارسية او سينا هي املستخدمة

املفتوحة اىل اليسار والفتلة هنا تستخدم عىل شكل -

وكذلك عىل شكل .)12(-

من ابــرز اخلصائص يف السجاد البلويش هي

الطريقة التي يتم هبا نسج احلوايش حيث ان احلاشية

تصل اىل (2سم) وترسم عىل شكل مسننات او عىل

شكل رشيط معوج وااللــوان هي البني او االسود
الداكن ومن شعر املاعز.

من االشياء التي قام البلوش بنسجها ايض ًا هي

التي تغطي االرض ،السفرة التي يقدم عليها الطعام،
واحلمري واخليام ،وان النول املستخدم هو النول

االفقي لسهولة محله اثناء التجول والرتحال وهم

قد صنعوا السجاد املعقود (الطنافس) كام صنعوا
الكيليم ايض ًا وقد صنعت االكياس والستائر واخليام
بالنسيج املسمى بالكيليم( ،)13وان البلوش االصيل

كانوا ينسجون سجادة الصالة عىل شكل حمراب
الصالة املوجود يف العامرة االسالمية ويضعون

موضع ًا خاص لوضع كلتا اليدين عىل يمني ويسار
املحراب

.

()14

وان السجاد الوبري املعقود (الطنافس) اخلاص

بالبلوش صغري احلــجــم ورقــيــق بسبب اخلملة
القصرية ،وتتميز اخلملة ايض ًا بليونتها التي تعود اىل

ليونة ونعومة الصوف املستخدم يف الصناعة عكس
الصوف املستخدم يف السجاد الرتكامين الذي يكون
عادة خشن امللمس ،عدد العقد يف السجاد البلويش
ترتاوح ما بني ( )150-90يف البوصة املربعة

.

()15

هناك نوع من السجاد البلويش وهو ما يسمى

البلويش مدالية او رصة ،وهي مدالية يف الوسط وربع
مدالية يف اجلوانب.

وهناك نوع آخر من السجاد البلويش وهو سجاد

شكل الدجاج تظهر فيه الطيور بصورة فردية او
دجــاج مع طيور كذلك ظهرت انــواع خمتلفة من

الطيور مثل الطاووس والبط والدجاج والديكة
والتصميم االكثر جاذبية هو اربــع من الدجاج،
107

السجاد البلوشي العتبتان الحسينية والعباسية (إنموذجاً)

كذلك رسم الشجرة وهي الشجرة املعروفة بشجرة

بمكان القول ان قس ًام من االنتاج الذي يسميه التجار

السيام يف خراسان قبل اكثر من 1500سنة ،وكذلك

بعضها مستقر وبعضها االخر شبه مستقر ،او بدوي

احلياة وهي شجرة االرز شجرة مقدسة عند االيرانيني

شجرة الرسو والكروم التي كان هلا عالقة بالديانة
الزرادشتية يف ايران (رشق ايــران) ،كذلك شجرة

الصفصاف االبــيــض ويف بعض االحــيــان تكون

الزخارف اوراق الصفصاف مع ورق العنب وسيقان

االشجار ،كان ارتفاع االشجار اكثر اثارة لالهتامم
واكثر االحيان تكون شجرة واحدة فقط وكانت هذه

الزخارف هي رمز لعبدة النار يف الديانة الزرادشتية

التي كانت شائعة يف ايران يف العصور القديمة.

ومن التصاميم التي كانت مندجمة مع البلوش

هــي االشــكــال اهلندسية والســيــا املثلثات ،كام
استخدم البلوش بعض التصاميم مثل زهرة كبرية
مثمنة سداسية يف منتصف االركان االربعة وثالث

دجاجات وتصميم ما يعرف بشكل قرن الكبش
واستخدام شكل يشبه حركة االمواج عىل شكل خط

متقطع ،كذلك الزخرفة التي تشبه صفوف او بيوت

النحل ،اما الزخارف احليوانية مثل الغزالن واجلامل

كانت بشكل زخارف جمردة ،املنتجون الرئيسيون
من السجاد املنسوج يدوي ًا يف افغانستان هي البلوش

(اهلزارة) والرتكامن(.)16

تعد منطقة رشق ايران من أقدم وأهم املصادر

لإلنتاج البلويش ،تليها افغانستان وتنتج النساء
البلوشيات السجاد غالب ًا عىل انوال بدائية حتملها
القبائل البدوية املرتحلة معها او حتتفظ هبا يف بيوهتا

القبائل املستقرة حول املــدن ،غري انه من االمهية
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(بلوش) ال تنتجه القبائل البلوشية ،بل قبائل اخرى
من اصول عرقية خمتلفة ،لكنها جتاور البلوش يف
املناطق الشاسعة التي ينترشون فيها ويفضل الباحثون

املدققون اطالق مسمى (النمط البلويش)

(balushi

) styleعىل انتاج هذه اجلامعات مع ان قلة من التجار
يف تسويقها اياه حترص عىل ختصيص اسم القبيلة او
احللف القبيل بالتحديد او هتتم بمعرفته(.)17

تشري الوثائق اىل ان القبائل البلوشية مل تبدأ صنع

السجاد قبل القرن ال ( )19املــيــادي ،ويرجح
الباحثون اهنا تعلمت الصنعة من جرياهنا الرتكامن،

ولكن عىل الرغم من وجــود الكثري من املالمح
الرتكامنية يف السجاد البلويش فان السامت الغالبة

للتصاميم البلوشية مستوحاة من التصاميم االيرانية

وتقوم هذه التصاميم بصفة عامة عىل اشكال مكررة
جيدة التناسق مقتبس بعضها من نقوش انواع خمتلفة

من املنسوجات ،منها ما يضم اشكاالً مسننة معقوفة
او االشكال املكررة (شكل مزالج الباب) املتداخل

بعضها مع بعض.

الوان السجاد البلويش عموم ًا داكنة ويغلب عليها

استخدام اللونني االمحر واالزرق الغامق والبني

الغامق مع البني الفاتح احيان ًا ،او االزرق واالسود
الداكن واالمحر الداكن والبني الداكن املحمر والبني
الذي يشارف عىل االسود ويكون اساس ًا للخطوط

العريضة واالرجـــواين والبنفسجي ،وما يستحق
الذكر ان االصباغ الكيمياوية وصلت متأخرة بعض
اليشء اىل البلوش ،وحتى عقد السبعينات ومطلع

م .د .سيماء عطا اهلل حسني

الثامنينات كانت االصباغ الطبيعية منترشة ومعتمدة

مــن ابـــرز االمــثــلــة عــى هـــذا الــنــوع ســجــادة

ولذا يصعب عىل غري اخلبري ختمني عمر السجادة

(0،84×1،30م) حمفوظة ضمن جمموعة خاصة

عىل نطاق واسع(.)18

من لوهنا ،ويف ما خيص املــواد املستخدمة يطغى
الصوف عىل انتاج البلوش مع امكانية استخدام شعر
املاعز واجلامل احيان ًا ويف حاالت قليلة جد ًا يصادف
استخدام احلرير .وجتدر االشارة اىل ان بلوش ايران

يستخدمون القطن لألساس (السداة واللحمة) بينام
يستخدم باقي البلوش الصوف ،وبالنسبة لنوع العقد

تسود عند البلوش العقدة الفارسية(.)19
•

•وان من اهم العنارص الزخرفية يف السجاد
البلويش والتي ال يوجد هلا مثيل يف غريه من
السجاد هي شكل املستطيلني املتقاطعان اللذين
يتخذان شك ً
ال صليبي ًا عريض ًا تنبثق من جهاته

تعود اىل النصف االول من القرن التاسع عرش
يف الواليات املتحدة

()21

يالحظ ان العنرص الزخريف

االساس قد رتب يف صف طويل مؤلف من ثالث
وحــدات ونصف وحدة يف وسط ساحة السجادة

وهــي عبارة عن مستطيلني متقاطعني تنبثق منه

خطاطيف صغرية أشبه بمرايس السفن.

كام أن هناك نوع ًا من العنارص الزخرفية املقتبسة

من السجاد الرتكامين هو (وردة النرس) اما االلوان

فهي االمحر واالبيض وطيفان من اللون االزرق عىل
ارضية صفراء فاقعة(.)22

االربع خطاطيف صغرية ملتوية الرؤوس أشبه

بمرايس السفن ).)20((anchor
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وان النساج البلويش بعد ان يفرغ من امتام احلاشية

اخلارجية االخرية للسجادة يستمر بالنسج دون مخلة
ملسافة تــراوح بني عــرة اىل مخسة عرش سنتمرت ًا

وبالوان خمتلفة او باللون االصيل للقطن او الصوف
وهو البني الفاتح وهو اقتباس من السجاد الرتكامين
وكذلك يف بداية نسج السجادة ايضا(.)23

التشهار اجليد يف اسواق مدينة هراة يف افغانستان ،اذ
يعد انتاج املوشواين ،الذين يعيشون يف كل من ايران

وافغانستان حتديد ًا ،من ارقى انواع السجاد البلويش

والقبيل بصفة عامة.

وحـــول املــوشــواين الــذيــن تشري املــصــادر اىل

انحدارهم من اصول باشتونية رغم تكلمهم اللغة

يعدّ مــا ينتج يف خــراســان بــإيــران مــن افضل

الفارسية حتى يف افغانستان ،اهنم كانوا يف االصل

حميط مشهد وكــذلــك يف تربة حيدريه وخفاف
وتربة جم وانتاج هذه املنطقة هو االكرب قطع ًا وهو

هذه الصناعة خالل العقدين االخريين وحتولوا

وأرقــى سجاد البلوش السيام الذي يصنع منه يف

يعرف جتاري ًا يف االسواق باسم (مشهد بلوش) او
الكوداين ) (kawdaniوهو تبع ًا لبعض الباحثني فرع

من اجلمشيدي

)(jamshidi

احدى الكتل القبلية

االربع املكونة للحلف القبيل املعروف باسم (تشهار

ينسجون بسط ًا ممتازة دقيقة الصنع ،لكنهم هجروا
اىل السجاد املعقود الذي بصموه بالبصامت الفنية
اجلميلة املألوفة يف بسطهم ومن تصاميمه املميزة
املصليات املتعددة املحاريب(.)25

يف املقابل نجد انتاج التايامين الذي يسوق خصوصا

من بلدة شينداند (جنوب غرب افغانستان) متفاوت

ايامق) ) (chahar aimaqاي (القبائل االربع) واصل
كلمة ايامق مغويل وهم من اصل ال عالقة له عرقي ًا

النوعية بني الرخيص البسيط واملتوسط ،كام يصنف

بجرياهنم الرتكامن ،وثمة من جيزم ان الـ(تشهار ايامق)

اخلرباء انه ال حيمل طابع ًا تصميمي ًا خاص ًا هبم الهنم

بالبلوش ،بل يعتقد اهنم من اصل عريب لكنهم تأثروا
حلف تركامين االصول فض ً
ال عن ان اسلوب معيشته

قريب من اسلوب معيشة الرتكامن واللغة السائدة

بني قبائله وعشائره اللغة الرتكامنية الرتكية ،وعىل
صعيد مسميات السجاد الرشقي تعترب املصادر ان

(القبائل االربع) هي :التايامين ) (taimaniوالفريوز

كوهي

)(fairuzkuhi

واجلمشيدي واملــوشــواين

مستوى انتاج الفريوز كوهي متوسط ًا ويعيب عليه
يقتبسون من جرياهنم يف حني يشابه انتاج اجلمشيدي
كثري ًا انتاج التكة الرتكامن ،ويبقى ان انتاج بلوش

باكستان يعد من النوعية الدنيا كذلك انتاج منطقة
زابل (سجستان) عىل احلدود االيرانية االفغانية وما

تنتجه القبائل العربية االصل يف املناطق املجاورة وهو
عموما خشن فنياته حمدودة ويسوق يف بازار مدينة

) (mushwaniبينام تعترب مصادر اخرى اهلزارة جزءا

فردوس ،ومما يذكر ان االنتاج ذا التصاميم املتأثرة

عىل اية حال يعد (التشهار ايــاق) من منتجي

(كنبد قابوس) ذات الكثافة الرتكامنية يف شامل رشق

البلويش) وفض ً
ال عن الكوداين ،يباع الكثري من انتاج

اطار(التشهار) تنتج النمط البلويش قبائل التيموري

من هذا احللف(.)24

النوعيات اجليدة من السجاد البلويش وسجاد (النمط
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من (هــزارة ايــران) او (اهل ــزارة الغربيون) الذين

طابع عرصي يعكس صور ًا حياتية طريفة جد ًا يف

الرشقيون) الذين يشكلون االكثرية بني اهلزارة باهنم

حربية ودبابات ومدافع ،وحيظى هذا النوع باهتامم

خيتلفون عن اخوهتم هزارة افغانستان او (اهلزارة
من السنة بينام هزارة افغانستان من الشيعة(.)26

تصاميمه منها صور االسلحة احلديثة من طائرات
هيئات عاملية وحكومية حملية متخصصة بشؤون

الالجئني.

وهبــذا ال يمكن اعتبار البلوش (البلوج) من

ضمن القبائل الرتكامنية او حتى من اصول قريبة
من الرتكامن عىل ان زخارف السجاد البلويش تعتمد

عىل نحو اساس عىل زخارف السجاد الرتكامين او
قريبة جدا منها ومتأثرة هبا ،هذا ما اكده الدكتور
عبد العزيز محيد( ،)28ومن ذلك اقتباسهم (االوراد)
اخلاصة بقبيلة التكة الرتكامنية واقتبسوا ايض ًا (وردة

النرس) العنرص الزخريف لبعض القبائل الرتكامنية(.)29
من االمثلة عىل السجاد البلويش الذي يعود اىل

(19×341سم) من كتاب السجاد الرشقي اياد وحنان ابو
شقرا

عىل العموم بفضل عنارص البساطة والطبيعية

والسعر املعتدل واالقتناء العميل وامكانية الفرش

يف اي مكان يف املنزل صار للسجاد البلويش حمبوه

الكثر واليوم ال خالف ابد ًا عىل شعبيته رغم انه ليس
من االستثامرات املربحة مطلق ًا( ،)27كذلك البد من
القول ان من بني التطورات املهمة التي نجمت عن
احلرب الطويلة يف افغانستان ظهور انتاج ذي سامت
حديثة هو انتاج الالجئني من بلوش افغانستان الذين

اقاموا طوي ً
ال وبعضهم ال يزال يقيم يف معسكرات

اواسط القرن التاسع عرش سجادة صغرية حمفوظة يف

العتبة احلسينية املقدسة ضمن جمموعة خاصة يلحظ

ان العنرص الزخريف البلويش املتميز حيتل وسط
السجادة غري ان اجلــزء العمودي منه أكثر عرض ًا

من جزئه االفقي ،رتب يف صفني طوليني بدالً من
صف واحد ،يف كل صف أربعة منها ،وهناك ايض ًا
بعض التعبريات الزخرفية اهلندسية ربام هي خاصة

بالسجاد البلويش القديم ايض ًا موزعة يف الفراغات
احلاصلة بني العنارص الزخرفية البلوشية التقليدية،

امــا االلـــوان فهي االصفر لألرضيات واالزرق
واالمحر والبني للعنارص الزخرفية.

وبلدات يف كل من ايران وباكستان وهلذا االنتاج
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هناك الكثري من السجاد البلويش يف العتبتني

احلسينية والعباسية املقدستني سأتطرق اىل عدة نامذج

منها:

سجادة بلوشية رقمها املخزين ( )6932ابعادها

مثال اخر للسجاد البلويش سجادة صغرية جد ًا

(52.0×1.05م) تعود اىل النصف الثاين من القرن
التاسع عرش او اىل اواخر ذلك القرن ،يغلب عليها

اللونان االزرق الغامق واالمحــر الغامق والقليل
من االبيض والبني الزخارف التي عليها زخارف

هندسية بحتة ،تشغل الساحة اشكاالً مثمنة ويف
داخل كل مثمن عنرص هنديس نجمي ،حترص بينها

اشكاالً رباعية حتتوي عىل عنارص هندسة واالطار يف

زخرفته ذو اصول تركامنية(.)30

(138×88ســم) طول احلاشية الكيليم بدون عقد
حوايل 7سم ،العقدة الفارسية املزدوجة ،عدد العقد

 21عقدة ،االل ــوان الكريمي لألرضية واالمحــر

الغامق للزخارف مع القليل من االصفر واالبيض،
العنارص الزخرفية يف وسط الساحة عبارة عن صف

عمودي من املعينات وهي عبارة عن اربعة معينات

يف وسط كل معني ،معني اصغر من االول ويف وسط
االخــر وردة مفصصة ،حتيط باملعينات العنارص
الزخرفية اهلندسية والنباتية املختلفة التي منها الورود

والطيور وعدد من اخليول الصغرية احلجم واضح

شكلها من الرسج التي عليها ،وهنا صور الفنان
النساج الطيور اكرب حج ًام من اخليول ،وايضا هناك

يف وسط الساحات ارباع الرصر يف االركان االربعة
باإلضافة اىل ربع رصة يف اجلانب االيمن واخرى
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يف اجلانب االيرس ،اما االرشطة العمودية فهي ستة

يتكرر بشكل متناسق بثالثة صفوف يف كل صف

انواع الزخارف اهلندسية من االرشطة املتعرجة اىل

بشكل هنديس معيني االرشطة التي حتيط بالساحة

ارشطة واحد كبري والباقي صغرية وهي حتتوي عىل
املعينات باالضافة اىل االشكال املعقوفة اما االرشطة
االفقية الكيليم فهي حتتوي عىل زخارف االرشطة
املتعرجة الصغرية السداة واللحمة هنا من الصوف.

 6من املعينات يف وسط املعينات وردة نباتية منفذة

حتتوي عىل انواع الزخارف اهلندسية والنباتية املنفذة
بشكل هنديس كذلك هناك عنرص شجرة الرسو
املشهورة يف السجاد البلويش نجدها يف االرشطة
اجلانبية وحييط بالسجادة رشيط ابيض متعرج حييط

بالسجادة بأكملها.

ســجــادة بلوشية اخــرى مــن العتبة احلسينية

املقدسة الرقم املخزين للسجادة ( )6886ابعادها

(142سم×83سم) ،احلاشية كيليم يف طرف 5سم
وطرف اخر 6.5ســم ،العقدة الفارسية مزدوجة
اللحمة ،عدد العقد  21عقدة ،السداة واللحمة

نموذج آخــر من العتبة احلسينية أيض ًا الرقم

من الصوف ،االلوان املستخدمة الكريمي لالرضية

املخزين ( )1868ابعادها (159ســم×19ســم)،

والقليل من اللون االبيض ،الزخارف التي عليها

حلمة (حلمة فردية) ،عدد العقد  18عقدة ،السداة

السجادة االشكال اهلندسية عبارة عن شكل معيني

البني الفاتح لألرضية والزخارف باأللوان البني

والــزخــارف باللون البني الفاتح والبني الغامق

السجادة بدون حاشية كيليم ،العقدة الفارسية ،تك

عبارة عن زخارف هندسية ونباتية متنوعة يف وسط

واللحمة من الصوف ،االلــوان املستخدمة اللون
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الغامق (اجلــوزي) واالزرق واالخــر واالبيض

واالمحــر ،العنارص الزخرفية عبارة عن زخــارف
هندسية ونباتية منفذة بطريقة هندسية ،االرشطة

عبارة عن زخارف ارشطة ملتوية حتيط بالسجادة من
جوانبها املختلفة ويف داخل االرشطة زخرفة الدوائر
الصغرية باللون االبيض وزخرفة الساحة الوسطية

للسجادة عبارة عن شكل هنديس ثامين االضالع
يمتد عىل طول الساحة الوسطية يمتد ويلتقي بشكل

هنديس سدايس االضالع من اجلانبني طويل احلجم

مزين باألشكال اهلندسية املختلفة والورود املنفذة

بشكل هنديس يف وسط هذا الشكل اهلنديس الثامين
االضالع شكل معني يف وسطه معني اصغر منه وعىل

جوانب املعني االول الفروع النباتية امللتوية منفذة

بشكل هنديس كذلك نجد يف وسط الساحة عىل

جانبي املعني الوسطي شجرة الرسو البلوشية منفذة
بشكل هنديس ايضا.

�سجادة ال�صالة البلو�شية
استخدم البلوش عنارص خمتلفة ومــن اكثر

التصاميم شموالً لدهيم هو التصميم الذي يذكرنا
باملحراب وهو املكان املخصص للصالة ويسمى

بخراسان سجادة الصالة البلوشية اخلراسانية

(االعــمــدة واملــحــراب) كام هو موجود يف العامرة
االسالمية للمساجد كذلك وضع اليد عىل اجلانبني

من اليمني واليسار وهــو تصميم يعود للبلوش
األصليني ،وقــد تكون هناك زخــارف اخــرى اىل

جانب املحراب ،كالزخارف احليوانية ،والطيور،

وبعض االشجار مثل الشجرة املتامثلة التي هي نوع

من الزخارف التي شاعت لدى البلوش.

وبام ان املسجد يمثل عنرص ًا مه ًام من عنارص العامرة

االسالمية فهو مكان للعبادة ويوفر مكان ًا جلميع

الوظائف والشؤون الدينية التي يقوم هبا املسلم ،فهو
ليس مكان ًا للعبادة فقط وانام استخدم كمكان للثقافة
والتعلم عىل مر العصور( ،)31واملحراب مكان اجتاه
القبلة وموضع وقوف االمام ليؤم املسلمني بالصالة

وهو قلب املسجد ويقع بجدار القبلة وان كلمة
املحراب قد جاءت من اجلهاد او احلرب ضد النفس
واالهــواء وهو مكان للراحة الروحية( .)32لذلك

نرى الكثري من التصاميم املشاهبة ملحراب الصالة
منفذة عىل السجاد.

اما السجاد فهو عنرص مرتبط باألرض بوصفه

رمز ًا معرب ًا عن روحية املجتمع كام اننا نجد يف السجاد

كثري ًا من التوازن والتقابل والتامثل ،كذلك اهلروب
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من الفراغ ونجد فيها االشكال اهلندسية كاملستطيل

طولي ًا نثرت عىل جانبيه جمموعة من االزهار املحورة،

وبصورة خاصة العامرة الفارسية مل تدرس بشكل

كرس للعنارص الزخرفية اللون االمحر وطيفان من

وغريه من االشكال( ،)33كام ان العامرة االسالمية

كامل ويمكننا هنا أن نتعرض لألسباب التي جعلت
منها تضم كثري ًا من الزخارف املشاهبة ملا هو موجود

موزعة توزيع ًا هندسي ًا عىل ارضية فاقعة ،يف حني
اللون االزرق(.)36

يف السجاد ومنها املــحــراب واالعــمــدة واملشكاة
وغريها من العنارص اذ ان العنارص املعامرية والسجاد

هي عنارص متناظرة ومتامثلة عىل حد سواء(.)34

وان تفاصيل التصاميم املستخدمة يف كال

العنرصين املعامري والسجاد متشاهبة وهي استخدام

حمــراب الصالة التي تتم الصالة فيه واالعمدة
التي عىل اجلانبني او عىل االقل اعتامد نفس املبادئ
واالجراءات واستخدام العنارص الزخرفية اهلندسية

بشكل واسع يف كل من العنارص املعامرية الفارسية
االسالمية وبني السجاد(.)35

غري ان ابرز ما يميز االنتاج البلويش من حيث

التصميم املحراب املربع يف سجادة الصالة وهو

عبارة عن جمسم رباعي صغري جاثم فوق املجسم
الرئيس للنسق التصميمي للسجادة وهو يعرف

جتاريا وفنيا باسم (الــرأس والكتفان)
)shoulders

(head and

ويف العادة متأل ارضية املحراب واطره

بزهور جتريدية واشكال هندسية ونباتية مبسطة جمردة

مع خطوط عرضية عىل طريف السجادة.

وان عقد املحراب املستخدم يف سجاد البلوش

يكون ذا شكل مستطيل بال انحناء او حتــدب او

تكرس ،كذلك نجد ضمن زخارف سجادة الصالة
البلوشية رشيط ًا مزدوج ًا ضيق ًا يقطع ساحة املحراب

وان رسم الكفني املفتوحتني عىل جانبي عقد

املحراب يف سجاد الصالة البلوشية قد فرست عدة

تفاسري منها اهنا ترمز اىل اساسيات الدين االسالمي
اخلمسة وهي (الشهادتان والصالة والصوم واحلج

والــزكــاة) ،كذلك فــرت باهنا تــدل عىل موضع
اليدين اثناء السجود

()37

وربــا تدل عىل اخلمسة

اصحاب الكساء وهم (النبي حممد واالمام عيل

وفاطمة واحلسن واحلسني ،وانا اركن اىل الراي
الثاين ألنه اقــرب اىل الواقع فهو يدل عىل موضع

اليدين اثناء السجود.

مل يبدأ البلوش بنسج السجاد قبل القرن التاسع

عرش وقد يعود السبب يف ذلك ان السجاد البلويش
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ال يقاوم الزمن بسبب رخاوته لكون اخلملة تتخذ

حتدب او تكرس ،ونجد أيض ًا ضمن زخارف سجادة

انــراف البلوش يف اآلونــة االخــرة اىل الصبغات

املفتوحة عىل اجلانبني كذلك نجد يف وسط الساحة

من الصوف الناعم الذي يؤثر فيه االستخدام كذلك
الكيمياوية التي زادت من ضعف مقاومة السجاد

كذلك اىل كثرة املتوفر يف االســواق ورخص ثمنه

فعزف عنه املهتمون بجمع السجاد معتقدين انه ال

يستحق عناء الرشاء(.)38

اما عن عزوف الغربيني عنه فهو عندهم يبدو

ممال بسبب التكرار يف العنارص الزخرفية فض ً
ال

عن االستعانة باأللوان نفسها يف معظم السجاد
البلويش(.)39

الصالة البلوشية الراس والكتفني كام مر بنا واليد
الشجرة الطويلة التي متتد عىل طول ساحة السجادة

وعىل جانبيها حيوان الكبش ذو القرن ينترش ايضا

عىل طول الساحة والعديد من االرشطة التي حتيط
باملستطيل حتوي هذه االرشطــة العنارص اهلندسية
املختلفة واالرشطة القصرية امللتوية االلوان هي البني

الفاتح لألرضية والبني الداكن املحمر للزخارف

كذلك بعض االلوان االخرى منها االمحر والربتقايل
واالصفر ،العقدة املستخدمة هي الفارسية.

هناك عدة نامذج من هذا النوع من سجاد الصالة

البلوشية مــوجــودة يف خزائن العتبتني احلسينية
والعباسية املقدستني بل هي كمية كبرية من هذا

النوع ولكن ال يسع البحث التحدث عنها بأكملها
فاخرتت عدة نامذج من هذا النوع من العتبتني يف هذه

الدراسة.

سجادة صــاة الرقم املتحفي يف خمــازن العتبة

( ،)588السداة قطن ،اللحمة من الصوف ابعادها

نموذج آخر من العتبة احلسينية من هذا النوع

هنا ان احلاشية كيليم من طرف واحد حوايل 3سم

يسمى بـ (دبل شريازة) اي حاشيتني صغرية ،الرقم

عادة الطرفان كيليم يف السجادة ،وهي متأخرة عىل

عقدة ،العقدة الفارسية املستخدمة ،كام ان الزخارف

متأخر ًا اىل السجاد البلويش يف النسج ،العنارص

والراس والكتفني ولكن اليد املفتوحة عىل اجلانبني

سجاجيد البلوش ذي الشكل املستطيل بال انحناء او

عــى ثــاث مــن االوراد الصغرية املنفذة بشكل

(205سم ×100سم) عدد العقد 21عقدة ،نجد

ابعادها (52ســم ×196ســم) بدون حاشية اي ما

وهذا ليس وارد ًا يف السجادة البلوشية حيث يكون

املخزين ( ،)3275اللحمة صوف ،عدد العقد24

االغلب تعود اىل فرتة حديثة جد ًا ،لدخول القطن

تشبه اىل حد ما السجادة السابقة من حيث املستطيل

الزخرفية تتكون من عقد املحراب املستخدم يف

استبدلت هنا بمستطيل صغري عىل اجلانبني حيتوي
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هنديس ،وهناك يف وسط السجادة صفان من هذه

مسننة اجلوانب عىل شكل معينات متصلة مع بعضها

الداخلية للسجادة ،كذلك االرشطــة الكثرية عىل

عبارة عن الــوردة املسننة عــى شكل املعني يمأل

االوراد عىل جانبي رشيط طويل عىل طول الساحة
جانبي الساحة الوسطية املزخرفة بأنواع الزخارف

اهلندسية من االرشطة املتعرجة واملعينات الصغرية،

الــوان السجادة اللون الكريمي لألرضية واالمحر

للزخارف والقليل من اللون االسود.

مكونة رشيط ًا صغري ًا والزخرفة يف وسط الساحة
الساحة الوسطية بأكملها اما االرشطة فهي عبارة

عن اشكال هندسية عىل شكل معني واالرشطــة
املتعرجة الصغرية.

نموذج اخر من العتبة العباسية هلذا النوع من

السجاد البلويش الرقم املخزين القديم ()1281
والرمز املتحفي اجلديد ( )235الزخارف متشاهبة

للسجاجيد السابقة االختالف يكون يف اليدين
التي عىل جانبي عقد املحراب هنا ظهر لدينا شكل
جديد من االشكال والزخارف البلوشية الشائعة

وهي شجرة الرسو التي كانت هلا عالقة بالديانة

نموذج اخر من العتبة احلسينية سجادة ابعادها

الزرادشتية يف ايران (رشق ايــران) ،ظهرت بشكل

احلاشية كيليم يف طــرف 15ســم والطرف االخر

وسط الساحة مألت بشكل شجرة الرسو بشكل

(1.32م ×1،00م) ،الرقم املخزين ()6817
13،5سم ،عدد العقد  35عقدة ،العقدة الفارسية
املستخدمة ،السداة واللحمة من الصوف ،ايضا

مشاهبة للسجادة السابقة ولكن الزخرفة هنا يف مكان
اليد املستطيل الذي حيوي بداخله عىل ثالث اوراد

رشيط صغري عىل موضع اليدين عىل اجلانبني ويف
ارشطــة متــأ عقد املــحــراب وهــي أربــعــة أرشطــة،
واالرشطة اجلانبية عبارة عن زخارف هندسية خمتلفة
مسننة ومتعرجة الواضح من الصورة ان السجادة

ختلو من احلاشية الكيليم عىل اجلانبني ،العقدة
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املستخدمة هي الفارسية ،االلوان هي االمحر الغامق

•

•اللون االبيض او اللون الكريمي عادة يكون غري

•

•البني املسود هناك بعض الصوف لألغنام يكون

مصبوغ ويؤخذ من صوف الغنم.

لألرضية والبني لألرشطة ويتداخل اللون االبيض
يف حاشية املحراب ،اللحمة من الصوف.

لونه اسود وتضاف له اصباغ اضافية مثل خشب

اجلوز بعد تنقيعه باملاء.

الخاتمة
مما سبق نستطيع ان نتبني ان هذا املوضوع شديد

االمهية ،الرتباط السجاد وصناعة السجاد بحضارة
جمتمع وشعب من الشعوب حيث ان كل نوع من
انــواع السجاد يعكس صورة للمجتمع الذي نشأ

به ولألفراد املصنعني له فض ً
ال عام يوفره السجاد

عند بيعه وتنقله من مكان اىل اخر اىل نقل العنارص
الزخرفية والصناعة من بلد اىل اخر وبذلك يصبح

هناك تبادل بني احلضارات والشعوب املختلفة اذا ما
()40

م�صادر االلوان في ال�سجاد البلو�شي

استثنينا االسباب األخرى ،وهي انه حيقق لإلنسان
االحساس بالدفء يف البيت كام انه وسيلة من وسائل

استخدم البلوش االلــوان الطبيعية اكثر بكثري

الرتفيه واملتعة ،فض ً
ال عن األرباح التي حيققها ،لذلك

•

•االزرق الداكن اىل االزرق املسود او االسود من

بكل العناية املتوفرة وكل االهتامم املستطاع تقديمه،

•

•االزرق املتوسط من نبات النيلج ولكن برتكيز

البحث «السجاد البلويش» توصلنا اىل جمموعة من

•

•االمحر القرميدي االمحر الناري اىل االمحر الداكن

•

•ان احلضارة البلوشية حضارة ضاربة يف القدم

•

•اللون الباذنجاين من نبات الفوة مع اصباغ

•

•بلوشستان هي إحدى أقدم املستوطنات البرشية

•

•اللون البني يستعمل اللون الطبيعي للجمل.

ولفرتة اطول من النساجني الرتكامن وهي كام يأيت:
نبات النيلج املركز جدا.

اقل.

ينبغي أن نبذل فيه كل اجلهود املمكنة ،وان حيظى

للحفاظ عىل هــذا الــراث احلضاري املهم وهبذا
النتائج من امهها:

يؤخذ من نبات الفوة ومن خمتلف االنواع.
اخرى اضافية.
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 15000قبل امليالد.

•

•اصل لفظة البلوش تعود اىل العصور البابلية واىل

•

•البلوش شعب من القبائل املستقرة شبه املرتحلة

والسجاد احلديث يكون مصنوع من القطن.

•

اسم امللك البابيل .belus

تقطن املناطق الصحراوية وشبه الصحراوية

اهلندسية والنباتية املنفذة بطريقة هندسية ورد

ذكرها مجيعا يف متن البحث.

•

يف ما يعرف بـ(بلوشستان) اي بالد البلوش

شكل املستطيلني املتقاطعني اللذين يتخذان
شك ً
ال صليبي ًا عريض ًا تنبثق من جهاته االربع

رشق ايران وشامل رشقها يف حمافظتي سيستان

(سجستان)  -بلوشستان وخراسان ،وعرب

خطاطيف صغرية ملتوية الرؤوس اشبه بمرايس

احلدود نحو حميط مدينة مرو يف تركامنستان،

بلوشية متناثرة عىل سواحل شبه اجلزيرة العربية

السفن ).(anchor

•

•

العظمى التي تضم السليامنيني
واملكرانيني

)(makranis

الرباهويني.

•

(وردة النرس).

•

واالقلية التي تضم

مخلة ملسافة ترتاوح بني عرشة اىل مخسة عرش
سنتمرت ًا وبالوان خمتلفة او باللون االصيل للقطن

•لغتهم هي اللغة الفرثية وتوصف باهنا من مجاعة

او الصوف وهو البني الفاتح وهو اقتباس من
السجاد الرتكامين ايض ًا.

عائلة اللغات االوربية (اهلندو اوربية) مثل اللغة
فرع من اللغات االيرانية اهلندية ،نشأت الدولة

•

اي مكان يف املنزل صار للسجاد البلويش حمبوه
الكثر واليوم ال خالف ابد ًا عىل شعبيته رغم انه

•اماكن التسويق للسجاد البلويش كانت يف مدينة

ليس من االستثامرات املربحة مطلق ًا.

مشهد يف ايران وكانت خاصة لتسويق سجاد
املشهد البلويش يف حني يتم بيع سجاد هرات

البلوش يف افغانستان.

•

•االلوان الشائعة لسجاد البلوش هي االمحر
والبني واالزرق الداكن السداة واللحمة من
الصوف واحيان ًا خليط من الصوف وشعر املاعز

•بفضل عنارص البساطة والطبيعية والسعر
املعتدل واالقتناء العميل وامكانية الفرش يف

البلوشية بني 700-200ق.م.

•

•النساج البلويش بعد ان يفرغ من امتام احلاشية
اخلارجية االخرية للسجادة يستمر بالنسج دون

)(sulaymanis

الكردية والفارسية والبشتو واالوستك اي اهنا

•يوجد يف السجاد البلويش نوع من العنارص
الزخرفية املقتبسة من السجاد الرتكامين هو

وسواحل رشق افريقيا.

•يمكن تقسيم البلوش اىل فئتني مها الغالبية

•ان من اهم العنارص الزخرفية يف السجاد البلويش
التي ال يوجد هلا مثيل يف غريه من السجاد هي

املمتدة من غرب باكستان وجنوب غرهبا ،اىل

مرورا بجنوب افغانستان ،كذلك تعيش اقليات

•متيز السجاد البلويش بأنواع خمتلفة من الزخارف

•

عنارص خمتلفة يف سجاد الصالة
•استخدم البلوش
َ
ومن اكثر التصاميم شموالً لدى البلوش هو
التصميم الذي يذكرنا باملحراب وهو املكان
املخصص للصالة وهو يسمى بخراسان سجادة

الصالة البلوشية اخلراسانية االعمدة واملحراب
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كام هو موجود يف العامرة االسالمية للمساجد
كذلك وضع اليد عىل اجلانبني من اليمني واليسار

هو تصميم يعود للبلوش االصليني.

•

•ما يميز االنتاج البلويش من حيث التصميم
املحراب املربع يف سجادة الصالة وهو عبارة

عن جمسم رباعي صغري جاثم فوق املجسم

الرئيس للنسق التصميمي للسجادة وهو يعرف
جتاري ًا وفني ًا باسم (الرأس والكتفان) (head and
) shouldersهذا املحراب بدون حتدب او تقعر
ويف العادة متأل ارضية املحراب واطره بزهور
جتريدية واشكال هندسية ونباتية مبسطة جمردة

مع خطوط عرضية عىل طريف السجادة.

•

•وان رسم الكفني املفتوحتني عىل جانبي عقد
املحراب يف سجاد الصالة البلوشية قد فرست
عدة تفاسري منها اهنا ترمز اىل اساسيات الدين

االسالمي اخلمسة وهي (الشهادتان والصالة

والصوم واحلج والزكاة) ،كذلك فرست

وتطورها ،ترمجة امحد يعقوب ،عرض ابراهيم غرايبة،

ط ،1االنتشار العريب ،بريوت  -لبنان،2013 ،
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الملخ�ص
س َّلط البحث املوسوم (أرسة آل الطباطبائي يف كربالء السيد حممد املجاهد نموذج ًا (1180هـــ-

1766م1242/هـــ1826-م)) االضواء عىل واحدة من االرس التي احتضنتها مدينة كربالء والتي عرفت

بالعلم واملعرفة منذ القدم ،فض ً
ال عن دراسة َاصل ُارسة آل الطباطبائي واحلقبة التارخيية التي استوطنت فيها
مدينة كربالء ،وذكر ٍ
عدد من اعالم تلك االرسة التي كان هلم الدور البارز يف نرش العلوم واملعارف جنب ًا اىل
جنب رعيل من العلامء االفذاذ حتى غدت كربالء قبلة للعلم واملعرفة مر العصور واالزمنة ،تناول البحث

ارسته ووالدته ونشاته العلمية ،وروافده املعرفية التي تغذى منها تلك العلوم ،واملنزلة العلمية التي ناهلا ومدى
براعته يف التدريس لعلمي الفقه واالصول ،وعدد من تالميذه االفاضل الذين نالوا اعىل مراتب العلم واملعرفة
حتى تسلم بعضهم زمام املرجعية والتقليد.

فض ً
ال عن ذلك تناول البحث اهتامماته الكبرية يف التأليف والكتابة ونرش عدد من الرسائل التي عاجلت

قضايا العلوم الدينية ،اضافه اىل تسليط االضواء عىل مواقفه السياسية يف الذود عن بالد املسلمني ومحل راية
اجلهاد ومقارعة الطامعني واملستعمرين ،متثل ذلك باالحتالل الرويس ملناطق قزوين شامل ايران والعمل عىل
ختليص العباد والبالد من مرارة العبودية والتهجري والقتل وهتك احلرمات حيث تصدى لذلك بفتواه الشهرية

رشعي ،ومل يدخر جهدا لتحقيق تلك الغاية املنشودة فقد
واجب
التي نصت عىل ان مقاومة االحتالل الرويس
ٌ
ٌ

قاد املجاهدين بشخصه ،ولكن عندما حتكمت يد السياسة والتسلط وبروز ظاهرة الدسائس والتآمر وعقد
االتفاقيات الرسية والعلنية ،اصبحت فرص نجاح ذلك اجلهد ضئيلة جد ًا ،وتالشت كل تلك اجلهود وانكرس
جيش املجاهدين وباء هبزيمة مؤملة ،وهذا ما َأثر عىل نفسه الكريمة وتعرض لصدمة كبرية راح ضحيتها مه ًا
وكمد ًا ،فقد تويف يف قزوين ونقل جثامنه الطاهر اىل ارض القدس كربالء ليوارى الثرى يف ما بني احلرمني

الطاهرين يف عام (1242هـ1826-م) ،لتنتهي حياة هذا العامل الفقيه العامل املجاهد قدس اهلل رسه.
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The Tabatabai family in Karbala
Mohammed Mujahid as a Model (1180 H. / 1766 A.C. - 1242 H. / 1826 A.C.)

Asst. Lec.
Ali Faleh Baji Al-Fatlawi
Karbala Center for Studies and Research

Abstract
This research studies the origin of the Tabatabai family in Karbala and takes Mohammed
Mujahid as a Model (1180 H. / 1766 A.C. - 1242 H. / 1826 A.C.). It also sheds light on the
historical era when this family settled in the city of Karbala as well as listing the names of
the most significant members of this family who had a prominent role in the dissemination of
science and knowledge side by side with the scientists. At that time, Karbala became a centre
of science and knowledge. This research deals with the birth of Mr. Mohammed Mujahid,
his family, the scientific and cognitive fields of his knowledge. It also names a number of his
outstanding students who received the highest degrees of knowledge and education and then
they became religious references.
Furthermore, the researcher points out Mujahid’s interests in writing and publishing a number
of letters dealing with issues of religious sciences. He also sheds light on Mujahid’s political
positions for defending the Muslim countries, calling for jihad against the Russian occupation
and colonization of the Caspian regions of northern Iran in order to save people and the country
from the bitterness of slavery, displacement, murder and rape.
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تقف بوجه التحديات الفكرية والعقائدية وحتى

المقدمة

السياسية منها.

ومن االرس الكربالئية التي تناوهلا البحث هي

تعد مدينة كربالء املقدسة من املدن التي حتظى

ارسة آل الطباطبائي ملا هلا من الدور الكبري واملؤثر

واالسالمي ،وذلك لترشفها بسبط الرسول االكرم

املعريف العام هلذه االرسة الباب الرئيس للدخول اىل

وافضل مناجزة بني فريقي احلق والباطل التي تعد

امللقب بـ(املجاهد) ،مسلطني االضواء عىل ارسته،

عبقها مناهل العلم واملعرفة والقوة والتضحية

يف كنف تلك االرسة العلمية ومراحل تعليمه وبنائه

املقدسة تعد بحق املعني الصايف لكل مبادئ العدل

املعرفية والفكرية وذلك من خالل احلصول عىل عدد
ِ
من مؤلفاته(املخطوطة) ،فض ً
دوره السيايس
ال عن

لألحرار يف العامل ،وشعار ًا ألهل العلم واملعرفة،

الظلم واالستعامر ،والسعي اىل حترير البالد والعباد،

بمكانة دينية وعلمية كبرية يف العاملني العريب

عىل عدد من الصعد واملستويات ،جاعلني من االطار

حممد االمام احلسني ،اذ شهدت قيام اكرب

إحدى شخصياهتا أال هو السيد حممد الطباطبائي

مدرسة تضيئ احلياة لألجيال كافة ،ويستمد من

وما انتجته من عدد من االعالم واالفاضل ،ونشاته

والفداء ومواجهة الظلم والتجرب ،فمدينة كربالء

العلمي واملعريف ،ودوره الفكري يف خمتلف اجلوانب

واالنسانية السامية.

فال غــرو اذ نجد ان املدينة قد اصحبت قبلة

الــذي جتىل بمواقفه الكبرية واخلــالــدة يف مقارعة

ومقصد ًا للعوائل واالرس التي حباها اهلل ،بنعمة

فهو يعد بحق من الشخصيات التي برعت يف عدد

حب الفضل واملعرفة والفقاهة ،واملراتب العلمية

واملعرفية والدينية السامية ،بعيد ًا كل البعد عن

االنتامءات االخرى ،فمن هذا املنطلق ينبغي تسليط

من العلوم واملجاالت ،مستعينني بعدد من املصادر
والدراسات التي حاكت تلك احلقبة التارخيية ،فض ً
ال
عن عدد من املصادر املختصة بالسري والرتاجم.

االضــواء البحثية عىل أحد االرس التي استوطنت

وهيــدف هــذا البحث اىل تسليط االضــواء عىل

وعىل الصعد االجتامعية والفكرية والسياسية كافة،

واملعرفة والبحث والتأليف والتدريس ،ومل تكن

اسالمي متكامل ،جيعل من الدين االسالمي احلنيف

واث ــرت عــى حياة الــفــرد واملجتمع املسلم ،فقد

والسعي اجلاد اىل رفع املستوى الفكري والعقائدي

ما يملك من مكانة علمية وروحية لدى اخلاصة

مدينة كربالء املقدسة ،وتفاعلت مع جممل االحداث،

إحــدى الشخصيات التي تألقت يف ســاء العلم

فض ً
ال عن العمل الدؤوب واملستمر عىل بناء جمتمع

بمعزل عن االحــداث السياسية التي طاملا شغلت

االساس الصلب جلميع تركاته وعىل الصعد كافة،

تصدر بوصفه قائد ًا لتلك االحداث وقدم فيها كل

للفرد واملجتمع خللق قاعدة فكرية عقائدية رصينة
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والعامة ،كان هلا الدور الكبري يف صنع النرص ،لوال
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الدسائس واملؤامرات السياسية اخلفية التي عملت

كان من ابرز اعالمها والد املرتجم وهو السيد

عىل ذلك االنكسار من اثار وعواقب ،خلفت العديد

ولــد يف مدينة الكاظمية

عىل مصادرة اجلهود املبذولة من قبله ،وما ترتب
من االالم والويالت التي سيتم توضيحها خالل

صفحات البحث.

�أوالً :ا�سرته ون�ش�أته
 .أ ا�سرته:

عيل الطباطبائي عيل بن حممد بن أيب املعايل الصغري
بن أيب املعايل الكبري

()3

املقدسة ببغداد يف اليوم الثاين عرش من شهر ربيع
األول من عام (1161هـ1748-م) ولقب بألقاب

متعددة منها(صاحب الرياض) و(املــر)( ،)4نشأ يف

كنف أرسة عرفت بالفضل والعلم واملعرفة ،وقد
أسهمت هذه األرسة إسهام ًا كبري ًا يف تطوير احلركة
العلمية ،ملذهب أهل البيت ،وعرف السيد عيل

ان من العوائل واالرس ذات التوجهات العلمية

الطباطبائي بكونه «االستاذ الوحيد وسيد املحققني

املقدسة ،ارسة (آل الطباطبائي) ،وهذه االرسة من

والتحرير واجلامع بني حماسن الــدرايــة والرواية

املثنى بن االمام احلسن املجتبى بن االمام عيل بن

االصويل»(.)5

واملعرفية والفكرية التي استقطبتها مدينة كربالء

وسند املدققني ومــالــك جمامع الفضل بالتقرير

العلويني احلسنيني وهم من انجال السيد احلسن

ومبني معاضل الدين بأوضح الرباهني واملجتهد

ايب طالب ،وترجع جــذورهــم ونشأهتم اىل
مدينة زوارة وهي احدى ضواحي مدينة اصفهان
االيــرانــيــة( ،)1فقد استوطنت هــذه االرسة احلائر

احلسيني الرشيف عىل عهد جدهم األكــر السيد

مرتىض بن حممد الطباطبائي الربوجردي وهو من

كبار العلامء الروحانيني .ولد يف مدينة كربالء املقدسة

عام 1155هـ ،وتويف يف مدينة النجف االرشف عام

1212هـ واملعروف بـ(أيب املعايل الكبري) ،وهو اول
من هاجر اىل مدينة كربالء املقدسة واستوطن فيها،
وذلك يف القرن الثاين عرش اهلجري ،ومتيزت هذه

تصدى بعض رجاالهتا اىل
االرسة بالعلم واملعرفة ،اذ
ّ
الزعامة واملرجعية الدينية وبرز فيها عدد من االعالم
الذين يعدون من رواد تلك احلقبة التارخيية(.)2

وقد عمل السيد عيل الطباطبائي عىل مجع عدد من

امهات املصادر من املخطوط واملطبوع التي ألفت من
العلامء واالعالم االفاضل جهابذة العلم واساطني

املعرفة واملختصة بالرتاث الديني واملعريف والفكري
ِ
بعده حتى
ألهل البيت ،واهتم هبا ذريته من
اصبحت مكتبة عامرة ،وذلك يف عهد السيد حممد

باقر احلجة  -سيتم ذكره الحق ًا  -اذ سميت املكتبة

باسمه( ،)6وكان للسيد عيل الطباطبائي الدور الكبري
يف بناء سور كربالء يف عام 1217هـ1802/م ،بعد
واقعة هجوم الوهابية االوىل وذلك من اجل محاية
املدينة املقدسة من الغارات والغزوات وتعرضها

للنهب والسلب والقتل والدمار

()7

من عصابات

الضاللة والتكفري ،واستمر عىل هذا العطاء العلمي
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اىل ان وافــاه االجــل يف عام 1231هـــ 1815/م،

عدد من االعالم هلذه االرسة فالبد من اعطاء صورة

الشهداء.)8(

حممد الطباطبائي(املجاهد).

ودفن يف رواق احلرم احلسيني الرشيف قرب قبور

تعريفية خمترصة ألبرز االعالم من ابناء واحفاد السيد

وتوىل عامدة هذه االرسة بعد وفاته ولده السيد

فــولــده االول السيد حسني بــن السيد حممد

تسليط االضواء عىل هذه الشخصية الفذة يف تاريخ

احلائري ،وهو من اهل الفضل والعلم واملعرفة،

حممد بن عيل امللقب (املجاهد) الذي نحن بصدد

املايض القريب ،وملعرفة مراحل بنائها الفكري ،عرب

الوسط العلمي الذي ترعرعت ونشأ فيه ،وملعرفة
مواقفه وآرائه الفكرية والعلمية والسياسية.

.بن�سبه والدته ون�ش�أته
هو السيد حممد بن عيل بن حممد عيل بن أيب املعايل

الطباطبائي احلسني ،احلائري ،املعروف باملجاهد،
أحد أعالم اإلمامية(ُ )9ولد يف كربالء يف حدود سنة

(1180هــــــ1766/م) ،من ارسه علمية ،فوالده
السيد عيل الطباطبائي (صاحب الرياض) مرجع
كبري  -كام ذكر سابق ًا  ،-ووالدته سيده جليلة القدر

ورفيعة املنزلة ،وهي آمنه بنت حممد باقر بن حممد

أكمل املعروف بالوحيد البهبهاين( ،)10وكانت من
أهل الفضل والعلم ،وتعد من أفقه نساء عرصها
وعرفت بوصفها واعية واعظه اصولية حمققة حمدثة

جليلة القدر ،تزوجت من السيد عيل الطباطبائي
وانجبت له ولدين مها :السيد حممد (املجاهد) واخيه

السيد مهدي ،وتزوج السيد حممد املجاهد من البنت

الوحيدة للسيد حممد مهدي بحر العلوم( )11وانجبت

له ثالثة اوالد وهم :السيد حسني والسيد حسن
والسيد جعفر( ،)12ومن اجل تسليط الضوء عىل
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املجاهد بن السيد عيل صاحب الرياض الطباطبائي
وهــو سبط السيد مــهــدي بحر الــعــلــوم ،وصهر
السلطان فتح عيل شاه القاجاري ،وكان من ابرز
اساتذته والده ،توىل املهام الدينية بعد وفاة والده يف

عام(1242هـ1826/م) ،مستمر ًا عىل هذا العطاء
اىل ان وافاه االجل يف عام (1250ه ـــ1834/م)،

وقام بعده ولده السيد زين العابدين اىل أن تويف يف

عام (1292هـ1875/م)(.)13

اما ولده الثاين السيد حسن امللقب باحلاج اغا بن

السيد حممد املجاهد بن السيد عيل صاحب الرياض

احلائري عامل وفقيه ويعد من االعالم البارزين يف
مدينة كربالء املقدسة( ،)14وبــرز بعده ابنه السيد

املريزا عيل نقي الطباطبائي الذي عرف بوصفه زعي ًام
روحي ًا و فقيه ًا ،حسن السرية والتقرير ،كريم النفس

واالخالق بارعا بالعلوم واملعارف االسالمية ،اهتم

بالتدريس وعمد اىل تشييد وبناء مدرسة دينية سميت

باسم (مدرسة املجاهد) نسب ًة السم جده السيد حممد
املجاهد ،التي كانت تعد بحق احد الرصوح العلمية

ذات الدور الكبري يف املدينة( ،)15واهتم بالتأليف،

ومــن مؤلفاته (الــدرة احلائرية يف رشح الرشائع،

(كتاب املتاجر) رسالة يف العام واخلــاص ،تويف يف

مدينة كربالء عام (1289هـ1872/م)(.)16

م .م .علي فليح الفتالوي

وخلفه اخوه السيد ابو القاسم احلجة بن السيد

و(االطــعــمــة واالرشبـــة) و(رد مــن كفر الشيعة)

(صاحب الــريــاض) وهــو من االعــام البارزين

يف النحو وقواعد اللغة العربية بعنوان (الدرة) .تويف

حسن بن السيد حممد املجاهد بن عيل الطباطبائي

وتس َّلم الزعامة الدينية يف عهده وكان يعقد جملسه

يف ديوانه الواقع يف وسط سوق التجار والذي جتري
فيه االحاديث واملناقشات يف االمور الدينية ومن
االحاديث والروايات والوعظ واالرشاد والعلوم

و(الصالة) و(احلج) ،فض ً
ال عن ذلك كان له مؤلف

يف مدينة كربالء بتاريخ (11رجب1331هـ املوافق
للسادس عرش من شهر حزيران من عام 1913م).
ويعد ابناء السيد حسن واحفاده من الزعامء البارزين
ولطاملا أدوا ادوار ًا كبرية(.)19

االخرى وينتمي رواد الديوان جلميع فئات املجتمع

وخلفه ابــن اخيه السيد عبد احلسني احلجة

اجلميع واستمر عىل عطائه العلمي اىل ان تويف يف

القاسم احلجة بن السيد حسن املعروف باحلاج

السيد عيل بن السيد ايب القاسم احلجة بن السيد

الرياض الطباطبائي ،ولد يف مدينة كربالء املقدسة

بن السيد عيل صاحب الرياض الطباطبائي وعرف

االعالم يف كربالء منهم:

املتعددة ،وعــرف بكونه حمب ًا للخري وحمبوب ًا لدى

الطباطبائي وهــو بــن السيد عــي بــن السيد ايب

عام (1309هـــ1891/م)( ،)17وبرز من بعده ولده

آقا بن السيد حممد املجاهد بن السيد عيل صاحب

حسن املعروف باحلاج آقا بن السيد حممد املجاهد

عام (1290هـ1873/م)( ،)20وحرض عىل عدد من

بكونه من املدرسني البارزين وائمة اجلامعة يف مدينة
كربالء املقدسة تويف بعد والده السبعة اشهر يف شهر

ذي احلجة من عام (1309هـ1891/م)(.)18

وخلفه اخــوه اجلليل السيد حممد باقر احلجة،

ولــد يف مدينة كربالء عــام (1273هـــــ1857/م)
وحرض عىل عدد من االعالم ومنهم :الشيخ حممد

حسني االردكاين ،وحبيب اهلل الرشتي ،وبعد مسريته

العلمية اصبح من علامء كربالء و مرجع ًا للقضاء
والتدريس والفتيا فيها ،فحرض عليه كل من :الشيخ
حسني الكربالئي ،والشيخ حبيب شعبان ،والسيد

عبد الوهاب آل وهــاب ،وغريهم ،وله عدد من

االثار منها كتاب (الزكاة) و كتاب (السهم الثاقب يف
رد ما لفقه الناصب) و(مصباح الظالم) و(النكاح)

•
•
•
•
•
•

•والده السيد عيل.

•والسيد حممد باقر احلجة.

•والشيخ املريزا حممد تقي الشريازي.
•والشيخ كاظم اهلر.

•والسيد حممد البحراين.

•والسيد املريزا جعفر الطباطبائي.

انتقل اىل مدينة النجف االرشف وحرض عند

األخوند اخلراساين ،عاد اىل مدينة كربالء املقدسة،

وتزعم االرسة ورجعت إليه طائفة من املؤمنني
بالتقليد ،فعرف بمكانته الرفيعة وعلومه اجلمة

ومواقفه الصلبة يف الدفاع عن االســام املحمدي
احلنيف ومــذهــب اهــل البيت ،)21(اهتم
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بالتدريس واالمامة والزعامة واملرجعية ،وقضاء

ويمكننا القول من خالل تواجد احللقات العلمية

(1363هـ1944/م) ،تارك ًا ثروة علمية قيمة ،ومن

وتنامت احلركة العلمية يف كربالء املقدسة.

حاجة الناس ،حتى وافته املنية يف يــوم  24حمرم

الثالث (املدرسني واملدرسة واملكتبات) ،نشأت

مؤلفاته رسالته العملية ورسائل يف الفقه واالصول

لقد نشأ السيد حممد الطباطبائي يف ظل هذه

اما االبن الثالث للسيد حممد املجاهد فهو السيد

صيتها بالفضل والعلم واملعرفة ،واملكانة الدينية

وتقريرات اساتذته(.)22

جعفر وقد تويف يف ليلة زفافه يف الرابع عرش من شهر

ربيع الثاين من عام(1242هـ1827 /م)(.)23

 .جبيئته و درا�سته
تعد مدينة كربالء املقدسة من املراكز العلمية

والفكرية الكبرية يف القرن الثالث عرش اهلجري

وذلك لربوز مظاهر العلم والفكر يف املدينة ،فقد

شهدت تواجد عدد من «العلامء واالعــام» الذين
عرفوا بالفضل والعلم واملعرفة وارتقوا مقامات
علمية كبرية متثلت باملرجعية والزعامة واالفتاء،
وقد ثابروا عىل التدريس واالهتامم بالنشئ اجلديد

من العلامء ،والعمل املستمر والــدؤوب عىل صقل

مواهبهم وتنمية قدراهتم العلمية ،وفض ً
ال عن ذلك
تواجد االماكن املخصصة للتدريس والتي متثلت

«بــاملــدارس الدينية» ،التي شهدهتا مدينة كربالء
املقدسة والتي طاملا تتلمذ فيها اعداد كبرية من طلبة

العلوم الدينية من داخل كربالء وخارجها ،اضف اىل
ذلك توفر الرافد العلمي الكبري حلركة العلم واملعرفة
اال هــي «املكتبات» والــتــي احــتــوت عــى امهات

املصادر يف شتى العلوم واملعارف ،سامهت وبشكل

اكرب يف توفري املادة العلمية للباحثني والدارسني(،)24
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الــروافــد العلمية فض ً
ال عن دور ارستــه التي ذاع

املرموقة والسامية ،كل ذلك وغريه شكل القاعدة
العلمية الصلبة التي انطلق منها لتحقيق ما يصبو
اليه من املقامات العلمية العالية واملكانة الدينية

البارزة ،فاهتم منذ سنواته االوىل بدراسة العلوم
الدينية واملعارف العلمية املتعددة االخرى ،اال انه

علمي الفقه واألصول حتّى برع فيهام
جدّ يف دراسة
ّ

عىل عدد من االعالم كان من ابرزهم والده السيد

عيل الطباطبائي (صاحب الرياض) ،والس ّيد حممد
مهدي بحر العلوم الطباطبائي ،و السيد حممد مهدي

الشهرستاين

.

()25

وأرتقى السيد حممد الطباطبائي مقام ًا علمي ًا كبري ًا

يف الفقه واالصول حتى نال مرتبة االجتهاد يف حياة
والــده ،لكنه احجم عن الفتيا احرتام ًا ملقام والده
واستاذه السيد عيل الطباطبائي ،فكرس جهوده عىل
التدريس وحرض عليه عدد من طلبة العلوم االفاضل،

ثم هاجر اىل اصفهان يف عام (1217هـ1802/م)،

عندما تعرضت مدينة كربالء املقدسة للهجمة
الوهابية االوىل( ،)26وما خلفته تلك احلادثة من القتل
ألهل املدينة ،اذ امىض يف اصفهان ثالثة عرش عام ًا،

عمل بالتدريس والتأليف ،والتصدي ملقام املرجعية،
وبعد وفاة والده يف عام (1231هـ1815/م) رجع

م .م .علي فليح الفتالوي

اىل كربالء وتوىل االفتاء والقضاء والزعامة ،انتقل

االطالع عىل ما فيه من املسائل اصبت ان احول له

مسريته العمية يف البحث والتدريس وذلك بسبب

اىل ترتيب الوسائل بحرف االبجدية وكذا بنيان اشري

حقبة من الزمن اىل مدينة الكاظمية املقدسة مواص ً
ال

الغارة الوهابية عىل مدينة كربالء املقدسة يف العام
نفسه(.)27

ثاني ًا :دوره الفكـري والمعرفي
 .أمولفاته
برز للسيد حممد الطباطبائي دور كبري يف اجلانبني

الفكري واملعريف ،وقد جتىل ذلك واضحا من خالل
االثار العلمية التي انجزها يف حياته ،اهتم السيد

بالتأليف والكتابة فرتك عدد ًا من االثار العلمية يف
الفقه واالصول واملعارف االخرى ،ومازالت اغلبها
خمطوطه بخطه مل تر النور للطباعة لكي يغرتف من

فهرس ًة ليسهل له االطالع عىل ما فيه وبنيت ان اشري
اىل القواعد التي ذكرت فيها يف بعض الوسائل»(.)28

2 .2كتاب اصالح العمل :وهو كتاب فقهي خمطوط
جاء يف مقدمته:

«احلمد هلل الذي مهد لنا طريق اصالح العمل

ومسلك النجاة والتجاوز عن االخطاء والزلل

وله الشكر عىل هذه النعمة العظيمة واملنفعة اجلمة
والصالة والسالم عىل ارشف املرسلني ومعدن أرسار

رب العاملني حممد خاتم النبيني وعىل آل بيته وأوصيائه
االئمة االثني عرش املعصومني وحجج اهلل عىل اخللق
امجعني ،اما بعد فيقول العبد املذنب اخلارس حممد بن

عيل الطباطبائي هذا كتاب مجعت فيه مسائل احلالل
واحلرام واودعت فيه السنن واالحكام وارجو من

معينها الصايف طلبة العلم الدينية اضافة اىل خمتلف

اهلل سبحانه ان ينفعني به وسائر املؤمنني وجيعله ذخر ًا

1 .1الوسائل إىل النجاة يف أصول الفقه( :الوسائل

ورتبته عىل مقدمة وكتب وابواب وخامتة»(.)39

العلوم واملعارف االخرى ومنها:

احلائرية) :وهو كتاب خمطوط جاء يف مقدمته:

ليوم الدين وسميته باإلصالح وفيه الفوز والفالح
ويعد هذا الكتاب من الكتب الفقهية التي تتمتع

«احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل

بأمهية كبرية فقد طلب السيد حممد الطباطبائي من

فان كتابنا الوسائل قد اشتمل عىل كثري من مهامت

الفارسية وقــد سمي الكتاب املرتجم بـ (اكــال

ارشف اخللق حممد واله الطيبني الطاهرين ،وبعد.
املباحث االصولية والفقهية والقواعد عىل وجه

االستدالل والطريق املوضح حلقيقة احلال ،بتوفيق
امللك املتعال .ولكنه مل يكن كسائر الكتب املشهورة

وال اصبو عىل نحو الزبر املعروفة وكان يعد بذلك

تلميذه املــوىل حسن الــيــزدي( ،)30ترمجته اىل اللغة
االصالح) ،وعليه ختم وتوقيع املؤلف السيد حممد
الطباطبائي( ،)31وطلب من تلميذه الشيخ حسني
التسرتي( )32اختصار كتاب اصالح العمل والرتكيز

عىل اسس االحكام وسمي بـ(خمترص االصــاح)،
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ورتبه عىل مقدمة يف مسائل التقليد وكتب وابواب

وخامتة( ،)33واخترصه تلميذه اآلخر املوىل كريم
بــن حسن االيـــرواين وسمي بـ(خمترص اصــاح

العمل) (.)34

3 .3جمموعة رسائل :عدد من الرسائل مجعت يف
جملد واحد وهذه الرسائل هي :االوىل :رسالة

يف حجية الظن وبام عرف مصنفه ،الثانية :رسالة
يف مسالة الرشط ضمن العقد ،الثالثة :رسالة

يف امجاع االمر والنهي ،الرابعة :رسالة يف فوائد
الرجال .وغريها من الرسائل االخرى(.)35

4 .4كتاب املصابيح يف الفقه :وهو كتاب يف الفقه
احتوى عىل عدد من املوضوعات ومنها:
املصابيح يف الطهارة ،وكتاب مصابيح املاء

اجلاري ،وكتاب مصابيح يف البئر ،ومصابيح

يف الوضوء ،ومصابيح يف الصوم ،ومصابيح يف
الزكاة ،ومصابيح يف اخلمس اىل آخر القضايا

الفقهية من البيع والرشاء والوقف واهلبة
والوصايا والقضاء والشهادات والوكالة ،ثم
غري اسم الكتاب وعناوينه باسم املناهل ،فقد

عرف بمناهل الطهارة ومناهل الصالة اىل اخر
املوضوعات الفقهية ايضا(.)36

5.5وله عدد من املؤلفات العلمية االخرى التي
منها :كتاب جامع الكبائر يف الفقه ،وكتاب
مفاتيح األصول ،وكتاب يف األغالط املشهورة،
وكتاب عمدة املقال يف حتقيق أحوال الرجال،

وكتاب املصباح الباهر يف إثبات نبوة نب ّينا
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الطاهر ،وغريها والتي تستحق دراسات خمتصة

ملا فيها من املعارف والعلوم(.)37

.بتالمذته
يعد السيد حممد الطباطبائي من الشخصيات

العلامئية التي اهتمت بالدرس والتدريس والعمل

عىل نرش الوعي الديني واملعريف والفكري ،والعمل
الدؤوب عىل بناء جمتمع اسالمي متكامل ،يتصف

بالوعي الديني واالعتقاد الراسخ والعميق باألسس
واملبادئ السامية لديننا االسالمي احلنيف ،واالهتامم

بالنشئ اجلديد وقد جتىل ذلك واضح ًا من خالل

العمل عىل اعــداد مجهرة كبرية من طلبة العلوم
الدينية واملعارف العلمية املتعددة من خمتلف البلدان

االسالمية ،وهو يعد مدرس ًة معرفي ًة بحد ذاته ،فقد

تتلمذ عليه عدد كبري من طلبة العلوم واملعارف
حتى اصبحوا من جهابذة العلم واساطينه ونالوا
درجــة االجتهاد ومراتب التقليد واالفــتــاء ،ومن
اجل االحاطة بأغلب من درس عىل السيد حممد

الطباطبائي وسيتم ذكرهم بشكل خمترص من خالل
اجلدول التايل(.)38
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تالمذة ال�سيد محمد بن ال�سيد علي الطباطبائي المجاهد
ت

االسم

2

الشيخ امحد بن عيل اجلرفادقاين

1
3

4

السيد ابراهيم القزويني

ابو القاسم الطباطبائي القزويني
اقا بن عايد الدربندي

الوالدة  -الوفاة

1262-1214هـ
1264-0000هـ

1285-1208هـ

مدينة الوالدة مدينة الوفاة
كربالء

كربالء

جرفادقان
كربالء

طهران

فقيه وحمقق ومتكلم

كربالء

فقيه

5

الشيخ حسن الفقيه االمامي

1278 -0000هـ

خراسان

7

املريزا حسني الالهيجي

1306-0000هـ

كربالء

كربالء

6
8

السيد حسن املدرس

يزد

1298 -0000هـ

بروجرد

10

الشيخ ضياء الدين الربوجردي

1300-0000هـ

بروجرد

12

الشيخ غالم رضا االراين

1262-0000هـ

كاشان

9

11
13

الشيخ داود الربوجردي

الشيخ صفر عيل الالهيجاين

الشيخ عبد الوهاب القزويني

الشيخ حممد اسامعيل الكزازي

 1275-000هـ

1270-1191هـ

الهيجان
قزوين

بروجرد
كربالء

1262-0000هـ اراك-ايران

14

الشيخ مرتىض االنصاري

1281-1214هـ

دزقول

15

السيد حمسن البحراين

1306 -1204هـ

كربالء

كربالء

الشيخ حممد تقي النوري

16
18

الشيخ حممد حسن احلائري

1239-0000هـ

20

الشيخ حممد صالح الرباغاين القزويني

1271-1200هـ

السيد مظفر املازندراين

1246-0000هـ

 17الشيخ حممد جعفر بن الشيخ حممد تقي 1306-1167هـ
19
21
22
23

الشيخ حممد حسني الربوجردي
الشيخ حممد رشيف املازندراين
الشيخ نور عيل كالرستايف

1280-0000هـ
1246-1207هـ

1280-0000هـ

طربستان
برغان

بروجرد
برغان

طربستان
كربالء

عامل فاضل جليل
فقيه

حمقق ومدقق فاضل
فقيه

فقيه واصويل
فقفيه وعامل
فقيه

فقيه عامل

فقيه واصويل وجمدد
ومؤلف

عامل ومؤلف ومدرس
فقيه وواعظ
فقيه وعامل

فقيه اصويل ماهر

عامل فاضل وجماهد

كربالء

فقيه اصويل

كربالء

فقيه اصويل

كربالء

كربالء

كالرستاق

خرم اباد

كربالء

فقيه وعامل ومؤلف

عامل فقيه ورجايل

النجف

1263 -1201هـ

عامل وفقيه

---

مشهد

1242-0000هـ

مكانته الدينية

رشيف العلامء وفقيه كبري
فقيه وقايض
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باملواد االولية من جهة اخرى ،اال ان كل ذلك كان

ثالث ًا :دوره ال�سيا�سي
عند تناول الدور السيايس للسيد حممد الطباطبائي

الذي متثل بالوقوف بوجه القوات الروسية التي
احتلت جــزء ًا من االرايض االيرانية ،البد لنا من

تناول اسباب ومراحل الرصاع االيراين  -الرويس
بشكل موجز لتكون الصورة أكثر وضوح ًا من جهة،
وملعرفة تسلسل وتراتبية االحداث من جهة ثانية.

يمكننا القول ان ايران منذ بداية القرن السابع

عرش بدأت تظهر عليها مالمح الضعف واالنحالل
االقتصادي الذي انعكس سلب ًا عىل جممل املجاالت
االخــرى ،فقد متثل يف تاليش دور املوقع اجلغرايف

املهم إليــران بعد حركة االستكشافات ،وضعف
التبادل التجاري ،من جهة واالستغالل االقطاعي

والرضائب الباهضة من قبل احلكام املرتفني من جهة،

كل هذا وغريه خلق واقع اقتصادي ضعيف ومرتدي
اوصل البالد اىل مجلة من التناقضات االجتامعية التي

أدت اىل فوىض سياسية ،واضطرابات شملت اغلب

انحاء البالد(.)39

اما اجلانب الرويس فقد شهد تطور ًا ملحوظ ًا عىل

جممل احلياة االقتصادية واالجتامعية والسياسية،
التي أسهمت بدورها جمتمعة لتصبح بشكل قوي

ومؤثر يف مصاف الــدول الكربى خــال النصف
الثاين من القرن الثامن عرش ،وقد شهد االقتصاد
الرويس تطور ًا وازدهار ًا كبري ًا واصبح يتطلب أسواق ًا

لترصيف منتجاته من جهة ،وادامة عملها الصناعي
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يصطدم باملوقع اجلــغــرايف ال ــرويس ،لذلك تطلع
الــروس نحو بحري قزوين واالســود يف اجلنوب،

وبحر البلطيق يف الغرب ،وايقنوا ان التمدد نحو تلك
البحار امر البد منه لتحقيق اهدافهم االقتصادية
والسياسية بني الدول املنافسة هلا عاملي ًا  .ونتيجة
()40

لظروف االنحالل والتدهور السائدة يف ايران كان

من الطبيعي ان حتول روسيا نظرها اىل البلد االكثر
ضعف ًا واهنــيــار ًا لكي تصبح ضمن جماهلا احليوي

لتحقيق ما تصبو اليه ،مع توفر رشيط حدودي كبري
وخمتلف عليه مما كان يسبب احتكاك ًا متواص ً
ال بني

البلدين.

وان هــذا التوجه الــرويس ادخــل الدولتني يف

عدة حروب كانت احلقبة االوىل منها ما بني عامني

(1804م1828-م) التي شهدت ثالث حروب
االوىل ما بني عامني ( )1809 -1804والثانية

( )1812-1809والثالثة ( )1813-1812التي
انتهت هبزيمة ايــران وتوقيع معاهدة كلستان بني

الطرفني  ،إذ احتوت عىل إحدى عرشة مادة اكدت
()41

عىل إهناء العداء واالقتتال بني الطرفني وتنازلت ايران

بموجبها عن جزء من االرايض للجانب الرويس
ومنها :واليــات وخانيات وقــره بــاغ ونخجوان
ويريفان وجورجيا وداغستان وولوشمس واجلزء

الشاميل من طاش وشكي وشــروان وكوبا ودربند
وبذلك تعد روسيا قد سيطرت عىل االرايض الواقعة

بني القفقاس وبحر قزوين اضافة اىل احتكارها
املالحة يف بحر قزوين وهذا ما حقق بعض طموحاهتا،

م .م .علي فليح الفتالوي

اىل جانب عدد من االمتيازات االقتصادية والسياسية

االضطرابات التي شهدها الداخل الرويس( .)45ومل

ملدة عقد من الزمن بني الدولتني(.)42

كان هلا الدور الكبري واملؤثر.

االخرى ،وقد سامهت هذه املعاهدة يف احالل السلم

تكن املؤسسة الدينية بعيدة عن تلك االحداث بل

وبعد ان وضعت احلرب اوزارهــا بني الطرفني

فقد تبلور ذلك الدور الكبري لرجال الدين جتاه

تطبيق بنود املعاهدة ،دب اخلالف بينهام الختالفهم

إيــران بالعمل عىل إنقاذ البالد والعباد ،وبعد ما

وتبادلوا التمثيل الدبلومايس بينهم وعملوا عىل
يف تفسري بنود املعاهدة فض ً
ال عن رغبة اجلانب
االيــراين التملص من تلك املعاهدة اجلائرة التي

فرضت بالقوة ،وانتزع بموجبها الــروس الكثري

من االرايض فض ً
ال عن االمتيازات ،فقد اخذت
الدولة االيرانية تعد العدة والعدد للحرب القادمة

يف املجاالت االقتصادية والعسكرية السرتجاع ما

سلب منها.

ويف املقابل استغل الــروس احلرب االيرانية -

العثامنية( ،)43وعمدوا للسيطرة عىل ارايض ايرانية
جديدة منها :بالغ لو وكوين وكوكجة ،وجرت عدد

من اجلوالت واللقاءات للتفاوض حلل اخلالفات

وتسوية االحـــداث ولكن دون جــدوى المتناع
القوات الروسية من االنسحاب من االرايض التي

سيطروا عليها حديث ًا وارصارهم عىل التوسع ،وبعد
انتهاء احلرب االيرانية  -العثامنية التي كانت متزامنة
مع تلك التطورات عىل اجلانب الـــرويس ،عمد

السلطان القاجاري فتح عيل شاه اىل اسرتجاع تلك
االرايض والعمل عىل هتيأة املستلزمات املطلوبة،
واضافة اىل ذلك ان ويل العهد عباس مــرزا كان
متحمسا للحرب للتخلص من آثار اهلزيمة التي منيت

هبا قواته ما بني عامي ( ،)44()1813-1804مستغ ً
ال

العدوان الرويس املستمر عىل املناطق الشاملية من

تفشى اإلحباط لنتائج املعارك السابقة التي خاضها
اجليش اإليراين ،فتبنى رجال الدين التعبئة الشعبية

من أجل املواجهة ،فقد افتى السيد حممد بن عيل

الطباطبائي بوجوب اجلهاد ضد الكفار وحترير

األرض واإلنسان( ،)46واجتمع يف يوم اجلمعة/17

ذي القعدة1241هـ املوافق للرابع عرش من شهر

شباط من عام 1827م مع عدد كبري من العلامء،
واصدر اجلميع فتوى مهمة مفادها( :كل من يرتاجع

أو يتقاعس عن جهاد الروس يعدّ خارج ًا عن طاعة

اهلل ومنضوي ًا حتت لواء الشيطان)( ،)47ومجعت تلك

الفتاوى يف كتاب سمي بـ«الرسالة اجلهادية»

.

()48

كان السيد حممد املجاهد من الشخصيات الدينية

املتحمسة ملقاتلة القوات الروسية فقد توىل قيادة

املتطوعني وتنظيمهم ،والعمل املدروس واملخطط

إلثاره احلامسة والثبات يف مواجهة العدو يف نفوسهم
وما ان فتحت حقبة احلرب الثانية بني الطرفني يف يوم

السابع والعرشين من متوز عام (1241هـ1826/م)
حتى استطاعت القوات االيرانية بقيادة املــرزا
عباس واملتطوعني بقيادة السيد املجاهد تكبيد
القوات الروسية بقيادة اجلنرال الكيس ييرتوفيتش

يرمولوف (1861 -1777م) اخلسائر الفادحة يف
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منطقة تفليس واالستيالء عىل جتهيزاهتم ومعداهتم

الروسية واحرازها النرص ،وانعكست تلك املبادرات

عليها الروس سابقا ومنها :كوكجة وبالغ لو ويريفان

واهلزيمة العسكرية بروايتني تذكرمها بعض املصادر

والقدرة عىل اسرتجاع اغلب املناطق التي استحوذ

ومناطق جبال داغستان ،وبذلك استطاعت ان

السياسية عىل ارض امليدان ،وقد برر هذا االنكسار
ومنها:

تشكل خط ًا دفاعي ًا من يريفان اىل قره باغ وصوالً اىل

الرواية االوىل :تركزت عىل تنامى الدور السيايس

زمنية قصرية انتهت يف شهر شوال من عام 1241هـ

حتذير الــرويس للقائد عباس مريزا من تنامي دور

ان تسليط االضـــواء عىل حجم االنتصارات

كبري مما شكل خطر ًا كبري ًا عىل طبيعة النظام السيايس

املغتصبة يمكننا من القول بأن القوات االيرانية

أن حتسب هذه االنتصارات لصالح املؤسسة الدينية

شريوان وشكي وحتى طاش وذلك يف غضون مدة

والدبلومايس بني اجلانب الرويس وااليراين يف ظل

املوافق لشهر ايلول عام 1826م(.)49

املؤسسة الدينية وتوسع قواعدها اجلامهريية بشكل

الكبرية وما تم اسرتجاعه من االرايض االيرانية
املقاتلة كانت تقاتل باندفاع كبري جنب ًا اىل جنب مجهرة

كبرية من املقاتلني املتطوعني ،وذلك بفضل الفتاوى
اجلهادية التي جعلت من القتال دفاع ًا مقدس ًا من

يف ايران ،وقد خيش القائد االيراين مريزا عباس من
بقيادة السيد حممد املجاهد ،ويف املقابل فقد عرضوا

عليه الصلح ومحاية الروس لنظام احلكم له وألبنائه
من ِ
بعده(.)50

اجل حفظ العباد والبالد من سيطرة املحتل الرويس

الــروايــة الثانية :تتناول االحــداث من اجلانب

فض ً
ال عن مرارة االرس والتجاوز عىل احلرمات ،وان

تتمثل بان اجلانب الرويس تقبل اهلزيمة ،وعمل عىل

دالالت وانطباعات بالقوة والثبات والنرص السيام

اجليش ،وجلب التعزيزات وسد الثغرات واعادة

وقد سطر املجاهدون اروع صور البطولة والتضحية

اكتفى بتحقيق النرص ،وعــدم القدرة عىل تقوية

بانكسار القوات الروسية واهنزامها.

املطلوب ،كل هذا شكل اختالف ًا يف موازين القوى

عىل األرايض االيرانية وقتل وطرد اهلها من املسلمني

العسكري والدعم االسرتاتيجي إلدامة املعركة والتي

مشاركة السيد حممد املجاهد يف القتال كانت هلا

تشكيل خط دفاعي قوي ،وعمل عىل اعادة هيكلية

وهو حيىض بمكانة كبرية وسامية يف نفوس املقاتلني،

النظر بخططه العسكرية ،اما اجلانب االيــراين فقد

وتكللت بــوادر النرص للقوات االيرانية املجاهدة

تعزيزات اجليش وادامة االنتصار بالدعم اللوجستي

اما ما كان يــدور يف اروقــة السياسة بني ساسة

العسكرية وبروز التفوق الرويس(.)51

اخلصمني الرويس  -االيراين فقد كان أدهى وأهم،

اضف اىل ذلك دور السفري الربيطاين يف طهران

االيرانية وانكسارها وتفوق القوات العسكرية

وجهات النظر وحــذر هو االخــر من تنامي دور

اذ اصبح يف ما بعد هو السبب الرئيس لتقهقر القوات
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(جــون كينري مكدونالد) الــذي عمل عىل تقريب
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الشخصيات الدينية وهذا يشكل خطر ًا عىل حكم

االرسة القاجارية ،كل هذا وغريه رجح الرؤية االوىل
لألحداث التي تتمثل باخلوف من تنامي نفوذ وقوة

املؤسسة الدينية يف ايران ،فقد اتفق الطرفان عىل اهناء
القتال وعقد اتفاقية (تركام نجاي) املوقعة يف احلادي

والعرشين من شباط 1828م ،والتي وصفت بأهنا

أسوأ معاهدة فرضت عىل إيران يف التاريخ احلديث
إذ فتحت عهد ًا جديد ًا للتغلغل الرويس يف إيران(،)52
وتكونت مــن ستة عــر فص ً
ال كــان مــن ابرزها

االعرتاف بأحقية روسيا التدخل يف تعيني ويل للعهد

معامل اسالمية اخرى(.)54

رابعاً :وفاته
عندما قبل القائد مــرزا عباس بالصلح الذي

مل يكن له أي مربر أمر قواته العسكرية بالرتاجع
واالنــســحــاب ،فغلب الـــروس وانــكــر عسكر

املجاهدين ،فرجع السيد حممد الطباطبائي وقد
ٍ
ٍ
وغضب كبريين فأثر ذلك عىل
غيض
تعرض اىل
نفسه ،وانعكس سلب ًا عىل حالته الصحية(.)55

وبسبب مــا آلــت اليه االمـــور ومــا تعرض له

للدولة القاجارية ،وهذا ما دفع املريزا عباس اىل اهناء
القتال وضامن والية العهد له وألبنائه من ِ
بعده(.)53

املجاهدون من نكبة ومــؤامــرة كبرية أثــرت سلب ًا

وبموجب تلك املعاهدة بسطت روسيا سيطرهتا

اىل مدينة قزوين حتى تويف مه ًا وكمد ًا ،وذلك يف

سياستها االســتــعــاريــة مــن خــال طمس املعامل

إىل كربالء املقدسة من قبل ثلة من رجــال الدين

تفكيك نسيجها االجتامعي وغريها من املامرسات،

سوق التجار الكبري ،عىل مقربة من شارع االمام

تنل االستقالل اال بعد تفكك االحتــاد السوفيتي

خــراء اللون مكسوة بالكاشاين( ،)56وقد ازيل

واذربيجان كدول مستقلة عن النفوذين االيراين

التوسعات االوىل ملرشوع ما بني احلرمني احلسيني

عىل صحة ونشاط السيد املجاهد ،وما ان وصل

عىل العديد من املدن االيرانية ،وعمدت عىل تطبيق

وحل نعشه الرشيف
عام (1242هـــــ1827/م)ُ ،

االسالمية وهنــب ثــرواهتــا الطبيعية والعمل عىل

واالفاضل ،و ُدفــن يف مقربة خاصة تقع عند راس

وبقيت تلك املدن راضخة لالستعامر الرويس ،ومل

عيل ،وشيد عىل قربه رضيح صغري تعلوه قبة

عام (1241هـــ1991/م) ،وظهور كل من ارمينيا

القرب يف ع ــام(1399ه ـــ1979/م) عندما جرت

والرويس ،وتعد يف الوقت احلارض من الدول التي

تشكل حارضة من حوارض االسالم ومن املوالني
الهــل البيت ،وشــهــدت العديد مــن املعامل
االسالمية من جوامع وحسينيات ومــدارس دينية
ومقامات مقدسة ومن امهها مقام ينسب اىل ابراهيم

والعبايس ،واصبح قرب السيد حممد املجاهد مندثر ًا

ضمن املساحة الكبرية يف ما بني احلرمني ،وبعد عام

(1424هـــ2003 /م) تم اعادة بناء قربه الرشيف
وهو قائم ما بني احلرمني(.)57

بن االمام الباقر قرب كنجة (كريوف) اضافة اىل
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السيد حممد الطباطبائي من الشخصيات الرائدة يف

الخاتمة

هذا املجال فقد كرس كل جهوده من اجل العمل عىل

رفع املستوى العلمي والثقايف للفرد واملجتمع املسلم

يمكننا القول ان ما توصلنا اليه من خالل البحث

من خــال حلقات التدريس والوعظ واالرشــاد

الطباطبائي «املجاهد» نموذجا) من النتائج واالفكار

العلمية بالفكر واملعرفة وجتىل ذلك بوضوح خالل

املوسوم (ارسة ال طباطبائي يف كربالء السيد حممد

قد تبلورت يف عدد من املجاالت الفكرية والدينية
والسياسية والتي منها:

والتوجيه الديني البن ّاء واهلــادف ،وتغذية الساحة

اعداد من تتلمذ عليه من طلبة العلوم واملعارف وما

تركه من اثار علمية ودينية.

ان مدينة كــربــاء املقدسة مل تــزل حمــط انظار

كام ان مثل تلك الشخصيات الدينية بصورة عامة

بسبب ما هلا من قدسية كبرية يف النفوس التي عشقت

املسلم ،ويقدم هلا كل االحرتام والتقدير والتبجيل ملا

وترحال واهتامم مجيع املسلمني يف العامل ،وذلك

واستهوت كل املبادئ والقيم التي عربت عنها بشكل

ساطع وكبري بتلك امللحمة التارخيية والتي جتسدت

بطولتها باإلمام احلسني (عليه السالم) واهل بيته،
وما دعا اليه من سبل احلق والتحرر التي تنطلق من
ديننا االسالمي احلنيف ،فال غرو ان نجد عدد ًا من

الشخصيات واألرس قد استوطنت مدينة كربالء

املقدسة وهنلت من معني علمها ،واسهمت يف جممل

االحداث والتطورات ويف جماالت خمتلفة ،كان منها
أرسة ال الطباطبائي احلسينية.

وان مدينة كربالء املقدسة وما تضفيه عىل ساكنيها

من القدسية واملكانة الدينية والعلمية الكبريتني تبلور

من خالهلا بــروز شخصيات جعلت من اجلانب
العلمي الديني شغلها الشاغل ،ووضعت نصب

عينيها بناء جمتمع اسالمي متكامل ومرتابط جيعل من
املبادئ االسالمية لديننا االسالمي احلنيف االساس
والقاعدة جلميع حتركاته وميوله ومواقفه ،ويعد
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حتضا بمكانة كبرية ومرموقة لدى عموم املجتمع
عملته عىل حتقيق العقيدة الدينية والفكرية الرصينة
والراسخة للمجتمع من اجل مقاومة ومواجهة كافة
التحديات والصعوبات ،فقد تفاعل مع مواقفها

وقوهلا الفصل وكالمها املؤثر يف احلك الظروف
واصعبها ،وقد جتلت قيادهتا يف العديد من املجاالت

العلمية والدينية وحتى السياسية منها ،كان من بينهم
السيد حممد الطباطبائي (املجاهد) الذي يعد من
الشخصيات الدينية الكبرية واملؤثرة ،ومل يكن بعيد ًا

عن جممل االحــداث واملتغريات السياسية بل كان
حيمل هم البالد والعباد ويسعى جاهد ًا اىل حتريرهم
مــن التسلط واهليمنة مــن جهة ،ومــن السيطرة
واالحتالل من جهة ثانية ،وكان حيىض بقدر كبري

من االحرتام والتقدير حتى عند الطبقة السلطوية
احلاكمة يف إيران التي استنجدت به عند ما تعرض
امن البالد واستقالهلا اىل اخلطر اخلارجي ،وهذا ما
جتىل واضح ًا يف الغزو الرويس ملناطق شامل إيران.

ومن كل ما تقدم يتبني لنا ان الشخصيات الدينية

م .م .علي فليح الفتالوي

كانت ومنذ القدم ترتكز عىل والء الشعب االيراين

حسن مصطفى الكليدار ال طعمة ،مدينة احلسني

التغري السيايس الذي حصل يف عام 1979م ،بتسلم

والبحوث ،ط( ،1كربالء :مطبعة دار الوارث،

هلا وتقديره ،ومن هذا املنطلق يمكننا القول ان
التيار الديني السلطة يف ايران واعالن اجلمهورية
االسالمية مل ِ
يأت من فراغ بل كان ثمرة جلهود كبرية
بذلت منذ القدم ،من خــال حتمل رجــال الدين
املسؤولية التي القيت عىل عاتقهم يف املجاالت
االجتامعية واالقتصادية والفكرية والسياسية حتى

آلت االوضاع اىل ما الت اليه.

(خمترص تاريخ كربالء) ،نرش :مركز كربالء للدراسات

 ،)2016ج ،3ص.152

(((3خري الدين الزركيل ،االعالم ،ط( ،3بريوت :دار
العلم للماليني ،د.ت) ،ج ،5ص17؛ مسلم حسن
عطية ،البحث احلديثي يف رياض املسائل للسيد عيل
الطباطبائي احلكيم (ت1231هـ) ،رسالة ماجستري،
(جامعة بغداد :كلية الرتبية بن رشد ،)2013 ،ص .5

(((4لالطالع .ينظر :عيل بن حممد بن حممد عيل طباطبائي

ويف اخلتام يمكننا القول ان مثل هذه الشخصيات

كربالئي ،رياض املسائل يف بيان أحكام الرشع

وعملت عىل االهتامم بالتدريس العلمي وبلورة ثلة

ط( ،1قم :ستارة1418 ،هـ) ،ج ،1ص-110

التي أثرت الوسط العلمي بالفكر والعلم واملعرفة
من رجال العلم وجعلت من القضايا االسالمية
نصب عينيها ،ال يمكن استيفاء مكانتها هبذه
الصفحات ،بل تستحق وبحق ان تدرس ببحوث

ودراسات علمية من أجل الوقوف عىل مدى ما اثرت

به الساحة العلمية والفكرية من جهة والسياسية من
جهة اخرى ،واخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني.

الهوام�ش
القديمة،

(بريوت:

النرش ،)2011،ص.162-161

116؛ امل صبار عطوان ،املسائل الفقهية يف الرياض

عند السيد عيل الطباطبائي الكبري(قدس رسه)،

رسالة ماجستري( ،جامعة بغداد :كلية الرتبية  -ابن
رشد ،)2013،ص.5

(((5حممد رضا احلكيمي ،تاريخ العلامء عرب العصور
املختلفة( ،بريوت :منشورات مؤسسة االعلمي ــــ

بريوت1403 ،هـ) ،ص 96-94؛ عيل بن حممد بن

حممد عيل طباطبائي كربالئي ،رياض املسائل ،ج،1

(((1عبد الصاحب نارص ال نرص اهلل ،بيوتات كربالء
مؤسسة

بالدالئل ،حتقيق :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث،

البالغ

للطباعة

(((2للمزيد للتفاصيل اكثر .ينظر :سلامن هادي ال
طعمة ،تراث كربالء( ،بريوت :مؤسسة االعلمي
للمطبوعات د.ت) ،ص 144؛ حممد املهدي بحر

العلوم الطباطبائي ،الفوائد الرجالية ،حتقيق :حممد
صادق بحر العلوم وحسني بحر العلوم( ،طهران:
مكتبة الصادق ،د.ت) ،ص20؛ ورد يف اهلامش :حممد

ص.23

(((6لالطالع.ينظر :اغا بزرك الطهراين ،طبقات اعالم
الشيعة( ،بريوت :دار احياء الرتاث العريب،)2009 ،

ج ،1ص 386؛ سلامن هادي ال طعمة ،خمطوطات

كربالء( ،النجف :مطبعة اآلداب ،)1973 ،ج،1
ص.28

(((7وقع هجوم الوهابية االول عىل مدينة كربالء بتاريخ
الثامن عرش من شهر ذو احلجة من عام 1216هـ
املوافق للحادي والعرشين من شهر نيسان1802م،
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بقيادة سعود بن عبد العزيز ،وعمل عىل استباحة

وترك عدد ًا من االثار العلمية القيمة ،تويف يف كربالء

والتدمري وقد طال ذلك حتى مرقد االمام احلسني

احلسني .ينظر :عباس القمي ،الكنى وااللقاب،

برش ،عنوان املجد يف تاريخ نجد ،حتقيق :عبد الرمحن

ص109-107؛ امحد احلائري ،املصدر السابق ،ج،1

املدينة ،وارتكبوا ابشع االفعال من القتل والنهب

وما فيه من النفائس و احليل .ينظر :عثامن بن عبد اهلل بن

بن عبد اللطيف( ،الرياض :دار امللك عبد العزيز،

 ،)1982ج ،1ص257-256؛ رسول الكركوكي،
دوحة الوزراء يف تاريخ وقائع بغداد الزوراء ،ترمجة:

موسى كاظم نورس( ،قم :مطبعة امري،)1953 ،
ص.217

بتاريخ  29شوال 1205هـ ،ودفن يف رواق االمام

ط( ،3قم :مؤسسة النرش االسالمي ،)1434 ،ج،2
ص.15-12

((1(1السيد حممد مهدي بحر العلوم (1155هـ 1212-هـ):
وهو السيد حممد مهدي بن السيد مرتىض بن السيد
حممد الطباطبائي ،يرجع نسبه اىل احلسن بن عيل بن

ايب طالب ،ولد يف مدينة كربالء املقدسة ودرس

(((8حممد باقر املوسوي اخلونساري ،روضات اجلنات يف

عىل اغا حممد باقر البهبهاين والشيخ يوسف البحراين

العريب ،)2010 ،ج ،4ص403-399؛ اسعد شهيد

وغريهم ،ويعد من العلامء البارزين وقد تسلم زمام

احوال العلامء والسادات( ،بريوت :دار احياء الرتاث

ال ابراهيم احلسناوي ،العلياء يف تاريخ وعظمة كربالء،

املرجعية ،وتتلمذ عليه عدد من االفاضل وله عدد من

(كربالء :مكتبة ابن فهد احليل.220-219 ،)2016 ،

االثار .ينظر :حممد حسني اجلاليل ،املصدر السابق،

ومراجعة :عبد اهلل دشتي الكويتي ،ط( ،4بريوت:

(بريوت :دار التعارف للمطبوعات ،)2014 ،ج،47

(((9حممد حسني اجلاليل ،فهرست الرتاث ،تدقيق
دار الوالء ،)2015 ،ص 566-565؛ امحد احلائري،

موسوعة اعالم الشيعة( ،بريوت :مؤسسة الفكر
االسالمي ،)2015 ،ج ،1ص.49

((1(1الوحيد البهبهاين(1118هـ1243-هـ) :وهو الشيخ
حممد باقر بن حممد اكمل بن حممد صالح البهبهاين

يرجع نسبة اىل الشيخ املفيد ،ولد يف مدينة هببهان

وعرف بكونه من اهل الفضل والعلم ،سكن مدينة
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والشيخ مهدي الفتوين والشيخ حممد تقي الدورقي

ص554-553؛ حمسن االمني ،اعيان الشيعة ،ط،5

ص .165

((1(1عبد الصاحب نارص ال نرص اهلل ،املصدر السابق،
ص165؛ امحد احلائري ،املصدر السابق ،ج،1
ص.50-49

( )13((1(1اغا بزرك الطهراين ،طبقات اعالم الشيعة،
ج ،10ص423

((1(1املصدر نفسه ،ج ،10ص.353

كربالء وحرض عىل عدد من االعالم واالفاضل ومنهم:

((1(1مدرسة املجاهد :من املدارس الدينية يف مدينة كربالء

الدين الرضوي وغريهم ،وتتلمذ عليه عدد من طلبة

التجار الكبري بالقرب من مرقد السيد حممد املجاهد،

والسيد حممد مهدي بحر العلوم والشيخ جعفر كاشف

واملعرفة ،اضف اىل ذلك فقد كان يقام فيها جملس

السيد حممد الطباطبائي الربوجردي والسيد صدر

املقدسة ،تاسست يف عام 1270هـ ،تقع يف سوق

العلوم ومنهم :السيد عيل الطباطبائي صاحب الرياض

وتعد من املدارس التي رفدت مدينة كربالء بالعلم

الغطاء وغريهم ،وحتمل مسؤولية املرجعية والزعامة،

العامل اجلليل السيد مرتىض الكشمريي ،الذي يعد

م .م .علي فليح الفتالوي
من املجالس البارزة يف كربالء .لالطالع :رؤوف

نور الدين الشاهرودي ،املصدر السابق.

الصاحلاين ،)2006 ،ص191؛ سلامن هادي ال

وهو السيد حممد مهدي بن السيد ايب القاسم املوسوي

حممد عيل االنصاري ،عامرة كربالء( ،دمشق :مؤسسة

طعمة ،حماسن املجالس يف كربالء ،نرش :مركز تراث
كربالء( ،كربالء :دار الكفيل ،)2015 ،ص80؛ نور
الدين الشاهرودي ،تاريخ احلركة العلمية يف كربالء،
(بريوت :دار العلوم للتحقيق والطباعة والنرش

والتوزيع ،)1990 ،ص .279

((1(1سلامن هادي ال طعمة ،علامء كربالء يف الف عام،
(قم :جممع الذخائر االسالمية،)2016 ،ج،1
ص.262-261

((2(2السيد حممد مهدي الشهرستاين (1130هـ1216/هـ):
الشهرستاين احلائري ،ولد يف اصفهان ،هاجر اىل

كربالء وحرض عىل عدد من االعالم ونال درجة عالية
يف العلم حتى اصبح من املجتهدين البارزين وتتلمذ

عليه عدد من االعالم وترك عدد ًا من االثار العلمية.

تويف يف مدينة كربالء يف الثاين عرش من شهر صفر من
عام 1216هـ ،ودفن يف الرواق اجلنويب لقبور الشهداء.
ينظر :حممد حرز الدين ،معارف الرجال(،النجف

االرشف :مطبعة اآلداب ،)1965،ج ،3ص84؛

((1(1سلامن هادي ال طعمة ،حماسن املجالس يف كربالء،

عباس القمي ،املصدر السابق ،ج ،2ص .370-368

((1(1اغا بزرك الطهراين ،طبقات اعالم الشيعة ،ج،16

((2(2حممد حرز الدين ،املصدر السابق ،ج،3ص87؛ حمسن

ص.63

ص.1338

((1(1املصدر نفسه ،ج ،10ص 353؛ ج 13ص .193

((2(2حممد حسني األعلمي احلائري ،منار اهلدى يف
االنساب ،حتقيق :امحد احلائري االسدي ،ط،2

(كربالء :مكتبة ابن فهد احليل ،)2012 ،ص-147
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((2(2حممد حسني األعلمي احلائري ،املصدر السابق،
ص.148-147

((2(2اغا بزرك الطهراين ،طبقات اعالم الشيعة ،ج،15
ص1051؛ سلامن هادي آل طعمه ،معجم رجال

الفكر واالدب ،ص 115؛ أمحد احلائري االسدي،

اعالم من حوزة كربالء ،ط( ،4كربالء :اصدار العتبة
احلسينية املقدسة )2013 ،ص.75

((2(2اغا بزرك الطهراين ،طبقات اعالم الشيعة ،ج،12
ص.425

((2(2لالطالع عىل تاريخ احلركة العلمية يف كربالء .ينظر:

((2(2تم تعريفها يف اهلامش رقم (.)7

االمني ،املصدر السابق،ج ،14ص282؛ عبد احلسني

جواهر الكالم ،اعالم ارسة الوحيد البهبهاين ،نرش:

مركز كربالء للدراسات والبحوث ،ط( ،1كربالء:
دار الكفيل ،)2015،ص.182

((2(2حممد عيل الطباطبائي ،الوسائل احلائرية( ،خمطوط)،
كربالء :مكتبة العتبة العباسية املقدسة  -دار تصوير
املخطوطات .44111

((2(2حممد عيل الطباطبائي ،اصالح العمل( ،خمطوط)،
كربالء :املكتبة العباسية املقدسة  -دار تصوير

املخطوطات ،رقم املخطوط .44102

((3(3ملوىل حسن اليزدي :وهو الشيخ املوىل حسن بن
حممد عيل اليزدي احلائري ،درس عىل السيد عيل

الطباطبائي (صاحب الرياض) والسيد حممد
الطباطبائي (املجاهد) ،وقد برع يف عدد من العلوم

حتى اصبح من العلامء البارزين واالجالء ومن الذين

حيظون بمكانة سامية يف نفوس العامة واخلاصة ،اهتم
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بالوعظ واالرشاد واقامة العزاء وذكر مصائب اهل

ج ،22ص .222-221

من االثار العلمية منها (االبرار) للسيد حجة االسالم

(منشورات مطبعة وزارة االرشاد االسالمي،

البيت ،اهتم بالتأليف والكتابة فقد ترك عدد ًا
االصفهاين ،وكتاب (املغتنم) يف الفقه وفروعها قد الفه

((3(3عيل الفاضل القائيني النجفي ،معجم مؤلفي الشيعة،
 ،)1405ص .256

عام 1242هـ ،تويف بعد عام 1242هـ .ينظر :اغا بزرك

((3(3تم اعداد هذا اجلدول بإحصاء أبرز من درس عىل

سلامن هادي ال طعمة ،علامء كربالء يف الف عام،

من مصادر السري والرتاجم منها عىل سبيل املثال ال

((3(3آغا بزرك الطهراين ،الذريعة يف تصانيف الشيعة،

ج19؛ حمسن االمني ،املصدر السابق ،ج14؛ حممد بن

الطهراين ،طبقات اعالم الشيعة ،ج ،10ص 346؛

السيد حممد املجاهد من خالل االطالع عىل عدد

ج ،1ص .104-103

احلرص :اغا بزرك الطهراين ،طبقات اعالم الشيعة،

(بريوت :دار احياء الرتاث العريب للطباعة والنرش
والتوزيع ،)2009 ،ج ،2ص .159

سليامن التنكابني ،قصص العلامء ورسالة سبيل النجاة،
نرش :مؤسسة ذوي القريب( ،النجف االرشف :مطبعة

((3(3الشيخ حسني التسرتي :وهو الشيخ حسني بن حسن

فاضل1348 ،هـ)؛ جعفر املهاجر ،أعالم الشيعة،

السيد حممد الطباطبائي (املجاهد) ،وعرف بكونه فقيه ًا

الدين املرعيش ،االجازة الكبرية( ،قم :مطبعة ستاره،

بن عيل بن عيل النجار بن احلسني التسرتي ،حرض عىل
وفاض ً
ال ومن علامء عرصه واهتم بالتأليف والكتابة

وترك عدد ًا من االثار ،تويف بعد عام 1226هـ .ينظر:
اغا بزرك الطهراين ،طبقات اعالم الشيعة ،ج،10
ص.382

(بريوت :دار املؤرخ العريب ،)2010 ،ج 3؛ شهاب

 1414هـ .ق)؛ رحيم قاسمي ،درة الصدف فيمن

تلمذ من علامء اصفهان بالنجف( ،قم :جممع الذخائر
االسالمية ،)1436 ،ج4؛ امحد احلائري االسدي،

موسوعة اعالم الشيعة ،ج1؛ اضافه اىل مصادر اخرى.

((3(3اغا بزرك الطهراين ،الذريعة اىل تصانيف الشيعة،

((3(3كامل مظهر امحد ،دراسات يف تاريخ إيران احلديث

((3(3املصدر نفسه.

((4(4املصدر نفسه ،ص.18

ج ،20ص .121

((3(3حممد عيل الطباطبائي ،رسائل يف الفقه( ،خمطوط)،
كربالء :مكتبة العتبة العباسية املقدسة  -دار تصوير
املخطوطات ،رقم املخطوط 44112؛ اغا بزرك
الطهراين ،الذريعة اىل تصانيف الشيعة ،ج،16

ص.279

((3(3يذكر الشيخ اغا بزرك الطهراين ان هذه املجلدات كلها
عند السيد حممد عيل بحر العلوم استعارها من السيد
حسن بن السيد حممد الطباطبائي املجاهد .لالطالع.
انظر :اغا بزرك الطهراين ،الذريعة اىل تصانيف الشيعة،
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واملعارص( ،بغداد :د.مط ،)1985،ص.9

((4(4انور صبار محيد البهاديل ،احلروب االيرانية الروسية،
رسالة ماجستري( ،جامعة بغداد :كلية الرتبية ابن رشد،

 ،)2006ص.65-34

((4(4عبد العزيز سلامن ،تاريخ الشعوب االسالمية،
ص38؛ انور صبار محيد البهاديل ،املصدر السابق،
ص.65-61

((4(4هي احلرب التي حدثت ما بني عامني (1821م-
1823م) ،وترجع اسباهبا اىل اخلالف عىل تبعية عدد

من العشائر املتنقلة التي كانت عىل جانبي احلدود

م .م .علي فليح الفتالوي
االيرانية  -العثامنية ،اضافه اىل اسباب اخرى .انتهت

عىل حماربة الروس جهاد ًا يف سبيل اهلل وعىل اجلميع

 1823التي تضمنت ترسيم احلدود بني الدولتني،

للمزيد من التفاصيل .ينظر :عيسى قايمقام فراهاين،

احلرب بعقد معاهدة اررضوم االوىل يف آب عام

ومعاجلة مسألة تنقل العشائر وعدم ايواء معاريض

كلتا الدولتني لدى اي منهام ،وعدم التدخل يف شؤون
الطرفني اضافة اىل بنود اخرى .للتفاصيل .ينظر:

«جمموعة باحثني» ،احلدود الرشقية للوطن العريب،
(بغداد :د .ط ،)1981 ،ص222-220 ،139-38؛
جابر ابراهيم الراوي ،احلدود الدولية ومشكلة احلدود

العراقية االيرانية( ،بغداد :د .ط ،)1975 ،ص800؛

ايناس سهدي عبد اهلل ،تاريخ العراق احلديث -1258

املشاركة سواء بالنفس أو املال حلفظ ثغور املسلمني،

احكام اجلهاد واسباب الرشاد ،حتقيق :غالم حسني

زركري( ،طهران ،مطبعة نجاد ،د.ت) ،ص-335
.340

((4(4حممد حاتم خلف الرشع ،التطورات السياسية يف عهد
فتح عيل شاه ( ،)1834-1797رسالة ماجستري،

(اجلامعة املستنرصية :كلية الرتبية االساسية،)2009 ،
ص.171

((4(4حسن كريم اجلاف ،املصدر السابق ،ج ،3ص201؛

( ،1918بغداد :دار ومكتبة عدنان للطباعة،)2014 ،

انور صبار محيد البهاديل ،املصدر السابق ،ص-34

((4(4حسن كريم اجلاف ،موسوعة تاريخ ايران السيايس،

((5(5حممد حاتم خلف الرشع ،املصدر السابق ،ص .172

ص.400-397

ط( ،1بريوت :الدار العربية ،)2008 ،ج ،3ص.200

((4(4متثلت تلك االحداث بانتفاضة (الديسمربيون) يف
العاصمة الروسية بطرسبورغ واوكرانيا وذلك بسبب

وفاة االسكندر االول يف  19ترشين الثاين عام 1925

وتنازل ويل عهده قسطنطني اىل القيرص اجلديد نيقوال
االول .لالطالع .ينظر :حسن كريم اجلاف ،املصدر

السابق ،ج ،3ص .200

((4(4اقرتنت فتوى اجلهاد للسيد حممد الطباطبائي ضد
الروس باسمه وعرف فيام بعد بالسيد املجاهد.ينظر:
حمسن االمني ،املصدر السابق،ج ،14ص.282

((4(4صدرت الفتاوى من قبل مال باقر سلاميس وصدر
الدين حممد تربيزي والشيخ جعفر كاشف الغطاء
ومريزا ابو القاسم جانقيل والسيد حممد الطباطبائي،

الذي ذهب اىل كربالء حام ً
ال رسائل من علامء أصفهان

ويزد طالب ًا العون من علامء العراق أمثال احلاج حممد

حسني واالخواند مال امحد نراقي ،وقد أمجع هؤالء

.65

((5(5حممد صادق الكربايس ،معجم املشاريع احلسينية،
(لندن :املركز احلسيني للدراسات ،)2010 ،ج،1
ص190-185؛ انور صبار محيد البهاديل ،املصدر
السابق ،ص

((5(5لالطالع .ينظر :عدنان خريي مزيعل الزهريي ،اجليش
االيراين يف العهد القاجاري  ،1925-1796رسالة
ماجستري( ،جامعة البرصة :كلية اآلداب،)2012 ،

ص ،135ص.65-64

((5(5حممد حاتم خلف الرشع ،املصدر السابق.87 ،

((5(5حممد صادق الكربايس ،املصدر السابق،ج،1
ص.190-185

((5(5حممد حسني اجلاليل ،املصدر السابق ،ص -565
566؛ سلامن هادي ال طعمة ،علامء كربالء يف الف

عام ،ج ،1ص.262-261

((5(5حممد باقر املوسوي اخلوانساري ،املصدر السابق ،ج7
ص147-145؛ جعفر املهاجر ،املصدر السابق ،ج3
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ص.1350-1349

((5(5امحد احلائري االسدي ،موسوعة اعالم الشيعة،ج،1
ص.49

الم�صادر والمراجع
المخطوطات:
1.1حممد عيل الطباطبائي ،الوسائل احلائرية( ،خمطوط)،
كربالء :مكتبة العتبة العباسية املقدسة  -دار تصوير
املخطوطات.

2.2حممد عيل الطباطبائي ،اصالح العمل( ،خمطوط)،
كربالء :املكتبة العباسية املقدسة  -دار تصوير

املخطوطات ،رقم املخطوط .44102

3.3حممد عيل الطباطبائي ،رسائل يف الفقه( ،خمطوط)،
كربالء :مكتبة العتبة العباسية املقدسة  -دار تصوير
املخطوطات.

الم�صادر العربية:
1.1اسعد شهيد ال ابراهيم احلسناوي ،العلياء يف تاريخ
وعظمة كربالء( ،كربالء :مكتبة ابن فهد احليل،

.)2016

2.2ايناس سهدي عبد اهلل ،تاريخ العراق احلديث
( ،1918-1258بغداد :دار ومكتبة عدنان

للطباعة.)2014 ،

5.5رسول الكركوكي ،دوحة الوزراء يف تاريخ وقائع
بغداد الزوراء ،ترمجة :موسى كاظم نورس( ،قم:
مطبعة امري.)1953 ،

6.6رؤوف حممد عيل االنصاري ،عامرة كربالء،
(دمشق :مؤسسة الصاحلاين.)2006 ،

7.7سلامن هادي ال طعمة ،تراث كربالء( ،بريوت:
مؤسسة االعلمي للمطبوعات د.ت)

8.8سلامن هادي ال طعمة ،حماسن املجالس يف كربالء،
نرش :مركز تراث كربالء(،كربالء :مطبعة دار
الكفيل.)2015 ،

9.9سلامن هادي ال طعمة ،خمطوطات كربالء،
(النجف :مطبعة اآلداب ،)1973 ،ج.1

1010عبد احلسني جواهر الكالم ،اعالم ارسة الوحيد
البهبهاين ،نرش :مركز كربالء للدراسات والبحوث،

ط( ،1كربالء :دار الكفيل)2015 ،

1111عبد الصاحب نارص ال نرص اهلل ،بيوتات كربالء
القديمة( ،بريوت :مؤسسة البالغ للطباعة النرش،

.)2011

1212عبد العزيز سلامن ،تاريخ الشعوب االسالمية،

1313عثامن بن عبداهلل بن برش ،عنوان املجد يف تاريخ
نجد ،حتقيق :عبد الرمحن بن عبد اللطيف،
(الرياض :دار امللك عبد العزيز ،)1982 ،ج.1

1414عيل بن حممد بن حممد عيل الطباطبائي كربالئي،
رياض املسائل يف بيان أحكام الرشع بالدالئل،

3.3جابر ابراهيم الراوي ،احلدود الدولية ومشكلة

حتقيق :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،ط،1

4.4حسن كريم اجلاف ،موسوعة تاريخ ايران السيايس،

1515عيسى قايمقام فراهاين ،احكام اجلهاد واسباب

احلدود العراقية االيرانية( ،بغداد :د .ط.)1975 ،

ط( ،1بريوت :الدار العربية ،)2008 ،ج.3
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(قم :ستارة1412 ،هـ) ،ج.1

الرشاد ،حتقيق :غالم حسني زركري( ،طهران،

م .م .علي فليح الفتالوي
مطبعة نجاد ،د.ت).

 ،1864-1800رسالة ماجستري( ،جامعة

1616كامل مظهر امحد ،دراسات يف تاريخ إيران احلديث

القادسية :كلية الرتبية.)2005 ،

1717حممد حسن مصطفى الكليدار آل طعمة ،مدينة

العهد القاجاري  ،1925-1796رسالة ماجستري،

للدراسات والبحوث ،ط( ،1كربالء :مطبعة دار

5.5حممد حاتم خلف الرشع ،التطورات السياسية

واملعارص( ،بغداد :د .مط.)1985 ،

احلسني(خمترص تاريخ كربالء) ،نرش :مركز كربالء

الوارث ،)2016 ،ج.3

1818حممد رضا احلكيمي ،تاريخ العلامء عرب العصور
املختلفة( ،بريوت :منشورات مؤسسة االعلمي،

1403هـ).

4.4عدنان خريي مزيعل الزهريي ،اجليش االيراين يف
(جامعة البرصة :كلية اآلداب.)2012 ،

يف عهد فتح عيل شاه ( ،)1834-1797رسالة
ماجستري( ،اجلامعة املستنرصية :كلية الرتبية

االساسية.)2009 ،

6.6مسلم حسن عطية ،البحث احلديثي يف رياض املسائل

1919حممد صادق الكربايس ،معجم املشاريع احلسينية،

للسيد عيل الطباطبائي احلكيم (ت1231هـ)،

2020نور الدين الشاهرودي ،تاريخ احلركة العلمية يف

رشد.)2013 ،

(لندن :املركز احلسيني للدراسات ،)2010 ،ج.1

كربالء( ،بريوت :دار العلوم للتحقيق والطباعة
والنرش والتوزيع.)1990 ،

«2121جمموعة باحثني» ،احلدود الرشقية للوطن العريب،
(بغداد :د .ط.)1981 ،

الر�سائل واالطاريح الجامعية:
1.1امل صبار عطوان ،املسائل الفقهية يف الرياض عند
السيد عيل الطباطبائي الكبري(قدس رسه) ،رسالة
ماجستري( ،جامعة بغداد :كلية الرتبية  -ابن رشد،

.)2013

2.2انور صبار محيد البهاديل ،احلروب االيرانية الروسية،
رسالة ماجستري( ،جامعة بغداد :كلية الرتبية ابن
رشد.)2006 ،

3.3سامي نارص حسني املنصوري ،آية اهلل العظمى
الشيخ مرتىض األنصاري حياته عرصه آثاره

رسالة ماجستري( ،جامعة بغداد :كلية الرتبية بن

م�صادر التراجم:
1.1امحد احلائري ،موسوعة اعالم الشيعة( ،بريوت:
مؤسسة الفكر االسالمي ،)2015 ،ج،1ج،10
ج.11

2.2امحد احلائري االسدي ،اعالم من حوزة كربالء،
ط( ،4كربالء :اصدار العتبة احلسينية املقدسة،
.)2013

3.3آغا بزرك الطهراين ،طبقات اعالم الشيعة،
(بريوت :دار احياء الرتاث العريب ،)2009 ،ج،1

ج ،10ج ،11ج ،12ج ،15ج.16

4.4آغا بزرك الطهراين ،الذريعة يف تصانيف الشيعة،
(بريوت :دار احياء الرتاث العريب للطباعة والنرش
والتوزيع ،)2009 ،ج ،2ج ،ج ،6ج ،20ج.22

5.5جعفر املهاجر ،أعالم الشيعة( ،بريوت :دار املؤرخ
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اسرة ال الطباطبائي في كربالء
العريب ،)2010 ،ج.3

6.6خري الدين الزركيل ،االعالم ،ط( ،3بريوت :دار
العلم للماليني ،د.ت) ،ج.5

7.7رحيم قاسمي ،درة الصدف فيمن تلمذ من علامء
اصفهان بالنجف ،نرش :مركز كربالء للدراسات

االرشف :مطبعة اآلداب ،)1965 ،ج.3

1818حممد حسني األعلمي احلائري ،منار اهلدى يف
االنساب ،حتقيق :امحد احلائري االسدي ،ط،2
(كربالء :مكتبة ابن فهد احليل.)2012 ،

1919حممد حسني اجلاليل ،فهرست الرتاث ،تدقيق

والبحوث( ،قم :جممع الذخائر االسالمية،

ومراجعة :عبد اهلل دشتي الكويتي ،ط( ،4بريوت:

8.8سلامن هادي ال طعمة ،علامء كربالء يف الف عام،

2020حممد رضا الطبيس ،ذكرى شيخنا األنصاري

9.9سلامن هادي آل طعمة ،معجم رجال الفكر واالدب

تارخيية( ،النجف األرشف ،مطبعة القضاء،

 ،)1436ج.4

(قم :جممع الذخائر االسالمية،)2016 ،ج.1

يف كربالء.

1010شهاب الدين املرعيش ،االجازة الكبرية( ،قم:
مطبعة ستاره 1414 ،هـ .ق)

1111عباس القمي ،الكنى وااللقاب ،ط( ،3قم :مؤسسة
النرش االسالمي ،)1434 ،ج.2

1212عيل الفاضل القائيني النجفي ،معجم مؤلفي
الشيعة( ،قم :منشورات مطبعة وزارة االرشاد

االسالمي1405 ،هـ).

1313كاظم عبود الفتالوي ،املنتخب من اعالم الفكر
واالدب( ،بريوت :مطبعة املواهب.)1999 ،

1414حمسن االمني ،اعيان الشيعة ،ط( ،5بريوت :دار
التعارف للمطبوعات ،)2014 ،ج ،14ج.47

1515حممد املهدي بحر العلوم الطباطبائي ،الفوائد
الرجالية ،حتقيق :حممد صادق بحر العلوم وحسني

بحر العلوم( ،طهران :مكتبة الصادق ،د.ت).

1616حممد باقر املوسوي اخلوانساري ،روضات اجلنات،
(بريوت :دار احياء الرتاث العريب ،)2010 ،ج،4

ج.7

1717حممد حرز الدين ،معارف الرجال( ،النجف
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دار الوالء.)2015 ،

(قدس) بعد قرن1281-1214هـ دراسة حتليلية
.)1983

2121حممد بن سليامن التنكابني ،قصص العلامء ورسالة
سبيل النجاة ،نرش :مؤسسة ذوي القريب( ،النجف
االرشف :مطبعة فاضل1348 ،هـ).
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االستاذ املساعد الدكتور
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الملخ�ص
متيزت مدينة كربالء بجامهلا وطبيعتها اخلالبة واملتنوعة وفنون عامئرها اإلسالمية ،وغدت واحدة من أهم

وابرز املدن احلضارية اإلسالمية ،ملا تزخر به من موروث حضاري وديني يتمثل أبرزه بروضتيها املطهرتني

احلسينية والعباسية ،وال تزال عامرتامها تتبوءان مكانة مرموقة واهتامم ًا بالغ ًا بني سائر عامئر املدن اإلسالمية
األخرى ،وتعد عامرة املراقد املقدسة جزء ًا من الرتاث الثقايف اإلنساين العاملي ،واحد أمجل الرصوح اخلالدة

يف تاريخ احلضارة اإلنسانية حيث استوحت تلك العامئر خصائصها من روح اإلسالم وتعاليمه السمحة
واستلهمت قيمه ومثله العليا ،وعليه فإن الشعائر الدينية تلعب دور ًا مه ًام يف زيارة هذه املراقد.

كبري
تعد االرس واجلاليات «االيرانية» من أهم وأكرب األُرس األجنبية التي عاشت يف كربالء والتي كان هلا ٌ
دور ٌ
وواضح يف احلياة العامة كاالعامل التجارية واالقتصادية اذ استملك افرادها الكثري من االمالك داخل املدينة
ٌ
كام امتلكوا العقارات املختلفة فض ً
ال عن ذلك كان هلم دور يف بناء وتأسيس عدد من دور العبادة واملساجد
واخلانات واملدارس الدينية ،كام كان هلم الدور السبق يف عامرة املراقد املقدسة ورصد االموال هلا ،هذا وقد

شهدت عامئر مدينة كربالء تقدم ًا ملموس ًا من حيث التخطيط والتصميم والبناء والفنون والزخرفة بأنواعها
كافة ،وكانت دائ ًام موضع اهتامم الرحالة واملؤرخني املسلمني ،فض ً
ال عن االرس احلاكمة وحتديد ًا االرس االيرانية

التي هي موضع دراستنا يف هذا البحث ،ممن عنوا بتاريخ كربالء وبفنون عامئرها اإلسالمية.

اقتضت طبيعة الدراسة أن يقسم إىل مقدمة واربعة حماور مع خامتة ،كرس املحور االول إللقاء الضوء

عىل أمهية كربالء بالنسبة «لاليرانيني» يف العهدين الصفوي واالفشاري ،أما املحور الثاين فقد كرس لدراسة
االرسة القاجارية ودورها يف احلياة العامة يف كربالء ،يف حني تطرق املحور الثالث اىل موضوع استقرار االرس

«االيرانية» ومزاولتهم االعامل املختلفة يف كربالء خالل العهد القاجاري ،واهتم املحور الرابع واالخري بتسليط
الضوء عىل استقطاب الزائرين «االيرانيني» اىل كربالء ومراسيم الدفن فيها ،وآمل أن أكون قد وفقت يف انجاز
هذا اجلهد املتواضع واهلل من وراء القصد.
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Abstract
The city of Karbala is characterized by its beauty, attractive nature and Islamic remarkable
arts. It has become one of the most important Islamic cities for its distinguished cultural and
religious heritage. The most prominent of these are the two holy shrines of Imam Al-Hussein
and Imam Al-Abbas. Their buildings still occupy a distinguished position and of great interest
among other Islamic cities. The building of the holy shrines is part of the global human cultural
heritage, one of the most beautiful timeless monuments in the history of human civilization,
inspired by the characteristics of the spirit of Islam and its tolerant teachings and inspired by
its values and ideals. The religious ceremonies play an important role for visiting these shrines.
The Iranian families and communities are the largest foreign families that lived in Karbala,
and had a large and clear role in public life in business and economy. They were the owners
of a lot of estates in the city as they owned the various properties and also had a role in the
construction and establishment of a number of Mosques and religious schools. They also played
a prominent role in the building of the holy shrines and the monitoring of the funds. The city
of Karbala witnessed tangible progress in terms of planning, design, construction, arts and
decoration of all kinds. These characteristics have been dealt with by the Muslim historians as
well as ruling families, specifically the Iranian families that are the subjects of this research.
This research includes an introduction, four sections and a conclusion. The first section
focuses on the importance of the city of Karbala for the Iranians during the Safawi and Afchary
eras. The second section was dedicated to the study of the Qajari family and its effect on the
public life of Karbala. The third section focuses on the issue of the stability of the Iranian families
and their works. The fourth section sheds light on how Karbala has attracted the Iranian visitors
to Karbala and their burial ceremonies there. The researcher hopes to succeed in accomplishing
this modest effort and God is behind the intention.
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زيارة هذه املراقد.

المقدمة
كانت كربالء وما زالت مــاذ ًا آمن ًا للكثري من

املسلمني بحكم مكانتها الدينية واملذهبية التي تتمتع

هبا باعتبارها حارضة اسالمية مقدسة ،كيف ال وهلذه
املدينة املقدسة مرتبة أثرية بني املدن االسالمية ،ألهنا

ترشفت وتباركت باحتضان رفات سيد الشهداء ايب
عبد اهلل احلسني وآل بيته وصحبه املجاهدين
الربرة ،فقد ورثت من دماء احلسني الطاهرة واهل

ومن خالل العالقة الروحية التي تربط املسلمني

يف كربالء ومراقدها املقدسة عرب العهود اإلسالمية،
شهدت عامئر املدينة تقدم ًا ملموس ًا من حيث

التخطيط والتصميم والبناء والفنون والزخرفة
بأنواعها كافة .وكانت دائ ًام موضع اهتامم الرحالة
واملــؤرخــن املسلمني ،فض ً
ال عن االرس احلاكمة
وحتديد ًا االرس االيرانية التي هي موضع دراستنا

يف هذا البحث ،وعىل اختالف أجناسهم ،ممن عنوا

بتاريخ كربالء وبفنون عامئرها اإلسالمية.

بيته الدرر امليامني كل معاين الرفعة واخللود والكرامة
فكانت كل قطرة دم طهور من دماء ايب الشهداء بريق ًا

وقــد ادت الثقافة اإلســامــيــة دور ًا مــهـ ًا يف

ومجيع املسلمني السائرين عىل طريق احلسني

جعل شهرهتا تصل إىل اآلفــاق .وال تــزال تعكس

شاخم ًا يف عنان السامء ترنو اليه أبصار األحرار والثوار

طريق العزة واالباء.

متيزت مدينة كربالء بجامهلا وطبيعتها اخلالبة

واملتنوعة وفنون عامئرها اإلسالمية ،وغدت واحدة

من أهــم املــدن احلضارية اإلسالمية وأشهرها يف

العراق والعامل اإلسالمي ،ويشار إليها بالبنان ملكانتها
السامية وملا تزخر به من موروث حضاري وديني،

يتمثل أبرزه بروضتيها املطهرتني احلسينية والعباسية
وما تزال عامرتامها تتبوءان مكانة مرموقة واهتامم ًا
بالغ ًا بني سائر عامئر املدن اإلسالمية األخرى ،حيث

استوحت تلك العامئر خصائصها من روح اإلسالم

وتعاليمه السمحة واستلهمت قيمه ومثله العليا.

ويمكن القول ان املراقد املقدسة يف العراق بشكل

عــام ويف كربالء عىل وجــه اخلصوص هي امتداد
للمراكز ذات املنزلة العظيمة يف مكة املكرمة واملدينة
املنورة ،وعليه فإن الشعائر الدينية تلعب دور ًا مه ًام يف
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أجواء املدن التارخيية الدينية ملا تتميز به من معامل
دينية وتراثية ،كاملراقد واملساجد واملدارس الدينية
واحلسينيات واملــقــامــات واألســــواق واخلــانــات

والبيوت القديمة التي كان لعنارصها ومفرداهتا
املعامرية تأثريها الواضح عىل الطابع املعامري اجلميل

هلذه املدينة ،عىل الرغم من تعرض أجزاء كبرية منها
إىل التشويه واخلراب خالل العقود الثالثة املاضية،
وتعترب عامرة املراقد املقدسة جزء ًا من الرتاث الثقايف
اإلنساين العاملي ،وأحد أمجل الــروح اخلالدة يف
تاريخ احلضارة اإلنسانية.

�أو ًال� :أهمية كربالء بالن�سبة «لاليرانيين» في
العهدين ال�صفوي واالف�شاري:
كــان العراق حمط ًا هلجرة االقــوام «االيرانية»،

وذلك بحكم املوقع اجلغرايف املهم واجلوار اجلغرايف

مع «ايران» ،اذ ان «االيرانيني» ليسوا حديثي السكن

أ .م .د .امحد بهاء عبد الرزاق؛ م .م .انتصار عبد عون

او االقامة يف العراق بشكل عام وكربالء عىل وجه

اخلصوص ،وان اقترص االمر عىل جمموعات ورشائح
حمددة كاالداريني ورجال املؤسسة العسكرية وأرباب

التجارة واحلرف ،وحينام ظهرت الدولة الصفوية يف

«ايران» عام  1501واعلنت التشيع مذهب ًا رسمي ًا
هلا ،اصبحت مدن العتبات املقدسة يف العراق مالذ ًا
ومراكز جذب للشيعة «االيرانيني» ،وحتديد ًا بعد

خضوع العراق للحكم الصفوي عام .)1(1508

دخلت مدينة كربالء مرحلة جديدة بعد استيالء

الشاه إسامعيل الصفوي عىل العراق عام 1508م،

السيام بعد ان نجح يف القضاء عىل دولة اخلروف
االبيض (آق قوينلو) ،وأصبح العراق تابع ًا للدولة

الصفوية ،فدخل بذلك مرحلة تارخيية جديدة ،ويف

العام نفسه قدم الشاه إسامعيل الصفوي اىل بغداد.
ويف اليوم الثاين من جميئه قام بزيارة كربالء ،فأوىل
املراقد املقدسة يف هذه املدينة جل اهتاممه ورعايته.

فأنعم عىل جماوري الروضة احلسينية باملال واهلدايا.

وكــانــت السنني الــتــي حكم هبــا الــشــاه إسامعيل
الصفوي الــعــراق سنني ازده ــار وهــدوء والسيام

ويف عام 1524م تويف الشاه إسامعيل الصفوي

فخلفه إبنه طهامسب األول (1576-1514م)

()6

وبعد أن سيطر طهامسب عىل بغداد والعراق

قام بزيارة املراقد املقدسة يف كربالء واستمر اهتامم
شاهات فارس بعامرة وتعمري مرقد االمام احلسني،
ورسعان ما بدأ التنافس بني الصفويني والعثامنيني

للسيطرة عىل العراق وبعد اعتالء السلطان العثامين
سليم االول (1512م)( )7العرش ،متت السيطرة عىل
بغداد عام .)8(1534

ويف عام  1573استطاع الشاه طهامسب األول بن

إسامعيل الصفوي أن يسيطر عىل بغداد من جديد بعد

أن كان العثامنيون قد سيطروا عليها .وبعد أن عقد مع
الدولة العثامنية معاهدة صلح قام للمرة الثانية بزيارة

كربالء واملراقد املقدسة فيها وأمر يف هذه الزيارة
باالهتامم باملدينة وباملرقد احلسيني الرشيف ،ويف عام
984هـ (1576م) تويف الشاه طهامسب وتوىل احلكم
ابنه إسامعيل الصفوي الثاين إثر اغتيال أخيه حيدر

مريزا يف نفس العام .وأمر باالهتامم بمدينة كربالء
وبمرقد اإلمام احلسني.)9(

املدن املقدسة( ،)2ففي ذلك العهد توسعت عامرة

اما الشاه عباس الكبري فقد توجه ،بعد سيطرته

بعد صيانة الرضحيني املقدسني وتزيينهام بحلة مجيلة

اإلمــام احلسني .ثم توجه عن طريق احللة إىل

األساسية النادرة والثمينة كالرخام واملرمر ألكساء

طالب ،)10(وبعد وفاة الشاه عباس عام 1629

وشيدوا الكثري من املساكن واخلانات لسكن الزوار

واستطاع السلطان العثامين مراد الرابع بعد حصاره

فانعكس ذلك اجيابي ًا عىل وضع املدينة التجاري(.)5

وكان هذا السلطان سفاك ًا للدماء وقام بمجزرة قتل

املدينة عىل شكل دائري حول قبور األئمة ،والسيام

عىل بغداد عام 1623م ،لزيارة كربالء وزيارة مرقد

كاملباين الدينية( ،)3ويف هذا السياق جلبوا املواد

النجف األرشف لزيارة مشهد اإلمــام عيل بن ايب

تلك املباين وزخرفتها وفق الطرز املعامرية احلديثة(،)4

خلفه الشاه صفي الدين األول حفيد الشاه طهامسب.

وتسمى انذاك بـ(املسافر خانة) وتوفري سبل اقامتهم،

بغداد يف نفس العام أن يستويل عليها وعىل العراق.
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خالهلا زهاء ثالثني ألف شيعي( ،)11مما محل الشاه

صفي الدين األول عىل أن يسرتجع العراق من

ثانياً :اال�سرة القاجارية( )18ودورها في الحياة

كربالء وبذل الكثري من األموال من أجل ذلك .لكن

العامة في كربالء:

العثامنيني عام  .1633وقد قام يف هذا العام بزيارة

العثامنيني عادوا من جديد إىل العراق فسيطروا عليه

كانت مدينة كربالء كغريها من الواليات حماطة

«إيراين» ممن يسمون بـ(قزلباش) وكان ذلك يف عام

اسوارها من اللبن املجفف بأشعة الشمس ومن

الذي أثاره كثري ًا ،جهز جيش ًا وحارص بغداد وأستوىل

ان نستشهد بقول الرحالة (نيبور)  nippurالذي زار

املقدسة فيها وأنعم عىل فقراء املدينة باألموال

«حييط بمدينة كربالء سور مبني من اللبن املجفف

وقتلوا خالل ذلك يف معركة واحــدة ألفي جندي

بأسوار حتميها من الغزوات املتكررة وقد شيدت

 .)12(1638وعندما بلغ الشاه صفي الدين هذا اخلرب

سعف وجذوع النخيل( ،)91ويف هذا السياق يمكننا

عىل العراق من جديد وقام بزيارة كربالء واملراقد

كربالء ضمن الرحلة الدانامركية عام :)20(1765

واهلبات الكثرية( ،)13وعاد العثامنيون إىل العراق مرة

باشعة الشمس ،وله مخسة ابواب ويعد هذا السور

عىل بغداد ،ولكن مل يؤثر عن هذا الوايل سوى أنه يف

وبمرور الزمن اضمحل بناء السور وتعرض للهدم

عىل خدمة مرقد اإلمام احلسني.)14(

كربالء يف  18ذي احلجة 21/نيسان عام 1802م

أخرى .وتم تعيني الوزير قبالن مصطفى باشا والي ًا

هو السور الــثــالــث

مطلع عام  1677زار كربالء وأنعم عىل القائمني

والتخريب والسيام بعد غزوة الوهابيني عىل مدينة

ويف عام 1726م استطاع نادر شاه االفشاري

وبعد هذه احلادثة طلب املرجع السيد عيل الطباطبائي

الصفوية ويتسنم عرش بالد فارس ويمد نفوذه إىل

ارســال كمية من الذهب،

(1747-1688م)

()15

أن يقيض عــى الــدولــة

العراق ،ثم توجه لزيارة مرقد اإلمام احلسني يف

كربالء ومرقد اإلمام عيل يف النجف ،وقامت
زوجته وهي كريمة الشاه سلطان حسني الصفوي

بإنفاق أمــوال كثرية لتعمري احلائر احلسيني عام
1740م( ،)16وزار نادر شاه األفشاري كربالء مرة
أخرى عام 1743م مع وزرائه وعساكره وقد أوىل
مرقد اإلمام احلسني واملراقد األخرى يف املدينة
عنايته وساهم يف حتسني احوال املدينة(.)17

152

()21

الــذي حييط باملدينة»

()22

(صاحب الرياض)(1815-1748( )23م) من فتح

عيل شاه القاجاري

()24

وارســال رجــال هلم خربة يف بناء االســوار إلنشاء

سور جديد حول املدينة ،فارسل الشاه كمية الذهب
بأمرة الرسدار حممد حسني خان الشريواين (حاجب
الــديــوان) وبصحبته ( )2000شخص من قبائل
البلوش

()25

ليقوموا ببناء السور وذلــك خلربهتم

املعامرية املشهورة يف بناء األســوار ،جاء يف (أعيان

الشيعة)« :طلب السيد عيل الطباطبائي املتوىف عام

1813م الشهري بـ(صاحب الرياض) عشرية من

البلوش فأسكنهم كربالء لقوهتم وشدهتم»(.)26

أ .م .د .امحد بهاء عبد الرزاق؛ م .م .انتصار عبد عون

توىل السيد عيل الطباطبائي مهمة االرشاف عىل

مجعت بني العنارص املعامرية التي عرفت يف أبنية

ترميم السور وبنائه وبدأ العمل به يف عام 1802

العراق و«إيــران» يف فرتات زمنية خمتلفة كاإليوان

واملناعة وتتوزع عليه األبراج واملعاقل .وقد تم بناء

ويف العهد القاجاري تم طالء قبة الروضة احلسينية

عىل شكل سور حميط باملدينة ذي صف واحد وسمك

السلطان آغا حممد خان (1797-1742م) مؤسس

إىل خارج املدينة ،أ ّما البناء اجلديد فقد تم بناؤه بشكل

أما الطالء الثاين فقد كان يف عهد السلطان فتح عيل

تسعة امتار وبعرض أربعة أقدام ،وحييط به ستة أبواب

وأمرت زوجته بطالء املئذنتني بالذهب حتى حد

وتم اهناؤه بشكل رسيع وبجودة عالية من احلصانة

الكبري ،والبهو(.)28

السور بطريقة ختتلف عن التصميم السابق الذي كان

بالذهب ثالث مرات .وكان أول من قام بطالئها هو

يزيد عىل املرت الواحد ،وحتيط به مخسة أبواب تؤدي

الدولة القاجارية وذلك عام 1207هـ (1793م)،

حمكم وبصفني ويقدر ارتفاع الصف األول حوايل

شاه القاجاري وذلــك عام 1232هـــ (1817م)،

بدال من مخسة ،أ ّما الصف الثاين من السور فكان اقل

ارتفاع ًا من السور االمامي وبينهام مسافة تقدر بثالثة
امتار وتكون البيوت مالصقة للسور الواطئ الذي

قدر ارتفاعه بسبعة امتار ،وشيدت السالمل للسور
االمامي واستغلت املسافات اخلالية الغراض الدفاع

وكمستودع للمؤونة والسالح ،كام اكد ذلك الرحالة
الرويس ( Elia Nichola Birzenايليا نيكوال بريزين)

يف عــام «1843حيــيــط باملدينة ســور من الطابوق
املجفف بأشعة الشمس ،ويتألف من صفني ،الصف

العلوي يكون بمثابة مدارج ومشارف ،اما الصف
السفيل فيتكون من أقسام أمامية خالية ومكشوفة

يفصل بعضها عن البعض»(.)27

وقــد طــرأت عىل بناء الروضة احلسينية بعض

اإلضافات والرتميامت واالصالحات يف مراحل

تارخيية خمتلفة السيام أيــام الصفويني والعثامنيني
والقاجاريني ،وعند مالحظة الطابع املعامري لألبنية

الدينية يف كربالء واملدن املقدسة األخرى يف العراق

والتي شيدت يف العهد الصفوي ،يمكن القول بأهنا

أسفل الرشفة(.)29

ويف عام  1860أمر نارص الدين شاه

()30

بتجديد

كسوة املرقد وتبديل صفائح الذهب وطالء القبة
بالذهب للمرة الثالثة ،وشيد إيوانه الكبري املعروف
بـــ(االيــوان الــنــارصي)

()31

 ،ويف عــام  1288هـ

(1871م) زار نارص الدين شاه القاجاري حفيد
فتح عيل شاه العتبات املقدسة يف كربالء بدعوة

رسمية من احلكومة العثامنية فأنعم عىل املجاورين

للروضة احلسينية باهلدايا واهتم باملرقد الرشيف،
كام تربعت زوجته السيدة أنيس الدولة برضيح
فيض لقرب الشهداء يف الروضة احلسينية الذي ال يزال
موجود ًا إىل اآلن

()32

 ،وعىل اثر التصدع الذي ظهر

يف (االيــوان النارصي) قام السلطان العثامين عبد
احلميد الــثــاين( ،)33()1918-1842بتجديد بنائه

عام )34(1892وعرف (بااليوان احلميدي)(.)35

وحييط باحلرم احلسيني أربعة اروقة ،ولكل رواق

من هذه األروقة اسم خاص به وهي(:)36
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1 .1الرواق الغريب :و ُيدعى رواق السيد ابراهيم
املجاب( )37نسبة اىل مدفن السيد ابراهيم بن
حممد بن العابد بن موسى الكاظم  املعروف

باملجاب(.)38

2 .2الرواق اجلنويب :ويدعى رواق حبيب بن مظاهر
االسدي نسبة اىل وجود قرب التابعي اجلليل
حبيب بن مظاهر االسدي(.)39

3 .3الرواق الرشقي :ويدعى رواق الفقهاء ،وفيه
مدافن الشخصيات العلمية الكبرية(.)40

عام  1876بقوله« :ان نخلة مريم هي يف عمود بني
الصفة ،مقابل الوجه املبارك فوق الراس املطهر ،اذ

يكتنفها عمودان رفيعان بطول ذراع واحد ،وضعت
النخلة بني العمودين ،وبني النخلتني نصب حجر

اسود ،ويقال ان مريم جاءت هذا املوضع املقدس
بدون فعل فاعل من البرش»(.)44

م�سجد ال�سردار ح�سن خان:
من املساجد القديمة يف كربالء الذي عُدّ احد

4 .4الرواق الشاميل :ويدعى رواق امللوك ،اذ احتوى

روائــع فن العامرة اإلسالمية يف كربالء ملا تضمنه

ومـ ّـر مرقد ابــو الفضل العباس بمراحل
معامرية عىل يد بعض امللوك والسالطني ابرزهم فتح

املعروفة بأسمه(.)45

عىل مقربة امللوك القاجاريني(.)41

عيل شاه القاجاري الذي امر بتجديد قبة مرقد ايب
الفضل العباس وتعمريها واكسائها من اخلارج

بالبالط املزجج القاشاين امللون(.)42

مقام نخلة مريم:
يقع هذا املقام عىل بعد مرتين عن رضيح اإلمام

احلسني من جهة الرأس الرشيف ،توجد صخرة
رخامية ملصقة باحلائط تعرف بمقام نخلة مريم،

وهو من االثار املقدسة يف احلرم احلسيني املطهر،
مرصع بأحجار من الرخام
واملقام عبارة عن حمراب َّ
الناصع كأهنا قطع من املرايا ،ويف وسط هذا املحراب
حجر أســود ،أمــا املحراب فقد صمم عىل شكل

نخلتني ويف الوسط موقع احلجر املذكور(.)43

وجاء وصف هذا املقام يف كتاب سفرنامه عضد

امللك للرحالة الفاريس عضد امللك الذي زار كربالء
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من فن معامري بديع ،وكان ملحق ًا باملدرسة الدينية

م�سجد النا�صري:
من أهم املساجد التي شيدها نارص الدين شاه

القاجاري عام 1860م ،كان موقعه يف شامل الروضة
احلسينية املقدسة(.)46

م�سجد الميرزا(� )47شفيع خان:
يعود تاريخ بنائه اىل عهد املريزا شفيع خان احد

رؤساء وزراء بالد فارس يف العهد القاجاري فهو

الــذي أمــر ببنائه خــال زيارته ملدينة كربالء عام
1892م ويقع عىل هنر اهلندية ما بني كربالء وخان
النخيلة ،وتوجد بجانب هذا املسجد مقربة خاصة

تعود اىل السيد هاشم احلسيني اجلهرمي احلائري
املتوىف عام 1904م

.

()48

أ .م .د .امحد بهاء عبد الرزاق؛ م .م .انتصار عبد عون

وهذه اخلانات هي:

م�سجد االغا باقر البهبهاني:

 .أخان حسن آغا :وهو موجود يف الطريق

يعد هذا املسجد من املساجد الصغرية يف املدينة

املبارش من حلة  -كربالء ،وهو يؤوي الزوار

العلمية يف القرن الثاين عرش اهلجري ،شيده االغا

وكان يزود املسافرين بالطعام والرشاب ،وكان

وموقعه اىل جوار املدرسة اهلندية ،حامل لواء النهضة
باقر البهبهاين ،وقد أسسه عىل العلم والتقوى يف
عهده وما يزل قائ ًام حتى اليوم(.)49

ولكون كربالء تستقبل أثناء شهر حمرم وفود

الزائرين االجانب السيام الفرس واهلنود من اجل

اداء مراسيم الزيارة وطلب ًا للشفاء بربكة اإلمام

الذاهبني لزيارة اإلمام احلسني والعباس،

صاحب اخلان (حسن آغا) يقوم برتميم اخلان

ورعايته وتوفري وسائل العيش والسكن وحتمل
املصاريف(.)51

.بخان العطشان :يقع يف املنطقة الواقعة بني كربالء
والنجف ،اىل اجلنوب الغريب من كربالء ،وهذا
اخلان هو من بناء الدولة الصفوية ،ويستدل من

احلسني ،فقد تقدم أحد كبار العلامء «اإليرانيني»

بناء هذا اخلان وعنارصه الزخرفية عىل انه كان

عام 1901م بطلب اىل الباب العايل من اجل بناء

اىل مدينة الكوفة ،وسمي باخلان يف مدة متأخرة

املقيم يف كربالء وهو احلاج أسد اهلل خان زاده يف

دار اسرتاحة لوايل منطقة االخيرض يف رحلته

دار خريية يف كربالء تقوم بعالج واعاشة واقامة

لنزول املسافرين والقوافل التجارية فيه (.)52

الزوار «االيرانيني» والفقراء ومن اجل التخفيف عن

مرقد االمام احلسني واخيه العباس واجلوامع
واحلسينيات يف كربالء ألن املدينة يزورها الكثري

من الفقراء والعجزة واملــرىض ،حتى ان بعضهم
ينامون يف األزقة ،والبد من اجياد حمل مناسب هلم،
وتم ختصيص مبلغ قدّ ر بأكثر من عرشة آالف قرش

ونظر ًا ألمهية االمــر فقد وافقت واليــة بغداد عىل
ابداء املساعدة املالية من اخلزينة املركزية مع تأسيس

مستشفى عام غرب كربالء وتكون االعانة ضمن
ختصيصات املستشفى(.)50

فض ً
ال عن هذه املساجد ،هناك خانات مهمة هناك

بعض اخلانات من بناء االيرانيني وهو من الطرق
املهمة واالساسية لزيارة العتبات املقدسة يف كربالء،

وعندما زار اديب امللك عبد العيل خان كربالء يف

عام 1856م ذكر أنه توجد يف كربالء ثامنية محامات
هي( :محام القبلة ،محام شريين (احللو) ،محام شور
املالح ،محام النواب ،محام احلاج محزة ،محام املريزا
حسن ،محام املريزا عبد الباقي ،محام اجلديد).

وكان اول قائممقام يف كربالء يف عام 1850هو

قــريب افــنــدي

()53

الــذي بقي يف منصبه حتى عام

 1855عندما قدم استقالته بسبب اخلالفات مع وايل

بغداد

()54

حممد رشيد الكوزلكي ()1857-1852

الذي مل يكن راضي ًا عن ادارة قريب افندي لسنجق

كربالء ،وكان هدف قريب افندي طوال مدة واليته
هو التعايش مع الشيعة املوجودين يف كربالء ،السيام
انه اعرتف بحقوق عدد كبري من االيرانيني وعاملهم
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معاملة حسنة ،استمر يف منصبه حتى عام  1855ثم

مدينة دينية هلا صفة روحية يف العامل االسالمي

لكربالء إالّ أنه ُعزل من منصبه بعد مدة قصرية بحجة

كبري من املسلمني للسكن فيها واالستقرار بجوار

قدم استقالته ،وقد تم تعيني يعقوب افندي قائممقام ًا
االختالس املايل ،ليعاد تعيني قريب افندي مرة ثانية

قائممقام ًا لسنجق كربالء حتى عام  ،1858وعىل

والسيام لدى الشيعة ،هلذا كانت عامل جذب لعدد
مرقدي اإلمام احلسني والعباس ،فسكنت فيها

جاليات أجنبية جاءت من خمتلف الدول اإلسالمية

الرغم من ان قريب افندي كان قائممقام ًا لكربالء إالّ

كأفغانستان وأذربيجان واهلند وبالد فــارس(،)59

مبارشة مع الباب العايل متخطي ًا بذلك الــوايل(.)55

من الفرس والعرب واألتراك ،وعىل هذا االساس

أن سلطاته كسلطة املترصف ،وذلك القامته عالقات
االمر الذي اقلق وايل بغداد عمر باشا( )56الذي انتقد

سياسته مع االيرانيني يف كربالء ،وادعى الوايل ان
قريب افندي اعطى ادارة كربالء للفرس ،وطالب
بعزله وتعيني خورشيد افندي خلف ًا له( ،)57إالّ أنه
بعد النظر يف مذكرة وايل بغداد يف جملس الــوزراء

توصل املجلس اىل عدم تقصري قريب افندي يف القيام
بواجباته يف كربالء ،وقرر املجلس ايض ًا ابقاءه يف

وأكربها اجلالية الفارسية ،إذ يتكون السكان فيها
احتضن املجتمع الكربالئي جنسيات متنوعة من

الفرس والعرب واألتــراك واهلنود واألفــغــان(،)60
فض ً
ال عن وجــود عــدد من الرعايا الــروس قدر

بــنــحــو( )30ألــف يف كــربــاء ولكنهم يتكلمون

الفارسية وهم من أصل فاريس( .)61وهناك اسباب
عدة تكمن يف هجرة االجانب «االيرانيني» اىل مدينة

كربالء يمكن اجيازها بااليت:

منصبه وابالغ وايل بغداد بعدم تعيني خورشيد افندي

1.1ان كربالء كانت وال تزال تضم بني حناياها

وذلك لوجود صلة بني الــوايل وخورشيد افندي،

العباس ،وان السكن اىل جوارمها حيتل

بدالً من قريب افندي يف حالة عزل االخري من منصبه،

مرقدي اإلمام احلسني واخيه ايب الفضل

واستمر قريب افندي يف عمله يف سنجق كربالء حتى

درجة التقديس عند املسلمني الشيعة يف كل

انتهاء مدة حكمه يف عام  1862ليخلفه يف منصبه

اسامعيل باشا(.)58

ثالثاً :ا�ستقرار اال�سر «االيرانية» ومزاولتهم
االعمال المختلفة في كربالء خالل العهد
القاجاري:

انحاء العامل االسالمي وال سيام «االيرانيني»
بحكم التقارب املكاين واملذهبي.

2.2وجود احلوزة الدينية العلمية يف كربالء اكسبتها
الرئاسة الدينية والفكرية للمذهب ،من خالل

إنشاء املدارس الدينية التي تعنى بالعلوم الفقهية
واألصول واملعتقدات الفكرية.

إن الوضع اإلجتامعي يف هذه املدينة املقدسة

3.3كانت احلكومات الفارسية تعد نفسها الراعية

عن حقبة احلكم العثامين حتديد ًا  ،-ألن كربالء

الهنا تدين بمذهب الشيعة االثني العرشية،

خيتلف عن بقية واليــات العراق  -واحلديث هنا
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للعتبات املقدسة آلل البيت االطهار

أ .م .د .امحد بهاء عبد الرزاق؛ م .م .انتصار عبد عون

فكانت احلكومات تسعى لتكثيف وجودها يف

عام  1904بـ ( 50،000نسمة) ثالثة أرباعهم من

للحضور والسكن بحجة الدراسة والتفقه بعلوم

حــوايل ( )100تركي و( )50هيــودي و()1200

مدن العتبات املقدسة من خالل دفع الكثريين

الرعايا «االيرانيني» والبقية من العرب ،ويوجد هبا

الدين أو زيارة املشاهد املقدسة واالستقرار فيها.

هندي ،كام أن هبا عدد ًا من البلوش و قدّ ر عدد سكان

والذوبان يف املجتمع الكربالئي من خالل

وقدّ ر عدد السكان املستقرين يف سنجق كربالء هو

4.4اختالط االجانب مع اهايل املدينة واالندماج
انشغاهلم باخلدمة يف العتبات املقدسة او
باألنشطة االقتصادية ،واالهتامم بام يمتلكونه من
مزارع وبساتني ،حتى تبوأ الكثري منهم مراكز
متقدمة يف املدينة عززهتا املصاهرات احلاصلة

مع البيوتات العربية الكربالئية ورشاؤهم
العقارات واملقاطعات الزراعية ،واستغالهلم
املناصب الدينية التي كانوا يشغلوهنا ،كام كان

البعض منهم قد أسهم يف هنضة املدينة العلمية
والفكرية(.)62

اختلفت االحصائيات التي اوردهتــا احلكومة

العثامنية عن أعداد سكان مدينة كربالء( ،)36ذلك ان

معظم األرقام التي سوف نستعرضها عن عدد سكان
مدينة كربالء تعكس التباين الكبري وعدم اعطاء

صورة دقيقة ألهنا اعتمدت عىل ختمينات الرحالة
األجانب أو التقارير الربيطانية فقدّ رها الرحالة

الفاريس عبد العيل خــان عــام  1856بــ ()100

املسيب ( )4500نسمة وشثاثة ( )8000نسمة،

( 80،000نسمة) معظمهم من املسلمني الشيعة،
وقدّ ر عدد املسلمني عىل املذهب السني (،)10،000

وعدد اليهود بنحو  300نسمة( ،)66ويف عام 1910
قدر (حممد هارون الزنكي) عدد سكاهنا بــ()100

ألف نسمة ،وحدد عامنوئيل فتح اهلل عامنوئيل عدد
السكان يف العام التايل بـ( )85ألف نسمة( ،)67وقد

تطابقت احصائية جون بيرتز مع االحصائية التي
اوردهـــا التقرير العسكري الــري الــذي اعدته

القوات الربيطانية لعام  1911عن املنطقة املمتدة

بني بغداد واخلليج العريب ،وقد جاء فيه« :ان سكان
مدينة كربالء يقدرون بنحو ( )60ألف نسمة»(.)68
امــا التقديرات املستمدة من السالنامات

()69

العثامنية فقد قــدرت عــدد سكان كــربــاء للعام

1890بــ( )35،000الف نسمة كام هو موضح يف
اجلدول أدناه:

ألف نسمة تقريب ًا ،يف حني حدد الرحالة االنكليزي

( Grattan Gearyجريي) عدد السكان عام 1878

بــ( )60ألف نسمة( ،)64وقدر الرحالة االنكليزي
( John Petersجون بيرتز) بنحو ( )35،000نسمة

عام 1890م( ،)56يف حني أحىص الرحالة االنكليزي
Lorimer

لوريمر سكان مدينة كربالء يف آواخر

الجدول ()1
()70

يب ّين عدد �سكان �سنجق كربالء عام 1891
السنجق

جمموع السكان

النجف

22,000

جمموع سكان السنجق

62,500

كربالء
اهلندية

35,000
5,500
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يف

وازدهــار جتــارهتــا( ،)74فض ً
ال عن ان بعض التجار

االحصائية التي أوردهــا (كوينه)

الطوائف والفئات الساكنة فيه ،كام هو موضح

الديني الذي تسبب يف جذب الكثري من املسلمني

Cuinet

عام  1892بعدد سكان سنجق كربالء وبمختلف
أدناه(:)71

الطوائف والفئات ال�ساكنة في مدينة كربالء عام 1892
الفئات والطوائف

العدد

االتراك

8700

اهلنود

5000

الفرس
اليهود

املجموع

اليها ،االمــر الــذي جعلهم جيلبون اليها البضائع
والصناعات التقليدية الفارسية لغرض بيعها يف

جدول رقم()2

العرب

االجانب اختذوا من كربالء مقر ًا هلم بسبب مركزها

االسواق

()75

 ،ويف هذا السياق أشارت وثيقة عثامنية

اىل عدم جباية رســوم من زوار العتبات املقدسة

10000

الوافدين من بــاد فــارس الذين ليس بحوزهتم

41000

وحفظ حقوقهم وتقديم املعونة الالزمة هلم مما كان

300

65000

اشياء للتجارة ،وأكــدت عىل معاملتهم باحلسنى،
له أثر كبري يف جذب الزائرين نحو املدينة ،ومن ثم

تطور املدينة من الناحية االقتصادية بشكل كبري(،)76
ويف سياق متصل ،أشارت وثيقة عثامنية اخرى اىل

يمكن القول ،ان سكان مدينة كربالء آنذاك كانوا

تعرض بعض الزوار «االيرانيني» القادمني اىل كربالء

غلب عليها العنرص الفاريس ،وهــؤالء عاشوا يف

متورهم ،ويف وقت سابق تعرض الزوار اىل اعتداء يف

خليط ًا من سكان حمليني وفرس وأتــراك( ،)72وقد
املدينة وتكلموا بلغتها فض ً
ال عن الفارسية ،مما أدى

اىل شيوعها بني سكان مدينة كربالء(.)73

عــى أثــر ذلــك االخــتــاط ُأدخــلــت الكثري من

الــعــادات واألعـــراف والسلوكيات عىل املجتمع
الكربالئي ،وبالتايل أثــرت يف عاداته االجتامعية

وتقاليده وأضحت لديه تقاليد غري مألوفة يف وسط

أبناء جمتمع املدينة ورسعان ما تأثر هؤالء األجانب

باللغة العربية لغة القرآن الكريم ومن ثم ذوباهنم بني
ثنايا املجتمع الكربالئي.

يف سياق متصل ،متتعت كربالء بوجود عدد

من االقليات القومية املختلفة (اهلنود  -االتــراك
 الفرس  -االفغان) ،االمر الذي ساعد عىل نمو158

لالعتداء من قبل قبائل (شمر وعنزة) أثناء عملية بيع
منطقة خانقني وتم قتل ( )2وجرح ( )2االمر الذي

طلبت فيه السفارة «االيرانية» توفري احلامية للزوار
«االيرانيني» (.)77

اهتم «االيرانيون» بمختلف اجلوانب العامة

وانخرطوا للعمل يف جمــاالت شتى داخــل كربالء

فكان اجلانب الثقايف والعلمي واحــد ًا منها حيث
ُأنشئت أول مطبعة عام  )78(1856عرفت بمطبعة

كربالء ،فمنذ عام  1856جلب أحد أكابر الفرس
مطبعة حجرية يف عهد الــوايل العثامين عىل العراق
حممد رشيد باشا الكوزلكي ،وقامت هذه املطبعة

يف بداية عهدها بطبع املطبوعات التجارية وكتب
االدعية والرسائل الدينية التي تتضمن آداب زيارة

أ .م .د .امحد بهاء عبد الرزاق؛ م .م .انتصار عبد عون

2 .2مدرسة الصدر االعظم نوري :تعد هذه املدرسة

آل البيت.)79(
كام طبع فيها كتاب أليب الثناء اآللويس( )80بعنوان

(مقامات ابن اآللــويس) يف عام  ،1873وكتاب

(خالصة االخبار) للسيد حممد مهدي عام 1879

من ابرز املعاهد العلمية الدينية الرئيسة يف

كربالء ،وكانت تقع غرب الصحن احلسيني،
تأسست يف عام  1852شيدها العالمة الشيخ
عبداحلسني الطهراين من االموال العائدة لألمري

وهو من الكتب التي عنيت بحياة األئمة ،ويبدو
ان املطبعة ُأمهلت أو تركت خللل ظهر يف ادارهتا (.)81

مريزا تقي (الصدر االعظم يف بالد فارس)

كام انشئت يف عام  1861مطبعة التربيزي إال

االسالمية( ،)88ومن أشهر أساتذهتا آنذاك ابو

املطابع التي تدار بقوة البخار يف عهد الوايل مدحت

3 .3مدرسة مريزا كريم الشريازي :تقع هذه املدرسة

أهنا كانت بطيئة جد ًا وتدار باليد واختفت بوصول
باشا(.)82

وتم افتتاح كثري من املدارس العلمية والدينية

يف كربالء عىل يد علامء افــاضــل( ،)83واشهر تلك
املدارس هي:

1 .1مدرسة الرسدار حسن خان :تعد هذه املدرسة
من أقدم

()84

وأبرز املعاهد الدينية التارخيية يف

كربالء ،شيدت من قبل الرسدار حسن خان
القزويني يف  1767وتقع يف الزاوية الشاملية

الرشقية من الروضة احلسينية ،وكانت تلك
املدرسة حتتوي عىل ( )70غرفة ،وكسيت
جدراهنا بالزخارف اهلندسية الرائعة ،تعلوها

آيات قرآنية منقوشة بكل دقة وروعة ومجال،
وتعد من أعظم املدارس الدينية يف كربالء
وخترج منها جيل النخبة من كبار العلامء

والفقهاء()85امثال املصلح االسالمي الكبري

مجال الدين األفغاين

()86

والعامل الكبري رشيف

العلامء املازندراين ،أحد علامء كربالء املتوىف عام

.)87(1888

خترج منها جيل من رواد العلم والفكر والثقافة

القاسم اخلوئي(.)89

يف حملة العباسية الرشقية ،تأسست عام 1870
وشيد فيها مصىل كبري أعيد بناؤه يف عام 1891

من قبل السيد عيل حممد الشريازي املوسوي،

كام تنص عىل ذلك اللوحة التذكارية املثبتة يف
داخله ،وتتكون املدرسة من طابق واحد حيتوي

عىل ( )11غرفة ،ومن اساتذهتا آنذاك اخلطيب
عبد الزهراء الكعبي

.

()90

4 .4مدرسة البقعة :شيدت هذه املدرسة يف عام 1872
من قبل العالمة السيد عيل نقي الطباطبائي،
وكانت تقع يف شارع االمام عيل بجانب
مرقد السيد حممد املجاهد الطباطبائي ،وتتألف

من طابقني ،وحتتوي عىل ( )20غرفة خترج منها

نخبة من العلامء والفقهاء ابرزهم السيد حمسن
الكشمريي(.)91

5 .5املدرسة احلسينية :وهي أول مدرسة أهلية
ُانشئت يف عام  1908من قبل بعض املثقفني
«االيرانيني» املقيمني يف مدينة كربالء

()92

 ،وكانت

لغة التدريس فيها هي اللغة الفارسية فضال عن
اللغتني العربية واالنكليزية ،وكانت تتلقى دع ًام
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مالي ًا من احلكومة العثامنية ،وقد تأسست من

فض ً
ال عن ان هناك بعض األكالت املميزة التي

ابتدائي ،ورشدي ،وإعدادي ،واصدر السلطان

مثل متن كلم وبعض األكالت الفارسية التي تعدها

قبل مجعية (جملس املساواة االيرانية) ومستواها

اشتهرت هبا مدينة كربالء وتنفرد هبا وهلا نكهة خاصة

العثامين حممد رشاد يف  5ترشين الثاين 1912

األرس الكربالئية يف أغلب املناسبات الدينية مثل

وبلغ عدد معلميها حوايل مخسة معلمني منهم

احللويات الفارسية املصنوعة من اللوز واجلوز

ارادة سلطانية تقيض باملوافقة عىل تأسيسها(،)93

السيايس املعروف عبد املهدي احلافظ ،وكان
يدرس اللغة الفرنسية باالسبوع مرتني ،وحسن
افندي معلم اللغة الرتكية ،ومديرها املسؤول

السيد مريزا هادي الشهرستاين(.)94

ق ــررت احلــكــومــة لــغــرض الــتــوســع يف افتتاح

(الــزردة) الصفرة ،كام متتلئ أسواق كربالء بأنواع
وبعض احللويات الرتكية مثل (اللقم الرتكي)(.)99

رابع ًا :ا�ستقطاب الزائرين «االيرانيين» الى
كربالء ومرا�سيم الدفن فيها:
ارتبطت جمالس التعزية يف مدينة كربالء ارتباطا

املدارس يف كربالء والنجف املبادرة ببيع بعض االثار

وثيق ًا برسد أحداث كربالء (الروزخونية)

واهلنود وغريهم من الوفود واملحفوظة يف مرقد

(بري زاده) النجف وكربالء وسجل تقرير ًا اوضح

واحلاجات الثمينة املهداة من قبل الــزوار الفرس
االمــام عيل يف النجف االرشف ويف مرقدي

االمام احلسني والعباس وذلك من اجل استثامر
االموال بإنشاء مدارس منتظمة يف النجف وكربالء
وتم اختاذ التدابري الرضورية بشأن ذلك(.)95

وهــنــاك بعض األطعمة اخلفيفة الــتــي اعتاد

الكربالئيون تناوهلا بني وجبتي الغداء والعشاء يف

أثناء ممارستهم ألعامهلم يف الشارع أو السوق من
بينها تناول أنواع احللويات والعصائر املختلفة(،)96
ويف هذا السياق أشار الرحالة الفاريس عبد العيل

خان (اديب امللك) إىل أنواع األطعمة التي تشتهر هبا

كربالء فتحدث قائال....« :كان العشاء يف احلقيقة
جيد ًا فهناك الفسنجون

()97

واملخلالت بأنواعها

والــبــوراين( ،)98والقيمة والرشبت خملوط ًا بعصارة
الدارسني وانواع اخلرضاوات.».....
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()100

أو

القراية ،ويف عام  1887زار العامل الصويف الفاريس

فيه ،ان جمالس التعزية مل تكن يف ذلك الوقت تقترص

عىل البيوت فحسب ،بل كانت تقام يف املساجد
واملدارس الدينية واألرضحة نفسها (.)101

أوىل املسلمون الشيعة احــرام ـ ًا ديني ًا عميق ًا

وتقديس ًا ملدينة كربالء ،اذ اهنا تضم رفات اإلمام

احلسني وأخــيــه العباس فــأخــذت تستقطب
الزائرين بأعداد غفرية من داخل العراق وخارجه

لغرض اداء مراسيم الزيارة والتربك بزيارة اإلمام
احلسني ،ودفن رفات موتاهم يف هذه األرض

املقدسة ،اذ ظهرت كربالء بوصفها األرض املفضلة
للدفن لدى غالبية املؤمنني( ،)102فكانت امنية كل

مسلم ان يدفن رفاته يف األرض التي امتزج هبا دم

اإلمام احلسني وكان هذا االعتبار يفوق عندهم

أي اعتبار آخــر

()103

فكان اغلب الشيعة يوصون

أ .م .د .امحد بهاء عبد الرزاق؛ م .م .انتصار عبد عون

بدفنهم بالقرب من مقامات األولياء واألئمة

مدحت باشا اىل االتفاق مع نارص الدين شاه عام

وكانت الزيارة اىل كربالء بمثابة احلج اىل مكة وذلك

االتفاقيات حلــل بعض املشكالت القائمة بني

وذلك طلب ًا للشفاعة من اإلمام الذي يدفنون بقربه،
استناد ًا اىل الروايات التي وردت يف فضائل زيارة

اإلمام احلسني

()104

ويف سياق متصل وافقت

والية بغداد عىل طلب السفري «االيراين» من اجل دفن

رفات حرم القنصل اإلقتصادي «االيراين» السيدة

(شاهزادة) التي تم جلبها اىل كرمنشاه ليتم دفنها يف
كربالء السيام وان «ايران» ترغب دائ ًام يف دفن موتاها
يف األماكن املقدسة ومتت املوافقة بعد إختاذ كافة
األجراءات الصحية ملثل هذه احلاالت(.)105

وكان الــزوار والوافدون حيملون معهم اهلدايا

الثمينة واألموال اىل العتبات املقدسة ،ونستدل عىل

ذلك بقول الرحالة الرويس جرييكوف عند زيارته
للمدينة عام « :1849تشتهر هذه املدينة كربالء عند

الشيعة باسم (عتبات األئمة) ،إذ تتوجه اىل كربالء
بدون انقطاع قوافل احلجيج الزوار التي ال تعد و ال

حتىص ،وهم حيملون معهم هدايا كثرية من النقود
واالشياء الثمينة اىل املسجدين ،وجيلبون معهم جثث

موتاهم أيض ًا لدفنها يف املدينة املقدسة»(.)106

وكانت عملية نقل اجلنائز سنوي ًا اىل مدن العتبات

املقدسة من اقطار بالد فارس واهلند وغريها من
البلدان لغرض دفنها يف مقربة وادي االيــان

()107

قد اتسعت بشكل كبري ،ونظر ًا لبعد املسافة ما بني

كربالء واهلند والبلدان األخرى فقد ادى هذا االمر
اىل تعفن اجلثث يف اثناء نقلها وانتشار االمراض

مما ترك آثــار ًا سلبية عىل صحة املدينة لكوهنا سبب ًا
من اسباب انتشار االمراض املعدية ،وعمد الوايل

 ،1871اذ اهتم الوايل بزيارة الشاه ،وسعى لعقد
الطرفني ،ال سيام مشكلة اجلنائز التي ترد بكثرة اىل

العراق فكان موضوع النقاش هو عملية نقل اجلنائز
اىل العتبات املقدسة بشكل غري صحي هلذا عقدت

اتفاقية يف  5كانون الثاين  1871بني الوايل مدحت
باشا( )108والسفري الفاريس يف استانبول املريزا حسني

خان ( ،)109()1881-1826وقد نصت االتفاقية

عىل ان نقل جنازة املتوىف يف بالد فارس بعد موته
مبارشة ليدفن يف العتبات املقدسة امر غري صحي،
إذ كان هذا سبب ًا يف تفيش بعض االمراض املعدية يف
املنطقة ،هلذا تقرر عدم نقل رفات االشخاص الذين

توفوا يف بالد فارس لدفنها يف األرايض العثامنية اال
بعد مرور ثالث سنوات عىل دفنها يف املقابر املحلية

يف فــارس

()110

 ،لذا كان هناك حمرتفون قرب خمافر

احلدود بني العراق وفارس مهمتهم جتفيف اجلثث

حتى يمكن ان جتتاز تفتيش املوظفني الصحيني
الــعــثــانــيــن

()111

 ،كــا تقرر تسجيل تــواريــخ دفن

النعوش يف أماكن وفاهتا ،مع منح شهادة رسمية بانه

مر ثالث سنوات عىل تاريخ دفنها ،والن تطبيق هذه
االجراءات يستغرق ثالثة اشهر فقد تقرر عدم نقل

اي جنازة من فارس يف تلك املدة ،وامكانية جلب

عظام اجلثث التي حصلت عىل شهادات اعتبار ًا
من املدة السابقة ،اما الذين مل يمتثلوا لتلك االنظمة
اجلديدة فسوف يرجعون اىل بالدهم بأمر موظفي

الدولتني()112وهذا كان يعرف عندهم باالمانة حتى
اذا انتهت الثالث السنوات جاز نقل اجلثة ودفنها يف
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العراق ،ووضعت احلكومة العثامنية موظفني صحيني

عىل احلدود الفارسية يراقبون نقل اجلنائز( ،)113وعىل
الرغم من اتفاق احلكومتني العثامنية والفارسية عىل

قضية دفن اجلنائز الفارسية يف كربالء بعد مرور ثالثة

أعوام عىل دفنها خارج األرايض العثامنية ،يبدو إن
ذلك اإلتفاق مل يتم اإللتزام به ،وما يوضح ذلك
ماكتبته الرحالة الفرنسية مدام ديوالفوا يف مذكراهتا
أواخر عام  1881إذ ذكرت :انه يف يوم  21كانون

الثاين عام  1881توجهت من بغداد اىل بابل لزيارة
آثــار مدينة بابل وذكــرت« :وعند حــوايل الغروب

ظهرت يف االفق بناية كبرية من اآلجر وهي خان
كبري شيده (اإليرانيون) بجهودهم فيه بضع حجر
معدة ألسرتاحة زوار العتبات املقدسة ....وملا كان
اجلو بــارد ًا مل نر بد ًا من اختيار احدى تلك احلجر

للنزول فيها ،ولكننا ما كنا نرتجل عن جيادنا حتى
علت انوفنا عفونة أوشكت ان تزكمنا ....لفتت

مدينة كربالء والنجف لدفنها»(.)114
مما تقدم نالحظ ان عملية جلب اجلثث ودفنها يف

مدينتي كربالء والنجف قد استمرت حتى بعد عقد

اتفاقية عام  1871التي مل يتم اإللتزام هبا.

وقدر عدد جثث الشيعة التي دفنت يف األماكن

املقدسة عامي 1889و 1890رسمي ًا كالتايل

()115

العام

جثث الرعايا
االيرانيني

1889

5620

1890

9754

جثث الرعايا
العثامنيني
4000
4600

:

املجموع
9620
14354

كام فرضت رضيبة سميت بـ (باج املرور) لكنها

الغيت بموجب معاهدة تم عقدها بني «ايــران»
والدولة العثامنية حتصل الدولة العثامنية بموجبها

عىل البضائع واملنتجات التي يأيت هبا «االيرانيون» اىل
األرايض العثامنية وكانت تقوم بفحص اجلثث ،وكان

نظري أشياء مركومة بعضها فوق بعض فتقدمت

سعي املوظفني املحليني ألخذ تلك الرضيبة سبب ًا يف

وأضطربت أشد األضطراب ،فكانت هذه األشياء
ُ

العثامنية رسوم ًا مقابل استرياد ونقل جنائز الفرس

كدت أمد يدي حتى ارتدت إ ّيل..
أتفحصها ،وما
ُ

املركومة جثث موتى قد لفت يف بساط أو سجاد
وحزمت بحبال ،وبعضها يف توابيت خشبية يبدو من

بني سقوفها اللحم اجلامد املسود هلؤالء املوتى ،عىل

أثر ذلك خرجنا رسيع ًا تاركني هذا اخلان الغريب
ونزلنا يف حمل يبعد عنه كثري ًا لنقيض فيه ليلتنا.....

وعىل الرغم من ابتعادنا عن هذا اخلان بمسافة ليست

قليلة كانت رائحة العفونة تضايقنا كلام هب النسيم
من جانبه ...واليوم جيلب أكثر ابناء الطائفة الشيعية
جثث موتاهم من أبعد املناطق كاهلند وفارس اىل
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النزاعات بني الدولتني( ،)116كام فرضت احلكومة
اىل مدن العتبات املقدسة ،ويف أواخر القرن التاسع

عرش كانت كلفة نقل جنازة ميت من الرعايا الفرس
من كرمنشاه اىل كربالء تصل أحيان ًا اىل ()1،35
لرية تركية اي ما تعادل ( )70،35تومان ًا(،)117
وكان هذا الثمن يعكس الرسوم التي تستحصلها
القنصلية العثامنية يف كرمنشاه عند اصــدار بطاقة

مرور السترياد اجلنازة ،كانت هذه الرسوم تدفع اىل

املوظفني الصحيني يف كرمنشاه إذ تفحص يف وقت
الحق(.)118

أ .م .د .امحد بهاء عبد الرزاق؛ م .م .انتصار عبد عون

ويف كل عــام يتم إحياء مراسيم وشعائر هذه

املتفسخة يف املدن املقدسة حفاظ ًا عىل الصحة العامة

ومن سائر مناطق العراق يستقبل آالالف من الزوار

ما عادت عن قرارها بعد تشاورها مع والية بغداد

الزيارة فتأيت قوافل الــزوار من اهلند وبالد فارس
ألداء هذه املراسيم ،وقد نشط تدفق الزوار يف فصل

الشتاء حركة التجارة الداخلية واخلارجية وجلب
اىل البالد مبالغ طائلة من املال عىل الرغم من أنه

قد ينرش األمراض اذ بلغ عدد الوافدين عام 1889
حـــوايل( )23990زائــر ًا ،ويف عام 1890م ارتفع

عددهم اىل ( )57567زائــر ًا بحسب احصائيات

احلكومة العثامنية ،وبلغ عــددهــم يف الــزيــارات
املخصوصة ( )250،000نسمة تقريب ًا

()119

وبلغ

عدد الزوار الفرس الذين يقصدون العتبات املقدسة

يف الــعــراق( )100الف زائر سنوي ًا( ،)120وقدر ما

ينفقه هؤالء الزوار سنوي ًا بـ( )4،250،000تومان.
ويبدو من هذا أن عدد الزوار غري ثابت فهو يتزايد أو

يتناقص من عام آلخر(.)121

اتسع نطاق نقل اجلنائز ابتدا ًء من منتصف القرن

الثامن عرش عندما ظهرت النجف وكربالء بوصفهام

املعقلني الرئيسني للشيعة يف العراق وارتبطت هذه

املؤسسات ارتباط ًا وثيق ًا بزيارة االجانب والزيارة
املحلية ملدن العتبات املقدسة ،فض ً
ال عن تشجيع
وحث العلامء الشيعة عىل نقل اجلنائز اىل مدن العتبات

املقدسة لتعزيز مكانتها كمركز لتفاين املؤمنني ،إذ
اصدر املجتهد النجفي الشيخ الكبري جعفر كاشف

الغطاء فتوى مل يسمح هبا بنقل جثامن امليت كام ً
ال

لدفنه يف مدن العتبات املقدسة فحسب بل واجاز
حتى نقل اجزاء صغرية منه(.)122

مما دفع السلطات العثامنية اىل منع دفن اجلثث

بحسب ما اشارت اليه الوثائق العثامنية اال اهنا رسعان
حول دفن اجلثث املتفسخة عىل وفق ضوابط حددهتا

متثلت بوجوب وضعها يف صناديق مبطنة بصفائح
احلديد او الرصاص وترش عليها مادة مطهرة ملنع

خــروج الرائحة من الصندوق إىل ان تدفن حيث

ومستقرها االبــدي( ،)123ويف عام1891م
مرقدها ّ
نظر ًا حلــدوث وانتشار وبــاء الكولريا يف «ايــران»
واختاذ كافة االجراءات اخلاصة بمرور «االيرانيني»

عــر احل ــدود العثامنية ،تقرر حجز «االيــرانــيــن»
ملدة( )5أيام يف خانقني بعد التأكد من عدم اصابتهم

بالكولريا( ،)124ويف 27كانون الثاين عام 1898م
أشارت وثيقة عثامنية اىل ضبط جنازة إيرانية قاصدة

كربالء ،لذلك تقرر فحص األشخاص القادمني من
«ايــران» عرب املنافذ احلدودية الربية والبحرية وتم
ابالغ كافة األطباء بذلك(.)125

وكانت السلطات العثامنية تستويف رسوم ًا عىل

دفن اجلثث من أبناء الطائفة الشيعية عند الدفن

يف االماكن املقدسة مما اثــار غضبهم وعــدّ وا ذلك
منافي ًا ملبادئ العدالة واملساواة بني رعايا الدولة
العثامنية بحسب ما ورد يف الدستور العثامين

()126

بعث عدد منهم رسالة محلت تواقيعهم اىل وزارة
الداخلية طالبني الغاء رسوم الدفن اسوة باملواطنني

اآلخرين من ابناء الطوائف األخرى( ،)127واكدت

هــذا الــقــرار وزارة االوق ــاف عــام 1907م وجاء
يف حيثيات االلغاء بحسب كتاب وزارة املالية يف

الدولة العثامنية ما يأيت :استنادا اىل العديد من الكتب
163

األُسر (االيرانية) ودورها في الحياة العامة في كربالء (العهد القاجاري) انموذجاً

الــواردة اىل بغداد واملرصحة بالعديد من املواضيع

« ...يرجى من حرضتكم التبليغ بان رسوم الدفن قد

ألغيت.)128(»....

لتنظيم رواتب العاملني(.)133
اسهمت حــركــة الــزائــريــن يف تنشيط احلياة

االقتصادية للمدينة من خالل اخلدمات املقدمة

إال ان احلكومة العثامنية حددت يف عام 1912م

إليهم من مأكل وملبس ونقل وغريها مما شكل

كربالء والنجف بمقدار ثالث مائة قرش ويتم حتويل

التجاري من خالل اقتناء السلع التي تشتهر هبا املدينة

تسعرية معينة عىل اجلنائز «اإليرانية» التي تدفن يف

النقود اىل املوازنة العامة( ،)129و يف عام  1913ألغت
دائرة األوقاف يف والية بغداد استيفاء رضيبة الدفن

يف االماكن املقدسة يف كربالء والنجف والكاظمية
استجابة لقرار جملس والية بغداد وموافقة السلطات
احلكومية العثامنية( ،)130وفرضت احلكومة العثامنية

رضيبة (دفنية أو ترابية) عىل دفن املوتى يف املقابر
الرئيسة ملدن العتبات املقدسة ويف جدران الصحن،

وبلغ متوسط الدخل السنوي من هذه الرضيبة التي

كانت رس ًام حمدد ًا ما يقارب ( )7700لرية تركية(.)131
خالصة القول ،ان هذا ترك اثره يف انتعاش اقتصاد

املدينة ،والسيام ايام الزيارات ،اذ ان تدفق الزوار
االجانب قد وفر دخ ً
ال اضافي ًا لكثري من الناس مثل

اصحاب اخلانات واخلدم وذلك لقاء اجور متباينة،

اذ كان اخلدم يساعدون الزوار يف كل مراحل رحلتهم

فكانوا يقودوهنم اىل االرضحة ويتلون الصلوات

هلم ،وكانوا ال يتلقون منهم أي أجر ،غري ما يعطيه
الزوار كمكافأة هلم( ،)132ونظر ًا لكثرة قدوم الزوار

«االيرانيني» اىل كربالء فقد أشارت وثيقة عثامنية
اىل وجوب حتديد رواتب للعاملني يف معرب خانقني
ومدينة كربالء الذين يقومون بتسهيل مرور الزوار

«االيرانيني» وحددت رواتبهم بمبلغ قدره ()350

قرش ملدة ثالثة أشهر وتعيني ثالثة أشخاص كتاب
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دخال لبعض الناس ،فض ً
ال عن اتساع حركة التبادل

وبيع ما جلب معهم من بضاعة ،وهذا ما الحظه

املسترشقان

()134

(لوفتس

 LophtisوJohn Isher

جون ارش) عند زيارهتام للمدينة اذ الحظ لوفتس

ان اسواق كربالء ممتلئة بأنواع احلبوب والسلع التي

حيملها اليها الزوار من مجيع انحاء العامل ،وهي تشتهر
بصناعة املصوغات واحلفر املتقن عىل االصداف ،يف

حني اشرتى الرحالة جون ارش جمموعة من الصور
واالحجبة والتعاويذ التي يصنعها بعض التجار

ويعرضوهنا للبيع عىل الزوار(.)135

الخاتمة
ان لكربالء املقدسة منزلة عظيمة يف نفوس

املسلمني وغريهم فهي كانت وما زالت حمط انظار

العامل امجع ومعقد اماهلا ألهنا ضمت رفــات سيد
الشهداء وايب االحــرار االمــام احلسني واخيه ايب

الفضل العباس.

ترشفت كربالء وتباركت باحتضان رفات سيد

الشهداء ايب عبد اهلل احلسني وال بيته وصحبه
املجاهدين الــررة ،فقد ورثــت من دمــاء احلسني

الطاهرة وأهل بيته الدرر امليامني كل معاين الرفعة
واخللود والكرامة فكانت كل قطرة دم طهور من

دماء ايب الشهداء بريق ًا شاخم ًا يف عنان السامء ترنو اليه

أ .م .د .امحد بهاء عبد الرزاق؛ م .م .انتصار عبد عون

ابصار االحرار والثوار ومجيع املسلمني السائرين عىل

طريق احلسني طريق العزة واالباء .لذلك فإهنا

كانت وما تزال مالذ ًا آمنا للكثري من املسلمني بحكم
مكانتها الدينية واملذهبية التي تتمتع هبا باعتبارها

حــارضة اسالمية مقدسة ،كيف ال وهلــذه املدينة
املقدسة مرتبة أثرية بني املدن االسالمية.

الهوام�ش
(((1سامي ناظم حسني املنصوري ،االقلية االيرانية يف لواء
كربالء وموقف االدارة العثامنية يف والية بغداد منها،
جملة تراث كربالء ،السنة االوىل ،املجلد االول ،العدد

الثاين ،2014 ،ص.153

(((2عبد الرزاق احلسني ،العراق قدي ًام وحديث ًا ،الطبعة

تعد االرس واجلاليات «االيرانية» من اهم واكرب

الثانية ،مطبعة العرفان ،صيدا ،لبنان1956 ،م،

دور كبري وواضح يف احلياة العامة كاالعامل التجارية

(((3رياض كاظم اجلمييل ،مدينة كربالء دراسة يف النشأة

داخل املدينة كام امتلكوا العقارات املختلفة فضال

(((4عبد اجلواد الكليدار آل طعمة ،تاريخ كربالء وحائر

االرس االجنبية التي عاشت يف كربالء والتي كان هلا

ص.130

واالقتصادية اذ استملك افرادها الكثري من االمالك

والتطور العمراين ،كربالء ،2012 ،ص.228-227

عن ذلك كان هلم دور يف بناء وتأسيس عدد من دور

احلسني ،املطبعة احليدرية ،النجف االرشف،1997 ،

العبادة واملساجد واخلانات واملــدارس الدينية ،كام

كان هلم الدور السبق يف عامرة املراقد املقدسة ورصد
االموال هلا.

ويف الوقت الذي كادت فيه بغداد تفقد مركزها

الثقايف والتارخيي والعلمي واحلضاري ،نجد مقابل

ذلك ان كربالء كانت من بني مدن العراق وحوارضه
التي احتضنت الكثري من معاهد العلم والثقافة

ص.254-253

(((5مؤيد جواد هبجت ،مدينة كربالء دراسة يف جغرافية
املدن ،رسالة ماجستري (غري منشورة) ،القاهرة ،جامعة
عني شمس ،كلية اآلداب ،1988 ،ص.56

(((6ثاين حكام االرسة الصفوية ،توىل العرش عام 1524م
وعمره حوايل عرش سنوات ،متكن العثامنيون يف عهده

من فرض سيطرهتم عىل تربيز عام 1533م فقام

الصفويون أثر ذلك باختاذ قزوين عاصمة هلم ،كام

واالدب والتصوف االسالمي ،حتى اصبحت تربتها

متكن العثامنيون يف عهده عام 1534م من السيطرة

بذلك اصبحت دار اهلجرة للكثري من االجناس

1576م .ينظر :حممد وصفي ابو مغيل ،ايران دراسة

املراقد املباركة املقدسة ما خال قوافل الزوار املتتالية

(((7سليم االول1520-1470( :م) هو ابن السلطان

مسجد ًا لكل مؤمن من اهل القبلة االسالمية ،وهي

عىل بغداد التي كانت حتت احلكم الصفوي ،تويف عام

املسلمة ومثوى ملن جيد احلــب والشوق ملجاورة

عامة ،البرصة ،1985 ،ص.248

يف كل يوم ومن شتى ديار االسالم ،وهذا الرشف

العظيم الذي تزدهي وتستطيل به ارض الطف قد
حببت للمهاجرين الثواء يف ارباضها حتى اندمج

منهم بسكاهنا العرب.

بايزيد الثاين توىل احلكم بعد خلع والده عن العرش

وحكم خالل املدة (1520-1512م) اتسم حكمه

بالقسوة وقىض عىل معظم اخوته بعد توليه العرش
خشية من منافسته عىل احلكم .ينظر :يلامز اوزتونا،
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األُسر (االيرانية) ودورها في الحياة العامة في كربالء (العهد القاجاري) انموذجاً
تأريخ الدولة العثامنية ،ترمجة عدنان حممود سلامن،

((1(1جعفر حمبوبة ،مايض النجف وحارضها ،دار االضواء،

(((8عبد ربه سكران ،السياسة العامة للدولة العثامنية

( (1(1القاجاريون هم احدى القبائل التي حكمت بالد

اىل السلطان عبد احلميد الثاين ،جملة جامعة تكريت،

املنحدرة من سابور اىل بالد فارس ،وكانت من العشائر

مج ،1تركيا ،1988 ،ص.236-213

جتاه العشائر العراقية من السلطان سليامن القانوين
تكريت مج ،15العدد الثاين ،2008 ،ص.419

بريوت ،1986 ،ص.223

فارس خالل املدة ( )1925-1794وهي من القبائل

التي ساندت قيام الدولة الصفوية ،واختلف املؤرخون

(((9سلامن هادي طعمة ،تراث كربالء ،دار الشؤون

يف اصل هذه القبيلة ،ويرجح االكثرية ان اصوهلم تعود

((1(1حممد حسن الكليدار آل طعمة ،مدينة احلسني ،ج،3

ترك بن يافث بن نوح وهم اوالد قاجار بن نويان بن

الثقافية ،بغداد ،ط ،2013 ،3ص.44

مطبعة اهل البيت ،كربالء ،1970 ،ص.38 -37

((1(1ستيفن لونكريك ،اربعة قرون من تاريخ العراق
احلديث ،ترمجة :جعفر اخلياط ،مطبعة التفيض
االهلية ،بغداد ،1941 ،ص .74

((1(1مرتىض نظمي زادة ،كلشن خلفا ،ترمجة موسى كاظم
نورس ،املجمع العلمي العراقي ،بغداد ،د.ت،
ص.233

((1(1عبد احلسني الكليدار آل طمعة ،بغية النبالء يف تاريخ
كربالء مطبعة اإلرشاد ،بغداد ،د.ت ،ص .73

((1(1عباس العزاوي :تاريخ العراق بني احتاللني ،ج،5

اىل القبائل الرتكامنية ،يرجح القاجاريون نسبهم اىل

رستاق بن سايانويان بن جالير بن نريون ،وسموا باسم
جدهم االعىل (قاجار) واشتهروا به ،وسمي عهدهم

بالعهد القاجاري ،اذ توىل العرش الفاريس فيه سبعة

شاهات وهم اغا حممد خان ( )1796-1794وفتح

عيل شاه ( )1834-1796وحممد شاه (-1834
 )1848ونارص الدين شاه ()1896-1848
ومظفر الدين شاه ( )1907-1896وحممد عيل

شاه ( )1909-1907واخرهم امحد شاه (-1909
 )1925للمزيد ينظر :حافظ عيد بوندي بختياري،
مروري به تاريخ ،مؤسسة انتشارات نسيم حيات ،قم،

1383هـ ،ص249؛ كارل بروكلامن ،تاريخ الشعوب

رشكة التجارة والطباعة املحدودة ،بغداد ،1953،ص

اإلسالمية ،ترمجة نبيه امني فارس ومنري البعلبكي ،دار

((1(1حاكم ايران خالل املدة(1747-1736م) ينحدر

((1(1مهنا رباط املطريي ،اربعة قرون من تاريخ كربالء،

.113

نادر شاه من قبيلة افشار الرتكامنية وقد هربت قبيلته
امام الزحف املغويل واستقرت يف اذربيجان ،تويف
والده وهو يف الثامنة من العمر ،ويف أوائل شبابه

عمل بخدمة حاكم مدينة ابيورد املدعو بابا عيل بك
األفشاري .ينظر :حممد وصفي ابو مغيل ،املصدر

السابق ،ص.267-262

((1(1حممد حسن الكليدار ،مدينة احلسني ،ص.38
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العلم للماليني ،بريوت ،ط ،1984 ،10ص.656

ج ،9مطبعة الزوراء ،كربالء ،2009 ،ص.33

((2(2هو عامل دانامركي خمتص بعلم الفلك واجلغرافية
واللغات الرشقية املعارصة ،ارسله ملك الدانامرك
فردريك اخلامس عام1761م عىل رأس بعثة علمية

اىل بالد الرشق االوسط لدراسة احواهلا والوقوف

عىل معاملها االثارية .ينظر :رحلة نيبور يف القرن
الثامن عرش ،ترمجة :حممود االمني ،جملة سومر ،مطبعة

أ .م .د .امحد بهاء عبد الرزاق؛ م .م .انتصار عبد عون
الرابطة ،مج ،9ج ،2بغداد ،1953 ،ص.2

التي محلت الذهب املخصص ألكساء قبة اإلمام

((2(2اول سور شيد للمدينة كان يف عام (372هـ) وقدرت

احلسني وبناء السور املحيط باملدينة للحفاظ

الوزير احلسن بن الفضل بن سهالن يف عام  412هـ

البلوش وساحة البلوش (ساحة األمام عيل.)

مساحته بـ(2400م )2اما السور الثاين فقد اقامه
ونصب يف جانبه ابواب ًا منيعة من احلديد .ينظر :سلامن

هادي ال طعمة،كربالء يف الذاكرة ،مطبعة العاين،
بغداد ،1988 ،ص.20

((2(2جعفر اخللييل ،موسوعة العتبات املقدسة (قسم
كربالء) ،ج ،8دار املعارف ،بغداد ،1966،ص.287

((2(2وهو عيل حممد الطباطبائي ويلقب بصاحب الرياض
وهو طباطبائي النسب اصفهاين االصل ،كاظمي
املولد ،حائري املنشأ والوفاة ،وهو جمتهد امامي له عدة

مؤلفات منها املسائل يف حتقيق االحكام بالدالئل ،وله
كتاب بعنوان (رياض املسائل) .ينظر :حممد احلسيني
الشريازي ،عشت يف كربالء ،ط ،2مكتبة االمني ،قم،

 ،2006ص.27

عليها من الكوارث والصدمات ،وينسب اليها زقاق
ينظر :سلامن هادي آل طعمة ،عشائر كربالء و ارسها،

ج ،2دار املحجة البيضاء ،بريوت ،1998 ،ص295؛
حممد عيل القصري احلائري ،بيوتات كربالء القديمة،

مؤسسة البالغ ،بريوت ،2011،ص.351

((2(2حمسن االمني ،اعيان الشيعة ،دار التعارف للمطبوعات،
بريوت،ج ،1983 ،1ص .46نق ً
ال عن :سلامن هادي

آل طعمة ،عشائر كربالء و ارسها ،ج ،2ص.295

((2(2سلامن هادي آل طعمة ،كربالء يف الذاكرة ،ص-20
21؛ جليل العطية ،نظرة املسترشقني للروضة
احلسينية ،بيت العلم للنابغني ،بريوت،2004 ،

ص.121-120

((2(2نعمت اسامعيل عالم ،فنون الرشق األوسط يف

((2(2هو االبن االكرب أليب الفتح حسني قيل خان (شقيق اغا

العصور االسالمية ،دار املعارف ،مرص،1974 ،

 ،1769ناداه عمه اغا حممد خان بـ(باباخان) ولقب

((2(2ابراهيم املوسوس الزنجاين ،جولة يف االماكن املقدسة،

حممد خان) ولد يف والية دامغان مقر حكم ابيه عام

بـ(جهانباين) اعتىل العرش الفاريس بعد وصول خرب
اغتيال اغا حممد خان يف ايار  ،1797للمزيد ينظر:

حممد حاتم خلف الرشع ،التطورات السياسية الداخلية

يف ايران يف عهد فتح عيل شاه ( )1834-1797رسالة
ماجستري(غري منشورة) ،اجلامعة املستنرصية ،كلية

الرتبية االساسية ،2009 ،ص.56-54

ص.206-204

مؤسسة االعلمي للمطبوعات ،بريوت،1985 ،
ص.86

((3(3ولد نارص الدين شاه يف تربيز يف عام  1831ووالده
السلطان حممد شاه ثالث ملوك القاجار ،ووالدته
امرية من آل قاجار اشتهرت بالفطنة والذكاء وهي

التي اعتنت برتبيته وتعليمه وحلت حمل والده بعد

((2(2هم من القبائل العربية االصيلة التي شاركت جيش

وفاته ،فنجحت يف تنصيبه عىل العرش ويف الوقوف

واهلند ،واحدى األرس العلمية التي عرفت بالفضل

الدين بانه من اهل الفكر واالدب والشعر ،ووصفه

حممد القاسم عندما توجه من البرصة لفتح السند

والتوغل يف العلوم العربية وآداهبا ،استوطنت

كربالء يف عهد السلطان نادر شاه ،جاءت مع القافلة

بوجه املشاكل التي قامت بوجه تنصيبه ،اشتهر نارص
احد الفرنسيني بانه سيكون من اهل العقول الكبرية،
وتتلمذ عىل يد احلاج املال حممود التربيزي فبدأ يف
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األُسر (االيرانية) ودورها في الحياة العامة في كربالء (العهد القاجاري) انموذجاً
تعليمه وهو معجب بذكائه وظل بعد امتام دراسته

((3(3هو السيد ابراهيم بن حممد العابد بن االمام موسى

حياته .للمزيد ينظر :شاهني مكاريوس ،تاريخ ايران،

مزاره يف الزاوية الشاملية من الرواق املعروف باسمه

يطالع الكتب ويبحث عن االمور املفيدة حتى اواخر
مطبعة املقتطف ،مرص ،1898 ،ص.242

((3(3سلامن هادي ال طعمة ،كربال وحرمهاي مطهر،
ترمجة حسني عيل صابري ،نثر مشعر ،قم1388 ،ه،
ص.179-178

((3(3عبد اجلواد الكليدار ،املصدر السابق ،ص.265-264
((3(3هو السلطان العثامين الذي توىل احلكم خالل املدة
( )1909-1876وهو ابن السلطان عبد املجيد
وكان وراء اصدار اول دستور عثامين يف  23كانون
االول  ،1876ويعد السلطان الرابع والثالثني،

شملت انجازاته انشاء ( )8مدارس مهنية ،وتأسيس
دار الفنون عام  1900التي حتولت فيام بعد اىل جامعة

استانبول ،واقدم عىل بناء شبكة من السكك احلديد
والتلغرافية واعادة تنظيم وزارة العدل بشكل طور

املحاكم املدنية والتجارية واجلنائية ،وشهد عهده اهم
حدث وهو الثورة الدستورية .تويف عبد احلميد الثاين

يف  10شباط عام  1918ينظر :حممد مصطفى اهلاليل،
شخصيات ظلمها التاريخ عبد احلميد الثاين السلطان

املظلوم املفرتى عليها ،مكتبة اجليل العريب ،املوصل،

 ،1994ص6؛ عبد الوهاب الكيايل ،املوسوعة
السياسية ،ط ،2ج ،3دار الفارس للنرش والتوزيع،

عامن ،1981،ص.811-810

((3(3رئاسة دائرة االرشيف العثامين،كتاب وزارة االوقاف
اىل وزارة الداخلية املرقم  1156يف  15ترشين االول،

وثيقة رقم .12

((3(3سلامن هادي ال طعمة ،كربالء يف الذاكرة ،ص.55

((3(3سلامن هادي ال طعمة ،دليل كربالء املقدسة ،دار
املرتىض ،بريوت ،2001 ،ص.22-19
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بن جعفر الكاظم ،ولد يف القرن الثاين للهجرة ،يقع
يف الروضة احلسينية ،وعليه رضيح لطيف الصنع
واالتقان وسبب تلقيبه باملجاب ملا يقال انه سلم عىل

اإلمام احلسني فأجيب من القرب .ينظر :عامر
الكربالئي ،مزارات االولياء يف كربالء ،كربالء،

 ،2013ص143-142؛ عبد االمري القرييش ،املراقد
واملقامات يف كربالء ،قسم الشؤون الفكرية والثقافية،
بريوت ،2009 ،ص.56

((3(3املصدر نفسه ،ص.56

((3(3هو حبيب بن مظاهر بن رئاب بن االشرت بن حجوان

االسدي الكندي ،كان قائد ًا شجاع ًا نارص احلسني

وكان مع االمام احلسني يف مسريته يوم الطف

عام61هـ ،واستبسل يف تلك الواقعة وابىل بال ًء شديد ًا،
للمزيد ينظر :سلامن هادي ال طعمة ،مزارات كربالء
املقدسة ،دار االثري ،بريوت ،2008 ،ص.19-18

((4(4ومن مشاهري املدفونني يف الروضة احلسينية العامل
الفاضل ابراهيم السمناين وكان من العلامء االجالء
والسيد ابراهيم القزويني والسيد ابراهيم احلائري

وغريهم ،للمزيد ينظر :سلامن هادي ال طعمة ،مشاهري

املدفونني يف كربالء ،طهران ،2008 ،ص.11-9

((4(4سلامن هادي آل طعمة ،دليل كربالء املقدسة ،ص.20
((4(4عالوي مزهر املسعودي ،اجلذر التارخيي للمرقدين
الرشيفني يف كربالء املقدسة واثرمها يف الطلب عىل
السياحة الدينية ،جملة دراسات إسالمية معارصة،

العدد التاسع ،السنة الرابعة ،2013 ،ص.383

((4(4سلامن هادي ال طعمة ،كربالء يف الذاكرة.158 ،

((4(4ماجد اخلزاعي ،كربالء مدينة القباب الذهبية واملزارات
العلوية ،مطبعة الزوراء ،كربالء ،2013 ،ص.33

أ .م .د .امحد بهاء عبد الرزاق؛ م .م .انتصار عبد عون
((4(4سلامن هادي ال طعمة ،تراث كربالء ،ص.218

كربالء  ،1916-1845ج ،1جملة كلية الرتبية ،جامعة

((4(4هو لقب تكريم فاريس ملن كان من ُأم علوية النسب

 ،2010ص.666

((4(4املصدر نفسه ،ص.218

وأب من العامة ،فهي كلمة مركبة من كلمتني مها

(أمري زادة) ومعناها (ابن األمري) ولكثرة استعامهلا
خففت إىل كلمة مريزا التي أصبحت فيام بعد تأيت

بمعنى االحرتام والتقدير للشخص ذي املكانة الرفيعة
ِ
معربة عن
مثل العال أو األديب أو الفنان ،فهي كلمة ّ
الفارسية .للمزيد ُينظر :حممد معني ،فرهنك فاريس،
جلد بنجم ،هتران1375 ،هـ ،ص 4491؛ عبد اهلادي

الفضيل ،هكذا قرائهم ،دار املرتىض ،بريوت،2003 ،
ص 147؛ عبد اهلادي الفضيل ،ذكرى الشيخ حسن

االحسائي (-1309
بن الشيخ سلطان العباد الفضيل
ّ
1409هـ) جملة املوسم ،بغداد ،العدد (،)10-9
 ،1991ص .146

القادسية ،العدد اخلاص للمؤمتر االول للجامعة،

((5(5ديلك قايا ،كربالء يف االرشيف العثامين دراسة
وثائقية ( ،)1876-1840ترمجة حازم سعيد منترص

ومصطفى زهران ،الدار العربية للموسوعات،
بريوت ،2008 ،ص.290-289

((5(5املصدر نفسه ،ص.290

((5(5وهو من اصل هنغاري كان يف مطلع شبابه يسمى
ميخائيل ،وحني بلغ الثامنة والعرشين من عمره

غادر وطنه ثم تدرج يف املراتب العسكرية .ينظر :عيل

الوردي ،ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث،
ج ،2مطبعة االرشاد ،بغداد ،1971 ،ص.225

((5(5ديلك قايا ،املرص السابق ،ص.292

((5(5سامي ناظم حسني ،املصدر السابق،ص667؛ ديلك

((4(4نور الدين الشاهرودي ،احلركة العلمية يف كربالء ،دار

قايا ،املصدر السابق ،ص .249-293

((4(4املصدر نفسه ،ص.293

العراقي ،مطبعة احلوراء ،بريوت،2005 ،

العلوم ،بريوت ،1990 ،ص.293

((5(5ادارة ارشيو عثامين ،روابط عثامين وإيران در اسناد
ارشيوي ،ثامره نرش ،انكارا ،2010 ،ص476؛ العتبة
احلسينية املقدسة ،كربالء يف الوثائق العثامنية ،ترمجة

أمري اخلالدي ،ج ،1دار الكفيل للطباعة والنرش

والتوزيع ،كربالء ،2015 ،ص.314

((5(5عيل كامل محزة كاظم الرسحان ،خانات احللة يف
العهد العثامين دراسة تارخيية ،مركز بابل للدراسات
احلضارية والتارخيية ،بابل ،2011 ،ص.5

((5(5عيسى سلامن وآخرون ،العامرات العربية اإلسالمية
يف العراق ،دار احلرية للطباعة ،بغداد ،1982،ج،1
ص.3

((5(5سامي ناظم حسني ،التقسيامت االدارية لسنجق

((5(5عيل

الوردي،

دراسة

يف

طبيعة

املجتمع

ص.163

((6(6دانتسينغ ،الرحالة الروس يف الرشق االوسط ،ترمجة:
معروف خزنه دار ،دار الفكر ،موسكو،1965 ،

ص244؛

Grattan Geary, Through Asiatic Turkey Narrative
of Ajourney from Bombay to the Bosphorus,
Sampson Low, Marston, London, 1878, P. 164.

((6(6لوريمر ،دليل اخلليج ،القسم اجلغرايف ،ترمجة مكتب
الرتمجة بمكتب سمو امري دولة قطر ،الدوحة ،ج،3

 ،1977ص.1085

((6(6حممد عيل القصري ،املصدر السابق ،ص.161-160

((6(6عبد عيل حسني اخلفاف ،سكان حمافظة كربالء دراسة
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Swainson Cowper,؛XIV/1-2070, 277-320, P. 308
Journy from the Mediterranean to Mombay by the
enphrates and Tigris valley sand the Persian Gulf,

(Grattan Geary, OP. Cit, p.154. (6(6

London/894, P.357.

((6(6جعفر اخللييل ،املصدر السابق ،ص207؛ حممد باقر
مدرس ،شهر حسني ،انتشارات كليني،1991 ،

ص.326-325

((6(6لوريمر ،دليل اخلليج ،القسم اجلغرايف ،ج،3
ص.1210

((6(6عامنوئيل فتح اهلل عامنوئيل ،سفرة اىل كربالء واحللة
ونواحيهام ،جملة لغة العرب ،بغداد ،ج،1911 ،5
ص.160-156

((7(7عبد اجلواد الكليدار آل طعمة ،املصدر السابق،
ص63؛ سلامن هادي آل طعمة ،تاريخ غرفة جتارة

كربالء ،كربالء ،2011 ،ص.11

((7(7ستار نوري العبودي ،املجتمع العراقي يف سنوات
االنتداب الربيطاين ،مؤسسة دار الكتاب االسالمي،

بغداد ،2011 ،ص.130-129

((7(7رئاسة دائرة االرشيف العثامين ،كتاب وزارة اخلارجية
اىل وزارة الداخلية املرقم  26557يف  15كانون األول

((6(6جعفر اخللييل ،املصدر السابق ،ص318؛ عامنوئيل

 ،1309رقم الوثيقة .88/4840

((6(6هي بمثابة تقويم رسمي سنوي تصدره احلكومة

ترمجة أمري اخلالدي ،دار الكفيل للطباعة والنرش

ابراهيم خليل امحد ،السالنامات العثامنية مصدر ًا

((7(7ابراهيم الوائيل ،الشعر السيايس العراقي يف القرن

فتح اهلل عامنوئيل ،املصدر السابق ،ص.160-156

املركزية او احلكومات املحلية يف الواليات .ينظر:
لدراسة تاريخ البرصة احلديث ،جملة اخلليج العريب،
البرصة ،مج ،14العدد ( ،1982 ،)403ص.53

((7(7سالنامة والية بغداد  ،1891 -1309ص249؛
((7(7

سالنامة والية بغداد  ،1891-1312ص.252
paris,

asie,

d

Turouie

Cunit,

Vital

ernestleroxediteur, 1894. Habibb. Chihaa,
province De Baghdad, elmarref Necuib,
Delamesopotamie, 1890, P. 165.

((7(7دانتسينغ ،املصدر السابق ،ص.244

((7(7العراق يف املوسوعة الربيطانية ودائرة املعارف
االسالمية يف لندن ،ترمجة حممد جاسم حممد ،مكتبة

اجليل العريب ،املوصل ،2008 ،ص147؛

Fatih Rkoco Glo, Kerbela Osmanli Hakimimiytinin
sonunakadar, C.U. Ilahiyat, Fakultesi Dergisi
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((7(7العتبة احلسينية املقدسة ،كربالء يف الوثائق العثامنية،
والتوزيع ،كربالء ،2015 ،ج ،1ص.84

التاسع عرش ،مطبعة املعارف ،بغداد،1978 ،

ص.101

((7(7هبنام فضل عباس ،الطباعة يف العراق ،جملة املورد،
بغداد ،العددان ( ،)4-3مج  ،10بغداد ،دار احلرية

للطباعة ،1981 ،ص.82

((8(8هو حممد شهاب الدين ابو الثناء األلويس( -1802
 )1854فقيه عراقي وهو مفتي بغداد توىل التدريس

واشهر مؤلفاته ،روح املعاين يف التفسري عام 1882

سافر اىل اسطنبول والف عن الرحلة (نشوة الشمول)
والف مقامات يف التصوف ويف النحو والرتاجم ،وملا
اعتزل االفتاء تفرغ للتأليف ومن مؤلفاته نشوة املدام

يف العودة اىل دار السالم وغرائب االغرتاب ونزهة
االلباب .ينظر :حممد شفيق غربال ،املوسوعة العربية
امليرسة ،مؤسسة فرانكلني للطباعة والنرش،1959 ،

أ .م .د .امحد بهاء عبد الرزاق؛ م .م .انتصار عبد عون
ص1664؛ محيد املطبعي ،موسوعة اعالم وعلامء

(دراسة تارخيية) ،اطروحة دكتوراه ،كلية الدراسات

بغداد ،2011 ،ص.750

ص.126

العراق ،ج ،1مؤسسة الزمان للصحافة والنرش،
((8(8سلامن هادي آل طعمة ،تراث كربالء.369 ،

((8(8ابراهيم حلمي ،الطباعة يف دار السالم والنجف
وكربالء ،جملة لغة العرب ،السنة الثانية ،ج،1913 ،7
ص.309

اجلامعة يف هولندا ،مركز الدراسة يف البرصة،2012 ،

((8(8رؤوف حممد عيل االنصاري ،عامرة كربالء دراسة
عمرانية وختطيطية ،مؤسسة الصاحلاين ،دمشق،

 ،2006ص.194

((8(8ولد االمام اخلوئي يف ليلة النصف من شهر شعبان عام

((8(8رئاسة دائرة األرشيف العثامين ،كتاب الباب العايل

 1899يف مدينة خوى الواقعة يف اقليم اذربيجان وقد

 1319هـ1901/م ،وثيقة رقم ( 11ب)؛ رئاسة

القراءة والكتابة وبعض املبادئ والتحق بوالده العالمة

اىل وزارة الداخلية املرقم 166يف  15ترشين الثاين

دائرة االرشيف العثامين ،كتاب شيخ اإلسالم اىل وزارة

األوقاف املرقم  4738يف  4ترشين الثاين ،وثيقة رقم

( - 10أ).

( (8(8أول مدرسة دينية علمية تأسست يف مدينة كربالء
هي املدرسة العضدية االوىل يف عام 369هـ 948/م.
ينظر :حممد صادق الكربايس ،اضواء عىل مدينة االمام
احلسني ،املركز احلسيني للدراسات ،لندن،2011 ،

ج ،1ص.241

((8(8نور الدين الشاهروردي ،املصدر السابق ،ص.278

((8(8هو حممد مجال الدين صفرت عيل مري ريض الدين
احلسيني من بيت كبري من بالد افغان ،ولد يف شري

جارح ودرس يف بالد فارس ايام صباه ثم غادر اىل
اهلند يف عام  1855ثم طاف يف انحاء العامل وتعلم

يف مدرسة الفرس اللغات االجنبية ،واصبح مدرس ًا

البناء حاكم افغانستان ،سافر اىل اهلند ثم اىل مكة ،تويف
يف آذار عام  .1897ينظر :صباح كريم رباح الفتالوي،
مجال الدين االفغاين والعراق ،دراسة حتليلية يف التأثري
والتأثري املتبادل ،اطروحة دكتوراه (غري منشورة) ،كلية
اآلداب ،جامعة بغداد ،2010 ،ص.5-1

((8(8حسن ضاحي جرب زاهي ،مدينة كربالء املقدسة

اشتهر بنسبته اليها ونشأ يف كنف والده واخوته وتعلم
املغفور له آية اهلل السيد عىل اكرب املوسوي اخلوئي

الذي كان قد هاجر قبله اىل النجف االرشف عام

 ،1910انضم وهو ابن الثالثة عرشة اىل احد املعاهد
العلمية يف النجف االرشف عام  1912برفقة أخيه
االكرب ،وبدأ بدراسة العلوم العربية واملنطق واالصول

والفقه والتفسري واحلديث .ينظر :جاسم حممد ابراهيم
اليساري ،اثر السيد أبو القاسم اخلوئي يف احلياة

العلمية واالجتامعية والسياسية (،)1992-1889
جملة جامعة كربالء العلمية ،مج ،12العدد الثاين،

 ،2014ص.104-103

((9(9رؤوف حممد عيل االنصاري ،عامرة كربالء ،ص.194
((9(9هادي مهدي الوزين وآخرون ،املدارس الدينية يف
كربالء ،جملة صدى كربالء،العدد اخلامس،السنة
الثانية ،2007،ص.78

((9(9عبدالرزاق اهلاليل ،تاريخ التعليم يف العراق يف عهد
االحتالل الربيطاين ( ،)1921-1914مطبعة

املعارف ،بغداد ،1971 ،ص222؛ فاضل الرباك،
املدارس اليهودية واإليرانية يف العراق ،بغداد،1984 ،

ص.108

((9(9فاضل مهدي بيات ،التعليم يف العراق يف العهد العثامين
171
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املورد ،مج الثاين والعرشون ،العدد الثاين،1994،
ص.723

((9(9آالء عبد اجلبار كاظم الكريطي ،دور عشائر الفرات

االوسط يف التطورات السياسية يف العراق (-1918

األدب الرتكي ،مطبعة الفكرة ،القاهرة،1951،

ص.243

((1(10اسحق نقاش ،شيعة العراق ،ترمجة عبد االله
النعيمي ،بريوت ،دار املدى للثقافة والنرش ،ص.62

((1(10املصدر نفسه ،ص.38

 ،)1932اطروحة دكتوراه ،بغداد ،معهد التاريخ

((1(10جعفر اخللييل ،املصدر السابق ،ص295؛ ثريا

((9(9دائرة األرشيف العثامين ،كتاب وزارة الداخلية إىل

حاتم الطحاوي ،دار املدى اإلسالمي ،بريوت،

العريب والرتاث العلمي ،2011 ،ص.54

وزارة األوقاف املرقم ( )99يف 13نيسان،1327 ،

وثيقة رقم (.)17

((9(9سلامن هادي آل طعمة ،كربالء يف الذاكرة ،ص .428

فاروقي ،الدولة العثامنية والعامل املحيط هبا ،ترمجة
 ،2004ص.278

((1(10قال النبي حممد يف فضائل الزيارة والدفن
عند االئمة الطاهرين من زارين او زار احد ًا من

((9(9أكلة شهرية لدى الكربالئيني وتعمل من اللحم أو

ذريتي ،زرته يوم القيامة فانقذته من اهواهلا ،ينظر:

((9(9هو الباذنجان املقيل مع اللبن والثوم.

الصحابة والتابعني ،مطبعة االداب ،النجف االرشف،

الدجاج مع عصري الرمان واجلوز املطحون.

((9(9ابتسام صالح الكريطي ،كربالء مدينة الذكريات ،جملة
صدى كربالء ،العدد الرابع ،2007 ،ص.29

((1(10وهي كلمة فارسية االصل تعني قارئ قصة
استشهاد االمام احلسني والكلمة مأخوذة من
روضة الشهداء وهو اسم الكتاب الذي كان يستخدمه

اخلطيب عند قراءة قصة االمام احلسني وبالفاريس

ينادي كل من يقرا هذا الكتاب بــ(روضة خوند) ثم

خففت عند االستعامل لتكون (روضة خون) وبكثرة
االستخدام اصبحت (روزه خون) حيث الضاء تصبح

زاي باللفظ الفاريس .والروضة اصطالح أديب كان

متداوالً يف القرن العارش اهلجري وهي جمموعة قصائد

عىل عدد احلروف اهلجائية ،وكل بيت من تلك القصيدة
املكونة من ثامنية وعرشين بيت ًا يكون احلرف األول مثل

 ،1968ص.42

((1(10العتبة احلسينية املقدسة ،كربالء يف الوثائق العثامنية،
ص.484

((1(10جليل العطية ،املصدر السابق ،ص.123

((1(10وهي املقربة الرئيسة يف مدينة كربالء وتقع يف اجلهة
اجلنوبية الرشقية خارج السور (منطقة طويريج) حالي ًا،

وتنقل اليها اجداث املوتى من كل البالد النائية .ينظر:
الليدي درور ،يف بالد الرافدين صور وخواطر ،ترمجة:

فؤاد مجيل ،مطبعة شفيق ،بغداد ،1961 ،ص90؛
حيدر صربي شاكر اخليقاين ،تأريخ كربالء يف العهد

العثامين ( ،)1917-1534بغداد ،دار السياب،
 ،2012ص .76

((1(10ديلك قايا ،املصدر السابق ،ص.267

األخري وهو حرف القافية وال تكون الروضة إال إذا

((1(10هو من املصلحني البارزين يف بالد فارس ،توىل

ثامن وعرشين بيت ًا .ينظر :حسني جميب املرصي ،تأريخ

وعمل يف السلك الدبلومايس يف استانبول وبومباي

جتمعت من ثامن وعرشين قصيدة وكل قصيدة من
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عبد الرزاق كمونة ،مشاهد العرتة الطاهرة واعيان

العديد من املناصب يف بالده ،اكمل دراسته يف فرنسا

أ .م .د .امحد بهاء عبد الرزاق؛ م .م .انتصار عبد عون
وعينه نارص الدين شاه رئيس ًا للوزراء يف املدة (-1871

((1(12لوريمر ،املصدر السابق ،القسم التأرخيي،ج،6

والقضائية .ينظر :حيدر صربي شاكر اخليقاين ،املصدر

((1(12اسحق نقاش ،املصدر السابق ،ص.345

 ،)1873وقام بالعديد من االصالحات االدارية
السابق ،ص.129

((1(11ديلك قايا ،املصدر السابق ،ص.267

((1(11اسحق نقاش ،املصدر السابق ،ص 347؛ عباس
العزاوي تأريخ العراق بني أحتاللني ،ج ،7ص.282

((1(11ديلك قايا ،املصدر السابق ،ص.268-267

((1(11مدام ديوالفوا ،رحلة مدام ديوالفوا من املحمرة
اىل البرصة وبغداد سنة  ،1881ترمجة عيل البرصي،
بريوت ،2007 ،ص.142-123

((1(11عيل الوردي ،ملحات اجتامعية من تاريخ العراق
احلديث ،ج ،2ص.274-273

((1(11املصدر نفسه ،ص.3383

((1(11ديلك قايا ،املصدر السابق ،ص.60-59

((1(11عملة فارسية تعادل عرشة (ريال) ،كام قيل انه لفظ
مغويل يطلق عىل عرشة االف الربوة او البدرة ،ويراد
به عرشة االف قران وكل قران يساوي ألف فلس،
فيساوي التومان الف فلس .ينظر :عباس العزاوي،

النقود العراقية ملا بعد العهود العباسية من سنة

( ،)1917-1258رشكة بغداد التجارية،1958 ،
ص.177

((1(11اسحق نقاش ،املصدر السابق ،ص238؛ لوريمر،
املصدر السابق ،القسم التأرخيي،ج ،6ص.3383

((1(11جعفر اخللييل ،املصدر السابق ،ص154-153؛
لوريمر ،املصدر السابق ،القسم التأرخيي،ج،6
ص.3382-3381

((1(12رسول جعفريان ،التش ْيع يف العراق وصالته
باملرجعية يف ايران ،مكتبة فخراوي ،املنامة،2008 ،
ص.58

ص.3382-3381

((1(12رئاسة دائرة االرشيف العثامين ،كتاب وزارة
االوقاف اىل وزارة الداخلية العثامنية املرقم ،90045

د.ت ،وثيقة رقم .16

((1(12العتبة احلسينية املقدسة ،كربالء يف الوثائق العثامنية،
ص.480

((1(12املصدر نفسه ،ص.476

((1(12رئاسة دائرة االرشيف العثامين ،كتاب شؤون بريد

الدولة العثامنية اىل وزارة الداخلية املرقم 11 ،759

كانون الثاين 1325هـ1907/م ،وثيقة رقم .79

((1(12رئاسة دائرة االرشيف العثامين ،كتاب وزارة املالية
اىل وزارة الداخلية املرقم  2636،4كانون الثاين

1325هـ1907/م وثيقة رقم .87

((1(12رئاسة دائرة االرشيف العثامين ،كتاب وزارة
االوقاف اىل وزارة اخلارجية املرقم  16 ،890ايلول

1325هـ1907/م ،وثيقة رقم.399

((1(12رئاسة دائرة االرشيف العثامين ،كتاب وزارة
االوقاف اىل وزارة الداخلية املرقم 17 ،325حزيران

1331هـ1912/م ،وثيقة رقم .73

((1(13رئاسة دائرة االرشيف العثامين ،كتاب وزارة
االوقاف اىل وزارة الداخلية املرقم  9 ،346ترشين

الثاين 1332هـ1913/م ،وثيقة رقم .72

((1(13إسحق نقاش ،املصدر السابق ،ص.349
((1(13املصدر نفسه ،ص.305

((1(13العتبة احلسينية املقدسة ،كربالء يف الوثائق العثامنية،
ص.246

((1(13اإلسترشاق :هو دراسة الغرب لرتاث الرشق
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األُسر (االيرانية) ودورها في الحياة العامة في كربالء (العهد القاجاري) انموذجاً
وكل ما يتعلق هبذا الرتاث من تاريخ وادب وفنون

وعلوم وعادات وتقاليد فيكون املسترشق هو ذلك
الغريب الذي يدرس الرشق وآثاره ،وخري اداة توصله

لغايته املنشودة هي اتقان لغات الرشق .ينظر :عدي

حاتم املفرجي ،االسترشاق واملسترشقني ،جملة
صدى كربالء ،العدد اخلامس ،السنة الثانية،2007،

ص.103

((1(13جليل العطية ،املصدر السابق ،ص.129
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الملخ�ص
وجد يف لواء كربالء دوائر صحية متثلت بدائرة الصحة كان واجبها احلفاظ عىل الصحة العامة ،ودائرة

التفتيش ووظيفتها التفتيش يف أماكن بيع املأكوالت للتأكد من مدى التزام الباعة يف إتباع وسائل الصحة

والسالمة ،ومراقبة أعامل التلقيح ضد األمراض ،كام وجد يف لواء كربالء مؤسسات عالجية لقيت إقباالً

كبري ًا من األهايل للعالج فيها ،إذ شيد خالل مدة البحث من ( )1932- 1921مستشفيان اثنان ،احدمها يف

مركز اللواء واآلخر يف قضاء النجف ،فض ً
ال عن ( )5مستوصفات عملت إىل جانب هذه املستشفيات لتقديم
اخلدمات الطبية لألهايل ،إال أن هذا العدد من املؤسسات العالجية يعد قلي ً
ال وال يتالئم مع حاجة اللواء،

وسبب ضآلة هذه املؤسسات قلة التخصيصات املالية لإلدارة الصحية.

كان لواء كربالء عرضة لألمراض أكثر من غريه من األلوية ألسباب عدة منها وجود املستنقعات التي كانت

ال عن تقاطر زوار العتبات املقدسة اإليرانيني واهلنود من الشيعة جعل ك ً
بؤرة لألمراض ،فض ً
ال من كربالء

والنجف مدن ًا مزدمح ًة ،وساهم بقدر كبري يف انتشار األمراض يف اللواء ،كام أن دفن اجلنائز يف كربالء والنجف
من داخل وخارج البالد ،وما نتج عنه من تفسخ للجثث أدى إىل انتشار األمراض ،كذلك عدم تأمني مياه
الرشب الصحية ،وانعدام وجود جماري للمياه القذرة ،وضيق املدينة واألساليب غري الصحية املتمثلة بالسكن

بأعداد كبرية يف البيت الواحد ساعد عىل ظهور العفونات ،وكل ذلك أسهم بشكل مبارش يف انتشار األمراض.
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 بان راوي شلتاغ. د.م

The Health Situation in Karbala in the British Reports (1921-1932)
Dr.
Ban Rawi Shiltag
University of Al-Qadisiyah - College of Education

Abstract
In Karbala, there were several health departments that were represented by the main Health
Department to maintain public health, the Inspection Department to inspect the function of the
places where food was sold in order to ascertain that sellers follow health and safety measures
and also to monitor vaccination against diseases.
During the limited period of this research (1921 - 1932), two hospitals were established,
one in the city centre and the other in Najaf district, as well as five dispensaries that worked
alongside these hospitals to provide medical services to the residents. However, this few number
does not fit the major needs of the city. The main reason was the lack of financial allocations for
health management at that time.
Karbala was more susceptible to disease than the other cities due to the presence of marshes
that had been the epicenter of disease. Furthermore, Iranian and Indian Shiite visitors made
both Karbala and Najaf more crowded, contributing significantly to the spread of diseases
there. The funerals in Karbala and Najaf from inside and outside the country and the resultant
disintegration of the bodies as well as the lack of safe drinking water and the lack of sewage
streams led diseases to spread. The small area of the city and the unhealthy methods of housing
large numbers in one house also contribute to the spread of diseases.
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الدراسات اجلامعية مثل (تاريخ التطور الصحي يف

المقدمة
بالرغم من صدور العديد من الدراسات التي

تناولت تاريخ كربالء يف خمتلف جوانبها ومنها

العراق للفرتة من عام  )1932 - 1914ملتعب
خلف جابر اجلابري ،واملصادر املتنوعة مثل كتاب

(كربالء يف الذاكرة) لسلامن هادي آل طعمة ،فض ً
ال
عن الصحف مثل جريدة النجف.

الصحة ،إال إهنــا مل تتناوهلا يف ضــوء مــا ورد يف

المبحث الأول:

التقارير الربيطانية ،ومن هنا كان سبب اختياري هلذا

املوضوع.

تناول البحث املدة املمتدة من عام ( )1921وهو

العام الذي تأسست فيه احلكومة العراقية بتتويج
امللك فيصل األول عام ( ،)1921واستمر البحث

إىل عام ( )1932عندما انتهى االنتداب الربيطاين

للعراق بدخوله إىل عصبة األمم واستقالله.

يعد لواء كربالء الذي يضم قضاء النجف من

األلوية املهمة يف العراق ،كونه عرضة لألمراض
أكثر من غريه من األلوية ،بسبب طبيعته الدينية التي
حتمت تــوارد الــزوار عليه من خارج البالد ،لذا
اهتمت احلكومة العراقية تساندها سلطات االحتالل

باألوضاع الصحية فيه ،الحتواء األمراض التي تظهر
فيه لتمنع انتقاهلا إىل األلوية املجاورة.

و ُق ِّسم البحث اىل ثالثة مباحث محل األول عنوان

تطور االدارة الصحية بينام جاء الثاين بعنوان األطباء
وتناول املبحث الثالث االمراض واالوبئة املتفشية يف

لواء كربالء

استند البحث إىل العديد من املصادر واملراجع

والتي يأيت يف مقدمتها تقارير اإلدارة الربيطانية
)Report
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Administration

 ،(Iraqفض ً
ال عن

تطور الإدارة ال�صحية
مل يكن يوجد يف العراق عند انسحاب العثامنيني

منه من التنظيامت الصحية ما يعول عليه ،لذلك
دفعت االعتبارات العسكرية والسياسية واإلدارية
اإلدارة الربيطانية بعد احتالل العراق إلجياد مؤسسة

خدمات طبية هبدف هتيئة ظروف صحية تتحقق معها

سالمة قواهتا العسكرية ورعاياها ،وإلدراكها تأثري
ذلك عىل األهايل ،إذ أن تأسيس مؤسسات صحية
يعد أفضل طريقة لكسب رضا األهايل عن الوجود
الربيطاين يف العراق( ،)1فبارشت أوالً بتأسيس (دائرة

للصحة) وأوكلت إليها مهمة اإلرشاف عىل الشؤون
الصحية من مستشفيات وحجر صحي ونقل جنائز
وغريها(.)2

بعد هناية االحتالل الربيطاين للعراق وتشكيل

احلكومة العراقية املؤقتة يف ( / 25ترشين األول /

 ،)1920صارت املؤسسات الصحية ذات فعالية
مقارنة باملرحلة السابقة( ،)3إذ أدجمــت املعارف
مع الشؤون الصحية يف وزارة واحدة هي (وزارة
املعارف والصحة)( ،)4وعني هلا السيد حممد مهدي

بحر العلوم الــذي خلف عــزت باشا الكركوكيل

م .د .بان راوي شلتاغ

بموجب تعديل وزاري( ،)5وعند قيام احلكم الوطني

تعليامته إىل مفتيش الصحة باخلروج اسبوعي ًا إىل

آب ،)1921 /تشكلت وزارة للصحة ،إال أن

إرشادات الصحة للحفاظ عىل الصحة العامة(،)12

يف العراق بتتويج امللك فيصل األول يف (/ 23
األزمة املالية التي شهدهتا البالد بني عامي (-1921

 ،)1922أدت إىل إلغاء وزارة الصحة يف (/ 8
حزيران  ،)1922 /وصارت مديرية عامة عرفت

باسم (مديرية الصحة العامة) ،وأحلقت بــوزارة
الداخلية( ،)6وبلغ إمجــايل النفقات عىل اخلدمات

الصحية يف بداية تشكيل احلكومة العراقية عامي

( )1921 - 1920مبلغ ( )5،047،200روبية(.)7
كانت الدوائر واملؤسسات الصحية يف لواء كربالء

()8

كاآليت:

�أو ًال :الدوائر ال�صحية في لواء كربالء:
 -1دائرة ال�صحة
يرأس مديرية الصحة العامة يف بغداد مدير صحة

واجبه إصالح شؤون دائرته ورفع كفاءهتا ومقدرهتا

للقيام بأمور الصحة( ،)9ويدير أمور صحة األلوية
رئيس صحة هو عادة طبيب ،وهو تابع إىل مديرية
الصحة العامة مبارشة ،وهو مسؤول عن لوائه من
ناحية اخلدمات الصحية( ،)10وكــان يمثل رئيس

صحة اللواء يف القضاء الطبيب املركزي ،ويف الناحية
املوظف الصحي أو املضمد (.)11

اهتمت دائــرة الصحة يف لــواء كربالء بأمور

الصحة من خالل توجيهات مديرها إىل موظفي
الصحة للقيام بواجباهتم للحفاظ عىل الصحة
العامة ،فمث ً
ال كان مدير صحة لواء كربالء يعطي

أماكن بيع املواد الغذائية ،للتأكد من إتباع الباعة

كام عملت دائرة الصحة يف لواء كربالء عىل مكافحة
األوبئة واألمــراض عرب وسيلتني األوىل التطعيم

اإلجباري( ،)13وثاني ًا احلجر الصحي بالتعاون مع
البلديات والوحدات اإلدارية ،وذلك بمنع دخول

وخروج األهايل للمناطق املوبوءة(.)14
 -2دائرة التفتي�ش:

تأسست دائرة املفتش العام للخدمة الصحية عام

( )1923برئاسة مستشار دائرة الصحة الربيطاين،
ويتبع هذه الدائرة مفتشون صحيون يف كافة ألوية

العراق ،وكانت وظيفتهم التفتيش يف أماكن بيع

املأكوالت من مطاعم وجمــازر ومعامل حلويات
وفــنــادق للتأكد من مــدى الــتــزام الباعة يف إتباع
وسائل الصحة والسالمة ،ومراقبة أعامل التلقيح
ضد األمــراض ،ووجد مفتش للصحة يف االقضية

والنواحي .
()15

كان مفتشوا الصحة يف لــواء كربالء يشددون

عىل مراقبة أماكن بيع املأكوالت ،للتأكد من النظافة

العامة ،فمث ً
ال شدد مفتش الصحة يف قضاء النجف
إبراهيم أفندي البهبهاين عام ( )1926عىل مراقبة

مصانع احللويات ومعاقبة مــن خيالف األوامــر
الصحية( ،)16ومراقبة األساليب غري الصحية املتبعة

يف املطاعم واملقاهي وخمازن بيع اخلبز وخمازن الفواكه
واجلبن واللبن ،الن هذه األغذية عندما تتعفن متأل

رائحتها الكرهية املدينة فيتسمم اهلــواء وهذا يرض
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بالصحة العامة(.)17
قد يعزل املفتش الصحي بسبب قصوره يف عمله،

مث ً
ال عزل مفتش الصحة يف النجف إبراهيم أفندي
البهبهاين من وظيفته يف ( / 21آب )1925 /

بسبب قضية فساد إداري ،لكنه أعيد ملنصبه يف

( / 11كانون األول  )1925 /بعد أن استلمها
اثنان وختليا عنها( ،)18ويف عــام ( )1927قامت

رشطة النجف بدخول دائرة صحة النجف وساقت

موظفيها للتوقيف ،وضبطت الدفاتر واألوراق

املستشفى يف هناية شارع اإلمام عيل ،وقد هدم أيام
احلرب العاملية األوىل ،وأعيد بناؤه بعد ذلك( ،)22كام

شيدوا مستشفى آخر يف النجف عام  1915بطاقة

استيعابية بلغت ( )22رسير ًا .
()23

عند دخول القوات الربيطانية إىل العراق عملت

عىل تأسيس عدد من املستشفيات ،وعندما تأسست
احلكومة الوطنية ازداد عدد املستشفيات إذ ارتفع

عدد املستشفيات احلكومية من ( )23مستشفى يف

عام  1922إىل ( )28مستشفى عام (.)24()1932

املحفوظة فيها ،وحرض دكتور لواء كربالء للتحقيق

كانت املستشفيات مقترصة عىل مراكز األلوية

وإخالل بالوظيفة من قبل مفتش الصحة إبراهيم

بينام كان مركز لواء كربالء خيلو من أي مستشفى

الششرتي وكاتب املستشفى السيد هــادي أفندي

هو الذي يتوىل مهمة معاجلة املرىض( ،)25ويف أواخر

معهم حوكموا وأوقفوا عن وظائفهم(.)20

كربالء( ،)26بينام وجد يف قضاء النجف عام ()1922

يف القضية( )19التي تبني فيها القيام بعملية اختالس

وأكثرها كان يرتكز يف بغداد والبرصة واملوصل،

أفــنــدي البهبهاين وكــاتــب اجلنائز حممود أفندي

يف عام ( ،)1922وكــان مستوصف مركز اللواء

اهلندي ومراقب اجلنائز كاظم خضري ،وبعد التحقيق

عام (ُ )1923شيد مستشفى ملكي يف مركز لواء

ثاني ًا :الم�ؤ�س�سات ال�صحية العالجية:

مستشفى ملكي سمي بـ (مستشفى النجف امللكي)،

 -1الم�ست�شفيات
عُدَّ ت املستشفيات من أهم املؤسسات الصحية

التي متكن اإلدارة الصحية من خالهلا تقديم خدماهتا

بصورة طبيعية ،فعندما انسحب العثامنيون من
العراق تركوا مؤسسات صحية قليلة ومتداعية،
فقد شيد العثامنيون يف كربالء مستشفى (الغرباء)

أو (املستشفى احلميدي ) تيمن ًا بالسلطان عبد

احلميد الثاين ( )1909 -1876وذلك عام ،1907

وكانت طاقته االستيعابية ( )30رسير ًا( ،)21ويقع هذا
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األرسة فيه ( )10أرسة ،وخالل املدة
وكان عدد
ّ
( / 18 - 15ترشين الثاين  ،)1922 /بلغ جمموع
من متت معاجلته فيه ( )30مريض ًا منهم ( )10مرىض
راقدين تطلبت حالتهم الصحية املبيت يف املستشفى،

و مرىض غري راقدين بلغ عددهم ( )20مريض متت

معاجلتهم برسعة وغــادروا ،إذ مل تستلزم حالتهم
املبيت يف املستشفى  ،وكانت هذه املستشفيات
()27

األرسة
تزود املرىض بالعالج الــازم  .كان عدد
َّ
()28

يف مستشفيات لواء كربالء عام ( )1924كاآليت :
()29

م .د .بان راوي شلتاغ

العالج القديمة املتمثلة باألعشاب

()33

وااللتجاء

جدول رقم ()1

للمشعوذين وأصحاب الكرامات( .)34هذه الزيادة يف

عدد الأ�سرَّة في م�ست�شفيات لواء كربالء 1924

األرسة ينامون يف األرض
جعل بعض املرىض لقلة
َّ

اإلقبال عىل العالج يف املستشفيات وكثرة املراجعني

اسم املستشفى

عدد األرسة

املستشفى امللكي يف كربالء

20

منتظرين خلو أي رسير من املريض ليح ّلوا مكانه،

املستشفى امللكي يف النجف

10

بدورها بتقصري مدة إقامة املريض يف املستشفى حتى

املجموع

30

أشار اجلدول السابق اىل أن مستشفى كربالء تم

افتتاحه بطاقة استيعابية ( )20رسير ًا ،عىل اعتبار انه

مستشفى مركز اللواء ،أما مستشفى النجف امللكي

بقيت طاقته االستيعابية عىل حاهلا وهي ( )10أسَّ ة
األرسة
منذ افتتاحه عام ( ،)1922وبلغ جمموع
َّ

يف كال املستشفيني ( )30رسيــر .بلغ عدد األرسة

يف مستشفيات لــواء كربالء عام ()35( )1930

األرسة تعد قليلة
رسيــر ًا( ،)30وهذه الزيادة يف عدد
َّ
إذا ما قورنت بعام ( ،)1924إذ ان طيلة املدة من

األرسة
( )1924إىل  1930كانت الزيادة يف عدد
َّ
أرسة فقط ،فض ً
ال عن أن وجود مستشفيني اثنني
(َّ )5
فقط يف لواء كربالء ال يتالءم مع عدد سكان اللواء

الذي بلغ وفق إحصائية عام ()107،289( )1932

نسمة ،إضــافــة إىل الـــزوار الــذيــن يــفــدون عليها

باستمرار(.)31

بقي عدد املستشفيات احلكومية يف لواء كربالء

حتى هناية االنتداب اثنني فقط ( ،)32لكن بالرغم من

ذلك كان هناك إقبال من قبل األهايل عىل أساليب
العالج احلديثة فيهام ،ليعوضوا هبا عن أساليب

وهذا شكَّل ضغط ًا عىل إدارة املستشفى التي قامت

حيل غريه فيه عند خروجه( .)35إضافة إىل املستشفيات
احلكومية وجد يف مركز لواء كربالء مستشفى أهيل

هو مستشفى الدكتور (سعد الدين عيسى) ،وهو

دكتور حكومي َّشيد يف كربالء مستشفى خاص ًا
به( .)36يبني اجلدول التايل املرىض الذين عوجلوا يف
مستشفيات لواء كربالء للمدة ()1929 - 1923

وكااليت(:)37

جدول رقم ()2
عدد المعالجين في م�ست�شفيات لواء كربالء 1929 - 1923
العام

عدد املراجعني

الراقدون

غري الراقدين

1923

202

25,119

1924

258

60,262

1925

548

62,258

1926

693

94,433

1927

526

54,081

1928

763

53,235

1929

793

98,621

املجموع

3,783

448,009
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أشــار اجل ــدول أعــاه إىل زي ــادة كبرية يف عدد

تـــوزع األدويــــة عــى املــراجــعــن جمــانــ ًا ،وبعض

بني عام  1923حيث كان عدد الراقدين ()202

عدد املستوصفات يف لواء كربالء عام ()4( )1925

املراجعني ملستشفيات لواء كربالء ،فالفرق واضح
مريض ًا ،وعام 1929حيث بلغ عدد الراقدين ()793

مريض ًا ،أما عدد غري الراقدين فالزيادة واضحة أيض ًا

بني عام  1923اذ بلغ عدد غري الراقدين ()25،119
مريض ًا ،وعام  1929حيث بلغ عدد غري الراقدين

( ،)98،612وهذه الزيادة يف عدد الراقدين وغري
الراقدين يف مستشفيات لواء كربالء مؤرش واضح

عىل زيادة إقبال األهــايل للحصول عىل العالج يف

بأرسة لقبول املــرىض( .)41كان
املستوصفات جمهزة َّ
مستوصفات( ،)42ارتفع عددها عام ( )1930إىل

( )5مستوصفات(.)43

المبحث الثاني:

الأطباء
مل يتوفر مالك صحي يف العراق خالل سنوات

املستشفيات احلكومية ملا ملسوه من عناية طبية.

السيطرة العثامنية يكفي الدارة املستشفيات ،فبعد

 -2الم�ستو�صفات

هناك ( )45طبيب ًا بريطاني ًا ،ومل يكن هناك طبيب

مل هتتم احلكومة العثامنية باملستوصفات يف

الــعــراق ،ونظر ًا ألن املستوصفات كانت تشكل
البديل األمثل للمستشفيات يف املناطق ذات الكثافة

االحتالل الربيطاين وتشكيل اإلدارة الصحية كان
عراقي بينهم حتى هناية عام ( )1919عندما تم

تعيني الدكتور صائب شوكت كطبيب يف املستشفى
العام اجلديد يف بغداد(.)44

السكانية القليلة والبعيدة ،والتي ال تتوفر إمكانيات

بعد تشكيل احلكومة العراقية بدأ عدد من األطباء

قوات االحتالل الربيطاين إىل اإلدارة الصحية منذ

زيادة عددهم نتيجة عودة عدد منهم من اخلارج بعد

العراق ،وبعد تشكيل احلكومة العراقية زاد االهتامم

كان موجود ًا يف العراق لكنه مل يعني يف اي منصب

احلكومية من ( )24مستوصف عام ( ،)1922إىل

العراقيني عام ( )25( )1920طبيب ًا فقط ،ثم ارتفع

التقدم الذي أحرزته إدارة الصحة يف تشييد تلك

يعملون حتت إمرة األطباء الربيطانيني(.)46

إلنشاء مستشفيات فيها( ،)38فقد أوعــزت قيادة

العراقيني ينخرطون يف وظائف الدولة ،وجاءت

تشكيلها عىل تأسيس املستوصفات يف كافة ألوية

انتهاء احلرب العاملية األوىل ،فض ً
ال عن أن عدد ًا منهم

بتشييد املستوصفات ،إذ ارتفع عدد املستوصفات

لوجود األطباء األجانب( .)45لقد بلغ عدد األطباء

( )105مستوصف عام ( ،)39()1932وبالرغم من

عددهم عام ( )1931إىل ( )82طبيب ًا ،وهؤالء كانوا

املستوصفات إال انــه يف هناية االنــتــداب كانت ال

تزال هناك قرى كثرية بقيت حمرومة من خدمات
هذه املؤسسات العالجية( ،)40وهذه املستوصفات
182

لقد سعت وزارة الصحة العراقية إىل إجياد حلول

ملشكلة عزوف األطباء عن العمل يف األماكن النائية،

م .د .بان راوي شلتاغ

من خالل تأمني سكن الئق بالطبيب يؤمن حاجاته

بحسن السرية ودماثة اخللق مع أهايل قضاء النجف،

إلدارة املؤسسات الصحية( ،)47إذ كان معظم األطباء

( )245توقيع ًا إىل مدير الصحة العام يف بغداد،

الرضورية قدر اإلمكان ،فعد هذا أمــر ًا رضوريـ ًا

يسعون للعمل يف مراكز املــدن الرئيسة يف بغداد
والبرصة واملوصل ،وهذا انعكس عىل صعوبة تقديم
اخلدمات الصحية يف املناطق املوبوءة وخاصة املناطق

البعيدة( ،)48فض ً
ال عن تراكم العمل عىل عدد حمدود

من املوظفني ،وهذا بدوره أدى إىل سخط موظفي
الصحة خالل مدة االنتداب عىل هذه األوضاع(.)49

وجد يف لواء كربالء أطباء حكوميون بعضهم

قدم خدمات جليلة ألهايل اللواء ،ومن ابرز األطباء
احلكوميني الذين عينوا يف مركز لواء كربالء اجلراح

امللكي الدكتور (ل .ب .بري) ،املعني يف منصبه يف

( ،)1924 / 4 /2والدكتور سيد فائق شاكر ،املعني
يف منصبه يف ( ،)50()1924 / 7 / 28والدكتور
السيد كامل املفتي الذي عني هلذا املنصب يف (/2/6

 ،)1929والدكتور منري شيخ األرض الذي عني
ملنصبه يف( )1929 / 2 / 6أيض ًا( ،)51والدكتور

لذا قدم أرشاف النجف ووجهاؤها مضبطة ضمت
طلبوا منه اإلبقاء عىل الدكتور فتحي راغب ،بعد أن

علموا أن الطبيب املذكور طلب نقله من النجف،
وسبب رفض النجفيني نقل الطبيب لسريته احلسنة

واستقامته( ،)55وللسلوك احلسن هلذا الطبيب قام

مدير الصحة العام بدل أن يبقيه يف النجف برتفيعه
إىل منصب مدير صحة يف الــرمــادي ،بسبب أن

املؤسسات الصحية فيها قد توسعت وهذا زاد من
احلاجة لشخصية كفوءة مثله إلدارهتا  ،وعني بدله
()56

الدكتور توفيق أفندي الشهايب املعروف أيض ًا بحسن
اخللق ومساعدة الفقراء  ،ومن أطباء النجف أيض ًا
()57

الدكتور عيل حسن الذي توىل مهام منصبه يف (10/ 8
 ، )1929 /والدكتور محدي الساطي ،الذي توىل
()58

منصبه كطبيب يف قضاء النجف يف (،)1932 /2/4
والدكتور حممد سليم العيد طبيب البلدية ،الذي عني

ملنصبه يف القضاء يف (. )1930 / 10 / 14
()59

سعد الدين عيسى الذي عني يف منصبه هذا يف (/1

المبحث الثالث:

تــوىل منصبه يف مستشفى كربالء يف (/ 9 / 14

الأمرا�ض والأوبئة المتف�شية

 ،)1929 / 9والدكتور توفيق امحد الدباس الذي
 ،)52()1930وعني مرة ثانية كطبيب يف بلدية كربالء

يف ( ،)1930 / 9 / 14والدكتور مجيل اوجي الذي

توىل مهام منصبه يف مستشفى كربالء يف (/ 4 / 1
.)53()1930

برز يف قضاء النجف أطباء كانوا مثاالً يف اإلنسانية

مثل الدكتور فتحي راغب أفندي ،الذي عني طبيب ًا

لقضاء النجف يف ( ،)54()1923 / 8 / 29فقد امتاز

وجدت اإلدارة الربيطانية بعد احتالهلا العراق أن

املجتمع العراقي يعاين من كثري من األمراض واألوبئة
املعدية ،كالطاعون والتهاب السحايا والكولريا

واحلصبة والسل واجلدري واحلمى والطفح اجللدي
وغريها( ،)60بعض هذه األمراض متوطنة وبعضها
اآلخــر واف ــدة ،أي أن مصادرها األصلية خارج
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العراق( ،)61وقد ساعد عىل انتشارها عوامل عدة

الصحي منذ عام ( )1838وأنشئت له دوائر يف

خاصة يف املناطق البعيدة عن مراكز املدن ،وازدحام
املــدن بالسكان ،فض ً
ال عن إن موقع العراق عىل

بعد احلــرب العاملية األوىل زادت حركة النقل

من واىل العراق ،فكان هلذه احلركة خماطر صحية

كذلك انتشار الفقر واجلهل واخلرافات ،وقلة عدد

لذا وضعت إدارة الصحة خالل االحتالل الربيطاين

منها عدم االهتامم بالنظافة وانتشار القاذورات

طرق املواصالت جعله عرضة لألمراض الوافدة،
الكوادر الطبية ،وقلة التخصيصات املالية لإلدارة
الصحية ،فض ً
ال عن عدم قيام احلكومات املتعاقبة

كربالء والنجف(.)70

نتيجة انتقال األمــراض واألوبئة من بلد إىل آخر،

أماكن للحجر الصحي يف األماكن الرئيسة ملداخل
العراق للحد من دخول األمراض ،وشمل احلجر

بوضع سياسة صحية وقائية للقضاء عىل األمراض
جذري ًا( .)62لقد ساعد عىل انتشار األمراض يف لواء

من األمراض تنتقل من الزوار اإليرانيني إىل كربالء

1 .1األهوار واملستنقعات( :)63لألهوار واملستنقعات

يف إيــران بتعليامت احلجر الصحي ،وعــدم تزويد

كربالء عدة عوامل هي:

آثار اجيابية وسلبية ،اآلثار االجيابية متثلت بان
هذه األهوار عندما جتف تظهر أرايض صاحلة

لزراعة الشلب( ،)64أما آثارها السلبية فتمثلت
باألمراض واألوبئة التي تسببها( .)65كانت اجلهة
اجلنوبية من كربالء حييط هبا مستنقع كبري ،بذلت
السلطات املسؤولة جهود ًا كثرية يف جتفيفه،

لكن آثاره بقيت ملموسة ،وهذا ما سبب وجود

بعض األمراض املتوطنة يف كربالء مثل املالريا
والروماتيزم والتدرن الرئوي(.)66

2 .2زوار العتبات املقدسة واحلجاج :تقاطر الزوار
اإليرانيني واهلنود

()67

عىل العتبات املقدسة

يف كربالء والنجف منذ العهد العثامين ،وكان
دخوهلم عن طريق البرصة وخانقني( ،)68فض ً
ال

والنجف ،بسبب عدم التزام السلطات الصحية
املسافرين بشهادة طبية تثبت سالمتهم من األمراض،
ويبدو أن هذا كان سبب ًا مبارش ًا يف انتقال األمراض إىل
مدينتي كربالء والنجف  .بعد تشكيل احلكومة
()71

العراقية تشددت السلطات الطبية يف منح شهادات
صحية تؤكد عدم اإلصابة بأي مرض عن طريق
دوائر احلجر الصحي

.

()72

3 .3دفن اجلنائز يف كربالء والنجف :كان الشيعة
يرغبون يف دفن موتاهم يف إحدى مدن العتبات
املقدسة يف العراق للحصول عىل شفاعة اإلمام

الذي يدفنون بجواره( ،)73فخالل مدة احلكم
العثامين كانت تنقل إىل العراق سنوي ًا أعداد كبرية
من اجلنائز من إيران لدفنها يف وادي اإليامن يف

كربالء ووادي السالم يف النجف ،كذلك داخل

عن احلجاج العائدين من الديار املقدسة ،كل هذا
جعل كربالء والنجف مدن ًا مزدمحة ،مما ساعد

بني كربالء والبلدان التي ترد منها هذه اجلنائز إىل

لذا عملت اإلدارة العثامنية عىل تطبيق احلجر

عىل أن حتفظ اجلثث املراد دفنها يف النجف أو

عىل انتشار األوبئة فيهام يف حقب خمتلفة(،)69

184

الصحي املسافرين والسكان املحليني ،وكانت الكثري

األرضحة مقابل مبالغ معينة ،وأدى بعد املسافة

تعفن اجلثث وظهور الرائحة ،لذلك تم االتفاق

م .د .بان راوي شلتاغ

كربالء يف بالدها ملدة سنة كاملة ،وكان أسلوب

حيدث فيها ارتباك فيام خيص دفن اجلنائز ،إذ كانت

غرفة ملدة سنة ،ومن ثم توضع يف توابيت خشبية

يومني بدون دفن ،جتري خالهلا خمابرات بني قائمقام

دفنها يف موطنها بان توضع األجساد داخل

مغطاة بطبقة سميكة من الصوف ثم تنقل إىل
مدن العتبات املقدسة بعد ذلك(.)74

تلك اجلنائز الواردة إىل هذه األماكن املقدسة تبقى
النجف ومترصف كربالء ،للتأكد من إهنا عراقية أو

أجنبية حتى يتم استيفاء الرسوم املعتادة عن اجلنائز

تشددت السلطات الصحية بعد تشكيل احلكومة

األجنبية( ،)81وهذا بطبيعة احلال يؤدي إىل تفسخها
وانتشار األمـــراض ،وهــذا يشكل خطر ًا حقيقي ًا

يف البرصة وخانقني تقوم بالكشف عىل اجلنائز التي

لألمراض الفتاكة( .)82يعطي اجلدول اآليت إحصاء

العراقية مع اجلنائز القادمة لغرض دفنها يف األماكن
املقدسة يف العراق ( ،)75فكانت مراكز احلجر الصحي

تنقل إىل مدن العتبات املقدسة يف كربالء والنجف

وبخاصة القادمة من إيران( .)76وصدر عام 1924

قانون يتعلق بنقل اجلثث ،أدى تنفيذه إىل تقليل
اخلطر الذي كانت تتعرض له الصحة العامة من هذا
املصدر قبل ذلك( ،)77فقد أصدرت مديرية الصحة

العامة تعليامت بوجوب تقديم ترصيح عن كل
جنازة للدفن صادر من إدارة صحية ،وإال فتعد تلك
اجلنازة أجنبية وجيب استيفاء الرسم املقتىض عنها

وهو ( )7،5روبية( ،)78ومل يسمح بدخول اجلنائز

عىل الصحة العامة يف لواء كربالء ،وجيعله عرضة
للجثث املحلية واألجنبية املنقولة إىل املدن املقدسة يف

كربالء والنجف :)83(1930- 1926
جدول رقم ()3

نقل الجثث �إلى كربالء والنجف 1930 - 1926
املدينة

كربالء

النجف
كربالء

النجف

1928

النجف

1929

النجف

1930

القائم بالتفتيش يف املدينة التي تدخل إليها اجلنائز،

كربالء

من سلطات البلد الــذي قدمت منه اجلنازة التي

صدقتها السفارة أو القنصلية العراقية يف ذلك البلد
تثبت خلوها من مرض ٍ
سار ،وان سبب الوفاة مل يكن
بمرض ٍ
سار أيض ًا( ،)79أو أن تكون اجلثث قد دفنت

قبل نقلها ملدة ثالثة أشهر عىل األقل ،وان تفحص
اجلنائز التي يؤتى هبا من إيران عىل احلدود(.)80

كانت دوائر الصحة يف كربالء والنجف غالب ًا ما

1927

998

1926

النجف

الطرية ،إال بعد وضعها يف صناديق مبطنة بصفائح

عىل أن تكون اجلنازة حاملة لشهادة صحية صادرة

1926

1,537

1927

كربالء

من احلديد أو الرصاص بصورة يوافق عليها الطبيب

العام

كربالء

اجلثث املحلية اجلثث األجنبية

1928
1929
1930

1,462

3,268

13,572

491

9,175

1,827

13,040

2,040

11,642

2,048

11,303

1,499

40

803

212

804

305

777

4 .4املياه امللوثة :ساعد عدم تأمني مياه الرشب
الصحية خصوص ًا يف املدن ،وانعدام وجود
جماري للمياه القذرة بنصيبه يف مقدار ما كان

ينترش يف العراق من أمراض  ،وقد عانى
()84

لواء كربالء من هذه املشكلة وخاصة مركز
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اللواء( ،)85وقضاء النجف( ،)86وقد عملت

سلطات االحتالل الربيطاين حلل هذه املشكلة
بنصب مضخة عىل جمرى هنر احلميدية يف أيب
صخري ،لكن املرشوع فشل(.)87

وعند تأسيس احلكومة العراقية قدم أهايل النجف

للحكومة بواسطة نائبي لواء كربالء عرائض يشكون
فيها مشكلة مــاء النجف ،فقدم إليها احلــاج عبد
املحسن شالش ومدير وزارة األشغال واملواصالت

املسرت كيل وعدد من املهندسني املختصني لدراسة

قضية ماء النجف ،وكان بصحبتهم املفتش اإلداري

للواء كربالء لالطالع عىل مرشوع ماء النجف وذلك

للصعوبات التي تعانيها النجف من جراء انقطاع
املاء أيام ًا متوالية يف كل أسبوع( ،)88وكان الناس
يف النجف يشكون من استحالة رشهبم املاء كونه
اسود ومر وهذا ما يسبب األمــراض( ،)89وبسبب

هذه األزمة توجه رئيس بلدية النجف احلاج عبد
الرزاق إىل بغداد ،بعد أن استلم األموال من بلدية

كربالء ،واشرتى ماكنة بسعر ( )6،600روبية ،وهي
تشتغل بالنفط األســـود( ،)90لكن املشكلة مل حتل،
بدليل أن أهايل النجف استمروا بمناشدة احلكومة
وضع حلول هلذه املشكلة( ،)91إىل أن جهز القضاء

باملاء الصايف عام ( )1928من تربع احد رجال إيران
من حمبي اخلري احلاج آغا حممد البوشهري( ،)92وذلك
بنصب مضخة يف الكوفة تروي النجف ،أما ناحية
الكوفة فقد تأخر مرشوع إروائها باملاء الصايف عرب
األنابيب(.)93

5 .5ضيق املدينة واألساليب غري الصحية :أدى
السكن بأعداد كبرية يف البيت الواحد إىل ظهور

العفونات وانتشار األمراض( ،)94كام أن بيع
186

األغذية امللوثة أدى إىل اإلصابة باألمراض(.)95

أما أهم األمراض يف لواء كربالء فكانت كاآليت:
1 .1الطاعون :من أشهر األمراض الوبائية وأشدها
فتك ًا ،وهو من أقدم األوبئة التي عرفها اإلنسان.
وقد وقعت يف العراق موجات طاعونية فضيعة

طيلة مدة احلكم العثامين ،وخالل احلرب العاملية
األوىل انقطع توارد الزوار إىل األماكن املقدسة يف

العراق بصورة اضطرارية ،ثم صــدرت الرخصة

بالسامح للزوار يف عام ( )1919فاغتنمت الفرصة
أعــداد كبرية خارقة للعادة منهم وقدموا للزيارة،
وصار يمر من خانقني الواقعة عىل احلدود ()7،000

زائر يف الشهر ،ومل جتر أي حماولة إلجراء ترتيبات
احلجر الصحي ،يف حني يتطلب توارد الزوار عىل
املدن املقدسة تدابري صحية إضافية لتاليف انتشار

األمــراض ،وهذا أدى إىل انتشار وباء الطاعون يف

العراق( ،)96وبلغ عد اإلصابات به يف كربالء عام

( )5( )1919إصابات( ،)97وقد خال لواء كربالء
خالل مدة االنتداب من هذا املرض ،باستثناء إصابة
واحــدة عام ( ، )1924بفضل جهود مديرية
()98

الصحة العامة يف مكافحة الوباء واحلد من خطورته،
وذلــك باختاذ عدة إجــراءات منها القيام بالتلقيح
اإلجــبــاري للسكان ضد الطاعون ،إذ بلغ عدد

امللقحني من ()442،545( ،)1925 - 1919
ملقح ،هلذا خفت وطأة الوباء شيئ ًا فشيئ ًا (.)99
2 .2الكولريا (اهليضة) :من األوبئة الوافدة والفتاكة،
ترسبت بواسطة السفن القادمة من اهلند إىل
اخلليج العريب ،ثم البرصة (.)100

وكانت أكثر املوجات الوبائية تأيت من بالد فارس

بواسطة الزوار اإليرانيني ،ومن أعراضه اإلسهال

م .د .بان راوي شلتاغ

والقيء وهلــذا أطلق عليه (اهلــواء األصفر) ،وبدأ

عىل خمتاري املحالت إلعطائه للمصابني باملالريا،

يف العراق أربع مرات ( 1917و 1923و1927

حدث يف قضاء النجف عام ( .)109()1926بلغت

عبادان ،ثم انتقل إىل البرصة عن طريق احلاملني

( )1928اآليت (:)110

ينترش يف كافة أنحاء العراق( .)101انترش وباء الكولريا
و ،)102()1931ففي عــام  1923ظهر الوباء يف
اإليرانيني الذين يعملون يف ميناء املعقل ،وعىل اثر

الذين ال يستطيعون مراجعة املستشفى ،وهذا ما

عدد اإلصابات بمرض املالريا يف لواء كربالء عام
جدول رقم ()5

ذلك انترش الوباء يف عدة ألوية منها كربالء(،)103

عدد الإ�صابات بمر�ض المالريا في لواء كربالء عام 1928

وقد كانت اإلصابة به يف لواء كربالء خالل األعوام

( 1923و  )1927كاآليت(:)104

عدد الإ�صابات بالكوليرا في لواء كربالء خالل 1927 ،1923
اللواء
كربالء

النسبة املئوية ملجموع األمراض

%17.05

جمموع مجيع حاالت األمراض

جدول رقم ()4

العام
1923
1927

احلاالت اجلديدة ملرض املالريا

3,723

عدد اإلصابات
163
79

3 .3املالريا :من االمراض املتوطنة وخاصة يف القسم

اجلنويب من العراق ،إذ األهوار واملستنقعات(.)105

وللمالريا خاصية االنتشار املفاجئ يف أوقات

معينة من السنة إذا توفرت الظروف املالئمة هلا(،)106

وكان النتشار املستنقعات يف كربالء دور كبري يف

تفيش هذا املرض( ،)107لذلك كانت الدوائر الصحية
يف لواء كربالء تقوم بتوزيع حملول (الكنني)

()108

21,269

4 .4احلمى :من األمراض التي انترشت يف لواء
كربالء ،إذ كان اغلب سكان كربالء مصابني
هبا(.)111

وكان سبب ظهورها كثرة االهوار واملستنقعات

وقلة العناية الطبية فيه

()112

 ،وبعد تشكيل احلكومة

العراقية ظهرت حاالت إصابة باحلمى وكانت عىل

أنواع خمتلفة منها احلمى القرمزية واحلمى الناكسة
ومحى التيفوس ومحى التيفوئيد ومحى البارا تيفوئيد،

وبلغت اإلصــابــة هبــا يف لــواء كــربــاء بــن عامي

( )1930 -1923األيت

()113

:

جدول رقم ()6
عدد الإ�صابات ب�أمرا�ض الحمى في لواء كربالء 1930 - 1923
املرض

محى التيفوس

احلمى الناكسة

احلمى القرمزية
محى التيفوئيد

محى البارا تيفوئيد
محى النفاس

1923

1924

-

-

2
1

-

-

-

1930 1929 1928 1927 1926 1925
-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

7

-

6

1

2

7
2
3

6

4
4
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5 .5التدرن الرئوي :يعد مرض التدرن الرئوي

7 .7التهاب السحايا الدماغية الشوكي :من األمراض

العراق طوال العهد امللكي ،الن اإلصابات به

السحايا الدماغية الشوكي وهو من األمراض

اخلطرة التي أصابت العراقيني مرض التهاب

من املشاكل املهمة يف قضايا الصحة العامة يف

املتوطنة ،تزداد اإلصابة به خالل األشهر األوىل

حتدث بصورة رئيسة يف أوساط األحياء الفقرية

من كل سنة (كانون الثاين وشباط وآذار) (،)118

واملزدمحة السيام يف كربالء والنجف ،وأول

وقد بلغ عدد اإلصابة به يف لواء كربالء للمدة

أسبابه سوء التغذية والعيش يف املساكن غري

من ( )1930 - 1923اآليت(:)119

الصحية واملزدمحة ،إذ ال تتوفر فيها التهوية وال

جدول رقم ()8
عدد الإ�صابات بمر�ض التهاب ال�سحايا ال�شوكي والتهاب الدماغ في لواء كربالء 1930 - 1923

املرض

1923

التهاب الدماغ

1924

-

التهاب السحايا الدماغية الشوكي

-

1925
-

1926
-

1927

1928

1929

1930

-

-

2

-

-

1

2

1

تدخلها أشعة الشمس ،فض ً
ال عن االزدحام يف

8 .8الزحار :من األمراض املتوطنة التي تصيب

6 .6اجلدري :من األمراض املعدية ،ينترش فريوسه

القرى واألرياف وسببه املياه واألطعمة

عن طريق املالبس واالفرشة اخلاصة باملصاب،

خالل األعوام ( )1930 - 1927بالشكل

هذه املدن وخاصة يف املناسبات الدينية (.)114

الصغار والكبار ،وتكثر اإلصابة به بني سكان
امللوثة( ،)120وكانت اإلصابات به يف لواء كربالء

عن طريق رذاذ األنف والفم ،ويف بعض احلاالت

اآليت(:)121

وقد حاولت السلطات الصحية الوقاية منه عن

طريق محالت التطعيم ضد املرض( ،)115وقد
لقح يف كربالء عام ( )150( )1928شخص ًا

جدول رقم ()9

عدد الإ�صابات بمر�ض الزحار في لواء كربالء 1930 - 1927

ملكافحة هذا مرض ،ويف العام نفسه لقح يف
قضاء النجف ( )135شخص ًا( ،)116وبلغ عدد

1927

190

 )1930اآليت(:)117

1929

169

العام

اإلصابات بمرض اجلدري بني عامي (-1923

عدد اإلصابات
251

1928

248

1930

جدول رقم ()7
عدد الإ�صابات بالجدري في لواء كربالء 1930 - 1923
اسم املرض

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

اجلدري املائي (أبو خريان)

1

-

-

-

2

2

1

10

اجلدري

188

209

2

2

8

93

76

17

6
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9 .9اجلذام أو الربص :من األمراض املتوطنة أيض ًا،
انترش بصورة رئيسة يف جنوب العراق ،ومل تعرف

الخاتمة

املصابني به يف لواء كربالء بني عامي (-1925

1.1كانت املؤسسات الصحية يف لواء كربالء حتى

أسباب دخوله العراق( ،)122وقد سجل عدد

هناية االنتداب تتمثل بـ ( )2مستشفى و ()5

 )1930اآليت(:)123

مستوصفات ،وهذا العدد من املؤسسات

جدول رقم ()10

الصحية ال يتناسب مع حاجة اللواء ،وسبب

عدد الإ�صابات بمر�ض الجذام في لواء كربالء 1930 - 1925
العام

ذلك أن لواء كربالء بدأ مرحلة جديدة يف تشييد

-

1925

4

1927

3

1926

مؤسساته الصحية بعد تشكيل احلكم الوطني،
خاصة أن مؤسساته الصحية خالل االحتالل

1

1928

العثامين كانت قليلة ومتداعية.

 2.2وجد يف قضاء النجف مستشفى ملكي منذ

3

1929

بداية احلكم الوطني عام  ،1922يرجح أن

7
7

1930

هذا املستشفى هو نفسه الذي شيد خالل احلكم

1010فض ً
ال عن هذه األمراض ظهرت أمراض أخرى

العثامين عام  ،1915أما مركز لواء كربالء تأخر

كربالء عام ( )1930- 1923اآليت (:)124

 ،1923واملرجح أن مستشفى الغرباء احلميدي
املشيد يف العهد العثامين والذي هدم خالل

يف لواء كربالء ،بلغ عدد اإلصابات هبا يف لواء

افتتاح املستشفى امللكي فيه إىل أواخر عام

جدول رقم ()11

عدد الإ�صابات بالأمرا�ض المختلفة في لواء كربالء بين 1930 - 1923
املرض

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

احلصبة

10

12

2

49

19

39

7

9

-

2

25

26

15

6

34

28

-

-

-

3

1

1

-

2

اخلناق

السعال الديكي
النكاف
الكزاز

اجلمرة اخلبيثة

احلمرة التهاب جلدي
السل

أنفلونزا

االلتهابات املعوية

-

-

-

-

1

1

91

2

-

-

8

95

149

623

-

1

29

110

-

-

4

1

26

14

259

2
1

18

160

575

3
8
2
8

65

1
9
1

16

169
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احلرب ،وأعيد بناؤه هو نفسه املستشفى امللكي
الذي افتتح أواخر عام  ،1923لذا تأخر افتتاحه
كونه كان قيد التشييد.

3.3تعرض لواء كربالء خالل االنتداب الربيطاين
ألوبئة وأمراض كثرية ،تفاوتت اإلصابة هبا
بني زيادة ونقصان ،وسبب ذلك التفاوت أن
الطاقة االستيعابية ملستشفى كربالء والنجف
كانت قليلة ال تتناسب مع عدد املراجعني الذين
أخذت أعدادهم تزداد ،إذ سجل فرق واضح
بني عدد املراجعني عام  1923وعام ،1929
لذا كانت الكثري من احلاالت تعالج برسعة يف
املستشفيات إلفساح املجال للحاالت الصعبة،
وهذا اثر عىل طبيعة اخلدمات الصحية املقدمة،
مما جعل األهايل يقبلون عىل أساليب العالج
التقليدية غري املجدية املعروفة بالطب الشعبي،
والتي ال تنفع طرق العالج هبا مع كثري من
األمراض الوافدة واملتوطنة.

الهوام�ش
(((1

Special Report by his Majistry Government

in the united kingdom of great Britain and
northern Irland to the council of the league
of nations, on the progress of Iraq during the
period 1920 -1931, p 65.

(((2ستيفن مهسيل لونكريك ،العراق احلديث من سنة
 1900إىل سنة  ،1950ترمجة وتعليق سليم طه
التكريتي ،ج( ،1بغداد ،)1988 :ص .178

((Special British Report 1920 – 1931, p 68. (3

(((4فيليب ويالرد ايرالند ،العراق دراسة يف تطوره
السيايس ،ترمجة جعفر خياط ،دار الكشاف للنرش
والطباعة والتوزيع( ،بريوت ،)1949 :ص 229؛
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حممد صالح حنيور الزيادي ،احلكومة العراقية املؤقتة

 25ترشين األول  9 -1920أيلول  ،1921دراسة

تارخيية يف واقعها اإلداري ،ط ،1متوز للطباعة والنرش
والتوزيع( ،دمشق ،)2012 :ص .197

(((5عبد الرزاق احلسني ،تاريخ الوزارات العراقية ،ج،1
ط ،3مطبعة العرفان( ،صيدا ،)1965 :ص .9

(((6بقيت مديرية الصحة مرتبطة بوزارة الداخلية حتى
عام  1939عندما فك ارتباطها هبا ،وأحلقت بوزارة
الشؤون االجتامعية املستحدثة .ينظر :حيدر محيد
رشيد ،األوضاع الصحية يف العراق ،1958 - 1945

دراسة يف التاريخ االجتامعي للعراق املعارص ،ط،2

رند للطباعة والنرش والتوزيع( ،دمشق،)2010 :

(((7

ص.65 - 63

Tioed Estimates Upied Territories of al Iraq
1920 – 1921, (Baghdad; 1921), p 72.

(((8عندما شكلت احلكومة العراقية املؤقتة يف عهد تنظيم
اإلدارة ،تم تقسيم البالد إىل ( )10ألوية ،و()30

قضاء ،و( )85ناحية ،بشكل يقارب تقسيامت اإلدارة

العثامنية (األلوية  -االقضية  -النواحي) ،ويف 12

(كانون األول  )1920 /ألغيت التسمية الربيطانية
للوحدات اإلدارية وهي املقاطعات ،وأعيد تسميتها

بأسامئها العثامنية .ثم صدر قانون إدارة األلوية رقم
( )58لعام  ،1927الذي سعى إىل ربط األلوية
العراقية مركزي ًا بالسلطة ،واحدث تغيريات كثرية يف
الوحدات اإلدارية يف السنوات الالحقة من صدوره،
فأصبح لواء كربالء يتكون من مركز اللواء وتتبعه

ناحيتان مها ناحية احلسينية وشفاثة ،وقضاء واحد هو

قضاء الكوفة وتتبعه ناحية الكوفة .ينظر :حممد شكري
العزاوي وإحسان القييس ،دليل األلوية العراقية،

مطبعة املعارف( ،بغداد ،)1956 :ص 53؛ مجال
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بابان ،أصول أسامء املدن واملواقع العراقية ،ج ،1ط،2

النجف ،العدد  / 11 ،27كانون األول.1925/

اجلنايب ،وزارة الداخلية (املرحلة التأسيسية) ،رسالة

((2(2جريدة النجف ،العدد  / 19 ،77آذار .1927 /

(بغداد ،)1986 :ص 244؛ ماجدة كريم حسن عبد
ماجستري غري منشورة  /جامعة القادسية  ،2001ص

211 - 201؛ قحطان محيد كاظم العنبكي ،وزارة
الداخلية اهليكل الوظيفي وتطور مؤسسات العمل

التخصيص  ،1939 - 1925رسالة ماجستري غري
(((9

منشورة  /جامعة دياىل  ،2003ص .395

Report by his Britannic Majestys Government

to the council of the league of nations on the
Administration of Iraq for the year 1930, p 50.

(Report by his Britannic Majestys Government (1(1
to the council of the league of nations on the
Administration of Iraq for the year 1929, p 57.

((1(1موسيس ديرها كوبيان ،حالة العراق الصحية يف نصف
قرن ،منشورات وزارة الثقافة واإلعالم( ،بغداد:
 ،)1918ص .196

((1(1جريدة النجف ،العدد  / 19 ،36آذار .1926 /

((1(1متي عقراوي ،العراق احلديث  ،1936ترمجة جميد
خدوري ،مطبعة العهد( ،بغداد ،)1936 :ص .223

((1(1متعب خلف جابر اجلابري ،تاريخ التطور الصحي
يف العراق للفرتة من عام  ،1932 - 1914رسالة
ماجستري غري منشورة  /جامعة البرصة ،1989

ص.66

(Iraq Administration Report 1929, p 57. (1(1

((1(1جريدة النجف ،العدد  / 19 ،36آذار .1926 /

((1(1جريدة النجف ،العدد  / 26 ،52متوز .1926 /

((1(1عني بدالً منه السيد مبدر أفندي الذي نقل إىل ناحية
الكوفة بعد ( )15يوم من تعيينه ،وعني بدله حممود
أفندي مفتش الكوفة .للمزيد من التفصيل ينظر:
جريدة النجف ،العدد  / 21 ،18آب 1925 /؛ جريدة

((1(1جريدة النجف ،العدد  / 5 ،76آذار .1927 /

((2(2جريدة الزوراء ،العدد  / 7 ،2124ربيع األول
1325هـ.

((2(2يتكون هذا املستشفى من ( )3محامات للرجال و ()3
محامات للنساء ،وغرفة للعمليات ،ويف اجلانب األيمن

صالة للرجال ،ويف اجلانب األيرس صالة للنساء،
وتوجد قاعة كبرية حتوي عىل غرف لرئيس الصحة

واملحاسب واألطباء والتضميد الفوري ومطبخ يف

ظهر املستشفى .ينظر :سلامن هادي الطعمة ،كربالء يف
الذاكرة( ،بغداد ،)1988 :ص .83

((2(2جريدة الزوراء ،العدد  / 21 ،2514مجادي اآلخر /
1333هـ.

((2(2عقراوي ،املصدر السابق ،ص 160 - 159؛ اجلابري،
املصدر السابق ،ص .32 - 30

(Report on Iraq Administration April 1922 – (2(2
March 1923, p 93.

(Report by his Britannic Majestys Government (2(2
to the council of the league of nations on the
administration of Iraq for the period April
1923 – December 1924, p 79.
(Iraq Administration Report 1922 –1923, p 81 - 82. (2(2

((2(2تزود صيدليات املستشفيات بالدواء من خمازن الصحة
املدنية منذ االحتالل الربيطاين للعراق ،والتي ختزن

فيها األدوية وفق أسس علمية سليمة ،ثم توزع عىل

املؤسسات الصحية يف مجيع األلوية ومنها لواء كربالء.

ينظرReport on Iraq Administration, finances :

Administration condition of the Iraq for the
period from October Ist 1920 – 13 th 1922, p55
(Iraq Administration Report 1923 – 1924, p 79. (2(2

191

)م1932 -1921( الواقع الصحي للواء كربالء في ضوء التقارير البريطانية بين عامي
.160 - 159  ص، املصدر السابق،(عقراوي4(4(

Iraq Administration Report 1925, p 49. (4(4(
Iraq Administration Report 1930, p 48. (4(4(

.50  ص، املصدر السابق،(اجلابري4(4(
.(املصدر نفسه4(4(

Special British Report 1920 – 1931, P 67; Iraq (4(4(
Administration Report 1922 – 1923, p 85 – 86.

Iraq Administration Report 1930, p 50 (4(4(

Special British Report 1920 – 1931, p 68;

Iraq Administration Report 1929, p 63; Iraq

(4(4(

Administration Report 1930, P 49
Iraq Administration Report 1928, p 56; Iraq

(4(4(

Administration Report 1929, p 56.; Iraq
Administration Report 1930, p 51.

 مطبعة،1925 (سجل كبار موظفي الدولة لسنة5(5(
.31  ص،)1925 : (بغداد،احلكومة

 مطبعة،1929 (سجل كبار موظفي الدولة لسنة5(5(
.42 ) ص1929 : (بغداد،احلكومة

 مطبعة،1931 (سجل كبار موظفي الدولة لسنة5(5(
.37  ص،)1931 : (بغداد،احلكومة

 مطبعة،1932 (سجل كبار موظفي الدولة لسنة5(5(
.23  ص،)1932 : (بغداد،احلكومة

.(املصدر نفسه5(5(

.1925 /  أيلول/ 4 ،20  العدد،(جريدة النجف5(5(

.1925 /  أيلول/ 25 ،22  العدد،(جريدة النجف5(5(

/  كانون األول/ 23 ،24  العدد،(جريدة النجف5(5(
.1925

 املصدر،1931 (سجل كبار موظفي الدولة لسنة5(5(
.37  ص،السابق

 املصدر،1932 (سجل كبار موظفي الدولة لسنة5(5(
.23  ص،السابق

Iraq Administration Report 1930, p 48. (3(3(

(3(3(

Hans H. Boesch, (El – Iraq), Economic

Geography, Vol. 15, No. 4, (Oct; 1939), p 342.

Iraq Administration Report 1930, p 48. (3(3(

( برز يف كربالء عدد كبري ممن امتهن بيع األعشاب3(3(
 مثل السيد حممد،وعالج املرىض بالطب الشعبي

حسن احلكيم والشيخ عيل العطار واحلاج حممد
 وبعضهم امتلك صيدليات،املجربجي وغريهم

 مثل الصيدلية احلسينية،أهلية تقدم الدواء للمرىض

 والتي حصلت،لصاحبها احلاج حييى صائب العطار
 وصيدلية باب القبلة،عىل إجازة رسمية من احلكومة
 املصدر، الطعمة: ينظر.لصاحبها غالم عيل أغا جان
.347 -341  ص،السابق

Report by his Britannic Majestys Government (3(3(
to the council of the league of nations on the
Administration of Iraq for the year 1925, 54.

(3(3(

Report by his Britannic Majestys Government

to the council of the league of nations on the
Administration of Iraq for the year 1928, p 55 -56.

.340  ص، املصدر السابق،(الطعمة3(3(
Iraq Administration Report 1925,p53; Report (3(3(
by his Britannic Majestys Government to

the council of the league of nations on the
Administration of Iraq for the year 1926, p 52;
Report by his Britannic Majestys Government
to the council of the league of nations on the
Administration of Iraq for the year 1927, p 78;
Iraq Administration Report 1928, P 55; Iraq
Administration Report 1929,55
Iraq Administration Report 1929, p 53. (3(3(

،؛ اجلابري160 - 159  ص، املصدر السابق،(عقراوي3(3(
.45  ص،املصدر السابق

Iraq Administration Report 1929, p 53. (4(4(
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م .د .بان راوي شلتاغ
اجلرس البالغة قرش واحد عن كل شخص .ينظر:

(Iraq Administration Report 1920 - 1922, p53 (6(6

ديلك قايا ،كربالء يف األرشيف العثامين دراسة

((6(6اجلابري ،املصدر السابق ،ص .77

وثائقية ( ،)1876 - 1840ترمجة حازم سعيد منترص

((6(6عبد الرزاق اهلاليل ،معجم العراق ،ج ،1مطبعة
النجاح( ،بغداد ،)1953 :ص 113 - 112؛
اجلابري ،املصدر السابق ،ص .57 - 56

((6(6تتكون املستنقعات واالهوار من طغيان املياه وتسلطها
عىل األماكن املنخفضة ،ألنه عندما تفيض أودية

ومصطفى زهران ،تقديم زكريا قورشون ،ط ،1الدار

العربية للموسوعات( ،بريوت ،)2008 :ص - 242
.248

((6(6جرترود بيل ،فصول من تاريخ العراق القريب ،ترمجة
جعفر اخلياط( ،بريوت ،)1971 :ص 341؛ إسحاق

األهنار وبطوهنا بمياهها ،تطفح عىل ما جاورها من

نقاش ،شيعة العراق ،ط ،1مطبعة أمري( ،قم،)1998 :

األرايض الواطئة وتنساب إليها ،حتى إذا ما تركت ومل

تنرصف عنها استحالت إىل بحريات ومستنقعات أو

(أهوار) .ينظر :طه اهلاشمي ،جغرافية العراق ،ط،1
مطبعة دنكور( ،بغداد ،)1938 :ص 49؛ عبد الستار

البعاج ،مايض العراق وحارضه تاريخ ،اجتامع ،أدب،

مطبعة النعامن( ،النجف ،)1959 :ص .39

((6(6امحد فهمي ،تقرير حول العراق ،مباحث عن
ثروة البالد واقتصادياهتا وحالة السكان الروحية
واالجتامعية مستند عىل التقرير السيايس املرفوع إىل
وزارة الداخلية ،املكتبة العرصية( ،بغداد،)1926 :

ص .122

((6(6

ص .230

Compilation of proclamations, notifications,
ets. relating to the civil administration and

inhabitants of Mesopotamia, from 1 st
September, 1919 to 30 th September, 1920,
(Baghdad; 1920), p 64.

((7(7مجيل موسى النجار ،اإلدارة العثامنية يف والية بغداد،
ط ،2دار الشؤون الثقافية العامة للطباعة والنرش،
(بغداد ،)2001 :ص .400 - 399

((7(7اجلابري ،املصدر السابق ،ص .47 - 46

((7(7بعد تشكيل احلكومة العراقية كان هناك قسم للحجر

((6(6اهلاليل ،املصدر السابق ،ص 121؛ حسني عيل

الصحي تابع إلدارة الصحة العامة يف بغداد وواجبه

حياهتم  -تقاليدهم  -قبائلهم  -أشعارهم ،ط ،1الدار

للعراق ،وإجراء الفحوص الالزمة هلم وإعطائهم

((6(6عبد الرزاق احلسني ،موجز تاريخ البلدان العراقية،

خاصة الكولريا إىل البالد ،وشيد مستشفى للحجر

الرزاق احلسني ،العراق قدي ًام وحديث ًا ،مطبعة العرفان،

الرقابة عىل احلجاج .ينظر :هنري فوسرت ،نشأة العراق

النجفي ،كربالء  -احللة  -الديوانية قبل  75عام ًا

متثل بشكل أسايس يف مراقبة احلجاج والزوار الداخلني

العربية للموسوعات( ،بريوت ،)2008 :ص .61

التلقيحات الالزمة ملنع دخول األمراض الوبائية

ط ،2مطبعة العرفان( ،صيدا ،)1933 :ص 64؛ عبد
(صيدا ،)1958 :ص .126

((6(6كان يعطى هلم مقابل مرورهم من األرايض العثامنية
تذكرة مرور مقابل املال حتت اسم (رضيبة التذكرة)،
وعند دخول مدينة النجف تؤخذ من الزوار رسوم

الصحي يف الرمادي عام  1928واجبه إجراء فحوص
احلديث ،ترمجة وتعليق سليم طه التكريتي ،ج،2

ط( ،1بغداد ،)1989 :ص 438؛

Compilation

of proclamations 1919 - 1920, p 64; Iraq
Administration Report 1922- 1923, p 91.
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((7(7كان اإليرانيون يقومون بتأجري القبور يف كربالء
والنجف ألنفسهم أو ألقارهبم يف حياهتم ،وكان يوجد

سعر حمدد من الدولة إلجيار تلك القبور ،إال أن املتولني

أمور القبور كانوا يطلبون أمواالً أكثر من التي حتددها
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جامعة كربالء  -كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
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)1958-1930( االتجاه االجتماعي في شعر عباس أبو الطوس

المخل�ص
 وال عجب فهذه املدينة االصيلة،زخرت مدينة كربالء بينابيع ّثرة من االبداع واملبدعني يف جمال األدب

بحضارهتا كانت وما تزال مرسح ًا للمنازلة بني قيم ومبادئ احلق والعدل واحلرية واإلصالح من جهة وبني
.دعاة الباطل والظلم والعبودية والفساد من جهة أخرى

 التي حاول البحث تسليط،هذا ما جسده الشاعر عباس (أبو الطوس) يف قصائده ذات الطابع االجتامعي

الضوء عليها وحتليلها يف (االجتــاه االجتامعي يف شعر عباس أبو الطوس) مما اقتىض تقسيمه عىل مبحثني
جاء األول بعنوان ادب العالقات االجتامعية (االخوانيات) وكان الثاين بعنوان املالمح االجتامعية يف شعر

.(ابوالطوس) يسبقهام متهيد ويعقبهام خامتة خلصت ما جاء فيه من نتائج

The Social Trend in Abbas Abu Al-Toss’s Poetry (1930-1958)

Assist. Prof.
Suha Sahib Al-Quraishy
University of Karbala – College of Humanitarian Sciences

Abstract
The city of Karbala has been blessed with springs of creativity and creativity in the field of
literature. It is no surprise that this original city with its civilization has been and continues to be
a scene of a comparison between the values and principles of truth, justice, freedom and reform
on the one hand and advocates of falsehood, injustice, slavery and corruption on the other hand.
This is what Abu Abbas Al-Toss had written in his poems of social nature that the researcher
tries to shed light on and analyze in this research of two sections preceded by an introduction
and followed by a conclusion summarizing the results.
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أ .م .د .سها صاحب القريشي

الطبقات االجتامعية ،كام اهتم اهتامم ًا كبري ًا بقضية

المقدمة
شهد النصف األول من القرن املايض ظهور عدد

كبري من الشعراء الكربالئيني الذين كان هلم دور

مهم يف احلياة األدبية واالجتامعية والسياسية ،مل ْ
ينل

بعضهم ما يستحق من عناية الباحثني والدارسني،
ومن هؤالء الشاعر عباس (أبو الطوس) الذي يعد

من كبار ُادبــاء كربالء يف حقبة مل يعد الشعر فيها

تابع ًا لسلطة احلكام يمدحهم ويزين هلم أفعاهلم كام
مل يعد أدا ًة للهو والتندر ،بل أصبح يواكب أحداث

الشعوب ويصف ما جيري عليها ،هذا الشعر الذي
ُّ
مثل احلياة االجتامعية بكثري من صورها وأشكاهلا،
وبي حياة الناس يف شتى جماالهتا ،وقدم كثري ًا من
ّ

النامذج هبذا الشأن ،وعالج العديد من القضايا التي
متس الواقع العراقي هبدف تغيري املجتمع وإعادة

تشكيله وإظهاره بأهبى صورة .وموضوعات الشعر
االجتامعي متعددة تتناول حياة املجتمع ،فالشاعر
يستمد موضوعاته من حياة جمتمعه ألنه ابن بيئته،

حييا ضمنها وله عالقات اجتامعية مع كثري من الناس
فيها خيالطهم ،يصور حياهتم ويتحدث بلسان حاهلم

ويعرب عن أحاسيسهم.

والواقع ان املجتمع الكربالئي متيز بتعدد أصنافه،

كالعلامء واألدباء ،والوجهاء واملتنفذين من رؤساء
العشائر ،والسياسيني ،والتجار ،وغريهم .وقد

استطاع الشاعر عباس أبو الطوس أن يقيم جسور
االحـــرام واملـــودة بينه وبــن أفــراد كثري من تلك

التفاوت الطبقي الذي ازداد يف أعقاب احلرب العاملية

الثانية بسبب ما جاءت به بعض االجتاهات واملذاهب
السياسية من أفكار وآراء ،فقد شهد العراق منذ
الثالثينيات ظهور أحزاب أيديولوجية استطاعت

تعبئة مجهرة من أبناء املدن واألرياف ،وكانت بدورها
متثل قوى اجتامعية صاعدة كطبقة العامل الصناعيني
واالوســاط الطالبية يف املدن ،إضافة اىل الفالحني

الفقراء يف األرياف ،وكانت هذه القوى تعيش غربة
فكرية وثقافية عن الطبقات التقليدية املمسكة بزمام

احلكم يف العهد امللكي .من هنا فقد ُاتيحت للشاعر

مساحة واسعة للتعبري عن موقفه منها.

وقــد قسم البحث عىل مبحثني يسبقهام متهيد

ويعقبهام خامتة أمجلت ما جاء فيه.
التمهيد:

�أوالً :حياة ال�شاعر ونتاجه االدبي
هو عباس بن مهدي بن احلاج محادي بن احلاج

حسني ،ولد يف كربالء املقدسة سنة  ،1930نشأ يف

ارسة فقرية معدمة ،عرف بـ(أبو الطوس) نسب ًة ملهنة
والده الذي كان عام ً
ال يف نقش الكؤوس واألواين

التحفية بخط مجيل يستوقف الناظر  .وتعلم القراءة
()1

والكتابة عند أحد شيوخ الكتاتيب وهو الشيخ عبد
الكريم الكربالئي ،ثم صار خيتلف اىل جمالس أهل

العلم واألدب واملعرفة يف هــذه املدينة العريقة،
حيث درس علمي النحو والــعــروض وانكب

عىل مطالعة خمتلف الكتب قديمها وحديثها وقرأ
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دواوين الشعراء وحفظ قس ًام وافر ًا منها وقرأ تراجم

كثرية لكتب اآلداب الغربية ،فض ً
ال عن ولعه بقراءة

املجالت والصحف العربية ،فقد كــان ملطالعاته
الكثرية التي مل يكن ّ
يكل منها أعمق األثر يف تزويده

بثروة طائلة من الثقافة املؤهلة له بأن يقرض الشعر يف
مستهل شبابه ،فمنذ عام  1947أخذ ينرش قصائده

يف املناسبات املختلفة يف الصحف املحلية التي هلا
صدى حسن يف األوساط الثقافية كجريدة (القدوة)
الكربالئية ،وجملة (رسالة الــرق) الكربالئية،
وجريدة (السياسة) البغدادية ،وغــرهــا( .)2وبعد

عم صوته املحافل والندوات ،بدأ بحياة مريرة
أن ّ
وظروف اجتامعية قاسية ،ورصاع طويل مع املرض.

فارق أبو الطوس احلياة يف 1958/12/26م

وهــو بعد يف الثامنة والعرشين من عمره خملف ًا
ٍ
وطموحات
لكربالء والعراق شعر ًا كثري ًا وأحالم ًا
مل تتحقق(.)3

نتاجه الأدبي:
للشاعر دواوين كثرية وهي:

ثانياً :المجتمع في زمن ال�شاعر
اكتسبت مدينة (كربالء) بفضل مكانتها الدينية

بعد استشهاد االمام احلسني وصحبه الربرة سنة

(61هـــ) منزلة رفيعة ،إذ أصبحت مقصد ًا آلالف
الزوار الذين يقصدوهنا عىل مدار السنة ،ومنهم من

يفضل اإلقامة فيها ،حتى أصبحت تتمتع بموقع

جتاري لتوسطها بني األرياف املنترشة عىل ضفاف
الفرات ،وحافة البادية املتصلة باألقسام الغربية من

اهلالل اخلصيب ،لذا كانت مركز نشاط جتاري بني
خمتلف املدن يف القسم اجلنويب من العراق  ،وكانت
()5

كربالء نتيجة لتلك املنزلة قد اجتذبت كثري ًا من
العلامء واالدبــاء ،حيث شكلوا مع تالميذهم طبقة

مرموقة ذات أثر كبري من طبقات املجتمع الكربالئي
آنــذاك ،وقــد تأثرت هــذه املدينة بعوامل سياسية
واجتامعية أدت اىل اتساعها وازدهــار احلياة فيها

حين ًا وانكامشها وصعوبة احلياة فيها حين ًا آخر .أما
التجار والفالحون واحلرفيون فشكلوا الطبقة الثانية

من طبقات املجتمع يف كربالء لتأيت طبقة املوظفني

هدير الشالل ،من اغاين الشباب ،النشيد الظافر،

باملرتبة الثالثة ،فهي مل تت َعد الطبقة الصغرية التي

الدكتور سلامن هادي آل طعمة يف ديوان كبري بعنوان

لنظام يعطي الشيوخ والوجهاء حق الترصف يف فض

يف حمراب باخوس ،رباعيات ،زئري العاصفة ،مجعها
االعامل الشعرية الكاملة ،وله كتاب (سوانح عابرة)

وهو جمموعة مقاالت يف األدب واحلياة نرشها يف
جمالت عربية ،كمجلة العرفان اللبنانية ورسالة
الرشق الكربالئية والنجف وغريها(.)4
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أخذت تتسع شيئ ًا فشيئ ًا

()6

وكانت كربالء ختضع

املنازعات والفصل بني اخلصوم ،وقد قسمت كربالء

اىل أطراف أو (حمالت) يرأس كال منها شيخ أو أكثر

عىل النحو اآليت(:)7

 -1حملة املخيم  -2حملة باب بغداد  -3حملة باب
اخلان  -4حملة العباسية  -5حملة باب السالملة -6
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حملة باب الطاق  -7حملة باب النجف ،هذه األطراف

شكّلت بمجموعها مدينة كربالء آنذاك.

ثالث ًا :مفهوم ال�شعر االجتماعي

كام يشمل الشعر االجتامعي ما قاله االدبــاء يف

الرثاء واملدح والتهنئة والرتحيب ،واهلجاء ،فهي

موضوعات عربوا هبا عن مشاعرهم التي تندرج
بأمجعها ضمن ما يسمى بـ (االخوانيات).

الشعر االجتامعي هو ذلك الشعر الذي يتناول

المبحث الأول:

رصاحـــة قضية مــن قضايا املجتمع ،كالعدالة

االجتامعية ،ونرش التعليم ،ونبذ اجلهل ،ومشاكل

العمل ،واحلث عىل اإلصالح عموم ًا ،وذلك بتحديد
العلة ،وتشخيص السبب ،واقــراح العالج ،ومن

أهم موضوعات هذا االجتاه يف العرص احلديث هي
الفقر ،ونرش التعليم ،واملطالبة بالعدالة االجتامعية،

وغــرهــا مــن املــوضــوعــات التي أسهمت يف نرش

ال ّ
الوعي االجتامعي الذي قاده الشعراء أص ً
وغذوه،
كنقد الناس يف مواقفهم وترصفاهتم ،أو ارشادهم

وتوجيههم ،وهذا الذي اشتهر به أبو الطوس.

�أدب العالقات االجتماعية (االخوانيات)
ذكر القلقشندي أن موضوعات هذا الفن تتشعب

اىل (سبعة عرش غرض ًا ،واغراضها للمسامرات
واملــنــاظــرات ،والتهاين ،والــتــعــازي ،واالعــتــذار،

والتهادي)...

()10

وغريها ،وهي عبارة عن رسائل

ومكاتبات نثر ًا أو شعر ًا ،تصور عواطف الشعراء
النبيلة بعيد ًا عن التكسب واملنفعة(.)11

وما هيمنا هنا من االخوانيات هو الشعر ،وهي

ويمكن تصنيف الشعر االجتامعي عند (أبو

قصائد ترسل اىل من جتمعه مع الشاعر أوارص

العاملية الثانية ،وتناول باجلملة توعية مجاهري الشعب

أو اإلنسانية ،وهذه االخوانيات يف الغالب تظهر
ٍ
لضيق اجتامعي ،أو اقتصادي ،أو ألضطراب
نتيجة

الطوس) بالثوري ذلك النوع الذي ظهر بعد احلرب
بواقعها( ،)8كوعي الفقراء بحقوقهم ،وسبل املطالبة
هبا ،والثورة عىل ذلك الواقع لتغيريه ،لذا فإن من أهم
خصائصه أنه شعر هادف يرمي اىل اصالح األوضاع

باستعامل أساليب االقناع لتحقيق اهلــدف ،وذلك

باستعامل لغة واضحة ومؤثرة ،وخماطبة العواطف،
ولفت االنتباه اىل ما أحرزته بعض الشعوب املتقدمة

يف هذا املجال ،ليبعث فيها األمل ويدفعها اىل االمام
حتى لقد ظفرت هذه القضايا االجتامعية بالنصيب
األوفر من الشعر احلديث(.)9

أرسية واخوة أدبية ،أو مشاركة يف املشاعر الوطنية

سيايس ،حيث تضيق الصدور وتظلم القلوب،
لذلك فهي تصور نفسية الشاعر وطبائعه املتأرجحة
بني الرقة واخلشونة ،واحلساسية والتحفظ ،كام تدل

عىل وفاء منه ألصحابه ،سواء يف التهنئة أو االشتياق
واحلنني أو التعزية ،التي تنطوي عىل نمو احلس
اإلنساين واهتامم الشعراء باملناسبات االجتامعية،

ومشاطرهتم من حيبون يف كل ظروفهم ،ويــأيت يف
مقدمة تلك األغراض االخوانية االجتامعية:
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وشــــبــــاب قــــد زامحــــتــــه الــبــايــا

 -1الرثاء
الرثاء حتديد حماسن امليت واالسف عليه ،والرقة

عليه ،وخشوع النفس( .)12وينقسم عىل ثالثة أنواع،
ندب ،وتأبني ،وعزاء ،فالندب :هو النواح والبكاء

واحــتــوى افــقــه اجلميل الشحوب

خ ــط ــف ــت أمـــــي املــــنــــون فــســيــى

يـــا دمـــوعـــي وزجمـــــري يـــا كـــروب
***

هلــــــف نــــفــــي عـــلـــيـــك يــــــا أم

عىل امليت بالعبارات الشجية وااللــفــاظ الباكية

ان املــوت صعب مل حتتمله القلوب

والتفكري يف حقيقته وحقيقة احلياة الزائلة ،أما التأبني

والــــنــــداء الـــطـــروب حـــن أغــيــب

أكثر ما استعمله الشاعر يف رثائه .ويشمل الرثاء عند

ان حتـــــدى فـــــــؤادي الــتــعــذيــب

احلزينة ،والــعــزاء :هو الصرب عىل فاجعة املــوت،

يـــا هــتــاف احلـــنـــان عــنــد الــتــاقــي

فهو الثناء عىل امليت وتعداد مآثره وفضائله( ،)13وهو

يـــا رف ــي ــق امل ــن ــى وســـلـــوة عــمــري

(أبو الطوس) ،رثاء األقارب ،والعلامء ،والشعراء.

***
لــيــس هــجــر احلــبــيــب صــعــبـ ًا مذيب ًا

�أو ًال :رثاء الأقارب
تتجىل يف هذا النوع من الرثاء العاطفة الصادقة،

ورهــافــة احلــس ،ألن الشعراء غالب ًا مــا يقولونه

وأكبادهم حتــرق( ،)14كام يف ندب عباس ألمه يف
قصيدة (رصخة قلب) التي قدم هلا بقوله( :كانت

مفاجأة مرعبة جــد ًا ،وكانت هائلة حتطمت هلا

أعصايب وخارت قواي يف ذلك الصباح األسود حني
فوجئت بفقد احلنان واحلب الصادق ،بفقد الربيع

اجلميل ..بفقد أمي ،فوقفت عىل رأسها ،وقد غمرين

ان فــقــد احلــبــيــب صــعــب مــذيــب

مـــا قـــــوايف الـــقـــريـــض يـــا أم إال

أمل زاخـــــــــر ودمـــــــــع حــبــيــب

فالشاعر يبكي وحيزن أشد احلزن حتى يكاد يقتله

احلزن عىل فقد أمه ،ناق ً
ال لنا لوعته املتمثلة يف حالته

النفسية وشعوره بالغربة والوحدة حينام فصم املوت
عرى ألفته مع أمه ،ليزيد عىل عذابه عذاب ًا .وهنا ما قد

يشكل تناقض ًا عصي ًا عىل التفسري والتربير ،مع حديثه

يف مقدمة ديوانه (من أغاين الشباب) الذي ضم هذه
القصيدة حيث يقول( :فقد فتحت عيني عىل أب كبري

وسمرين يف األمل الدامي ،ولفني ضباب
الوجوم
ّ
املوت الرهيب ،وما هذه القصيدة اال رصخة دامية

السن مغرق يف ضوضاء العمل واملرض والفقر أيض ًا

احلياة)( ،)15يقول فيها(:)16

كيف تكون ( ُا ّمه) هتاف احلنان عند التالقي والنداء

انطلقت من قلبي اجلريح يف تلك اللحظة اهلائلة من
ٌ
وعــــمــــر خــضــيــب
قــــاتــــل
جــــــزع
ٌ
ٌ

وفــــــــؤا ٌد قــــد اثــخــنــتــه الـــنـــدوب
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وعىل ام ساذجة ال تعرف احلنان والعاطفة)( ،)17إذ
الطروب يف الغياب ورفيق املنى وسلوة العمر وهي

ال تعرف احلنان والعاطفة؟
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وليس بوسع القارئ اال ان يعزو مثل هذا الوصف

بــــررت مــع الــــورى ســبــعــن عــام ـ ًا

القايس ،واملوقف املتناقض اىل انعكاسات نفسية
ٍ
مر هبا الشاعر وكرب وهو حيمل أوزارها
لطفولة بائسة ّ
شاب ًا ذا عاهة يف رجله اليرسى ،وألن احلياة كام يراها

تــســيــل ط ــب ــاع ــه كــــذبــــ ًا وغـــــدرا

فهي مؤثرات تصدم االعصاب والعواطف وتثري

وال الــطــهــر الــســلــيــم نــــراه طــهــرا

هو ذات عوامل مؤثرة وخمتلفة ،وكلها يف تناقض،
اإلحساس( .)18وهو عالوة عىل ما به من عاهة ظاهرة

يف جسمه ،كان مريض ًا بالروماتزم يف القلب( ،)19مما

أشعره دوم ًا باحتياجه اىل عناية خاصة ربام مل ترق
عناية امه اىل مستواها مما جعله شديد احلساسية ممن
حوله ال سيام أمه عىل وجه التحديد وهذا ما يفرس

قوله( :عشت معذب ًا وحمروم ًا من العناية ،ال أعرف ما
يسمى بالرفاه والرخاء)(.)20

ثانياً :رثاء العلماء
ويندرج حتت هذا النوع من الرثاء ،التأبني الذي

يأيت بالدرجة الثانية بعد الندب يف شدة اجلزع ،وهو

أشبه باملجامالت االجتامعية ،ومنه تأبني امللوك

والزعامء واالرشاف( .)21فقد رثى عباس أبو الطوس
ٍ
بفيض من أدبه احلزين،
العلامء من وجهاء كربالء
ومن هؤالء السيد حممد سعيد حممد حسن آل طعمة

بام اكتسبه من منزلة اجتامعية واتصف به من علم
وورع ودين ،وذلك عندما ألقى قصيدته (فقد العز)

يف احلفل التأبيني الذي أقيم يف صحن أيب الفضل

العباس عليه السالم بكربالء مساء يوم  30حزيران
1958م وذلك بمناسبة مرور أربعني يوم ًا عىل وفاته

قال فيها(:)22

ســـمـــوت خـــاهلـــا رشفـــــ ًا وقــــدرا

وص ــن ــت الــنــفــس مـــن آثـــــام جيل

فـــا احلــــق الـــريـــح نـــــراه حــق ـ ًا

وصـــــار الـــديـــن لــلــمــحــتــال ثــوبــ ًا
ٍ
لـــغـــايـــة طـــــــور ًا ويــــرى
يـــبـــاع
ي ــق ــي ــم صــــاتــــه جــــهــــر ًا ولــكــن

هيــــــد احلــــــــق وااليـــــــــــــان رسا
***

ف ــق ــد الـــعـــز مــــا جــــــدوى شــكــايت

وقــــد أبـــــرت يف اآلذان وقـــرا
***

غــربــت عــن الــوجــود أبـــا (ضــيــاء)

ب ــق ــل ــب فـــــاض إحـــســـانـــا وبــــرا

وخـــلـــفـــت األحــــبــــة يف ال ــت ــي ــاع

مــدامــعــهــم تــســيــل عــلــيــك حــرى

وهــــــا اين أقــــطــــر ذوب قــلــبــي

لـــذكـــري األربـــعـــن وأي ذكـــرى

ففي الوقت الذي يشري اىل ورع الرجل وتقواه

جيعل من رثائه فرصة لعرض شكواه مما حل بأبناء
هذا اجليل من آثام وطباع ما عادت مستنكرة لدهيم.

كام ألقى قصيدته (الدمعة اخلرساء) يف احلفل

التأبيني الــذي أقيم يف الروضة العباسية املقدسة

بمناسبة مرور أربعني يوم ًا عىل وفاة السيد حممد
صالح القزويني يف مساء يوم  25شباط 1957م راثي ًا
بفقده العلم والدين ومستذكر ًا نصائحه القدسية التي
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كانت توقظ اجلهال ،يقول فيها(:)23

األوفــــر
حــقــ ًا يــقــام لـــك الـــعـــزاء
ُ
ُ
املــحــافــل بــاملــدامــع تــزخـ ُـر
ولـــك
بــالــعــاطــفــات الــصــاخــبــات يثريها

هـــول املـــصـــاب ومجــــره املــتــس ـ ِّعــــ ُـر
بــالــذكــريــات الــطــافــحــات وداعــــ ًة

أعــلــنــتــهــا شـــعـــواء يــــوم تنكست

مهــــم الــــرجــــال وأدبـــــــر املـــغـــوار

وخــلــت مــيــاديــن الــكــفــاح ف ــا هبا

شـــهـــم يـــــــذود وفــــــــارس كــــرار

فنهضت حيث الــوحــش سلط نابه

وصـــدمـــت حــيــث حتــكــم اجلـــــزّار

وفــــضــــائــــ ً
ا عـــلـــويـــة ال تــنــكــر
***

يـــا مــوقــظ اجلـــهـــال مـــن غــفــواهتــم

اخلالدات روائع

لــلــديــن قـــد ذعــــرت هبـــا األرشار

بـــنـــصـــائـــح قـــدســـيـــة وعـــظـــات

نجم هــويــت مــن الــســاء فكيف ال

ِ
الشبهات
جيــلــو الــشــكــوك وظــلــمــة

ذي كــــربــــاء تـــغـــرت قــســاهتــا

ومــع ـ ّطــر األرواح بــاهلــدى الــذي
هــيــهــات أن أنــســى طبائعك التي

جبلت عــى األفــضــال واحلــســنــات

وذكــر يف بعض مراثيه للعلامء أســاء مؤلفاهتم

كجزء من العرفان بجهدهم العلمي والثقايف،
من ذلك قصيدته (يوم الفاجعة) التي ألقاها أمام

جثامن العامل الكبري السيد عبد احلسني رشف الدين
لدى مروره بكربالء يف الروضة العباسية مساء يوم

1958/1/1م ،قال فيها(:)24

الـــدار
ضــجــت ملــرعــك الــرهــيــب
ُ

وتـــرمـــت بــمــصــابــك األحـــــرار

وتــلــبــدت فـــوق الــعــواصــم غيمة

هـــي لــلــفــجــيــعــة واالســــــى انــــذار

وارتــــــج وادي الـــرافـــديـــن كــآبــة

ومتـــاســـكـــت بــفــضــائــه األكــــــدار

واهنـــــد مـــن لــبــنــان رصح شــامــخ

م ــذ غـــاب عــنــه الــكــوكــب ال ــن ـ ّـوار
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تلك (الفصول)

()25

***

يـــربـــد وجـــــه األفــــــق وهـــــو هن ــار

مـــذ لــفــهــا مـــن رزئـــــك االع ــص ــار

وربام حلق هبؤالء العلامء غريهم من الشخصيات
التي أحدث فقدها دوي ًا هائال يف األوساط الكربالئية
الشعبية كالسيد يوسف بن أمحد املحامي الذي رثاه

الشاعر أبــو الطوس يف قصيدة ألقاها يف احلفلة
التأبينية التي اقامتها غرفة زراعة كربالء يف صحن

أيب الفضل العباس عليه السالم بمناسبة أربعينيته
عز فيه
عام 1951م ،ذاكر ًا حماسن أخالقه يف زمن ّ
من جيمع بني املنصب املهيب واخللق الرفيع ،غري
مدخر هذه الفرصة لينقض كعادته عىل الفاسدين

ممن حتكموا بمصائر الناس وفتكوا هبم ألهنم سكتوا
عن احلق .قائال(:)26

أرثيكلوجيديالكالم،ومدامعحرىسجام
أو أن يعيد املاضيات الغر حزن واهتضام
***

ما كنت ذا أنف ومل خيدعك زهو أو مقام
فمع القريب أو البعيد لك انصياع وانسجام

أ .م .د .سها صاحب القريشي

ال كالذين يغرهم طمع وخيدعهم وسام

غادرت دنيا املاكرين بحيث يشحنها احلرام

وما يالحظ يف هذا النوع من الرثاء أنه يكشف عن

نفس تقليدي تبدو فيه البساطة يف اللغة ،واخلطابية
واحلامسة العالية ،التي قد تفرس بام كان يعانيه املجتمع

من أمــراض اجتامعية انعكست عىل رؤى الشاعر

لألشياء.

ومل توصف ّ
كل مراثي الشاعر بالطابع التقليدي

اخلالص ،بل ثمة ما يدلل عىل مالمح التجديد فيها،
وهو اخلوض يف مشكالت املجتمع وإظهاره ملعاناة

الشعب الرازح حتت نري حكام خاضعني لالستعامر.

كام يف قوله من القصيدة نفسها:

منهم ،مستذكر ًا ما عرفوا به من إجادة يف الشعر،
ومستنكر ًا يف الوقت نفسه أن ال تُـذكر خدماهتم

اجلليلة اال بعد أن يفارقوا احلياة ،فيحرموا من التكريم
يف حياهتم ،مرتبص ًا ومستغ ً
ال فرصة مناسبة مرور

أربعني يوم ًا عىل وفاة الشيخ عبد احلسني احلويزي
ليلقي قصيدة يف رثائه والتعبري عن معاناة أصحاب

جهال ال يقدرون قيمة املواهب ،وذلك
الفكر بإزاء ّ
يف احلفلة التأبينية التي أقامها أدباء كربالء يف الروضة
احلسينية املقدسة يف 1957/9/5م ،قال فيها :
()27

أبــكــيــك قــلــبــ ًا بــالــكــآبــة زاخـــــر ًا

ومــواهــبــ ًا كــســت احلــيــاة مــفــاخــر ًا

***

إنأنتأرداكاحلامم،فالشعبأخرسهاللجام

ال تــأســفــن عــى احلــيــاة فــأنــت من

وكام يضايقك احلفري غدت تضايقنا الطغام

ان احلـــيـــاة كـــا عـــهـــدت مــهــازل

وكــا دجــا ليل عليك فويقنا داج ظالم
***

قــــر اىل قــــر غــــــدوت م ــس ــاف ــر ًا
ممــقــوتــة تــشــجــي األديــــب الــفــاكــرا

هذي السجون مقابر يسعى هبا املوت الزؤام

عـــــاش اجلــــهــــول بــظــلــهــا مــتــنــعــا

السوط يفتك باألباة ،وما من اجلاين انتقام

نـــم يف حـــفـــرك مــطــمــئــن ـ ًا هــادئــا

يستامها احلزن املرير ويرتقي فيها السقام

والشعب مكبول ،وليس عىل مكبله احتكام

اىل آخر القصيدة التي جتهر بعداء املستعمرين

وعمالئهم ،بحيث كان الوطن ومعاناة شعبه هاجس ًا
يضمن ُه قصائده الرثائية.
أبى الشاعر إال أن ّ

ثالثاً :رثاء ال�شعراء
مل يقرص أبو الطوس رثاءه عىل العلامء والوجهاء

ممن كان هلم دور بارز يف املجتمع الكربالئي آنذاك،
وانام رثى الشعراء بأبيات تضج حزن ًا عىل من مات

وأخـــو املــواهــب مستضاما حــائــرا
مل تــلــف جـــــور ًا أو عـــــدو ًا غــــادر ًا

***

ذكـــــروك لــكــن بــعــد مـــا فــارقــتــهــم

وخــدمــتــهــم بــالــشــعــر جــيــ ً
ا غــابــرا

***

عــبــد احلــســن وحـــق لـــو أعلنتها

ش ــع ــواء تـــرك ك ــل وغـــد صــاغــرا

قــد عــشــت يف دنــيــاك عــيــش بـــراءة

مل تــرتــكــب إثـــــ ًا وجتـــــرح خــاطــرا
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اىل آخــر القصيدة ،وكذلك رأى أبــو الطوس

نفسه يف أيب القاسم الشايب ،وهو يرثيه يف قصيدته

(شهيد الفكر) التي قدم هلا كعادته عرب آلية الرشح
او االستهالل

()28

املعروفة ،بقوله( :يعيش الشاعر

مهم ً
ال كامليت وحينام يموت يقدس يف احلياة!! اىل
روح ذلك اهلــزار الــذي تغنى بني أحــراش تونس

اجلميلة حتى تناثر قلبه كالشظايا وهو ما زال يف

ريعان الشباب ،اىل روح الشاعر العريب اخلالد أيب

القاسم الشايب)(.)29

بــجــنــح الــلــيــل تـــرجتـــل الــبــكــاءا
***

بـــــادك مل تــــزل مـــعـــروف تبكي

وشــعــبــك مل يـــزل يــشــكــو ال ــع ــراءا

يــــد األرشار ت ــق ــذف ــه ــا دمـــــارا

ورب الــفــكــر يــوســعــهــا ثــــراءا

ومل تــــــزل الــــقــــيــــود لـــكـــل حــر

تـــصـــاغ ل ــك ــي تــــوســــده ال ــف ــن ــاءا

غنيت للوطن العظيم وأنت حتمل ألف داء

وجــــاحمــــة اخلـــصـــومـــة يف اتـــقـــاد

حتى تبخر عمرك الزاهي بأعامق الفضاء

ومل تـــزل الــقــلــوب عـــى اخــتــاف

وهتفتبالنغمالطروبوأنتترزحبالشقاء

مـــؤجـــجـــة وتــــأبــــى االنـــطـــفـــاءا

وتبعثرت أحالمك العذراء يف دنيا الفناء

ومل جيـــد الــــــراع هلـــا اصــطــفــاءا

قدخضتمعركةاألسىوذرعتصحراءالوجود

يـــــرن ف ــي ــم ــا الـــــــــوادي عـــــداءا

عرب الضفاف وبني اظــال الصنوبر والــورود

وذا يــــرتــــد عــــن عـــمـــد وراءا

***

أبــــد ًا تغني للحياة كــآبــة الــقــلــب الوحيد

حتى هويت مرضج ًا بدماء قلبك يا شهيد

ويف الذكرى السادسة لوفاة الشاعر معروف

الرصايف نرش أبو الطوس قصيدة يف رثائه يف العدد

اخلاص من جريدة (الوعي السيايس) سنة 1952م
أودع فيها ما حرص دوم ًا عىل التعبري عنه وهو معاناة
شعبه ،وكل شعوب األمة من األدواء االجتامعية
الناجتة عنها ووصف ما يشرتك به مع الشاعر من

شعور نبيل جتاه املجتمع بقوله(:)30
حتــن عــى الــــورى حــبــ ًا  -وحــنــقـ ًا

إذا شـــاركـــت امـــتـــك الــشــقــاءا

فــتــمــســح مـــن يــتــيــم الــعــيــد دمــع ـ ًا

يــــكــــاد ي ــس ــي ــل مــــن أمل دمــــــاءا
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وحتـــــزن لــــأرامــــل حــيــث بــاتــت

وجـــــرس الــعــنــريــة مـــن قــريــب
فــــــذاك ي ــس ــر عــــن ج ــه ــل أم ــام ــا

وهكذا فقد كانت رثائيات (أبو الطوس) عالوة

عىل كوهنا يف حقيقتها مــدح لتلك الشخصيات
املرثية وما قدمته من خالل ابداعها الشعري ،كانت

منغمسة يف قلب األحداث نتيجة الوعي املتنامي يف
تلك املرحلة من تاريخ العراق احلديث.

 -2ال�صداقة
سبقت اإلشارة اىل ان من االخوانيات هو الشعر

الذي يدل عىل وفاء االصحاب واالشتياق واحلنني

إليهم وهو من أوجه أدب العالقات االجتامعية ملا
فيها من مشاعر و ّدية هتاداها األدباء فيام بينهم من

أ .م .د .سها صاحب القريشي

جهة ،وبني غريهم من أبناء املجتمع من األصدقاء

كام يف املقطوعة الشعرية (من األعامق) التي أهداها
الشاعر اىل السيد سلامن آل طعمة جواب ًا عىل قصيدة

كان قد أهداها إليه ،وقد نرشت يف جريدة (السياسة)
البغدادية سنة 1954م ،قال فيها(:)31
ســلــان شــعــرك ق ــد أثــــار شــجــوين

وأهـــــاج لــلــايض الــبــعــيــد حنيني

فــصــبــوت انـــشـــدك الـــقـــوايف حــرة

غــذيــتــهــا شــــوقــــ ًا بـــدمـــع عــيــوين
***

وألنــــت خـــر مــســامــر يف وحـــديت

وأخ يـــزيـــح ت ــوج ــع ــي وظ ــن ــوين
***

وأنــــا الــــذي قــطــع الــلــيــايل ســاكــبـ ًا

أخت ًا له حقيقة ،كام يف أبيات أرسلها ألخته وهو يف

السجن(:)33

كــفــكــفــي الــــدمــــع فــــا يــنــقــذين

دمــعــك الــســاخــن مــن هــذا الــعــذاب

أنـــــا يــــا ُاخـــــتـــــاه شــيــعــت املــنــى

وال ــص ــب ــاب ــات وأحـــــام الــشــبــاب

فــدعــيــنــي رهــــن قـــيـــدي واجــهــي

مـــا االقـــيـــه بــســجــن مـــن صــعــاب

وال تقترص مثل تلك القصائد عىل مشاعر أخوية

صادقة ،انام هي وثائق تصلح أن يعتمدها الدراسون
يف التعرف عىل الظواهر االجتامعية للمجتمع وقتذاك
وما كان يعانيه من مهوم غمرت أبناءه .كقوله يف

جانب من قصيدة (حنني)(:)34

يا أخي حتام نبقى والضنى ينخر فينا

نـــجـــواه يف دن ــي ــا اهلـــــوى املــفــتــون

وبـــاد غــمــرهتــا آف ــة األرشار هونا

ل ــت ــك ــون رمـــــز وفــــائــــي املــكــنــون

يــا اخــي هــذا وبــال ومــصــاب وبــاء

واســـيـــتـــنـــي أملــــــي فــــهــــاك حتــيــة

***

ويف اجلريدة نفسها ،والنسخة نفسها أيض ًا أهدى

ليس إال غصب حق فيه كذب وافرتاء

آل طعمة ختليد َا لعرى الصداقة بينهام ونرشت كذلك

أفــرىض ينهب الــزرع ُانــاس دخالء

أبو الطوس قصيدة بعنوان (حنني) اىل السيد سلامن
يف جريدة (أوقات الساعة) قال فيها(:)32

يا اخي يف الروح ،أهديك حتيات املحب

إنــنــا نـــزرع واآلخــــر جيــنــي مــا يشاء

وهو ما يؤرش عىل ّ
أن القصائد االخوانية مل تكن

بمعزل عن مناقشة موضوعات مهمة مثل اآلفات

و ُانــاجــيــك ويف نفيس حنني وتص ّبي

االجتامعية التي مل يسلم مــن تأثرياهتا املجتمع

أبد ًا شخصك يزهو بني طيات خيايل

واألمراض ،فقد تفاعل الشعر العراقي مع املتغريات

***

أب ــد ًا ذكــرك ينساب عــبــر ًا يف مقايل

وغالب ًا ما تشتمل مثل تلك القصائد عىل لفظة

(أخي) أو ما يشاهبها متام ًا كام لو كان يراسل أخ ًا او

كالفقر وآثاره السلبية كارتفاع نسبة اجلهل واالمية
يف احــدى اكثر احلقب الزمنية احلافلة باحلوادث
واالنتفاضات واحلــراك السيايس واالجتامعي يف

العراق (فابتعد عن خدمة السلطان والوايل واحلكومة
209

االتجاه االجتماعي في شعر عباس أبو الطوس ()1958-1930

واجته للشعب ،وخدمته وأصبحت للشعب منزلة

ويبقى (للصداقة طعم عجيب ال يعرفه إال ذلك

مشكالته االجتامعية والسياسية لرفع شأنه وخلق

ومحل الشوك والــورد يف يد واحــدة ...اىل صديقي

حمرتمة ،وبــدأ الشعراء ،وقــادة الــرأي يف معاجلة

شعب قوي ،صحيح ،غني ،ومثقف)( ،)35باإلضافة
اىل القضية الرئيسة التي أرقت الشاعر وأنسته طعم

اهلناء وهي النضال وكفاح املستعمر وما أفضت

إليه من سجون ضمت آالف الشباب بني جدراهنا
املظلمة والتي أصبحت سمة واضحة يف شعره خللق

حالة من الوعي يف نفوس الناس تستمد قوهتا من

صالبة هؤالء الشباب ،قال يف ر ٍّد عىل هتنئة بالعيد من
أحد أصدقائه(:)36

حتـــيـــتـــك اجلـــمـــيـــلـــة قـــــد أتــتــنــي

مـــعـــطـــرة كــــــأشــــــذاء الــــــــورود

هـــوى لــنــا وتــفــيــض شــوقـ ًا
تفيض
ً

وحـــــبـــــ ًا ال يــــعــــر بــالــقــصــيــد

وهــــــا أين ابــــــادلــــــك الـــتـــهـــاين

وهـــــذا احلــــب بــالــعــيــد الــســعــيــد

واين ال أرى األعـــــيـــــاد حتــلــو

وهـــــذا الــشــعــب يـــــرزح بــالــقــيــود

وقال أيضا يف املوضوع نفسه(:)37
هتـــــاين الـــعـــيـــد وافـــتـــنـــي وفــيــهــا

وأخي األستاذ املحامي مهدي الشيخ عباس ،أرفع

هذه الكلامت املنبعثة املتفجرة من العروق يف حلظات
هائلة) تلك هي مقدمة لقصيدة (من دنيا اإلخاء) قال

فيها(:)38

عيل حني سمعتني أشكو اهلموم
يا من
َ
حنوت َّ
ورأيتني بمجاهل األيــام مغرتب ًا هظيم
***

يديللجاينالكذوب
فنصحتنيأنالأمدّ َّ

وبأن أنام ولو عىل األشواك واألمل الرهيب

وكان أبو الطوس قد بعث بقصيدة أسامها (رسالة

شوق اىل صديق) وهو قدري أمني الكربالئي الذي
كان يكمل دراسته يف اخلــارج منذ سنة 1957م،
وهي قصيدة مليئة باحلنني والشوق لأليام املاضية
والــذكــريــات واألمــاكــن اجلميلة التي مجعتهم يف

كربالء ،كقوله فيها(:)39

إلـــــيـــــك رســــالــــتــــي الــــوافــــيــــة

حــــــر أشـــواقـــيـــه
ت ــن ــب ــي ــك عـــــن
ّ

وتــــزخــــر بـــاالمـــنـــيـــات الـــعـــذاب

حتـــــى لــــلــــوفــــا خـــــر الــــدالئــــل

وذكـــــــرى س ــوي ــع ــات ــن ــا املــاضــيــه

أحـــبـــتـــه وال قـــطـــع الـــرســـائـــل

متـــــــر فــــتــــلــــهــــب أحـــــزانـــــيـــــه

فــيــا لـــك مـــن ص ــدي ــق مـــا تــنــاســى
أخـــــــي اين كـــــا تــــــــدري حمــب

ألوطـــــــاين ولــلــشــعــب املــنــاضــل

ف ــك ــي ــف اعـــــر لـــأعـــيـــاد شــأنــا

وألــــف مــنــاضــل رهـــن الــســاســل
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االنسان الذي ذاق املرارة واحلالوة يف وقت واحد

وبــــالــــذكــــريــــات الــــتــــي مل تـــزل
***

خــيــالــك (قــــدري) حليف العيون

وذكـــــــــــراك مل تـــبـــتـــعـــد ث ــان ــي ــه
***

أ .م .د .سها صاحب القريشي

إن نـــيـــل الــعــى
ثـــبـــاتـــ ًا أخـــــي ّ

رهــــــن بـــأتـــعـــابـــك الـــســـامـــيـــه
***

ت ــذك ــرت مــقــهــى (جمــيــد الــبــصــر)

وجم ــل ــس ــن ــا احلـــلـــو يف الــــزاويــــه

ومــن حولنا (النهر) هيــدي النسيم

رخـــــيـــــ ًا بـــــأذيـــــالـــــه الــــنــــاديــــه

وهــي قصيدة  /رســالــة طويلة تضج بأسامء

األصــدقــاء الذين يــودون محل حتياهتم لصديقهم

الغائب ،وتفاصيل عن أحواهلم وأحوال ُا ّمه املح ّبة

مع جاراهتا وهي حتدثهن عنه بفخر ،ليختمها بقوله:
فـــهـــاك الــقــصــيــدة رمــــز االخــــاء

ويف ذيـــلـــهـــا عـــفـــت امــضــائــيــه

وتبدو الطبيعة النثرية الرسدية واضحة عىل شعر

(أبو الطوس) التي ربام جتعله أقرب اىل (الن ّظام)
منه اىل الشاعر ،إال ان ابتعاده عن البهرجة والتأنق
البالغي وجنوحه اىل لغة احلياة البسيطة والواقعية ال
يقلل بأي حال من قيمته الشعرية.

وكام شاطر الشاعر أبو الطوس أفراح املجتمع يف

خمتلف مناسباهتم ناسج ًا من موهبته األدبية قصائد
مجيلة يف احلــزن تــارة ويف الشوق واحلنني وصدق

املشاعر تارة أخرى ،كذلك وقف مدافع ًا ومستنكر ًا
بعض االحـــداث التي تعرض هلــا اصــدقــاؤه من
الشعراء كقصيدته (اىل اجلواهري) التي أهداها له

سنة 1952م ،عند ما هامجته بعض الصحف املحلية
للنيل من كرامته يف مقاالهتا املغرضة ،وقد أودعها ما

ينم عن شجاعة وعنفوان من يأبى الضيم ويرفض

الذلة ،يقول يف جزء منها(:)40

مــهــا لــقــيــت ومــهــا لــفــك الــكــدر

فــأنــت نـــار عـــى الــبــاغــن تستعر

وانـــــت قــيــثــارة لــلــمــجــد صــادقــة

باسم الشعوب التي ينتاهبا اخلطر

باسم اجلــيــاع وبــاســم النائمني عىل

جــنــب الــطــريــق فــا مـــال وال رسر

***

وان ــت نابغة اجلــيــل ال ــذي سحرت

بــه الــعــقــول وحــــارت دونـــه الفكر

بلغت بــالــشــعــر حـــد ًا لــيــس يبلغه

بــعــامل الــشــعــر مـــوهـــوب ومــقــتــدر

وواضح أن هجاء (أبو الطوس) ،أو دفاعه عن

اجلواهري واستنكاره للهجمة التي شنها مناوؤه

ضده اختذت طابع ًا ثقافي ًا ،إذ مثل اجلواهري الفكر

الواعي ،ومثل مناوؤه اجلانب املظلم .ومن ثم فإن
اهتامم (أبو الطوس) باجلواهري عرب هذه القصيدة
الطويلة احلافلة بأشكال املدح وإبراز الفضائل ناتج

عن تصدره الساحة الشعرية يف العراق والوطن
العريب آنذاك .ولدوره الريادي يف جماالت السياسة
والتنوير والنضال من أجل احلرية الذي يتالءم مع

توجهاته هو.

وتبدو طبيعة (أبو الطوس) االجتامعية وتواصله

الظريف مع غريه من االدباء التي غالب ًا ما جتمعهم

مرحب ًا
املجالس يف كربالء كام يف قــول اليعقويب
ّ
بمقدمه اىل أحد جمالسهم ،الذي تغلب عليه بساطة
التعبري واالرجتال :
()41

أهــــــا لـــقـــد رشفـــتـــنـــا بــــا لــلــقــا

ومــــرحــــبــــ ًا فـــيـــك أبـــــا الـــطـــوس
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وفــــــقــــــك اهلل بــــأحــــكــــامــــه

زيــــــــــارة املــــــدفــــــون يف طــــوس

المبحث الثاني:

المالمح االجتماعية في �شعر (�أبو الطو�س)
 -1ن�شر الوعي ومحاربة الجهل:
بالرغم من أن كثري ًا من أبناء املجتمع العراقي كانوا

يعيشون يف فرتة االربعينيات واخلمسينيات ظروف ًا

اقتصادية قاسية جد ًا ،وبالرغم من كثرة العواصف

السياسية التي مرت عليهم ،إال إهنا تعد فرتة ذهبية
ومــن أخصب العقود يف تاريخ الــعــراق احلديث

وأغناها من ناحية التقدم الفكري واالجتامعي(،)42
حيث أخذت الطبقة الوسطى بالنمو وسط كل تلك
املصاعب والتحديات التي مثلت الثوابت العامة

جـــزعـــ ًا ولــيــس يـــؤودهـــا االيــــذاء

والــفــكــر يــقــتــحــم احلـــيـــاة فــرمتــي

مــنــه الـــــروح وتــنــجــي الــظــلــاء
***

يــا شــعــب ن ــور الــوعــي رف مــنــور ًا

وجـــــه احلــــيــــاة كــــا يـــــرف ضــيــاء

ويف معرض دفاعه عن اجلواهري نعى أفول نجم

احلضارة والعلم واملثل والوعي التي ما فارقت االمة

ّ
مشخص ًا ما تعانيه الطبقة املثقفة من
يف ماضيها،
حماربة وهتميش(.)44

يــا ج ــذوة الفكر مــا قــدر احلــيــاة إذا

ضــاع الــنــبــوغ هبــا والــتــاعــت الفكر

وضــيــمــت امل ــث ــل الــعــلــيــا فـــا نبأ

عــنــهــا يــبــن وال عـــن أهــــا خرب

وخــيــمــت يف ســـاء الــعــلــم غائمة

مـــن اجلــهــالــة ال تــلــوى وتــنــحــر

للشخصية العراقية ،ومحلت عىل عاتقها مهمة حتديث

وراح يــعــبــث بـــــــاآلداب حمتقر

ذلك هو رغبة الفرد بالدخول يف عالقات اجتامعية

وانحط قدر األديب الفذ واجتمعت

كاإليامن بالعلم والتقدم والوعي.

وهــو الشعاع الــذي هتفو احلــيــاة له

املجتمع وتقدمه وازدهاره ،ومن أبرز املؤرشات عىل

كـــا ي ــش ــاء وهيـــــوى رأيـــــه الــقــذر

جديدة ،وتعلم طرق مستحدثة حلل املشاكل اليومية

عـــى مـــواهـــبـــه األرجـــــــاس تــأمتــر

وقد جمّد عباس أبو الطوس تلك الدعوة كثري ًا

وتــســتــنــر بــــه الـــدنـــيـــا وتـــزدهـــر

يف شعره ،كام يف قصيدة (يا شعب) التي ألقاها يف
احلفلة االنتخابية التي أقيمت يف كربالء بمناسبة

ترشيح الشيخ سعد عمر للنيابة سنة 1954م وهو
أحد الشخصيات الكربالئية املعروفة ،وكان قد عني
وزير ًا للمعارف يف العهد املكي .قال فيها(:)43
وطـــائـــع الـــوعـــي الــتــي ال تنثني
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فقد كان مؤمن ًا بأن طبقة املثقفني والواعني ينبغي ان

تضطلع برسم مالمح جمتمع يتطور ولو ببطء ،ويسري

نحو النمو ،فبالوعي ونبذ اجلهل تتحرر األوطان،

وتتعرف الشعوب عىل حقوقها املسلوبة(:)45
أرأيـــــــــت الـــــوعـــــي يف غــضــبــتــه

كــيــف يـــذكـــو ويـــثـــر الــبــســطــاءا

أ .م .د .سها صاحب القريشي
كـــيـــف يــــرمــــي ظــــاملــــيــــه ..محــا

وللتعبري عن احتفائه بالعلم واملعرفة ،حياول

ودعــــاة الــكــذب قــد نــالــوا جـــزاءا

التوعية بأن التسلح هبام أفضل من نشدان املال ،فاملرء

أقسمت أن تصبغ األرض دمــاءا

هذا بأسلوب خمتلف ،كقوله مث ً
ال(:)47

كـــيـــف يـــســـتـــاق صـــفـــوفـــا كــلــهــا
أرأيـــــــــت الـــــوعـــــي يف شــعــلــتــه

كــيــف يــقــتــاد وهيـــــدي الــبــســطــاءا

تلك األبيات قيلت عىل اثر انتفاضة الشعب

العراقي عام 1952م ،ومل تكن الدعوة اىل التسلح

بالعلم واملعرفة مقترصة عىل أبناء العراق بل كانت
دعــوة عامة لكل الــعــرب ،يقول يف قصيدة (اىل

العرب)(:)46

يــا ق ــوم ط ــال رقــادكــم فاستيقظوا

وت ــق ــدم ــوا لــطــابــكــم وتــشــجــعــوا

ســــروا ع ــى نـــور احلـــضـــارة دون ــا

جـــزع وبــالــوعــي احلــكــيــم تــدرعــوا
***

ثــوروا عىل اجلهل املقيت وحطموا

أغـــــالـــــه بــــعــــزائــــم ال جتــــزع
***

بـــغـــداد ك ــان ــت لــلــثــقــافــة مــعــهــد ًا

وحلــجــهــا تــــرى الـــوفـــود وتـــرع

بــزغــت هبــا شــتــى الــعــلــوم فــلــم يعد

لــلــجــهــل فــيــهــا بــعــد ذلـــك مــوضــع

يف كــــل نـــاحـــيـــة أديـــــــب بــــارع

وبــــكــــل ربــــــع عـــبـــقـــري أروع

فــــإذا بــنــا واجلـــهـــل يــغــمــر أرضــنــا

والــظــلــم يسقينا اهلـــــوان فنجرع

بدون معرفة يصبح كمن ال شعور له ،يعرب عن اجتاهه
قـــالـــوا أمل متــتــلــك مـــــاالً تــازمــه

وتــســتــلــذ بـــه يف الــلــهــو والــســمــر

هــــذا نــبــوغــك مل يــمــنــحــك بــارقــة

مــن اهلــنــاء ومل يشبعك يف العمر

فــقــلــت ان عـــلـــوم املـــــرء مــوهــبــة

أســمــى حــيــاة بــرغــم الفقر والــكــدر

مــن مل يــكــن ذا ك ــف ــاءات ومــعــرفــة

ٍ
شــعــور عيشة احلجر
لــعــاش دون

وبالرغم من ايامن (أبو الطوس) بأنه يتمتع بموهبة

أدبية وشعور مرهف يرفعانه اىل ما يعجز األغنياء عن

بلوغه ،إال انه ظل يتحمل من الفقر والبؤس ما ال
يطاق(:)48

ـت الــعــلــوم لنيلهن وعندما
خــضـ ُ

ـت شــاعــر بــلــديت املــصــداقــا
أصــبــحـ ُ

الــبــؤس والــفــقــر املــــروع واألســـى

ايل رف ــاق ــا
والـــنـــائـــبـــات غـــــدت َّ

ولكن وعىل الرغم من فقره وفاقته مل يعرض

شعره للبيع ،ومل يرتض بغري حب الوطن والشعب
بدي ً
ال(:)49

نــظــمــت الــشــعــر ال كــســبــ ًا ملــال

وال طـــلـــبـــ ًا جلــــــاه يف األمــــــور

***

ـت الــشــعــر لــلــوطــن املــفــدى
نــظــمـ ُ

ول ــل ــش ــع ــب املــــقــــي ِ
ــــد كـــاألســـر
ّ
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وروى أحد معارصيه وهو األديب سعيد هباء مهدي

من نفوذ عند الرأي العام ال سيام بني أوساط الشباب

دينار ،لقاء قصيدة ترحيبية يلقيها يف حتية وفد حكومي

والفالحني ،ولعل قصيدة (انــشــودة العيد) أليب

أن اقطاعي ًا عرض عليه (مبلغ ًا من املال قدره مائة
زار كربالء) ،وكان املبلغ آنذاك ضخ ًام بالنسبة حلالته
االقتصادية ،إال ان إباءه واخالصه لوطنه كان كفي ً
ال
برفضه هلذا املبلغ رفض ًا قاطع ًا منشد ًا(:)50
ٍ
شــاعــر
ال خـــر يف ش ــع ـ ٍـر وال يف

يــنــســى ال ــب ــاد ولــلــمــطــامــع ينظم

ومــا رفضه للامل مفض ً
ال اجلــوع والفقر عىل

التزلف الكاذب وخيانة املبادئ اال دليل عىل قوة
وعيه وصالبة اعتقاده بالقيم واملبادئ التي يؤمن هبا
وحيارب من أجلها.

 -2المطالبة بحقوق الفقراء:
أفــرز نظام االقطاع الــذي كــان سائد ًا يف تلك

احلقبة الصعبة من تاريخ العراق طبقتني ،األوىل

هي طبقة األثرياء ،والثانية طبقة املعدمني والفقراء،
وهذا التفاوت الطبقي أدخل املجتمع يف مرحلة من
االضطراب وعدم الــتــوازن( ،)51إذ ظهرت مالمح

الــراع الطبقي يف املشهد العرقي يف ثالثينيات
الــقــرن العرشين كنتيجة لنشوء الطبقة العاملة
والطبقة الربجوازية الرجعية من االقطاع وأقسام

من الربجوازية الصغرية ،فقد حتالفت الربجوازية
الرجعية مع سلطة االستعامر الربيطاين الذي حكم
العراق آنذاك بينام اختارت الطبقة العاملة وحلفاؤها

مــعــاداة االســتــعــار والــنــضــال مــن أجــل التحرر
واالستقالل الوطني( .)52وانربى الشعراء باعتبارهم

يمثلون ذروة الثقافة يف املجتمع بام يتمتع به شعرهم
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املثقف ،يدافعون عن حقوق الفقراء من العامل

الطوس جتسد ما كانت تعانيه تلك الطبقة االجتامعية
من سوء حال واستغالل ،يقول فيها(:)53

رمحة يا عيدُ بالبائس يف هذي احلياة
بــاألُىل ناموا عــراة يف زوايــا الطرقات
***

جئت يا عيد وهذا الشعب مطعون الفؤاد
َ
رازح باجلهل ،والفقر وآالم شداد
يشتكيالظلمفاليسكبغرياالضطهاد

نحن ال نعرف يا عيد سوى طعم الشقاء

ويــرى بعضهم ان مشكلة الفالحني والعامل

مشكلة ليست بجديدة أو طارئة عىل املجتمع ،اال

ان الشعراء اخذوا يلتفتون إليها وكأهنم يكتشفون
طبقة اجتامعية مل تكن موجودة ،ويتحدثون عن

الفقري ومعاناته ،عازي ًا ذلك اىل التأثر باحلياة املادية
االوربية ،والفلسفة ،حتى ظهرت آثار تلك النظرات

يف شعرهم  ،وذلك عرب ما بذلته بعض األحزاب
()54

السياسية مــن جمــهــودات الستقطاب الكتّاب
واملثقفني ،ومنهم الشعراء ،وتقدير النفوذ احلقيقي
الذي يتمتعون به حق قدره( .)55كإمكانية ما يظهرونه

من مالمح انسان مكدود الفكر عميق التأمل ،شديد

الفقر ويمثل مقدمة الركب يف كل جيل ،قال يف

قصيدة (يف املؤمتر الوطني)(:)56

أهيـــــا الـــبـــاغـــون هــــل مــــن نــظــرة

بـــجـــيـــاع تــتــشــكــى االلــــتــــذاعــــا

أ .م .د .سها صاحب القريشي
ارشبـــــــوا الــــكــــأس هــنــيــئــ ًا لــكــم

مــن دمـــوع صبها الــشــعــب اهنــاعــا

***

واحـــصـــدوا املــــال وال تــصــغــوا اىل

فـــئـــة م ــس ــل ــوب ــة ل ــي ــس ــت تـــراعـــا

تــشــتــكــي الــــبــــؤس ويف قــوهتــا

شــيــد الـــقـــر ونـــــال االرت ــف ــاع ــا

وعىل لسان الفالح يشكو ويقول(:)57

يــا أخــي هــذا وبــال ومــصــاب وبــاء
إنــنــا نـــزرع واآلخــــر جيــنــي مــا يشاء
افــرىض ينهب الــزرع ُانــاس دخالء

إال إنه ال يكتفي بالشكوى ،بل كان حيرض عىل

الثورة عىل سارقي خريات البالد ،ويعبئ من خالل
قصائده احلامسية الشعب للنضال ضد الطغمة امللكية

عىل أسباب اعتقاله املتكرر نرصة ألبناء شعبه من
الفقراء.

 -3ال�سخرية والهجاء االجتماعي:
هجا ًء ،إال
مل يكن أبو الطوس شاعر ًا ساخر ًا أو ّ

انه بالنهاية انسان حيب ويكره ،ويعرب عن كرهه

واستهجانه لبعض الظواهر هبجائها والسخرية
سيف يشهره االديب بوجه من حيس
منها ،فاألدب
ٌ

منه اإلســاءة ،ومن السلوك الذي ييسء به بعضهم
اىل غريهم ،عــدم الــوفــاء ،والتنكر ملن خيلص هلم

كقوله :
()59

ســحــق ـ ًا ملــن واســيــتــهــم بمشاعري

ومــنــحــتــهــم ودي وصــــدق كالمي

ومضيت احتمل الصعاب ألجلهم

وأجـــــوب وادي احلــــزن واآلالم
***

احلاكمة ومصادرهتا للحريات ،وغمط حقوق العامل

فـــــإذا بــــــأوالء الـــذيـــن مــدحــتــهــم

وكبار املوظفني ،ويبث الوعي الوطني للمطالبة

عــــــي كــــل مــدنــس
وهيــــيــــجــــون
َّ

والفالحني والكسبة واحلرفيني لصالح االقطاعيني

يـــتـــحـــامـــلـــون عـــــي كـــــاألقـــــزام

باالستقالل والديمقراطية ومعاداة الرأساملية املتمثلة

نـــــام
رجـــــــس وكـــــــل مــــــــــرواغ ّ

بالغرب بوصفه املسؤول عام يعانيه الفقراء يف بالده

عن كل ذلك ،يقول(:)58

ثـــر عـــى الـــغـــرب جــحــيــ ًا حمــرقــ ًا

يــغــمــر الــطــاغــن خــوفــ ًا وارتــيــاعــا

هـــــــذه االمـــــــــة لـــــــــــــواله ...ملــا

عظها الــبــؤس وال الــعــامــل جاعا

وأســــــر الــــكــــوخ لـــــــــواله ...ملــا

ع ــاش يف األرض غــريــبــا ومضاعا

وهو بتلك الروح الشجاعة ،والبسالة املعهودة،

واملــواقــف املــشــهــودة بــوجــه العتاة والــطــغــاة من

مستعمرين وحكام خونة سلبوا قوت الشعب ،يدلنا

ويف مثلهم ممــن يــظــهــرون لــه الـــوالء واحلــب

ويضمرون له العداوة والبغضاء يقول(:)60
أخــلــصــت حــبــي لــأحــبــة دونـــا

كــلــف لــــدى األفــــــراح واألرزاء

فـــــإذا هــجــرهتــم هـــجـــرت مــريت

وإذا لــقــيــتــهــم لــقــيــت هــنــائــي

لـــكـــنـــا األيــــــــــام يف دوراهنــــــــا

ايل ح ــق ــائ ــق األشـــيـــاء
كــشــفــت َّ
فــــإذا األحـــبـــة يف الــعــيــان أحــبــتــي
رسهـــــــم أعــــدائــــي
لــكــنــهــم يف ّ
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ويلفت أبو الطوس النظر اىل ظاهرة سلبية أخرى

شـــاعـــر خبل
ـت قـــالـــوا
إذا تــغــنــيـ ُ
ٌ

وآفة اجتامعية منترشة عىل نطاق واسع بني الناس

يــقــي احلــيــاة بـــأوهـــام ووســــواس

والــعــداوة يف املجتمع ،وهو بوصفه أحد املثقفني

قالوا جبان ضعيف العزم والباس

يف تلك احلقبة ولعلها يف كل االزمان وهي النفاق
الذين تقع عليهم مهمة إشاعة الوعي والقيم العليا
وتصويب السلوك واألخالق ،يقول يف ذلك(:)61
ال تــســلــنــا عــــن االخـــــــاء ولــكــن

ـران يا قومي بوصفكم
أصحبت حـ َ

وقوله(:)66

فعالً ،أأنتم صخور دون إحساس؟

عــن رضوب النفاق مــا شئت سلنا

أصــــــــــــــب الـــــــقـــــــوايف
ملـــــــــن
ّ

مل نـــــزل نــحــســب الـــــعـــــداوة فــنــا

ولـــــــــيـــــــــس حــــــــــــــويل ًإل

غــــرنــــا يـــنـــبـــذ الــــــعــــــداء وانـــــا

كـــوحـــوش الـــفـــاة يــرجــم بــعــضـ ًا

بــعــضــنــا يف احلـــيـــاة كـــرهـــ ًا وظــنــا

ال تــعــذلــوا نــرى فــســاد ًا وظــلــ ًا

()62

ان أصــــل الــفــســاد والــظــلــم منا

ومن النامذج االجتامعية التي استحقت ازدراء

الشاعر وامتعاضه ،بعض مظاهر جمتمعه املتخلفة،
فهو يصور حاجته اىل متنفس عام ضاق يف بيئته،
مستشعر ًا قيمة احلرية إزاء هذه القيود التي يراها

تكبله ،كر ٍّد طبيعي عىل التنافر بينه وبني بعض مظاهر
جمتمعه التي يعتقد اهنا حتد من حريته يف بناء ذاته(،)63

لينشأ رصاع بني الواقع واملثال ،إذ ان عالقة (املبدع

بواقعه ال ختلو من التوتر والرصاع فمتطلبات االبداع،
ومتطلبات الشخصية اإلبداعية ختتلف وتتنافر مع

متطلبات الواقع االجتامعي فاملبدع يؤكد استقالله،
وحيتاج لتجاوز وختطي املعايري السائدة( ،)64يقول يف

(رباعيات)(:)65

واحــريت من ظــام العيش واعجبي

ممـــا أكـــابـــد أو ألــقــى مـــن الــنــاس

216

ـت عــن االنــشــاد منعزالً
وإن ســكـ ُّ

حلــــــنــــــ ًا

رواه

الــــشــــعــــور

جــــــــــــنــــــــــــادل وصــــــــخــــــــور

وهــو بذلك يــدرك رشاســة الــراع بني الفرد

واملجتمع معرب ًا عن اشمئزازه من تلك الظاهرة
وتأثريها عىل نتاج املبدع.

 -3و�ضع المر�أة:
بالرغم من وضع املرأة اليسء عىل كل املستويات

يف حقبة االربعينيات واخلمسينيات من القرن

العرشين ،وبالرغم من ان الشاعر من النخبة املثقفة
الواعية يف املجتمع ممن اطلع عىل مكانة املــرأة يف
املجتمعات الغربية ومسامهاهتا االقتصادية والسياسية
واالجتامعية فيها  -واعجاب بعض الشعراء بذلك،

حتى متادى بعضهم اىل املجاهرة بانتقاد ما يف الرشيعة

مما يتعلق باملرأة كالطالق واالرث واحلجاب ،
()67

ور ّد علامء كربالء املقدسة عىل ذلك بحزم  -إال انه مل

يتعرض للمرأة ومل يطالب بحقوقها حتى يف التعليم،
وذلك ما قد ُيعد امر ًا طبيعي ًا يف مدينة ُمافظة كمدينة

كربالء هلا خصوصية دينية ،ولرجال الدين فيها كلمة

أ .م .د .سها صاحب القريشي

مسموعة( ،)68وبأن الدين جعل للمرأة من احلجاب

لقد كان لالنفتاح االجتامعي واالقتصادي يف حياة

اىل الترصيح بذكر مفاتن املرأة والتغزل هبا كقوله يف

الطوس يف حقبة هناية األربعينيات واخلمسينيات

واحلقوق والواجبات ما هو األصلح حلاهلا .وأما ميله
قصيدة طويلة(:)69

س ــم ــراء م ــا أحـــى اجلــــال إذا بــدا

لـــلـــصـــب دون تـــصـــنّـــع خمــتــار
ّ

العاصمة (بغداد) التي تردد عليها الشاعر عباس أبو
للمشاركة يف املظاهرات الصاخبة فيها أن جتلت
آثــار كثرية يف جانب مــن شعره ومنها موضوع
(اخلمريات) الذي بدا بارز ًا فيه ،وهو ما يعد لون ًا

فعائد (للحجاب الذي بالغت نساء كربالء يف

من ألوان تلك احلياة التي شاع فيها الرتف وطلب

املرأة يف الواقع اىل ختيلها عرب الشعر ،أو اختيار بيئة

الليل .فنتيجة نشاط الشاعر احلزيب وما يؤمن به من

االلتزام به)( ،)70مما أجلأه اىل تعويض نقص حضور
أخرى أكثر انفتاح ًا حيث يمكنه رؤية احلسان وهن

يتاميلن أمامه دالالً كبغداد يف قوله(:)71
ســـام عــى بــغــداد حــيــث حتوطها

(عيون املها بني الرصافة واجلرس)

ايديولوجيات حرة ،كان من الشعراء اللذين خضعوا
لتأثري اإلطار االجتامعي الذي تعج به تلك الصور،

ال سيام وهو االنسان الذي طاملا شكا مرارة العيش
()72

ـب حسنُها
وغــيــد مــاح يقتل الــصـ َّ
متــيــل دالالً كــاألمــالــيــد يف الــســر

 -4تناق�ض ال�شخ�صية عند (�أبو الطو�س):
أما ازدواج الشخصية باملعنى االجتامعي فهي

ظاهرة اجتامعية حتدث لدى بعض االفــراد نتيجة
الرصاع الثقايف أو ما يسمى (الثقافية) ،ومعناها عند
ما يتعرض الفرد ملطالب ثقافات اجتامعية متناقضة،
قد ال يتمكن من تكوين شخصية متكاملة لذا يصبح
ذا شخصية مزدوجة يامرسها الشخص عن وعي أو ال

وعي وذلك نتيجة الضغوط اليومية التي يتعرض هلا

الفرد يف حياته اليومية .يقول الدكتور عيل الوردي،
الفرد العراقي ذو شخصيتني فهو يعمل بإحدى
الشخصيتني ،ينسى ما فعل آنف ًا بالشخصية األخرى

وذلك مرده اىل ظهور نفس أخرى فيه ال تدري ماذا
قالت النفس األوىل وماذا فعلت (.)73

اللذات ،وإتاحتها يف أماكن معينة يقصدها طالب

وثقل املرض والعوز ،وحتمل عذابات السجون ،فقد

حتولت اخلمرة من معانيها املرتبطة بالفروسية لدى
شعراء العصور القديمة اىل جمرد متعة ووسيلة يريح

الشاعر هبا نفسه وينسيها متاعب حياته ومهومه(:)74
فـــأنـــا أرى رشب املــــدامــــة حمنة

بـــــل اهنــــــا مـــــن أســــــــوأ اآلثــــــام

ل ــك ــن بـــــأي وس ــي ــل ــة أقـــــي عــى

طــيــش الـــعـــذاب وحـــرقـــة اآلالم

فهي وسيلة تنسيه مهومه وتبعده عن واقعه،

بغياب عقله(:)75

يـــا أهيــــا الــســاقــي فــديــتــك هــاهتــا

زهـــــــراء بــــن مخـــائـــل وغـــصـــون

وارشب هــنــيــئـ ًا واســقــنــيــهــا طلقة

فـــالـــراح تــطــفــئ حــرقــة املــحــزون

واتــــرك أفــانــن اخلــطــوب وال تعد

ذكــــــر الــــدفــــن فــــإنــــه ي ــؤذي ــن ــي
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ولكنه يف الوقت نفسه من أكثر الناس انحراف ًا عن

هــات اسقني رصفــ ًا ودعــنــي غائب ًا

عـــن مجـــر آالمـــــي وحــــر شــجــوين

وهــذا ما يــؤرش شـــذوذ ًا أو تناقض ًا يف تكوين

الشخصية وهــو مــا يسمى (انقسام الشخصية،

شخصية الفضيلة وااليـــان واملــيــل اىل التقوى،
والشخصية غري املتزنة تتميز باللهو واللعب)

()76

كام يف التناقض الواضح بني أبياته التي مدح هبا أهل
البيت ومنها قوله(:)77

ومــــا أنــــا غـــر شـــاعـــركـــم أغــنــي

بــكــم ف ــي ــزي ــدين املـــــدح ارتــفــاعــا

ســـأبـــقـــى أمـــــأ الـــدنـــيـــا نــشــيــد ًا

بــمــدحــكــم ابـــتـــكـــار ًا واب ــت ــداع ــا

وقوله أيضا(:)78

ولــقــد حمــضــتــكــم الـــــوالء وحبكم

لـــلـــمـــرء دنــــيــــا فــــرحــــة وأمــــــان

وقــســمــت قلبي يف احلــيــاة فشطره

لـــكـــم ولـــــأوطـــــان شـــطـــر ثـــاين

جيسد الشخصية الثانية(:)79
وبني قوله الذي ّ

لــكــنــنــي رغــــم الــــزمــــان وطــيــشــه

ويبدو أن الشاعر (أبو الطوس) ومع زيادة وطأة

املرض وشدة الفقر واليأس من تغيري الواقع وفقدان
ِ
بحالته مل يستطع التكيف
االهتامم العائيل واملجتمعي

مع ثقافة جمتمعه الكربالئي املحافظة ،أخذ ال يأبه

بقواعده األخالقية وال اىل الكيفية التي يستخدمها يف

سبيل حتقيق أهدافه مما أدى اىل اضطرابه من الناحية
االجتامعية ،وهذا ما قاد النظام االجتامعي اىل ان

يامرس ضغط ًا آخر عىل سلوكه لكي يتامشى مع ما هو

متعارف يف بيئته ،وهو ما يفرسه قوله(:)81
ولــقــد يــقــول ال ــن ــاس عــنــي شــاعــر

أو فـــاجـــر قـــد عــــاش كـــــاألرشار

رشب املــــدامــــة ال يــعــد جــريــمــة

وقوله(:)82

اجلـــــرم يف ســفــك الـــــدم املــعــطــار

مــا يل وللعرف الــذي احتقر النهى

وأبــــــاح رخــــو الــعــيــش لـــأوغـــاد

ما يدل عىل ان املثل والقيم االجتامعية كانت

ســأظــل اقــــرع الـــكـــؤوس وأمجـــع

مقدسة اىل احلد الذي ال ُيسمح بخدشها مهام عال

أم ــس ــت تــضــج يب احلـــيـــاة وجتـــزع

مستعمرين كانوا أم حكام ًا ولعل قصيدة (ثورة

وأظــــل مــعــتــكــف ـ ًا عـــى لــعــبــي ولــو

وتبدو أسباب هذه احلالة عند الشاعر اجتامعية

وسياسية ،ناجتة عن وقوع العراق حتت تأثري نسختني
متناقضتني من القيم االجتامعية تضطر الشخص اىل
االندفاع وراء نسق قيمي تارة ،ووراء نسق قيمي

آخر تارة ثانية ،مصدره الرصاع يف شخصيته ،السيام
(ان الفرد العراقي من أكثر الناس هيام ًا باملثل العليا،
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واقعه االجتامعي)(.)80

شأن هذا اخلادش ومهام كان كفاحه ضد املغتصبني،
الوجدان)( )83حتكي جانب ًا من هذا التقديس.

لقد كان أبو الطوس يدرك ان منهجه الذي ينتهجه

يف قوله مث ً
ال(:)84

انـــشـــد الــلــهــو واملــــجــــون بــشــوق

وانـــاجـــي اهلــــوى وأقــــــداح مخــري

أ .م .د .سها صاحب القريشي

خيتلف ،بل يصطدم مع السائد ومــع ثوابت

العام للبيئة االجتامعية الكربالئية تنفتح عىل أكثر من

باألمراض النفسية ،التي يستشف منها ضالالً من ال

كان أبو الطوس خليع ًا الهي ًا كام صور نفسه ملا استحق

املجتمع ،وكأنه رصاخ من الذات ،من الداخل املوبوء

أدرية إيليا أبو مايض ،فهو يكمل قائالً:
بــــكــــاء حــزيــنــ ًا
غــــر أين أبـــكـــي
ً

رغــم أنــي ورغ ــم رويض وزهــري

ل ــس ــت أدري وطــــاملــــا س ــأل ــوين

مل تــبــكــي ،أجــبــتــهــم لــســت أدري

وال يراد هنا استنطاق الشاعر (فقراءة الشعر ال

قراءة وحتليل ،فطاملا قال الشعراء ما ال يفعلونه ،ولو
الثناء واالشادة من الكتّاب ومن كل من عرفه ،وال

رثاء كرثاء الشاعر السيد مرتىض الوهاب له مث ً
ال يف

قصيدته (دمعة عىل أيب الطوس) قال فيها(:)86
الـــطـــف مــنــك نـــجـــ ً
ُّ
ا وفــيــ ًا
فــقــد

وأديــــــبــــــ ًا وشــــــاعــــــر ًا وطــنــيــا

فــاحــتــواك االفـــــول نــجــ ًا مضيئ ًا

وعــــــراك الــــذبــــول غــصــنــ ًا نــديــا

هتدف اىل أن حتدس بام كان يريد أن يقوله الشاعر،

ولكن اىل حتليل ما تقوله القصيدة وهذا اللون من فك

الطالسم يمكن ان يترسب اىل نفوسنا يف الالوعي
أو نصف الوعي أثناء القراءة العفوية األوىل)(.)85
فذلك الرشخ يف جدار األعراف والتقاليد احلديدي

آنــذاك أنتج حالة االزمــة النفسية احلــادة لديه ،كام

شكّل االنفتاح احلضاري عىل قراءة تراجم الكتب

الغربية ،وما كان يدخل العراق من كتب وصحف
عربية ،أزمة خلقت بدورها فوىض شاملة لدى بعض

***

مل تـــزل جتـــرع اخلــطــوب اضــطــهــاد ًا

مـــــــر ًا رديــــا
وتــــقــــايس احلــــرمــــان
ّ

صــابــر ًا مــرغ ـ ًا عــى شظف العيش

غـــــريـــــبـــــ ًا بــــــأرضــــــه مـــنـــســـ ّيـــا

بـــمـــراثـــيـــك لــلــشــهــيــد افــتــخــار

وهبــــــا رصت بــــالــــرثــــاء حـــر ّيـــا

لــــك مــــن ســـ ّيـــد االُبـــــــــاة نــصــر

ي ــا أبـــا ال ــط ــوس يـــوم ُتــبــعــث حيا

الشعراء واملفكرين يف املجتمعات الدينية ،وكان
من أهم آثارها التغيري املفاجئ يف البنية االجتامعية
والثقافية لدهيم ،وما انتجته حماولة جتاوز الفارق
احلضاري من إلغاء للذات احلضارية اإلسالمية،

خاتمة البحث
حفل شعر عباس (أبــو الطوس) بالعديد من

واغفال معرفة الذات معرفة واعية .فلم يكن هو إالّ

النامذج االجتامعية التي كانت نتاج اهتاممه بقضايا

متصارعتني احدامها ،املالئكية املؤنّبة للضمري غري

يف احلياة وليس هتوي ًام وهلو ًا ،وقد تناول البحث يف

ضحية كل هذ التيه واالبتعاد الذي أنشأ منه ذاتني
الراضية عن نفسها ،واألخرى تلك الشيطانية التي

اومهته بأن ال يعبأ بأي يشء.

وتبقى قصائد الشاعر التي تعد انحراف ًا عن اخلط

املجتمع ومهومه ،ال سيام ان الشعر عنده يمثل رسالة

التمهيد حياة الشاعر والرتكيبة االجتامعية للسكان يف

مدينة كربالء من فئات وطبقات اجتامعية ،ومفهوم

الشعر االجتامعي.
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أما بالنسبة ألهم النتائج التي متخضت من خالل

الهوام�ش

املبحثني فهي:

1.1ترسيخ الشاعر للقيم األخالقية كالوفاء واإلخوة
والصداقة الذي عرب عن شعور صادق بوحدة

اهلدف واملصري وصدق املواساة من جهة ،وعن

عالقات اجتامعية ودية من جهة أخرى.

2.2التنفري من بعض اآلفات االجتامعية كالفقر
والغدر والفرقة واجلهل.

3.3ظهر جلي ًا اهتامم الشاعر يف هذه الفرتة بتخليص
وحتذير املجتمع من ظاهرة املفسدين واملنتفعني
واملتسلقني عىل رقاب الفقراء واأليتام كام أشاد

بالطبقات الكادحة من عامل وفالحني وكان
ظاهر ًا حديثه عن التفاوت االقتصادي.

4.4اختفى من قصائده موضوع الدعوة اىل تعليم
املرأة وحضها عىل نيل حقوقها ومساواهتا

بالرجل ،وموضوع احلجاب واالرث الذي شاع
يف تلك احلقبة يف قصائد بعض الشعراء ودعوهتم
اىل ان متارس املرأة دورها االجتامعي والسيايس

يف املجتمع وسطروا إعجاهبم باملناضالت
اللوايت شاركن الرجال يف التصدي للمستعمرين

والعمالء.

5.5كشف البحث عن أن الشاعر ربام كان يعاين من
ازدواج الشخصية من خالل اشعاره التي تؤرش

تناقض ًا واضح ًا يف منظومة املثل والقيم التي آمن
هبا استدعتها أسباب منها خاصة وأخرى عامة.
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255هـ) حتقيق عبد السالم هارون مكتبة اخلانجي،
مرص ،ط1985 ،5م.

6.6البيوتات األدبية يف كربالء ،موسى إبراهيم
الكربايس ،طبعة نقابة املعلمني املركزية1387 ،هـ

((7(7االعامل الشعرية الكاملة.165 :

1968 -م.

((7(7م.ن.177 :

احلسني ،مطبعة العرفان ،لبنان 1948م.

((7(7األعامل الشعرية الكاملة.172 :
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7.7تاريخ العراق السيايس احلديث ،عبد الرزاق

أ .م .د .سها صاحب القريشي
8.8تاريخ كربالء وحائر احلسني ،د .عبد اجلواد

2020الصحاح :املسمى تاج اللغة وصحاح العربية،

9.9التناص يف شعر الرواد ،أمحد ناهم ،بغداد ،ط،1

بعناية مكتبة التحقيق بدار إحياء الرتاث العريب،

1010جواهر الكنز ،البن االثري احللبي ،حتقيق حممد

2121يف الرثاء ،د .شوقي ضيف (ضمن سلسلة فنون

1111احلركة األدبية املعارصة يف كربالء ،السيد صادق

2222يف النقد التحلييل للقصيدة املعارصة ،د .أمحد

الكليدار ،ط ،2النجف1967 ،م.

2004م.

زغلول سالم ،منشأة املعارف اإلسكندرية ،د.ت.

آل طعمة ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،ط،1
1435هـ2014 ،م.

1212دراسات يف املذاهب األدبية واالجتامعية ،عباس
حممود الغقاد ،املكتبة العرصية ،بريوت ،صيدا.

1313ديوان السيد مرتىض الوهاب ،مجع وحتقيق سلامن
هادي آل طعمة ،انتشارات املكتبة احليدرية ،ط،1

1422هـ.

1414ديوان عيل بن اجلهم (ت 249هـ) حتقيق خليل
مردم بك ،طبعة دمشق 1949م.

1515الزهاوي  -الشاعر الفيلسوف والكاتب املفكر –
عبد الرزاق اهلاليل القاهرة1976 ،م.

1616شخصية الفرد العراقي ،د .عيل الوردي ،رشكة
الوراق للنرش املحدودة ،بريوت2007 ،م.

1717الشعر العراقي احلديث مرحلة وتطور ،د .جالل
اخلياط ،دار الرائد العريب ،بريوت ط1987 ،2م.

1818شعراء من كربالء من القرن السابع اهلجري حتى
مطلع القرن الرابع عرش ،سلامن هادي آل طعمة،

1386هـ1966 ،م.

1919صبح االعشى يف صناعة االنشا ،أليب العباس امحد
بن عيل القلقشندي (ت 821هـ) نسخة مصورة عن
الطبعة االمريية ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،

اجلوهري (أبو نرص إسامعيل بن محاد ،ت 398هـ)
بريوت ،ط2005 ،2م.

أدبية) دار املعارف القارة1955 ،م.

درويش ،دار الرشوق ،ط1417 ،1هـ 1996م.

2323كربالء يف الذاكرة ،سلامن هادي آل طعمة ،ط،1
بغداد1988 ،م.

الرسائل اجلامعية:
1.1اجتاهات الشعر العريب يف املرشق (رسالة
ماجستري) ،صالح عبد اللطيف ،جامعة أم

درمان اإلسالمية.

البحوث واملجالت:
1.1جملة (صوت اإلسالم) الكربالئية ،السنة ،3 /
العدد  ،2/الصادر سنة 1974م ،مقال (ذكريات

مع الشاعر الوطني عباس أيب الطوس) بقلم
األديب سعيد هباء مهدي (1991 - 1936م).

املواقع اإللكرتونية:
1.1بغداد يف اخلمسينيات فرتة ذهبية يف تاريخ العراق
احلديث د .إبراهيم احليدري،

www.elaph.com/

Web/ElaphWriter/2008/12/387623.htm

2.2الطبقات والرصاع الطبقي ،د .عودة ناجي
احلمداين www.iraqicp.com

املؤسسة املرصية العامة للطباعة والنرش ،د.ت.

223

الواقع الصحي للواء كربالء في ضوء التقارير البريطانية بين عامي (1932 -1921م)
2222حمبوبة ،جعفر الشيخ باقر ،مايض النجف
وحارضها ،ج ،1ط ،2دار األضواء للطباعة
والنرش والتوزيع( ،د .م.)1986 :
2323مركز إحياء الرتاث ،كربالء يف جملة لغة العرب،
ط ،1دار الكفيل للطباعة( ،كربالء.)2014 :
2424النجار مجيل موسى ،اإلدارة العثامنية يف والية
بغداد ،ط ،2دار الشؤون الثقافية العامة للطباعة
والنرش( ،بغداد.)2001 :
2525النجفي ،حسني عيل ،كربالء  -احللة  -الديوانية
قبل  75عام ًا حياهتم  -تقاليدهم  -قبائلهم -
أشعارهم ،ط ،1الدار العربية للموسوعات،
(بريوت.)2008 :

2626نقاش ،إسحاق ،شيعة العراق ،ط ،1مطبعة أمري،
(قم.)1998 :
2727اهلاشمي ،طه ،جغرافية العراق ،ط ،1مطبعة
دنكور( ،بغداد.)1938 :
2828اهلاليل ،عبد الرزاق ،معجم العراق،ج ،1مطبعة
النجاح( ،بغداد.)1953 :
2929نظرات يف إصالح الريف ،ط ،3دار الكشاف
للنرش والطباعة والتوزيع( ،بغداد.)1954 :

7.7جريدة النجف ،العدد  / 25 ،22أيلول .1925 /

8.8جريدة النجف ،العدد  / 23 ،24ترشين األول /
.1925
9.9جريدة النجف ،العدد  / 11 ،27كانون األول /
.1925

1010جريدة النجف ،العدد  / 19 ،36آذار .1926 /

1111جريدة النجف ،العدد  / 28 ،47حزيران /
.1926

1212جريدة النجف ،العدد  / 10 ،49متوز .1926 /
1313جريدة النجف ،العدد  / 26 ،52متوز .1926 /

1414جريدة النجف ،العدد  / 3 ،64كانون األول/
.1926
1515جريدة النجف ،العدد  / 14 ،69كانون الثاين/
.1927
1616جريدة النجف ،العدد  / 3 ،75آذار .1927 /
1717جريدة النجف ،العدد  / 5 ،76آذار .1927 /

1818جريدة النجف ،العدد  / 15 ،76آذار .1927 /
1919جريدة النجف ،العدد  / 19 ،77آذار .1927 /

2020جريدة النجف ،العدد  /13 ،79حزيران.1927/

خام�س ًا :ال�صحف:

�ساد�س ًا :البحوث االنكليزية:

1.1جريدة الزوراء ،العدد  / 7 ،2124ربيع األول /

1- Hans H. Boesch, (El – Iraq), Economic Geography,

 1325هـ.

2.2جريدة الزوراء ،العدد  /17 ،15ربيع األول /
 1288هـ.
3.3جريدة الزوراء ،العدد  /21 ،2514مجادي اآلخر/
1333هـ.
4.4جريدة النجف ،العدد  / 12 ،9حزيران .1925 /
5.5جريدة النجف ،العدد  / 21 ،18آب .1925 /

6.6جريدة النجف ،العدد  / 4 ،20أيلول .1925 /
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�سابع ًا :البحوث والمقاالت:

1.1الشبيبي ،اسعد( ،يف سرية النضال شذرات
من مذكرات العالمة الفقيد الشيخ حممد رضا

الشبيبي) ،البالغ (جملة) ،السنة اخلامسة ،العدد

.1975 ،7

تحليل جغرافي لدور العوامل الطبيعية في تربية الدواجن
في محافظة كربالء المقد�سة

االستاذ الدكتور

رياض حممد عيل عودة املسعودي
جامعة كربالء  -كلية الرتبية

املدرس املساعد

أسامة أمحد عبد الصاحب املسعودي
جامعة كربالء  -كلية الرتبية
للعلوم االنسانية

للعلوم اإلنسانية

املدرس املساعد

إرساء طالب جاسم الربيعي

جامعة كربالء  -كلية الرتبية للعلوم االنسانية
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الملخ�ص
هيدف البحث اىل تناول واقع مشاريع تربية الدواجن يف حمافظة كربالء املقدسة وتوزيعها اجلغرايف عىل

مستوى الوحدات االدارية.

جاءت الدراسة عىل ثالثة مباحث ،تناول األول مفهوم الدواجن وأمهيتها ومتطلبات تربيتها ،أما املبحث

الثاين فقد جاء لبيان تأثري العوامل اجلغرافية الطبيعية يف حمافظة كربالء املقدسة يف تربية وإنتاج الدواجن فيها،

ثم تاله املبحث الثالث الذي تضمن التوزيع اجلغرايف ملشاريع الدواجن يف املحافظة ،وقد عزز البحث باخلرائط
واجلداول واالشكال البيانية والصور ،واختتم البحث باالستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها الباحثون،

والتي من خالهلا نحقق جماالً للنهوض بواقع تربية الدواجن يف حمافظة كربالء املقدسة.

وتوصل البحث اىل ان هناك ( )175حق ً
ال لرتبية الدواجن يف حمافظة كربالء املقدسة )٪70( ،منها عائديتها

للقطاع اخلاص ،و ( )٪30للقطاع املختلط ،كام ان ( )٪80منها هي حقول إلنتاج اللحوم و ( )٪20منها إلنتاج
البيض.

وتباين التوزيع اجلغرايف هلذه احلقول يف الوحدات االدارية للمحافظة ،اذ جاءت ناحية احلسينية يف مقدمتها،

وبلغت نسبة احلقول فيها ( )٪29.2من جمموع احلقول يف املحافظة ،تالها مركز قضاء كربالء املقدسة بنسبة

( ،)٪26.9ثم ناحية اجلدول الغريب بنسبة ( ،)٪25.1يليها ناحية اخلريات بنسبة ( ،)٪12.5اما مركز قضاء
اهلندية وقضاء عني التمر فبلغت نسبتهم ( )٪1.1( )٪5.2عىل التوايل.
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Abstract
The research aims at addressing the reality of poultry breeding projects in Karbala Governorate
and its geographical distribution and its distribution at the level of administrative units. The
study was based on three axes: The One The concept of poultry and its importance and the
requirements of its breeding. The research is specialized in chicken. The second axis is to show
the effect of natural factors in maintaining poultry production where, then followed by the third
axis, which included the geographical distribution of the projects of poultry in the province
enhanced it with a number of maps, tables, diagrams and images, and concluded research set of
conclusions and recommendations reached by the research and see where Albanese Room for
the advancement of the poultry in the province.
The research found that there are (175) fields in the province (70%), of which its ownership
of the private sector and (30%) mixed sector, as that (80%) of which are the fields for the
production of meat and meat (20%) of them to produce eggs. And the geographical distribution
of these fields in the administrative units of the province, where came to the Hussainiya in
the forefront and the percentage of fields in which (29.1%) of the total fields in the province
followed by the district of the percentage by (26.8%) and then the Western table by (25.1%),
12.5%) the Indian Center spend and spend the appointed date, reaching their proportion (5.1%)
(1.1%) respectively.
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اجياد قدر من التوازن بني الطلب واالنتاج .ويشكل

المقدمة

سد هذه الفجوة بزيادة االسترياد عبئ ًا ثقي ً
ال عىل
العراق ،عل ًام أن اسعار (اللحم ،البيض) اصبحت

للثروة احليوانية بام فيها تربية وإنتاج الدواجن(*)،

ترتفع ارتفاع ًا يثري القلق وسيطرة الدول املتقدمة يف

املحيل ،كام اهنا متثل مصدر الغذاء الرئيس يف توفري

هذا النشاط وحتقيق االكتفاء منه يف هذه املرحلة

أمهية كبرية ملا تسهم به يف دعم اإلنتاج الزراعي
الربوتينات التي تزداد احتياجات سكان العامل منها

يوم ًا بعد يوم وذلك لتزايد اعــداد السكان السيام

الــدول النامية املقرتن بتحسن مستويات شعوب

هذه الدول وادراكهم ووعيهم للقيمة الغذائية هلذه
املنتجات وخاصة يف السنوات االخــرة ،ونتيجة

لذلك فقد اجتهت معظم الدول يف العامل اىل زيادة
وتطوير تربية إنتاج الدواجن بصنفيه اللحم والبيض
مصدر ًا جيد ًا من مصادر الربوتني احلــيــواين ،كام

تشكل منتجات الدواجن مصدر ًا مه ًام يف توفري
اخلامات للعديد من الصناعات ،ومنها الصناعات

الغذائية وهي ايض ًا احد االنشطة االقتصادية املهمة
ملا هلا من اثــر يف توفري فــرص للعمل ،فض ً
ال عن

مسامهتها يف االستثامر االمثل لألرض واالستفادة

من منتجات املحاصيل املــزروعــة التي ال تصلح

لالستهالك البرشي وحتويلها إىل أعالف لدواجن
اللحم والبيض ألمهيتها الغذائية.

ُيعدّ إنتاج الدواجن من االنشطة الزراعية املهمة
التي يمكن ان تسهم يف دعم االقتصاد الوطني،

السيام ان هناك فجوة كبرية بني ما ينتجه العراق من
منتجات الدواجن والطلب املتزايد عليها ،واخذت

هذه الفجوة تزداد اتساع ًا السيام بعد سبعينيات القرن
املايض ،مما دفع اىل استريادها بكميات كبرية لغرض
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هذا املجال وحتكمها يف كمية اإلنتاج ،لذا فان تنمية

باعتامد االمكانيات الذاتية كقاعدة مادية للتنمية

تسهم يف تعزيز االستقالل االقتصادي والسيايس
وتوفري امن غذائي ،فض ً
ال عن توفر عملة صعبة

يمكن االستفادة منها يف تنمية وتطوير هذا النشاط.

هيــدف البحث اىل الكشف عــن واق ــع إنتاج

الدواجن يف حمافظة كربالء املقدسة وحتليل املقومات
الطبيعية والبرشية بمقدار عالقتهام هبذا النشاط
وامكانية تطويره وتنميته من خالل تشخيص املشاكل

التي تعوق هذه التنمية وسبل معاجلتها.

م�شكلة البحث
ما مدى إمكانية زيادة إنتاج الدواجن يف حمافظة

كــربــاء املقدسة كــا ًونــوعــا ًعــى وفــق املقومات
اجلغرافية التي تتوفر يف املحافظة؟ وان هذا السؤال

يتضمن اسئلة ثانوية تتطلب االجابة:

1.1ما هو دور املقومات اجلغرافية يف واقع تربية
الدواجن يف حمافظة كربالء املقدسة؟

2.2ما هو واقع التوزيع اجلغرايف ملشاريع الدواجن
يف حمافظة كربالء املقدسة ،وهل هناك تباين يف

التوزيع؟

3.3ما هي طبيعة إنتاج الدواجن يف حمافظة كربالء

أ .د .رياض حممد املسعودي؛ وآخرون

املقدسة؟ وكيف يمكن تطوير إنتاج الدواجن يف
منطقة الدراسة؟

فر�ضية البحث

معظم املصادر العلمية للداللة عىل الطيور الداجنة
فقط( .)1تتجىل أمهية تربية الطيور الداجنة عموم ًا

يف دورهــا التكمييل لإلنتاج النبايت ،فاحليوانات
تستهلك املخلفات احلقلية التي ال تصلح لغذاء

يتأثر إنتاج الدواجن كام ًونوعا ًعىل وفق املقومات

االنسان وحتويلها اىل مــواد غذائية .وهــذا احلال

1.1هناك تباين يف التوزيع اجلغرايف حلقول الدواجن

املطاحن من نخالة وخملفات معامل الزيوت مثل

الطبيعية والبرشية .أما الفروض الثانوية فهي:
يف حمافظة كربالءاملقدسة.

أسايس يف تربية وإنتاج
دور
2.2للعوامل اجلغرافية ٌ
ٌ
الدواجن يف حمافظة كربالءاملقدسة.

3.3تتباين تربية وإنتاج الدواجن (اللحم ،البيض) يف
املنطقة وفق ًا للمقومات اجلغرافية.
4.4يمكن تطوير إنتاج الدواجن وتنميته يف منطقة
الدراسة من خالل اجياد احللول التي حتد من

تأثري املشاكل التي تواجه هذا النشاط.
المبحث االول:

الإطار النظري
مفهوم الدواجن:
تشري كلمة الدواجن اىل مجيع احليوانات التي

ينطبق عىل الدواجن أيض ًا فهي تستهلك خملفات
فول الصويا وزهرة الشمس والقطن ،فض ً
ال عن أن

علف الدواجن املركَّز حيتوي عىل القمح والشعري
والذرة ومطحون السمك والفيتامينات ،وتعمل عىل

توفري فرص عمل للرجال والنساء عىل حدٍّ سواء
يف الريف .وملنتجات الدواجن أمهية كبرية لدخوهلا

بصورة اساسية يف غذاء السكان سواء كانت اللحوم
او البيض ،كام تستخدم فضالهتا سامد ًا للمحاصيل

الزراعية لكوهنا غنية باملواد العضوية التي تزيد من

خصوبة الرتبة ،ومن مميزات الدواجن اهنا حتقق
ربح ًا وفري ًا وثابت ًا يف األرض املخصصة هلا وبمساحة
صغرية من األرض مقارنة مع بقية استعامالت
األرض الزراعية األخــرى ،اذ يمكن تربية اعداد
كبرية من الدجاج عىل قطعة أرض صغرية( .)2وهناك

أمهية غذائية وأخرى صناعية للدواجن نوضحها

إستطاع االنــســان ان يربيها ويكثرها ويستغلها

بالتايل:

من هذه احليوانات .حيث تربى لغرض حلمها او

او ًال :االهمية الغذائية:

إستغالالً اقتصادي ًا .والطيور الداجنة هي نوع
بيضها او ريشها او لغرض اهلواية ،وتشمل الدجاج
والدجاج الرومي والبـط والوز ودجاج غينيا واحلامم
والطاووس ،كام تعرف باهنا احليوانات الزراعية التي

تربى يف املــزارع واحلقول إلنتاج البيض واللحم.
ولقد شاع اطالق كلمة الدواجن بني عامة الناس ويف

تشري تقارير منظمة الصحة العاملية

)(WHO

َّ
أن

هناك صلة وطيدة بني الكمية التي يتناوهلا الفرد من
املنتجات احليوانـية وقدرته عىل االبــداع والتجدد

وتوفر له عىل مدى العمر عق ً
ال سلي ًام من خالله

يفكر ويبدع وجسم له القدرة عىل العمل املتواصل
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لتحقيق انتاجية عالية وعمر يمتد ويطول مرتبط ًا

كمية الربوتني من حلم الدجاج مقارنة مع بقية االنواع

بني ( )15-10سنة كمتوسط فوق معدل االعامر يف

يف نسبة الدهون يف هذا النوع من اللحوم ،اذ بلغت

نسبي ًا بمستوى الغذاء (ك ًام ونوع ًا) وبزيادة ترتاوح
الدول النامية املعتمدة بشكل اسايس عىل الربوتني

النبايت .وهذا ال يتعارض مع قدرة اهلل سبحانه وتعاىل

يف التحكم يف مقدار حياة االنسان وتأكيده ّ
جل وعال
االخذ بأسباب احلياة وطلب الرزق.

ويؤكد خرباء التغذية أن الربوتينات احليوانية هي

املك َّلفة ببناء اجلسم وتشكل (هيموكلوبني الدم)،

واهلرمونات واالنزيامت ونشاط الغدد الرضورية

االخرى من املنتجات احليوانية ،واالنخفاض الكبري

كمية الربوتني ( )190غرام/كيلو حلم دجاج ،وتعدّ

هذه النسبة عالية قياس ًا مع املنتجات االخــرى ،اذ

بلغت يف اللحوم احلمراء ( )147غم/كيلو ،وحلوم
االســاك ( )115غم /كيلو يف حني مل تبلغ كمية
الربوتني يف احلليب سوى ( )35غم/كيلو .ويتضح
من ذلك مدى أمهية حلوم الدواجن.

الجدول ( :)1كمية البروتين ون�سبة الدهون وال�سعرات

إلمتام عملية اهلضم وبناء االنسجة اجلديدة ،وتؤدي

الحرارية في كيلوغرام واحد من المنتجات الحيوانية

وتسهل رسعة انجامده .ويشري هــؤالء اخلــراء اىل

بروتني صايف نسبة الدهون السعرات احلرارية
حلوم املنتج
غم/كغم متوسط  %سعرة/كغم

دور ًا مه ًام يف جريان الــدم وتأمني تــوازن محوضته

عرقلة النمو وتعرض اجلسم لإلصابة بفقر الدم

حلوم الدجاج

وضعف املقاومة لألمراض اذا كانت تغذية االنسان

األسامك

وتعدّ الطيور الداجنة أحد أهم منتجات االنتاج

احلليب

وهبوط الضغط والوهن وارختاء انسجة العضالت
تعتمد عىل الربوتني النبايت فقط.

احليواين التي حتتوي عىل الربوتينات احليوانية واملواد

الدهنية ،وقد ازدادت امهيتها ليس يف العراق فحسب،

بل يف خمتلف انحاء دول العامل بسبب امكانية تربيتها
بأعداد كبيـرة ضمن حقول متخصصة هلذا الغرض،
وان هذا التوسع ناجم اص ً
ال من اجتاهات الطلب
الكبري عىل حلوم الدواجن وبيض املائدة بعدّ ها من
البدائل الرئيسة عن اللحوم احلمراء.

وتكمن امهية حلوم الدواجن من خالل ما حتتويه

من املواد الغذائية ويتضح من اجلدول ( )1ارتفاع
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115

-

1347
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اللحوم احلمراء

147

البيض

110

22
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1630

1440
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املصدر :عدنان عطية حممد عيل الفراجي ،إنتاج الدواجن
وتباينها يف العراق ودورها يف األمن الغذائي ،اطروحة
دكتوراه (غري منشورة) ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد،

 ،2004ص.16

َّ
إن نسبة احلوامض االمينية يف الربوتني املوجود

يف حلوم الدواجن وبيضها أعىل من الربوتني النبايت،
وتعدّ هذه احلوامض مهمة جد ًا يف تغذية االنسان؛

الن جسم االنسان ال يستطيع تصنيعها يف داخله،
وهلذا يشرتط وجودها يف الغذاء.

أ .د .رياض حممد املسعودي؛ وآخرون

فض ً
ال عن إن قالب احلوامض االمينية يف الربوتني

احليواين مشابه لقالب احلوامض االمينية الذي حيتاجه

جسم االنسان يف تصنيع بروتينه اخلاص .لذلك فإن

هذا الربوتني سوف يستفيد منه اجلسم بشكل رسيع
وبكفاءة عالية عىل خالف الربوتني النبايت(.)2

أما بيض الدجاج فيأيت يف مقدمة أغذية االطفال،

احلي.
الجدول ( :)2كمية العنا�صر المعدنية في بيا�ض و�صفار
بي�ضة الدجاجة (ملغم /100-غرام)
العنارص املعدنية

البياض

الصفار

فسفور

27

542

كالسيوم

10

189

51

مغنيسيوم

09

15

كربيت

187

ويوجد يف البيض مواد غذائية مهمة عىل هيئة

نحاس

0.052

وان بروتني البيض حيتوي عىل كل احلوامض االمينية

منغنيز

0.003

فض ً
ال عن امهيتها لبقية االعامر .وبالرغم من احتواء

البيض عىل الربوتينات والكربوهيدرات والدهون
واملــواد املعدنية والفيتامينات املتوازنة فانه يعدّ

من املنتجات التي حتتوي عىل العنارص الرضورية

لإلنسان.

حماليل مائية سهلة اهلضم من قبل جسم االنسان.
الرضورية مما يكفل له قيمة كاملة ومقياس ًا عالي ًا عند

تناوله.

فض ً
ال عن إحتواء البيضة عىل كثري من العنارص

صوديوم

136

152

بوتاسيوم
كلور

حديد
يود

129

172

147

0.150

6.7

0.007

0.023

170

0.139
0.037

كوبالت

0.0005

0.023

مولبيديوم

0.004

0.012

زنك

الكروم

0.231
0.003

3.105
0.008

املعدنية وكام يتضح من اجلــدول ( )2اذ يظهر ان

املصدر :عدنان عطية حممد عيل الفراجي ،إنتاج الدواجن

والكربيت والكلور والبوتاسيوم ،بينام حيتوي الصفار

دكتوراه( ،غري منشوره) ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد،

البياض حيتوي عــى نسبة كبرية مــن الصوديوم

عىل نسبة كبرية من الفسفور والكالسيوم ،فض ً
ال عن
وجود الكربيت واحلديد والزنك.

وتوجد عنارص معدنية اخرى يف البيضة ولكن

بنسب قليلة وهــي كل من االملنيوم ،الــبــورون،
الربوم ،الفانديوم ،الباريوم ،السليكون ،الرصاص،

التيتانيوم ،االورانيوم ،الزرنيخ والسالينوم ،والتي

تؤدي دور ًا حمفز ًا يف التفاعالت املختلفة يف الكائن

وتباينها يف العراق ودورها يف االمن الغذائي ،اطروحة

 ،4002ص.71

ووجد العلامء ان بيضة دجاجة واحدة يمكن ان

تسد حاجة االنسان اليومية من فيتامني

)(A

بنسبة

( ،)٪15-13ومن فيتامني ) (Dبنسبة (،)٪40-10

ومن فيتامني ) (B2بنسبة ( ،)٪9ومن فيتامني )(B12

بنسبة (.)3()٪100-50
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ثاني ًا /الأهمية ال�صناعية والإقت�صادية والزراعية
للدواجن:
للدواجن أمهية كبرية يف الصناعة ،إذ تدخل

يف عدد من الصناعات ،وبشكل خاص املنتجات
الثانوية هلا ،وتدخل يف صناعة العلف وتشمل كافة
املنتجات غري الصاحلة لالستهالك البرشي ،وهي
فضالت الدواجن والريش والنفايات الناجتة عن

جمازر الدواجن كالدم واالحشاء ،فض ً
ال عن خملفات

املفاقس كالبيض الفاسد وغــر امللقح واالجنة

اهلالكة ،ونتيجة الزدياد كميات هذه النفايات بشكل
هائل اصبحت خطر ًا عىل البيئة ،لذلك استنبطت

وسائل لتحويل هــذه النفايات اىل مــواد غذائية

يمكن استخدامها بشكل كفوء يف تغذية الدواجن
واملجرتات كاألغنام واالبقار واجلاموس ،وذلك

الحتواء هذه النفايات عىل نسبة عالية من الربوتني
احليواين ،اذ تبلغ نسبة الربوتني يف الريش (،)٪85

ويف االحشاء الداخلية واالقدام والرؤوس ()٪60
ونسبة الدهون يف االحشاء من ( ،)٪15-6لذلك

اصبحت قابلية أي بلد يف االستفادة من املنتجات

الثانوية (احليوانية او النباتية) متثل احد املقاييس
املستخدمة يف قياس درجة وتطور ذلك البلد(.)4

ويف الوقت احلارض بدأت دول العامل املختلفة

يف زيادة االستفادة من فضالت الدواجن الغراض
متعددة .فلهذا ظهر اجتاه استعامل الفضالت كمصدر

للطاقة عن طريق إنتاج غــاز امليثان وإستخدامه

لالستعامالت املنزلية وتشغيل املولدات الكهربائية

التي تعمل بواسطة الغاز.
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ويستخدم البيض يف تنمية الفايروسات وانتاج

اللقاحات الطبية وكـــادة الصقة ودبــغ اجللود

ويف صناعة االدويـــة واملستحرضات التجميلية

والصابون ،فض ً
ال عن استخدامه يف صناعة االوساط
الغذائية املستخدمة لتنمية االحياء املجهرية وصناعة
االصباغ املستخدمة لألغراض الفنية ،ويستخدم

البيض كمخفف للسائل املنوي املستخدم يف التلقيح

الصناعي .وتشري دراســات اخــرى اىل استخدام
البيض يف صناعة الطالء والــواح التصوير وحرب
الطباعة وصباغة املنسوجات ،فض ً
ال عن استخدام

قشور البيض يف االسمدة وحتضري خماليط االمالح
املعدنية.

وملنتجات الدواجن أمهية أخــرى إذ تستخدم

فضالهتا كسامد للمحاصيل الزراعية؛ لكوهنا غنية

باملواد العضوية التي تزيد من خصوبة الرتبة ،كام
يستخدم الريش يف صناعة الفرش والوسائد ،فض ً
ال

عن استخدامه كسامد للنباتات ألنه يتحلل برسعة يف
الرتبة ،ويف صناعة ادوات النظافة وألغراض الزينة.

أما فيام يتعلق بمسامهة منتجات الدواجن يف قيمة

االنتاج القومي االمجايل فإهنا تتبوأ موقع ًا مه ًام ،اذا

ما قيس بإنتاج القطاع احليواين يف العامل .ففي بعض
الدول التي تشغل مراكز الصدارة يف انتاج الدواجن

ومنها الواليات املتحدة االمريكية تشغل منتجات
الدواجن املرتبة الرابعة بني قيمة انتاجها احليواين،

ويف اسرتاليا املرتبة اخلامسة من الدخل احليواين
االمجايل ،ويف مرص املرتبة السادسة.

وتعدّ الدواجن من املوارد الزراعية الثابتة اذ يتجدد

أ .د .رياض حممد املسعودي؛ وآخرون

فيها رأس املال والربح بدورة رسيعة وباستمرار نظر ًا

من العلف املركب فقط ،وحيتاج إنتاج البيضة

بالنسبة ألسعار املنتجات الزراعية االخرى .فض ً
ال

2.2ال خيضع إنتاج الدواجن لنظام اإلنتاج املوسمي،

الستقرار اسعارها نوع ًا ما ان مل تكن باجتاه مرتفع

عن رسعة نموها وقرص مدة االنتاج وعدم خضوعها
اىل املواسم الزراعية كام هو احلال يف حماصيل االنتاج

النبايت ،فهي بذلك اقل عرضة للرضر املتأيت من
التقلبات املناخية .ومن ميزات الدواجن االخرى

اهنا حتقق ربح ًا وفري ًا وثابت ًا يف االرض املخصصة

هلا وبمساحة صغرية من االرض مقارنة مع بقية
استعامالت االرايض الزراعية االخــرى ،اذ يمكن

تربية اعــداد كبرية من الدجاج عىل قطعة ارض
صغرية.

الواحدة ما بني ( 175 -125غم).

فهو أقل تأثر ًا بالظروف الطبيعية التي يعتمد
عليها اإلنتاج الزراعي.

3.3ال حيتاج إنتاج الدواجن إىل مساحات كبرية،
إذ باإلمكان تربية أعداد كبرية من الدجاج يف
مساحات حمدودة.

4.4يمتاز إنتاج الدواجن برسعة دوران رأس املال،
وحتقيق دخل جيد للقائمني عىل إنتاجها.

5.5ال حيتاج اإلنتاج إىل رأس مال كبري مقارنة
باملشاريع الزراعية أو الصناعية األخرى.

ان الدواجن من احليوانات التي هلا القابلية عىل

المبحث الثاني:

االستفادة من املواد الغذائية برسعة ،وحتويل هذه

املــواد غري الصاحلة لالستهالك البرشي اىل مواد

صاحلة لغذائه ،اذ يكون التحويل الغذائي يف الدجاج

أرسع مما يف غريه من احليوانات االخرى ،فهو رسيع
اهلضم واالمتصاص للغذاء ،فالدجاجة الب ّياضة

تعطي بيض ًا به مادة جافة تعادل ( )6أضعاف ما يف
جسمها من تلك املادة اجلافة ،بينام البقرة احللوب

تعطي يف لبنها مادة جافة تعادل ثالثة أضعاف ما
يوجد فيهـا من املادة نفسها ،إذ إن مقدرهتا ضعف
مقدرة البقرة من حيث التحويل الغذائي( .)5ويمكن

تلخيص االمهية االقتصادية إلنتاج الدواجن بالنقاط

اآلتية(:)6

1.1إرتفاع نسبة التحويل الغذائي ،إ ْذ يتطلب إنتاج

الخ�صائ�ص الطبيعية لمحافظة كربالء
تناول هذا املبحث العوامل الطبيعية املؤثرة يف

انتاج الدواجن يف منطقة الدراسة لغرض التعرف عىل

دورها يف قيام االنتاج احليواين وخصوص ًا الدواجن
يف املنطقة ،لذلك سيتناول فيه دراسة وحتليل الظواهر
الطبيعية السائدة يف املنطقة بقدر تعلق االمر بتأثريها
يف انتاج الدواجن ،وانسجام ًا مع ذلك الغرض.

البد من دراســة احــوال املنطقة وطبيعتها التي

يراد انشاء املشاريع عليها دراســة مفصلة ومعرفة
مدى أمهيتها يف عمليات استثامرها وقد متثلت تلك

العوامل بام يأيت:

الكيلوغرام الواحد من حلم الدجاج ( 2كغم)
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�أو ًال /الموقع و الم�ساحة والتق�سيمات االدارية:
يعد املوقع ذا أمهية كبرية فهو مدخل منطقي

لدراسة مفهوم التحديد املكاين لإلقليم الذي يكشف

عن طبيعة الواقع اجلغرايف لذلك االقليم .لذلك يعد

املوقع عام ً
ال جغرافي ًا له دور يف حتديد اجتاهات نمو

وتوسع أي منطقة مع إبراز نشاطاهتا املختلفة وحتديد
تفاعلها املستمر مع املناطق املحيطة هبا .وحمافظة
كربالء املقدسة متثل جزء ًا من منطقة السهل الرسويب
وهبذا املوقع متثل منطقة زراعية من الدرجة األوىل ملا

متتاز به من أرض خصبة ووفرة املياه ،فهي تقع ضمن
اقليم الفرات االوسط من العراق عىل اطراف احلافة

الرشقية من هضبة البادية الشاملية من اهلضبة الغربية،
غــرب هنر الفرات مسافة ()15 -10كــم ،وتقع
املحافظة فلكي ًا ضمن دائرة عرض واحدة هي

(10-

)˚ 32˚_ 51-32شامالً ،وخطي طول )˚(12- 43˚_ 19-44

رشق ًا ،حيدها من الشامل و الغرب حمافظة االنبار وعىل
مسافة ( )112كم من مركز مدينتها ،ومن الرشق

حمافظة بابل عىل مسافة ( )45كم من مركز مدينتها،

من اجلنوب حمافظة النجف عىل مسافة ( )74كم من
مركز مدينتها ،اما موقعها بالنسبة للعاصمة (بغداد)

فهو ( )106كم جنوب غرهباُ ،ينظر اخلريطة الرقم

(.)1

الخريطة ( :)1موقع محافظة كربالء المقد�سة من العراق

املصدر :اسامة امحد عبد الصاحب املسعودي ،تقييم كفاءة خدمات التعليم اجلامعي (االهيل) يف حمافظة كربالء وأبعاده
احلرضية ،رسالة ماجستري(غري منشورة) ،كلية الرتبية للعلوم االنسانية ،جامعة كربالء ،2016 ،ص.34
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أما بالنسبة ملساحة حمافظة كربالء املقدسة فتبلغ

تعد من املحافظات املهمة يف العراق خاصة والعامل

املساحة متثل ما نسبته ( )٪1،14من مساحة العراق

يقصدها املاليني من الزائرين ســواء من داخل

(5034كم )2حسب التقسيم اإلداري احلايل ،وهذه
البالغة ( )438317كم.2

إن هلذا املوقع األثر الواضح يف إمكانية تطوير

إنتاج الدواجن يف منطقة الدراسة نتيجة الطلب عليه
حملي ًا ،ومن املحافظات املجاورة (حمافظات الفرات

األوسط) فض ً
ال عن العاصمة بغداد ،التي ال تبعد

كثريا عن منطقة الدراسة ذات الكثافة السكانية

اإلسالمي عامة ،ملا هلا من أمهية دينية وسياحية
العراق وخارجه مما يشكل طلب ًا إضافي ًا مستمر ًا عىل
منتوجات الدواجن من (البيض واللحم ).

أمــا عــن التقسيامت اإلداري ــة ملحافظة كربالء

املقدسة فتضم ثالثة اقضية و تتبعها اربع نواحي،

ُيالحظ اجلدول ( )3واخلريطة (.)2

العالية االمــر الــذي ادى لزيادة الطلب عىل هذه
املنتجات ،فض ً
ال عن كون حمافظة كربالء املقدسة
الخريطة (:)2التق�سيمات االدارية لمحافظة كربالء ل�سنة 2016

املصدر :اسامة امحد عبد الصاحب املسعودي ،تقييم كفاءة خدمات التعليم اجلامعي (االهيل) يف حمافظة كربالء وأبعاده
احلرضية ،رسالة ماجستري (غري منشورة) ،كلية الرتبية للعلوم االنسانية ،جامعة كربالء ،2016 ،ص.36
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الجدول ( :)3الوحدات االدارية لمحافظة كربالء

اهلندية وبنسبة بلغت ( )٪9،7رغم صغر مساحة

ومجموع ال�سكان ل�سنة 2016
الوحدة

النواحي

جمموع السكان

٪

مركز القضاء

492808

43,9

احلر

221926

19,8

قضاء اهلندية اجلدول الغريب

79399

7

مركز القضاء

26187

2,3

1122400

100

االدارية
قضاء مركز
كربالء

احلسينية

مركز القضاء

قضاء عني
التمر

اخلريات

املجموع

140833

108266
52981

املركز وبنسبة بلغت ( ،)٪12،6ثم مركز قضاء
مركز القضاء ،وجاءت ناحية اجلدول الغريب وناحية
اخلريات بنسبة بلغت ( )٪7و( )٪4،7عىل التوايل،

اما اقل نسبة من عدد السكان فظهرت يف قضاء عني

12,6

التمر وبلغت ()٪2،3؛ وذلك لكون القضاء من

9,7

وتراجع االنتاج الزراعي بسبب اجلفاف يف الفرتة

4,7

الوحدات الطاردة للسكان بسبب بعده عن املركز
األخرية(.)7

ثاني ًا /التكوين الجيولوجي:
تتباين التكوينات اجليولوجية يف حمافظة كربالء

املصدر :مجهورية العراق ،وزارة التخطيط والتعاون

املقدسة مــن ناحية تكوينها وسمكها ،وبالتايل

مديرية احصاء السكان والقوى العاملة ،تقديرات سكان

هذه التكوينات لرتبية الــدواجــن ،وتضم حمافظة

االنامئي ،اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنلوجيا املعلومات،

العراق لسنة .2016

يتضح من اجلدول أعاله ان حمافظة كربالء املقدسة

إنعكاس ذلك عىل مدى صالحية املياه اجلوفية داخل

كربالء املقدسة التكوينات التالية:
 -1تكوينات الدبدبة:

تضم سبع وحدات إدارية وجاء يف مقدمة الوحدات

تعود هذه التكوينات اىل عرص الباليوسني ويتمثل

إ ْذ بلغت نسبة عدد السكان فيه ( )٪43،9من جمموع

أي يف اجلزء األوسط من منطقة الدراسة ،ويتكون

لسنة  ،2015وذلك لتوفر اخلدمات يف مركز القضاء

الناعم والطني ،ويكون بمثابة غطاء لرتسبات تكوين

املركز الديني ملدينة كربالء املقدسة ،ثم جاءت ناحية

املياه فيها حسب الطبيعة الطبوغرافية للمنطقة عىل

قريبة من مركز مدينة كربالء املقدسة ولكوهنا تضم

امللوحة فترتاوح بني ()6-3غــرام/لــر .ومنطقة

من حيث عدد السكان مركز قضاء كربالء املقدسة،

بأغلب أجزاء قضاء املركز واألرايض املجاورة له

سكان املحافظة البالغ عددهم ( )1122400نسمة

بصورة رئيسة من الرمل واحلجر الرميل واحلىص

الذي يعترب مركز املحافظة وتوفر فرص العمل بسبب

اإلنجانة ،وتتميز هذه الطبقة بالنفاذية العالية وتظهر

احلر بنسبه بلغت ()٪19،8؛ وذلك لكون الناحية

عمق مسافة ترتاوح بني ( )17 -2،5م ،أ ّما نسبة

مرقد احلر مما جعلها جتذب عدد ًا من السكان،

الدراسة حتتوي عىل جزء من هذه التكوينات.

وجاءت ناحية احلسينية يف املرتبة الثالثة لقرهبا من
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 -2ترسبات السهل الفييض:

اقامة احلقول ومد طرق النقل التي تسهل عملية نقل

متثل تكوينات العرص الرباعي (الباليوستوسني

املنتجات واالعالف واللوازم االخرى كاألعالف

باألطراف الرشقية املحاذية لنهر الفرات .فهي متثل

منطقة هذا السهل منطقة الدراسة بأكملها ،اال إنّنا

و اهلولوسني) يرتاوح سمكها بني ()40-3م تقع

رواســب هنر الفرات وتتألف من الطني والغرين

والرمل وهي رواســب مفككة ال حتتوي عىل اي
تكوينات صخرية صلبةَّ .
إن موقع هذه املنطقة عىل
مقربة من املجاري املائية جعل فيها مناطق تعتمد يف

انتاجها الزراعي عىل الري ،وهي مناطق مروية تعتمد
بالدرجة الرئيسة يف الزراعة عىل مياه الري السطحي،
ويستثمر فيها زراعة البساتني وزراعة انواع متعددة

من املحاصيل الزراعية ،فهذه التكوينات متثل منطقة
الدراسة .اما التكوينات االخــرى فساعدت عىل
زيادة نسبة االمالح الكربيتية يف املياه اجلوفية مما أثر

عىل استغالهلا يف العمليات الزراعية(.)8

ثالثاً /مظاهر ال�سطح:

عىل العكس من املناطق اجلبلية الوعرة .إذ متثل
سوف نوجز بالقليل من التوضيح للمناطق االخرى

من حمافظة كربالء املقدسة ملعرفة ما متتاز به منطقة
الدراسة من خصائص متيزها من مظاهر السطح
األخرىُ ،ينظر اخلريطة الرقم (.)3
أ -السهل الرسويب:

يشمل اجلــزء الــشــايل الــرقــي مــن املحافظة،

ويمتاز بانبساط سطحه مع االنحدار البسيط ،إذ

تتخلله بعض التضاريس املحلية مثل املنخفضات
واملستنقعات والتالل املنفردة ،وهلذه املنطقة امهية

بالنسبة لإلنتاج الزراعي إذ يرتكز فيها مجيع النشاط

الزراعي ،وقد انعكس التباين النسبي ملظاهر السطح
يف هذه املنطقة عىل تنوع املحاصيل فيها ،إذ نجد عالقة

تعد طبيعة السطح من الظواهر الطبيعية التي هلا

واضحة بني زراعة حماصيل البستنة و املناطق املرتفعة

كانت األرض سهلية كلام ازداد الرتكز السكاين فيها

نجد العالقة جيدة بني زراعــة املحاصيل احلقلية

دور يف جذب أو طرد السكان يف أي منطقة ،فكلام

إذ حتتوي السهول عىل خصائص اقتصادية جتعلها
صاحلة للزراعة ،وانتاج الــدواجــن .وقد إستثمر

اإلنسان من القدم السهول معتمد ًا عىل االهنار التي

جتري فيها.

نسبيا ذات الترصيف اجليد مثل كتوف االهنار ،بينام
ومناطق أحواض األهنارّ .
وإن تربة السهل الرسويب

عبارة عن مواد منقولة من األماكن املعرضة للتجوية
والتعرية وجتمعت يف مكان آخــر ،هــذا التجمع

ناتج عن عمليات الرتسيب املستمرة بواسطة مياه

فالسطح يؤثر يف نوع الرتبة من حيث تركيبها

الفيضانات ،واجلداول ،ومصبات األهنار و الرياح.

املحاصيل الــتــي ت ــزرع والــتــي تستخدم كعلف

تربة عميقة جد ًا وتتميز بارتفاع مستوى املاء االريض

ومتاسكها وجتمع الرواسب ،وهو يؤثر يف نوعية
للدواجن ،كام أن السطح املستوي يوفر امكانية

استخدام املكائن واآلالت الزراعية بسهولة وكذلك

وعموما تتصف تربة السهل الرسويب يف العراق بأهنا
وباحتوائها عىل الكلس بنسبة تقرب من (-20

.٪)30
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الخريطة (� :)3أق�سام �سطح محافظة كربالء

املصدر :مروة حسني عيل هادي ،واقع األرايض الزراعية املروية يف حمافظة كربالء بني املخططات األساسية وتنامي
العشوائيات ،رسالة ماجستري (غري منشورة) ،كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية ،جامعة كربالء ،2015 ،ص.40

ويتميز السهل الرسويب بانتظام خطوطه الكنتورية

تكون مالئمة إلقامة مشاريع تربية الدواجن وتنميتها

انبساط سطحه وقلة ترضسه ،إذ يصل ارتفاع االقسام

ومنها اكرب مرشوع حكومي للدواجن يف الفرات

مع تباعد بعضها عن بعضها اآلخــر مما يدل عىل
الشاملية منه بني ( )35-30مرت فوق مستوى سطح
البحر ،يف حني يصل ارتفاعه يف االقسام اجلنوبية اىل

()25م(.)9

وتطويرها ،إذ متت أقامة عدد من حقول الدواجن،
األوسط (رشكة دواجن املنطقة الوسطى) والذي

تعرض للتدمري بعد عام (.)2003
ب  -اهلضبة الغربية الصحراوية:

َّ
إن هذه املنطقة ونتيجة إلتساع مساحتها ومالءمتها

تتمثل باإلقليم املمتد مع انحدار السطح من

الشعري والذرة الصفراء فأنه يمكن التعويل عليها يف

بسيط وقلة ترضسها ،ويرتاوح ارتفاعها العام بني

لزراعة بعض املحاصيل العلفية ويف مقدمتها حمصويل
تنمية وتطوير مشاريع تربية الدواجن مستقبال.

فض ً
ال عن إن هذه املنطقة الواسعة واملنبسطة
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( )125-35مرت فوق مستوى سطح البحر ،ويف
أجزاء أخرى بني ( )75 -65مرت فوق مستوى سطح

البحر ،واخلط الفاصل بينهام وبني السهل الفييض هو
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ٌ
ـي يسري بموازاة الطريق الــذي يربط بني
خط ومهـ ٌ
حمافظتي كربالء والنجف .ورغم املساحة الواسعة

مدى مالءمته هلذا النشاط .فاملناخ احد املقومات

كبرية يف النشاط الزراعي وال يوجد فيها سوى بعض

البيض) ،بصورة مبارشة من خالل تأثريه يف نوعية

التي تشغلها اهلضبة الصحراوية إالَّ أهنا ال متلك أمهية
املــزارع الصغرية التي تعتمد عىل اآلبــار والعيون

املوجودة فيها ويرجع ذلك إىل اجلفاف الذي يسودها
مع عدم وفرة مياه جارية سطحية فيها(.)10
ج -األودية السفىل:

تُعدّ من االقسام الطبيعية والثانوية للهضبة

الصحراوية الغربية من العراق ،إذ متتدُّ عىل شكل
ٍ
أريض من الرحالية يف حمافظة االنبار شامالً
نطاق
ًّ
حتى وادي اخلر الذي يقع ضمن احلدود االدارية

ملحافظة النجف ويصب يف بحر النجف جنوب ًا ،اما
من الرشق فيحدها خط طول ) ̊  (24 ̋- 25 ˊ-43رشق ًا،

ومن الغرب خط طول ) ̊  (49 ̋- 18 ˊ- 43رشق ًا(،)11

وتتصف هذه األودية بقرصها وقلة عمقها بالنظر

لقلة األمطار الساقطة وقلة انحدار االرض وال تصل
إىل جمرى هنر الفرات رشق ًا بسبب طبيعة السطح يف
اجزائها الغربية والذي تغطيه كتلة حجرية وكثبان

رملية تعرقل جريان السيول عليها فتغور رسيع ًا يف
داخل االرض.

رابعاً /المناخ:

املناخ فان دراستنا هلذا العنرص لغرض التعرف عىل

البيئية ذات األثر الكبري يف إنتاج الدواجن (اللحم،
وكمية األعالف املنتجة فض ً
ال عام يسببه من اإلصابة

ببعض اإلمــراض من خالل توفري الظروف البيئية
املالئمة لنشاط وتكاثر مسببتها باالضافة اىل تأثريه يف

نوعية منتجات الدواجن .تعد أشعة الشمس ،درجة
احلرارة ،اإلمطار ،الرطوبة النسبية ،والرياح من أهم

عنارص املناخ ذات العالقة القوية بإنتاج الدواجن،
وفيام يأيت إستعراض هلذه العنارص وأثرها عىل تربية
الدواجن يف منطقة الدراسة .وقد تم االعتامد عىل

حمطة كربالء املناخية يف حتليل العنارص املناخية وبيان
دورها يف منطقة الدراسة.
 -1االشعاع الشميس:

تعد الشمس العامل األســاس املؤثر يف املناخ،

و ُيعدّ االشعاع الشميس املصدر الرئيس للطاقة يف

الغالف اجلوي ،تقرر شدة االشعاع الشميس وكميته
التوزيع العام لدرجات احلرارة فوق سطح األرض
عند دوائر العرض املختلفة.

يعد اإلشعاع الشميس وطول مدة اإلضاءة من

الظواهر املناخية املؤثرة يف اإلنتاج الزراعي من خالل
تأثريها عىل عنارص املناخ األخرى ويف مقدمتها درجة

ُيعدّ املناخ من أهم املقومات الطبيعية املؤثرة يف

احلرارة التي تعد انعكاس ًا رئيس ًا للعنرص املذكور وهو

الدواجن ،بالرغم من حمدودية تأثري هذا العامل عىل

عىل حياة نباتات العلف الرتباطه يف صنع غذاء هذه

اإلنتاج الزراعي بشقيه النبايت واحليواين بام فيه انتاج
صورة التوزيع اجلغرايف هلذا اإلنتاج يف منطقة الدراسة
نتيجة لعدم وجود تباين مكاين كبري يف خصائص

مصدرها .تأيت أمهية هذا العنرص من خالل تأثريه

النباتات ،إما بالنسبة ألمهية اإلشعاع الشميس يف
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حياة الدواجن فهو فض ً
ال عن كونه مصدر ًا للحرارة

هذا العنرص بحدود ( )12ساعة .فاإلضاءة تساعد

الشمس دور ًا بارز ًا يف تنشيط تكوين فيتامني ) (D2من

بتنشيط األجهزة التناسلية عند الدجاج فتقوم بوضع

فان له تأثري ًا كبري ًا عىل صحة الطيور ،إذ تلعب أشعة
مادة الكوستريول ) (Cholesterolاملوجود يف الدهن

عىل زيــادة هرمونات النمو واهلرمونات اخلاصة
البيض صغري احلجم ويف وقت مبكر.

حتت اجللد املعرض ألشعة الشمس .اذ يساعد هذا

يتضح مما تقدم إن حمافظة كربالء تتصف بوفرة

الكالسيوم والفسفور يف اجلسم .كام يكون ألشعة

مما يساعد عىل زراعة حماصيل العلف التي تدخل

يف الفصل احلــار من السنة فهي تؤثر عىل عصب

الدواجن فاملنزلية منها قد تكيفت وتأقلمت مع

«)**(FSHو  »)***(LHمن الفص األمامي وبذلك

البيض واللحم ،اما التجارية فيمكن التحكم يف

إفراز الغدة الدرقية هلرمون الثايروكسني ،إذ إن زيادة

باستخدام الطاقة الكهربائية يف ذلك .وطول مدة

قلة إفــراز هذا اهلرمون إىل قلة الشهية لدى الطري

يف درجات احلرارة مما يلحق إرضار ًا يف نشاط تربية

زيادة العبء احلراري عىل جسم الطيور وإجهادها

املذكور خالل األشهر احلارة من هذا الفصل فضال

نمو وتكاثر .إما كمية اإلضــاءة املناسبة ملختلف

يف صناعة علف الدواجن ملا تسببه من تبخر من الرتبة

 .أ( 1واط  /م )2من سطح أرضية حقول الدواجن

اثر يف زيــادة الضائعات املائية والتأثري عىل نوعية

.ب( 3واط  /م ) 2من سطح أرضية حقول

وتعتمد شدة االشعاع وكميتها التي تتسلمها أي

وتتباين اإلضاءة املثىل الالزمة لطيور الدجاج عىل

هبا أشعة الشمس إىل سطح االرض وعىل طول النهار

حيتاج إىل إضــاءة مستمرة لي ً
ال وهنــار ًا ،أما إذا كان

عرض أي منطقة تشكل ضابط ًا رئيس ًا يقرر الظروف

الفيتامني عىل نمو وسالمة اهليكل العظمي ومتثيل

اإلضــاءة ،وان فصل النمو يكون عىل مدار السنة

الشمس آثارها السلبية عىل صحة الطيور وإنتاجها

يف غذاء الطيور ٌ
كل حسب موسمه ،وبالنسبة لرتبية

العني وبالتايل تؤثر عىل الغدة النخامية هلرموين

معظم الظروف املناخية إال أهنا انعكست عىل انتاج

تؤثر يف خصوبة الطيور ،كام وجد للضوء أمهية يف

تنظيم كمية الضوء الالزم وحسب احلاجة اصطناعي ًا

هذا اهلرمون يؤدي إىل زيادة تناول الغذاء بينام تؤدي

اإلضاءة يف الفصل احلار من السنة تسبب ارتفاع ًا

وحمدودية إقباله عىل تناول الغذاء فض ً
ال عن أثرها يف

الدواجن وتوقف معظم احلقول العاملة يف النشاط

مما ينعكس عىل أدائها الفسيولوجي واإلنتاجي من

عن أثرها السلبي يف زراعة وإنتاج املحاصيل الداخلة

مراحل تربية الدواجن فإهنا كاآليت:

ومتلحها والنتح من النبات وما هلاتني العمليتني من

يف فرتة النمو.

الدواجن يف فرتة اإلنتاج.

املياه(.)12

منطقة من سطح االرض عىل مقدار الزاوية التي تصل

وفق الغرض الذي تُربى من أجله ،فدجاج اللحم

ويعتمد كالمها عىل دوائر العرض .لذلك فان دائرة

اهلدف من الرتبية هو إنتاج البيض لتكون حاجته من

املناخية ألي منطقة يف العاملّ .
إن عنرص الضوء متوفر
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أ .د .رياض حممد املسعودي؛ وآخرون

يف منطقة الدراسة ،فمن مالحظة اجلدول( )2يظهر

أن املعدل السنوي للسطوع الفعيل يبلغ ()8،6

ساعة /يوم ،ينخفض يف فصل الشتاء ليصل يف شهر

كانون االول إىل ( )6،4ساعة  /يوم ،بينام يرتفع يف
فصل الصيف ليصل إىل ( )10،9ساعة  /يوم يف كل

من شهري متوز وآب ،ومن خالل ذلك يتضح أن

كمية الضوء املتوفرة يف منطقة الدراسة تساعد عىل
نمو خمتلف املحاصيل الزراعية بصورة جيدة.

ال تتأثر بقرص النهار أو طوله.
الجدول ( :)2المعدل ال�شهري و ال�سنوي للمدة ()2016-1980
لل�سطوع ال�شم�سي الفعلي (�ساعة  /يوم) في محافظة كربالء
المناخية
الشهور

معدل السطوع الشميس س /يوم

كانون الثاين

6،2

اذار

9 ,7

شباط

7,3

نيسان

8,4

حزيران

11,1

لنمو النبات ،فالنباتات حتتاج إىل الضوء للقيام

اب

10,9

يف النباتات اخلــراء ،ويف صنع الغذاء الرضوري

ترشين االول

8,1

كانون االول

6,4

ُيعدّ االشعاع الشميس املصدر الرئيس للضوء

مايس

عىل سطح االرض ،والضوء أحد العوامل الرضورية

متوز

بعمليات الرتكيب الضوئي وتكوين الكلوروفيل

ايلول

للنمو ،وكذلك له أمهية يف فعاليات النبات األخرى
كإنبات البذور ونمو األوراق والساق والتزهري
وعقد الثامر ،لذا فأن املحاصيل الزراعية التي حتصل

عىل الكمية املناسبة حلاجتها من الضوء تكون كبرية
احلجم واكثر نضج ًا من تلك التي تستلم كمية قليلة

من الضوء إذ تصاب ثامرها بالرضر أو قد تصاب
املزروعات باالصفرار ،وختتلف حاجة النباتات إىل

الضوء حسب أنواعها فبعضها ال تنمو إال يف الظل
وبعضها حيتاج اىل ضوء شديد ،وتعتمد كمية الضوء

عىل طول مــدّ ة النهار ،لذا فـ َّ
ـإن لطول مــدّ ة النهار
أمهية كبرية لنمو النباتات وزيادة انتاجيتها ،فبعض

النباتات حتتاج إىل هنار قصري أقل من ( )12ساعة ،إذ
تزهر مثل التبغ وفول الصويا ،وهناك نباتات حتتاج
إىل هنار طويل أكثر من ( )12ساعة حتى تنضج مثل
الشعري و السبانغ و احلمص ،وهناك أنواع حمايدة أي

ترشين الثاين
املعدل

8,9

10,9
10,1
6,9
8,6

املصدر :وزارة النقل و املواصالت ،بيانات اهليئة العامة
لألنواء اجلوية و الرصد الزلزايل بيانات (غري منشورة)،

للسنوات(.)2016 -1980

 -2درجة احلرارة:

تعد احلرارة من أهم العنارص املناخية املؤثرة يف

تربية وإنتاج الدواجن ويكون هلذا العنرص تأثريه
بشكل غري مبارش ومبارش عىل هذا النشاط ،ويتحدد

أثــره غري املبارش عىل نمو حماصيل األعــاف التي

تعتمد عليها الــدواجــن يف غذائها وإدامــة حياهتا
وإنتاجها ،كام إن هلذا العنرص دور ًا كبري ًا يف العمليات
الفيزيائية والكيميائية ذات األثر عىل النشاط احليوي
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للنبات فهي حتدد الفصول الزراعية ومواعيد زراعة
وحصاد املحاصيل التي تدخل يف عليقة الدواجن.

إذ إن لكل حمصول مــن املحاصيل الزراعية

احتياجاته احلرارية املختلفة .وحسب مراحل النمو

حمدد ًا بدرجات حرارية دنيا يبدأ عندها النمو ويطلق
عليه صفر النمو ودرجات حرارية عليا يتباطأ عندها

النمو وتنحرص بني هاتني الدرجتني درجة تسمى

«درجــة احلــرارة املــثــى»(****) يكون عندها النبات
يف أفضل حالة من ناحية رسعة النمو والنضج ،أما
اثر درجات احلــرارة املبارش عىل الطيور فيتمثل يف
تأثريها عىل نمو هذه الطيور وعىل أدائها لوظائفها

الفسيولوجية ،وبالتايل إنتاجها .تُعدّ الدواجن من
ذي الــدم احلــار «الثابت» وتــراوح درجــة حــرارة

احلــرارة (ْ )18م مهلكة وخاصة األفــراخ الصغرية

وان ارتفاع درجات احلرارة إىل (ْ )43.3م لساعات
قليلة يؤدي ارتفاع نسبة اهلالكات يف هذه الطيور
وتعدّ درجة احلرارة (ْ )47.5م مهلكة للدجاج يف
مراحل نموه املختلفة(.)13
كــا إن االرتــفــاع يف درجـــات احلـــرارة يسبب

اضطرابات فسيولوجية للطيور وعدم نموها بصورة

طبيعية وذلك لتأثريها يف الغدة النخامية املسيطرة
عىل النمو والنشاط اجلنيس .وكذلك يكون لدرجات
احلرارة العالية تأثري سلبي عىل الغدة الدرقية وافراز

هــرمــون الثريوكسني عند ارتفاعها عــن املعدل
الطبيعي مسببة انخفاض إفــراز هــذا اهلرمون مما

يؤدي اىل فقدان شهيتها للغذاء ،وبالتايل انخفاض

أجسامها (ْ )41.5-40م .وعند ارتفاع درجة
احلرارة وانخفاضها عن هذه احلدود تسبب هالك

من امراض الدواجن التي تظهر عىل صحة الطيور

وانخفاض درجة حرارة جسم الطري تسبب له صدمة

انخفاض درجات احلرارة عن احلدود الدنيا لتحمل

الطري ،اذ تشري الكثري من الدراسات اىل إن ارتفاع

حارة أو باردة.

وتتباين معدالت درجات احلرارة املالئمة إلنتاج

الدواجن فهي ختتلف باختالف مراحل نموها،

فهي يف مرحلة املفاقس ترتاوح (ْ )38-37م ،وان
انخفاض أو ارتفاع درجة احلرارة يف هذه املفاقس

أثناء عملية التفقيس ينتج عنها نقص يف نسبة الفقس
وما يرافقه من تشوهات يف األفــراخ ،أما يف داخل

قاعات الرتبية فترتاوح بني (ْ )40-20م ،كذلك

ارتفاع وانخفاض درجات احلــرارة عن ذلك يؤثر
يف كمية اإلنتاج من (اللحم والبيض) ،وتعد درجة
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إنتاجها .كام تسبب درجات احلرارة املرتفعة العديد
وإنتاجها كالصدمة احلرارية واإلهناك احلراري .أما
الدواجن فان تأثريها حمدود عند توفري الغذاء الكايف

يف الكم والنوع ،اذ يزداد استهالك الطائر للعلف

وتقل استفادته من الغذاء؛ الن قس ًام كبري ًا منه يرصف
لتوليد الطاقة الالزمة لتدفئة جسم الطائر(.)14

ويالحظ من خالل اجلدول ( )3أن درجة احلرارة

يف منطقة الدراسة تبلغ أعىل معدالهتا يف شهر (متوز)

بمعدل ()37،2م̊ ،ثم تبدأ باالنخفاض التدرجيي إذ
تأخذ معدالهتا باالنخفاض الشديد يف شهر كانون
الثاين ،اذ يصل معدل درجة احلرارة فيه إىل (̊ )11،1م.

أ .د .رياض حممد املسعودي؛ وآخرون
الجدول ( :)3المعدالت ال�شهرية لدرجة الحرارة الهواء

فيهام معدالت درجات احلرارة من املعدالت املالئمة

(العظمى و ال�صغرى والمعدل) في محطة كربالء

حلاجة الدواجن السيام شهر ترشين االول (ْ 26،3م)

املعدل
(م˚)

(ْ 18،7م) ونيسان (ْ 24،9م) .ويظهر هذا األمر
جلي ًا يف زيادة اإلنتاج ،وذلك لزيادة نسبة التحويل

وترشين الثاين (ْ 18،3م) وشباط (ْ 13،8م) واذار

المناخية للمدة ()2016-1980
الشهور

معدل درجة معدل درجة
احلرارة
احلرارة
العظمى (م̊ ) الصغرى (م̊ )

الغذائي للطائر .اذ تبني من خالل الدراسة امليدانية

كانون الثاين

16,6

5,5

اذار

25,9

11,4

18,7

13,2

25,3

44,6

29,8

37,2

يكون حم ــدود ًا ،الن بدايتها تكون ضمن مرحلة

40,4

33,7

37,1

يتطلبها اجلنني صناعيا وترافق هذه الفرتة املرحلة

18,3

درجات احلــرارة املالئمة من خالل عملية التدفئة

شباط

19,6

نيسان

31,7

حزيران

42

آب

44,1

مايس
متوز

ايلول

37,3

7,9
18

27,1
28,7

ترشين االول

33,5

19,1

كانون االول

17,8

7,2

ترشين الثاين
املعدل

23,5
31,4

13

17,1

11,1
13,8
24,9
34,6

36,4

26,3
12,5

26,4

واملقابالت الشخصية لعدد من اصحاب احلقول ان

متوسط وزن الدجاج خالل الوجبة الواحدة ضمن
هذه املدة يصل اىل ( )1600كغم .إالّ إن انخفاض

درجات احلرارة السيام يف الشهر البارد من الفصل
البارد وحاالت التطرف التي قد حتصل فان تأثريها
احلضانة والتفقيس ،إذ توفر درجات احلرارة التي
األوىل للنمو أيض ًا ،وتكون يف قاعات تتوفر فيها

الصناعية وتعديل معدالت درجات احلرارة وكذلك

تقدم األعــاف الكافية للطري يف الكم والنوع،

املصدر :وزارة النقل و املواصالت ،اهليئة العامة لألنواء

ومــع ذلــك فــان االنــتــاج يقل خــال فصل الشتاء

(.)2016-1980

الطاقة لتدفئة جسمه واىل انخفاض نسبة التحويل

اجلوية و الرصد الزلزايل ،بيانات (غري منشورة) للسنوات

الستخدام الطائر نسبة كبرية من الغذاء يف توليد

إستناد ًا اىل ما تقدم يظهر أن التباين يف درجات

الغذائي .لذا يصل متوسط وزن الدجاجة الواحدة

األرض للزراعة يف منطقة الدراسة وتُعدّ عام ً
ال مه ًام

حالة ارتفاع درجة احلرارة خالل أشهر الفصل احلار

احلــرارة سيتيح ظروف ًا مناخية تسمح باستغالل
يف تنوع املحاصيل الزراعية ،وانتاج الدواجن(.)15

وبام ان تربية الدواجن حتتاج اىل حوايل ( )45يوم

للوصول اىل مرحلة التسويق ،لذا ُيعدّ فصال الربيع
واخلريف أفضل الفصول مالئمة لإلنتاج ،اذ تقرتب

يف الوجبة ( )1350كغم ضمن هذه الفرتة .إما يف
وحاالت التطرف التي حتصل يف هذا الفصل فان هلا

آثار ًا سلبية عىل النشاط املذكور فإهنا تلحق أرضار ًا

بالنباتات العلفية املزروعة ملا تسببه من اختالف يف
املوازنة املائية بني كمية املياه التي يمتصها النبات من
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الرتبة والكميات التي يفقدها عن طريق النتح ،مما

الصحراوي اجلاف.

يؤدي إىل ذبوله أو موته أحيان ًا إذا مل يعط الكميات

تُعدُّ املنخفضات اجلوية القادمة من البحر املتوسط

فض ً
ال عام يسببه ارتفاع درجة احلرارة من متلح الرتبة

كميات قليلة من االمطار يف بعض السنني يف شهر

عىل الطيور املرباة فإهنا تزيد من إجهاد الطري وزيادة

التي تتميز بتذبذهبا وتباين ُمدد سقوطها يف منطقة

من اضطرابات فسيولوجية تظهر آثارها عىل كمية

وتنعدم نسبي ًا يف أحيان أخرى كأشهر الصيف (متوز،

نسبة التحويل الغذائي خالل هذه الفرتة اىل ادناها،

عىل منطقة الدراسة ،وتتسم االمطار الساقطة عىل

الفصل احلار اىل ( )1100كغم( ،)16الذي يعد احد

السنوي يف املنطقة ( )64،26ملم ،كام يتضح يف

الدواجن عن اإلنتاج يف هذه الفرتة .اما املنتجة

فض ً
ال عن سمة اجلفاف التي يتصف هبا مناخ املنطقة،

كبري ًة يف تعديل معدالت درجات احلرارة املرتفعة

(السطحية واجلوفية) يف خمتلف نشاطاته الزراعية

وهتوية القاعات إال ان هذا اجلانب يزيد من تكاليف

هذه املصادر والذي يشجع عىل حدوث اجلفاف يف

االستفادة من درجة احلرارة التي تطلقها الدواجن

أيض ًا ،وبالتايل يؤثر عىل كمية االنتاج.

الكافية من املياه من خالل تكثيف عملية الري هذا

ابتدا ًء من شهر ايلول وحتى هناية مايس وقد تسقط

وضياع مائي نتيجة لنشاط عملية التبخر ،أما آثارها

ايلول وحزيران ،إذ يبني معدالت االمطار الساقطة

العبء احلراري الذي تتعرض له وما يصاحب ذلك

الدراسة إذ تأيت يف بعض األحيان بأكثر معدالهتا

اإلنتاج الذي ينخفض خالل األشهر احلارة اذ تصل

وآب ،وأيلول) التي تبني خطوط االمطار الساقطة

اذ يصل متوسط وزن الدجاجة الواحدة خالل اشهر

منطقة الدراسة بقلتها بصورة عامة ،إذ بلغ املجموع

األسباب الرئيسة لتوقف نسبة كبرية من حقول

اجلدول (َّ ،)4
إن قلة كمية االمطار اهلاطلة وتذبذهبا

وهي حمدودة فان اصحاب احلقول يبذلون جهود ًا

جعل االنسان يتجه نحو مصادر املياه األخــرى

اىل احلدود املالئمة لإلنتاج من خالل عملية تكييف

وغري الزراعية بالرغم من تأثري كمية االمطار عىل

االنتاج التي تفوق ما هو عليه يف فصل الشتاء بسبب

املنطقة وبتأثري الرياح الغربية القادمة من الصحراء

خالل الفصل االخري التي تتناسب طردي ًا مع حجم

جسم الطائر يف تدفئة جو قاعات الرتبية(*****).
 -3األمطار:

تُعدّ األمطار عنرص ًا مناخي ًا متغري ًا تعتمد عليه

زراعة العديد من املحاصيل فهو يمثل واحــد ًا من
احلسابات التي تساعد عىل تقليل كلفة االنتاج يف

حال ثبات كمياته التي تسقط ومواعيد سقوطه،
إال ّ
أن منطقة الــدراســة ختضع اىل مؤثرات املناخ
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الجدول ( :)4معدالت االمطار الهاطلة (ملم) في محطة
كربالء المناخية للمدة ()2016-1980
الشهور

كمية االمطار (ملم )

كانون الثاين

11,56

اذار

8,5

شباط

نيسان

6,55
10,1

أ .د .رياض حممد املسعودي؛ وآخرون

مايس

1,6

حزيران

0,0

آب

0,0

متوز

ايلول

0,0
0,16

ترشين االول

2,6

كانون االول

19,2

ترشين الثاين
املجموع

4,0

64,27

املصدر :وزارة النقل و املواصالت ،اهليئة العامة لألنواء

اجلوية و الرصد الزلزايل ،قسم املناخ ،بيانات (غري
منشورة) للسنوات (.)2016-1980

 -4الرطوبة النسبية:

عن طريق النتح .لذلك يستدعي االرساع يف معاجلة
هــذه احلالة عن طريق السقي وبعكسه تتعرض

الغالت الزراعية إىل الذبول ،وبالتايل انخفاض كمية
االنتاج

()17

 ،بام فيه تربية الدواجن بالرغم من قدرة

الدجاجة عىل حتمل التباين يف معدالت الرطوبة اال

انه ال يمكن جتاهل اثر الرطوبة عىل انتاج الدواجن
وخاصة يف مرحلة التفقيس واملراحل االوىل للنمو،

ويتوقف تأثري الرطوبة النسبية عىل الطيور بدرجة
حرارة املحيط الذي تعيش فيه وان الرطوبة النسبية

بني ( )٪90-20غري ذات تأثري عىل مجيع الطيور

طاملا كانت درجه حرارة املحيط ضمن املدى األمثل.
إن الرطـوبة التي تتطلبها تربية الدواجن تكون
بحدود ( )٪60-55عندما تكون يف املفرخات
وحوايل ( )٪80يف املفاقس ،ترتاوح بني ()٪75-65

يف داخــل قاعات الرتبية .إال إن الرطوبة النسبية

تعد الرطوبة من العنارص األساسية يف حدوث

املنخفضة تؤثر يف إنتاج الدواجن وخاصة يف مرحله

متثل مقدار بخار املاء املوجود فع ً
ال يف حجم معني

معدل الرطوبة ينجم عنه سحب السوائل املوجودة

خصائص التكاثف والتساقط ،والرطوبة النسبية

من اهلواء إىل كتلة بخار املاء الالزمة لتشبع حجم
اهلواء هذا يف نفس درجة احلــرارة ومقدار الضغط
اجلوي .إذ تؤثر الرطوبة النسبية يف النبات بصورة

مبارشة أو غري مبارشة ،فالتأثري غري املبارش يتمثل من
خالل عملية النتح ،إذ كلام زادت الرطوبة النسبية

قلت عملية النتح ،أما التأثري املبارش يف النبات فيأيت
من خالل هتيئة اجلو املالئم ألمــراض الفطريات
التي تصيب النبات ،إذ حتدث عندما يتوقف ارتفاع

الرطوبة النسبية مع ارتفاع درجات احلرارة .ولكن
عند انخفاض الرطوبة النسبية مع ارتفاع احلرارة
وزيادة رسعة الرياح يساهم يف فقدان املاء من سطح

الرتبة عن طريق التبخر كذلك من أوراق النباتات

التفقيس واملراحل األولية للنمو ،فأن أي نقص يف
يف البيضة ،كام يؤثر عىل نسبة الفقس ،ويؤدي إىل
إنتاج أفراخ صغرية وعارية أو مغطاة بزغب قصري

عند الفقس .وكذلك للرطوبة املنخفضة داخل
القاعات آثارها الضارة عىل صحة الطيور ،إذ تؤدي

إىل جفاف الريش .كام إن ارتفاع نسبة الرطوبة يف

اجلو احلار يؤثر عىل عملية اللهاث ) ،(pantingالتي

حتــاول الــدواجــن من خــال تنظيم درجــة حــرارة

أجسامها .إما ارتفاع الرطوبة يف اجلو البارد جيعلها
موص ً
ال جيد ًا للحرارة ما يسبب فقدان جسم الطري
لكميات كبرية من الطاقة مما يؤدي اىل بطء النمو
وانخفاض االنتاج وتعرض الطيور لإلصابة بعدد
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من االمراض .وان زيادة الرطوبة يف داخل قاعات

تربية الدواجن نتيجة لضعف التدفئة وعدم كفاية

التهوية يؤدي إىل نشاط وتكاثر املسببات املرضية من
بكرتيا وطفيليات ،وتعرض الدجاج لإلصابة بعدة
امـــراض( ،)18فمن خالل اجلــدول ( )5نالحظ أن

كمية الرطوبة النسبية خالل فصل الصيف منخفضة
والعكس صحيح خالل فصل الشتاء تكون مرتفعة

فيؤدي إىل تساقط األمطار عىل منطقة الدراسة شتا ًء،
وقد بلغت أعىل نسبة للرطوبة يف شهر كانون الثاين

( ٪)75،3وسجلت أدنــى نسبة هلا يف شهر متوز
( ٪)26،4اما املعدل السنوي للرطوبة النسبية فقد
بلغ ( ٪)47،1وهو دون نصف مستوى االشباع،

كام أن ارتفاع نسبتها خالل فصل الشتاء يتفق مع قلة
حاجة املحاصيل الزراعية إىل االرواء بسبب سقوط

االمطار وانخفاض احلرارة ،مما يؤدي اىل قلة التبخر
والنتح للنبات ،والعكس صحيح يف فصل الصيف،

إذ يتطلب زيادة عدد مرات االرواء للتعويض عن

النقص يف كمية املياه ،ومن ناحية أخرى نجد أن
انخفاض نسبة الرطوبة النسبية يف فصل الصيف

احلار وارتفاعها يف فصل الشتاء البارد يؤدي إىل
عدم تشكيل ظروف بيئية مالئمة لتكاثر األمراض
واحلرشات.

كربالء للمدة ()2016-1980
الشهور

246

حزيران

27,7

36

مايس
متوز

26,4

آب

29,3

أيلول

35,4

ترشين االول

43,5

ترشين الثاين

69,5
72

كانون االول
املعدل

47,1

 -5التبخر:

يمكن مالحظة إرتفاع حجم التبخر يف منطقة

الدراسة من خالل اجلــدول( )6يف فصل الصيف
وخاصة يف متوز إذ وصلت أعىل كمية ()462،9ملم

نتيجة ارتفاع احلرارة وانعدام االمطار فيه ،يف حني
وصلت أدنى كمية يف فصل الشتاء وخاصة يف كانون

الثاين ( )60،5ملم ،بينام وصل املعدل السنوي
لكميات التبخر اىل ( )234،4ملم.

الجدول (:)6المعدل ال�شهري والمجموع ال�سنوي للتبخر/

الجدول ( :)5معدالت الرطوبة الن�سبية ( )%في محطة

الرطوبة النسبية()٪

كانون الثاين

75,3

اذار

48,1

شباط

نيسان

40,1

61,4

ملم في محطة كربالء المناخية للمدة ()2016-1980
الشهور

حجم التبخر (ملم)

كانون الثاين

60,5

اذار

168,5

شباط

نيسان
مايس

94,4
231

312,5

أ .د .رياض حممد املسعودي؛ وآخرون

حزيران

411

آب

413,9

متوز

ايلول

462,9

الدراسة ابتدا ًء من شهر كانون الثاين حتى شهر متوز

303,1
90,6

يف شهري ترشين الثاين وترشين االول ( )1،9و ()2

2813,2

فصل الصيف مما يؤدي إىل زيادة كمية التبخر والنتح

ترشين االول
كانون االول

64,8

املجموع

( )7إىل أن معدالت رسعة الرياح تتزايد يف منطقة

تسجل أعىل معدالهتا ،إذ بلغت ( )3،8م/ثا ،ثم تعود

200

ترشين الثاين

عن هذا االختالل يف االحتياج املائي ،ويشري اجلدول

املصدر :اهليئة العامة لألنواء اجلوية و الرصد الزلزايل،
قسم املناخ ،بيانات (غري منشورة) للسنوات (-1980
.)2016

ومن خالل ما تقدم يظهر زيادة يف معدالت التبخر

يف منطقة الدراسة ،األمر الذي يتطلب زيادة احلاجة
ملياه الري؛ وذلك للتعويض عن الفقدان املائي الذي

تعرضت له املحاصيل الزراعية عن طريق عملية
التبخر – النتح ،فقد يعمل زيادة التبخر عىل زيادة

كمية االمالح يف الرتبة ،وبالتايل يظهر تأثريه عىل كمية
اإلنتاج ،وهذا يظهر كعامل يساعد عىل عدم ممارسة

حرفة الزراعة مما يزيد يف عملية اجلذب احلرضي عىل
هذه االرايض.
 - 6الرياح:

تُعدّ الرياح من العنارص املهمة للحياة النباتية

بوصفها إحدى العوامل املتحكمة يف نجاح انتاج
املحاصيل أو فشله ،فهي تؤثر يف عنرصي احلرارة
واملطر ،إذ إن زيادة رسعتها تزيد من نسبة النتح وتقلل

من الرطوبة النسبية للهواء املحيط باملحصول ،هلذا
تتطلب املحاصيل الزراعية مزيد ًا من املاء للتعويض

لالنخفاض مرة أخرى حتى تصل إىل أدنى معدالهتا

م/ثا لكل منهام عىل التوايل .اي ان الرياح تتزايد يف
من النبات ،وبالتايل زيادة حاجة املحصول الزراعي
إىل كميات أخرى من املياه ،يف حني يكون النخفاض

رسعة الرياح يف فصل الشتاء دور يف تقليل كمية
التبخر والنتح من النبات ومن ثم قلة املياه الالزمة
إلنتاج املحاصيل الزراعية ،اذ ان الرياح تعد عنرص ًا

طبيعي ًا رئيس ًا يف تراجع املساحات الزراعية ملا له من
دور مؤثر عىل العنارص املناخية االخرى التي تعمل
عىل تردي مستوى صالحية االرض الزراعية.

إن احتياجات الــدجــاج من األوكسجني هي

باحلدود الطبيعية ( )٪21من حجم اهلــواء وعادة

يكفي «واحــد قــدم مكعب من األوكسجني لكل
( )10دجاجات يف الساعة الواحدة» وعىل العموم
فان الدجاجة يف وضع الراحة تتنفس « 25م » 3من
اهلواء النقي يف اليوم الواحد وهي أكثر مما يتنفس

اإلنسان نفسه .ويكون للهواء اثر بــارز يف تنظيم
درجة احلرارة والرطوبة اجلوية داخل قاعات تربية
الدواجن .ففي حالة رداءة التهوية وركــود اهلواء

مع زيادة درجة احلرارة ،تؤدي إىل وجود كمية من

الغازات السامة مثل غاز االمونيا وغاز ثاين اوكسيد

الكربون يف داخل القاعات الذي خيلق جو ًا خانق ًا
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حــول الطيور مما يــؤدي إىل ضعف النمو وهالك
عدد كبري من الطيور .أما يف حالة انخفاض درجات
احلرارة الشديدة فتؤدي رسعة حركة اهلواء إىل زيادة

وطأة الربد

«Stress

 »Coldوزيــادة معدل اإلصابة

بصدمات الــرد ،وعندما تــزداد درجة احلــرارة عن

درجة حرارة جسم الطيور فان حركة اهلواء الرسيعة

تؤثر يف احلالة الفسيولوجية للطري .إذ تزيد من الثقل
واإلجهاد احلراري عليه عن طريق انتقال احلرارة من

اهلواء إىل جسمه عن طريق التالمس فعندما ترتفع
درجة حرارة اجلو من ( )29–32وترافقها حركة

هــواء قوية يــؤدي ذلــك إىل ارتفاع درجــة حـرارة
جسم الطيور إذ تصل إىل (ْ 43م) تقريب ًا خالل بضعة

ساعات مما يؤثر يف عملية التحويل الغذائي كذلك

تظهر هذه احلالة عىل نشاط القلب والتنفس فيؤدي
إىل زيادة فقدان رطوبة جسم الطري بشكل مؤقت

من ( )18-5كغم /ساعة عند الدجاجة التي يصل
وزهنا إىل (1.8كم) .وكذلك يظهر تأثري الرياح عىل

شكل قاعات تربية الدواجن من حيث االرتفاع
واالجتــاه ومواقع وشكل النوافذ وطريفة التهوية
املتبعة،إذ تزداد أمهية التهوية مع التقدم يف مراحل

نمو الطري والتهوية هتيئ اجلو املناسب داخل قاعات
تربية الدواجن ويتم ذلك من خالل التايل:

1.1تزويد الطيور بكمية كافية من اهلواء النقي.

الجدول(:)7المعدل ال�سنوي و ال�شهري ل�سرعة الرياح (م/ثا)
في محطة كربالء المناخية للمدة ()2016-1980
الشهور

رسعة الرياح م/ثا

كانون الثاين

2,4

اذار

3,1

شباط

2,6

نيسان

3,1

حزيران

4

مايس
متوز
آب

ايلول

2,9
3,8
2,9
2,3

ترشين االول

2

كانون االول

2,3

ترشين الثاين
املعدل

1,9
2,8

املصدر :اهليئة العامة لألنواء اجلوية والرصد الزلزايل،
قسم املناخ ،بيانات (غري منشورة) ،للسنوات (-1980
.)2016

خام�ساً/التربة:
تُعد الرتبة أحد املــوارد الطبيعية احليوية املهمة

التي صنعتها الطبيعة بعمليات فيزيائية وكيميائية
وحياتية( .)19وتعرف الرتبة بأهنا (الطبقة اهلشة

2.2إزالة بخار املاء والرطوبة من املدجن (قاعات

والرقيقة التي تغطي معظم سطح االرض اليابس،

3.3إزالة الغازات الضارة مثل ثاين اوكسيد الكربون

فهي مزيج معقد من املواد املعدنية والعضوية واملاء

الرتبية).

واالمونيا وكربيت اهليدروجني.
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اذ يرتاوح سمكها بني بضع سنتمرتات وامتار عدة،

واهلواء( .)20وتعد الرتبة من مصادر الثروة املتجددة

التي تستدعي املحافظة عليها واستغالهلا بالشكل

أ .د .رياض حممد املسعودي؛ وآخرون

االمثل يف زراعة املحاصيل الزراعية ،والرتبة يف منطقة

منه عند سدة اهلندية منظومة إروائية كبرية.

الدراسة ختتلف يف خصائصها الكيميائية والفيزيائية

تُعد املــوارد املائية من أهم املقومات األساسية

اخلصائص العامة بمظاهر السطح وعنارص املناخ

احلياة جلميع الكائنات احلية فهو فض ً
ال عن وظائفه

والكائنات احلية وطبيعة املواد املنقولة من منطقة إىل

الغذائي يكون اكــر مكونات أنسجتها ،لــذا فان

عىل ثالث جماميع تتمثل برتب كتوف األهنار وترب

الداخلة منها إىل جسم الكائن احلي واملفقودة منه

الرتب املنقولة التي تتباين يف قابليتها اإلنتاجية مع

والذي سيؤدي يف النهاية إىل موت النباتات وهالك

تبع ًا للموقع اجلغرايف وما يتبع ذلك من تباين يف

يف قيام أي نوع من النشاط الزراعي فاملاء أساس

واملياه اجلوفية والسطحية فض ً
ال عن النبات الطبيعي

الفسيولوجية التي يقوم هبا يف عمليات التمثيل

أخرى ،ويمكن تصنيف الرتب يف منطقة الدراسة

حصول أي خلل يف التوازن املائي بني الكميات

املنخفضات وترب األحواض ،وهي يف جمملها من

يؤدي إىل خلل الوظائف الفسيولوجية التي يقوم هبا،

بيان سيادة ترب كتوف األهنار يف اجلهات الرشقية

الدواجن.

من حمافظة كربالء املقدسة التي متتاز بخصوبتها(،)21

مما ساعد يف توفري البيئة الزراعية املناسبة التي جعلت
منها مكان ًا مه ًام لبيئة إنشاء حقول الدواجن.

�ساد�س ًا /الموارد المائية:
تشكل املياه السطحية املصدر الرئيس للمياه

املتمثلة بنهر الفرات وتفرعاته ضمن منطقة الدراسة
والذي يعد رشيان احلياة واملصدر الرئيس لتأمني

االحتياجات للزراعة ،وال يقترص أثر املياه السطحية

عىل تطوير الزراعة فحسب بل له أمهية يف حتديد أماكن
االستيطان البرشي الذي يرتبط بمجاري األهنار

وفروعها املختلفة .ويوجد مصدران من املوارد املائية

يف منطقة الدراسة وهي مياه سطحية وأخرى جوفية،

لكن الدراسة ستنحرص عىل األرايض املستسقاة من

االهنار.

إذ خيرتق هنر الفرات املحافظة من جزئها الرشقي

ويسري بمحاذاة احلدود الرشقية للمحافظة ويتفرع

تتباين النباتات يف احتياجاهتا من املاء بحسب نوع

النبات ومرحلة النمو والعوامل البيئية التي تؤدي

إىل فقدان املاء منه ،وان أهم املحاصيل التي تزرع يف
منطقة الدراسة والتي تدخل يف تغذية الدواجن هي
حماصيل الشعري والقمح والذرة الصفراء ،وحتتاج

الطيور إىل كميات كافية من املياه يف الكم والنوع،
وان توفري املياه من الرضوريات األساسية لعملية

اإلنتاج فهو يمثل ( )٪ 85من وزن الكتكوت

و( )٪ 65من وزن البيض و( )٪ 55من وزن
دجاج احلي .وهنالك عالقة كبرية بني كمية ونوعية
الغذاء الذي يتناوله الطري وكمية املياه التي حيتاجها،

فالدجاجة تــرب اكثر من ضعف كمية الغذاء
الذي تأكله .ويف حالة حمدودية كمية املياه املقدمة

للطيور تسبب يف قلة إنتاجها أو توقفه متام ًا ،واملاء

رضوري لقيام الطري بعمليات اهلضم وتنظيم حرارته
وامتصاص وانتقال العنارص يف جسمه.

249

تحليل جغرافي لدور العوامل الطبيعية في تربية الدواجن في محافظة كربالء المقدسة

وختتلف الطيور يف حاجتها من املياه بحسب

واللحوم ،ولكن بعد زيادة الطلب عىل هذه املنتجات

الدراسات إن لكل بيضة تنتجها الدجاجة حتتاج

وتوزعت يف مجيع الوحدات االداريــة للمحافظة،

العمر ونــوع الساللة واإلنتاج ،وتشري الكثري من
إىل تناول ( )340ملمرت من املاء بضمنها احتياجات

جسمها االعتيادية ،وكذلك وجد إن معدل استهالك
اإلناث للامء يزيد بحوايل ( )٪ 80عن تلك الكمية

التي تستهلكها الذكور حتت الظروف نفسها (.)22

وتتباين حاجة الدجاج من املياه حسب الظروف

البيئية من حيث درجة احلــرارة والرطوبة وطبيعة

الغذاء املستهلك ،فض ً
ال عن نشاط الدجاجة ،لذا
يعد املــاء عام ً
ال أساسي ًا يف قيام وتوطن مشاريع

ب األمر ان تكون هناك مشاريع أكرب إلنتاجها
تط َّل َ
وذلك الن هذه املنتجات جيب ان تكون من السوق

وذلــك حلاجة سكان املحافظة هلا بصورة يومية،
واغلب هده احلقول هي حقول أهلية ،اذ ان ()٪70

منها عائديتها خاصة بينام ( )٪30منها عائديتها
خمتلطة(ُ )23يالحظ اجلدول (.)8

الجدول (:)8التوزيع الجغرافي لحقول الدواجن في
محافظة كربالء ل�سنة 2017
ت

الوحدة
االدارية

تتمثل مصادر املياه يف منطقة الــدراســة بمياه

2

ملياه اإلمطار وكام تبني لنا مما تقدم فإهنا ذات أمهية

4

تربية الدواجن بالقرب من مصادره لرضورة توفره
بكميات كافية يف الكم والنوع ويف مجيع األوقات.

اإلمطار واملياه السطحية واجلوفية ،أمــا بالنسبة

حمدودة لكوهنا فصلية ومتذبذبة لذا فإهنا ال تشكل
مصدر ًا ملياه رشب الطيور وال يعول عليها يف اإلنتاج

الزراعي إال بنطاق حمدود وهي التقليل من عدد
الريات للمحاصيل العلفية املزروعة خالل فرتة

سقوطها ،وزيادة نسبة الرطوبة والتقليل من التبخر
والنتح.

3

قضاء اهلندية

5
6
املجموع

47

26.9

ناحية احلسينية

51

29.2

ناحية اجلدول
الغريب

44

25.1

22

12.5

2

1.1

175

100

ناحية اخلريات
قضاء عني
التمر

9

5.2

املصدر :مديرية زراعة كربالء ،بيانات غري منشورة لسنة
.2017

المبحث الثالث:

التوزيع الجغرافي لحقول الدواجن في
محافظة كربالء
تعتمد يف انتاجها عىل املشاريع الفردية او ما يتم

تربيتة داخل املنازل من دواجن للحصول عىل البيض
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1

قضاء املركز

عدد
احلقول

النسبة املئوية٪

يظهر من اجلدول ان ناحية احلسينية تضم اكرب

عدد من حقول الدواجن اذ بلغت نسبتها ()٪29.2

من جمموع احلقول يف املحافظة ،وذلك كوهنا منطقة
زراعية ولقرهبا من املركز اذ اهنا تستهدف سوق
ناحية احلسينية فض ً
ال عن سوق املركز ،ثم يليها املركز
بنسبة ( )٪26.9وذلك لرتكز السكان يف املركز مع

أ .د .رياض حممد املسعودي؛ وآخرون

مالحظة ان اغلب هذه احلقول تنتج اللحوم ،اذ ان

( )٪80منها هي إلنتاج اللحوم بينام ( )٪20منها
فقط هي إلنتاج البيض(.)24

ثم جــاءت ناحية اجلــدول الغريب ثالث ًا بنسبة

( )٪25.1ثم ناحية اخلريات اذ بلغت (،)٪12.5
وبعدها مركز اهلندية بنسبة ( )5.2حقول .أما يف

املرتبة االخرية فكان قضاء عني التمر بنسبة ()٪1.1
فقط ويعود السبب يف قلة عدد احلقول يف القضاء

اىل تأثري السوق ،فهي ال ختدم سوى سوق القضاء

لبعدها عن اي مركز حرضي اخر .ويظهر الفارق

بني الوحدات االدارية يف نسبة حقول الدواجن من
خالل الشكل (.)1

يتضح من الشكل الرقم ( )8الــفــارق الكبري

بني الوحدات االدارية يف املحافظة يف نسبة حقول

الــدواجــن فهي مرتفعة يف قضاء املــركــز وناحية
احلسينية وناحية اجلدول الغريب ومنخفضة يف قضاء

اهلندية ومنخفضة جد ًا يف قضاء عني التمر ،وكانت

نسبة ناحية اخلريات معقولة نوع ًا ما.

وبالرغم من ذلك فأن االنتاج مل يسد حاجة سوق

املحافظة حلد االن ،اذ ان انتاج البيض ال يزيد عن

( )15كارتون يف الشهر الواحد يف اغلب احلقول اما

اللحوم فيرتاوح االنتاج بني ( )35-6الف كغم وهي
ال تسد حاجة السوقَّ .
إن كلفة اإلنتاج العالية ايض ًا

ال تشجع عىل االستثامر يف هذا القطاع اذ ترتاوح كلفة
االنتاج بني ( )80 -1مليون دينار .وهي تكلفة كبرية

ال�شكل (:)1التوزيع الجغرافي لحقول الدواجن في محافظة كربالء ل�سنة 2016

املصدر :بيانات اجلدول (.)8
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جد ًا ال تشجع عىل االستثامر وتدخل بعض العنارص

ال�صورة (:)1مواقع الحقول في المناطق الزراعية

يف رفع كلفة االنتاج فيجب عىل احلكومية املحلية
توفريها من اجل تقليل كلفة االنتاج مثل الطاقة
الكهربائية والوقود وغريها .ويالحظ ان التوزيع
اجلــغــرايف للحقول يف املحافظة غري منتظم فهي

تتوزع يف املناطق الصاحلة للزراعة وتقل يف املناطق
الصحراوية التي جيب ان تستثمر بشكل افضل.

وتُظهر اخلريطة الرقم ( )4ذلك التوزيع.

اخلريطة ( )4تُظهر َّ
إن أغلب احلقول تقع يف

املناطق الزراعية يف اجلانب الرشقيُ ،ينظر الصورة

( ،)1وذلك لقرهبا من عدد من املراكز السكانية وهي
مدن كربالء واحللة واهلندية واحلسينية ،وتوفر طرق

النقل وجمموعة من اخلدمات املرافقة التي حتتاجها
هذه احلقول.

املصدر :الباحثون بتأريخ .2016/4/20

كــا وتباينت مساحات هــذه احلــقــول ،وعــدد

القاعات املتوفرة فيها ،وعدد العاملني بحسب املوقع
وطبيعة اإلنتاج ،اذ تراوحت مساحات ،احلقول

بني ()1500 -600م .2وتــراوح عدد القاعات
من ( )2-1قاعة كحد اقىص وهو عدد قليلُ ،ينظر

الصورة ( )2التي تبني إحدى قاعات تربية الدواجن

الخريطة ( :)4التوزيع الجغرافي لحقول الدواجن في محافظة كربالء لعام .2016

املصدر :من عمل الباحثني ،اعتامدا عىل بيانات مديرية زراعة كربالء لعام .2016
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أ .د .رياض حممد املسعودي؛ وآخرون

ويرجع السبب يف قلة القاعات اىل عد قدرة املريب

والفيتامينات التي تفوق املنتجات احليوانية

كلفة االنتاج وبالتايل يعمل عىل تقليل االعداد من

املتمثلة يف استخدامها يف العديد من الصناعات

عىل تربية اعداد كبرية من الدواجن بسبب ارتفاع
اجل التوفري يف كلفة االنتاج وخاصة اجور االيدي
العاملة التي اختلفت هي االخرى بني حقل واخر.
ال�صورة (� :)2صورة قاعة تربية الدواجن (نموذجية)
محافظة كربالء لعام 2016

االخرى ،وان هلذه املنتجات امهيتها االقتصادية
الغذائية وصناعة املركزات الربوتينية وغريها

من الصناعات ،فض ً
ال عن استخدام فضالهتا يف
عملية التسميد.

2.2شهدت اعداد احلقول املنتجة وانتاجها من
اللحم والبيض ارتفاع ًا ملحوظ ًا يف اآلونة
االخرية بسبب زيادة الطلب عىل اإلنتاج ،إ ْذ
وصل جمموع حقول الدواجن إىل (ً )175
حقل

عام .2016

3.3تتباين الوحدات االدارية يف حمافظة كربالء
املصدر :الباحثون بتأريخ .2016/4/22

املقدسة يف اعداد احلقول الكلية واملنتجة وانتاجها

من اللحم والبيض ،لتتبوأ ناحية احلسينية املرتبة

اذ تــراوحــت اعــداد العاملني يف حقول تربية

األوىل بنسبة ( ،)%29.2ذلك ملالءمة بيئتها

عاملني فقط وهي ال تلبي الطموح حقيق ًة اذ جيب

4.4قلة االهتامم بحقول الدواجن املنتجة للبيض

الدواجن يف حمافظة كربالء املقدسة بني ()5-2

التوسع يف االستثامر يف هــذا املجال لغرض سد
النقص احلاصل يف السوق املحلية وتوفري فرص عمل
خصوص ًا ان املحافظة تعد من املحافظات الزراعية.

اال�ستنتاجات
ويف ضوء ما متت مناقشته يف املباحث الثالثة

التي تضمنها البحث ،فان من أبرز النتائج التي تم

التوصل إليها:

اجلغرافية الطبيعية لرتبية الدواجن.

بالرغم من الطلب الكبري عليها ويظهر ذلك من
خالل اغراق السوق املحلية باملنتجات املستوردة
سواء عن طريق القطاع اخلاص أو العام خصوص ًا
رشكة الكفيل للمنتوجات الغذائية.

5.5متتلك حمافظة كربالء املقدسة املقومات اجلغرافية
الطبيعية التي تساعد عىل قيام وتوسع إنتاج
الدواجن واملتمثلة يف املوقع اجلغرايف ،وقوع

املحافظة يف وسط العراق وضمن حمافظات
الفرات االوسط يساعد عىل تسويق منتجاهتا

1.1ملنتوجات الدواجن أمهية غذائية وإقتصادية

اىل هذه املحافظات املجاورة وحتى البعيدة

واالمحاض االمينية والسعرات احلرارية

الرشقي (منطقة السهل الرسويب) مالئمة لقيام

ملا حتتويه هذه املنتوجات من الربوتني احليواين

مثل العاصمة بغداد .ان طبيعة سطح املحافظة
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وتوسع النشاط موضوع الدراسة من خالل

مالءمتها لزراعة املحاصيل التي تدخل يف تغذية
الدواجن (القمح ،الشعري والذرة صفراء).

3.3العمل عىل إنشاء معامل إلنتاج املواد العلفية بام
فيها الربوتني والصويا وإمكانية إنشاء مزارع
صغرية إلنتاج تلك املحاصيل الزراعية.

ًّ 6.6
إن السياسة الزراعية احلالية ال تشجع عىل تنمية

4.4تفعيل املشاريع اخلاصة بإنتاج أمهات بيض

بصورة خاصة سواء عىل مستوى العراق او

األمراض وذات مواصفات إنتاجية عالية

االنتاج احليواين بصورة عامة وانتاج الدواجن

منطقة الدراسة ،وذلك لإلحجام عن تقديم

والتخلص من االسترياد العشوائي لبيض

املساعدات كالقروض ومستلزمات االنتاج
أثرت هذه السياسة سلب ًا
الزراعية للمنتجني ،كام َّ

5.5عقد الندوات وإقامة الدورات التدريبية بالتعاون

تأكيدها عىل زراعة احلبوب االسرتاتيجية خالل

واملراكز البحثية لتأهيل كوادر فنية متخصصة

بصورة غري مبارشة عىل هذا النشاط من خالل
اخلطط الزراعية وما لذلك من تأثري عىل زراعة

بعض املحاصيل والتي تُعد اساسية يف عليقة
الدواجن مثل حمصول الذرة الصفراء.

7.7مل يكن للجمعيات الفالحية أي دور يف دعم
وتشجيع قيام وتطور النشاط موضوع الدراسة،

كام تفتقر املحافظة اىل اجلمعيات التعاونية
املتخصصة باإلنتاج احليواين وخاصة إنتاج

الدواجن.

التو�صيات
1.1رضورة تقديم الدعم احلكومي ألصحاب
مشاريع الدواجن من خالل تقديم مستلزمات
اإلنتاج ،السيام األفراخ وبأسعار مدعومة،
ً
فضل عن السعي اجلاد من قبل احلكومة يف فسح

املجال امام اإلستثامر (املحيل واألجنبي) يف جمال
تربية الدواجن.

2.2االستفادة من تطبيق البحوث والدراسات
والتجارب يف جمال إنتاج الدواجن عاملي ًا.
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التفقيس بغية إنتاج أفراخ جيدة خالية من

التفقيس.

مع األقسام العلمية املتخصصة يف اجلامعة

يف جمال إنتاج الدواجن وحتسني خربة ومستوى
العاملني يف هذا املجال.

الهوام�ش
(*) يقصد بالدواجن كل الطيور التي انتخبت واستؤنست
من قبل االنسان وتشمل الدجاج والرومي والبط
واالوز واحلامم والسامن وتشمل يف بعض البالد النعام.
وقد اقترصت دراستنا عىل الدجاج فقط.

(((1عدنان عطية حممد عيل الفراجي ،انتاج الدواجن
وتباينها يف العراق ودورها يف االمن الغذائي ،اطروحة
دكتوراه ،كلية اآلداب ،بغداد ،2004 ،ص.11

(((2عبد اهلل حسون حممد ،ومصطفى سعد هاشم،
استعامالت االرض لإلنتاج احليواين يف ناحية كنعان
(حمافظة دياىل  ،)2013جملة جامعة دياىل ،العدد

( ،2015 ،)68ص.291

(((3الشوا ،سعود صالح ،تربية الدواجن ،ط ،1إصدار
مركز العمل التنموي ،غزة.2009 ،

(((4عالم ،سامي ،تربية الدواجن ورعايتها ،مكتبة اإلنجلو

أ .د .رياض حممد املسعودي؛ وآخرون
املرصية.2009 ،

(ْ 37 -31م) ،اما املحاصيل الصيفية تتحدد درجة احلرارة

(((5عدنان عطية حممد عيل الفراجي ،مصدر سابق،

االدنى من (ْ 18 -15م) واالنسب بني (ْ 37 -31م) واحلد

(((6صالح عيل محزة حسن ،املقومات اجلغرافية إلنتاج

((1(1عيل حسني شلش ،اثر احلرارة املتجمعة عىل نمو

(غ.م) ،كلية اآلداب ،جامعة الكوفة ،2009 ،ص.24

اجلغرافية ،اجلمعية اجلغرافية الكويتية ،العدد ()23

ص.12

الدواجن يف حمافظة النجف األرشف ،رسالة ماجستري

((ُ (7أسامة امحد عبد الصاحب املسعودي ،تقييم كفاءة
خدمات التعليم اجلامعي (االهيل) يف حمافظة كربالء

وأبعاده احلرضية ،رسالة ماجستري (غ.م) ،كلية الرتبية

االعىل ما بني (ْ 50 -44م).

ونضوج املحاصيل الزراعية يف العراق ،نرشة البحوث

 ،1984ص.6

((1(1صالح عيل محزة حسن ،مصدر سابق ،ص.54

((1(1مروة حسني عيل هادي ،واقع األرايض الزراعية املروية

للعلوم االنسانية ،جامعة كربالء ،2016 ،ص-30

يف حمافظة كربالء بني املخططات األساسية وتنامي

(((8رياض حممد عيل عودة املسعودي ،املوارد املائية

ماجستري (غ.م) ،كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية ،جامعة

.36

ودورها يف االنتاج الزراعي يف حمافظة كربالء ،رسالة

ماجستري(غ.م) ،كلية الرتبية (ابن رشد) ،جامعة
بغداد،2000،ص.22

العشوائيات (دراسة يف جغرافية الزراعة) ،رسالة

كربالء ،2015 ،ص.65

((1(1الدراسة امليدانية ،لسنة .2017

(*****) يشع الطائر من جسمه كمية من احلرارة ترتاوح

(((9هاين جابر حمسن املسعودي ،التمثيل اخلرائطي

بني  6.5 -5.5كيلو كالوري /ساعة /كغم من الوزن

لعام  ،2011رسالة ماجستري (غ.م) ،جامعة

الوزن احلي ،وبذلك فان طائر ًا عمره بحدود شهرين ووزنه

الستعامالت االرض الزراعية يف حمافظة كربالء
الكوفة ،2013،ص.43

((1(1رياض حممد عيل عودة املسعودي ،مصدر
سابق،ص.37

(**) « »FSHهرمونات النمو

(***) « »LHاهلرمونات اخلاصة بتنشيط األجهزة
التناسلية عند الدجاج.

((1(1صالح عيل محزة حسن ،املقومات اجلغرافية إلنتاج
الدواجن يف حمافظة النجف األرشف ،مصدر سابق،

ص.44

(****) بالنسبة للمحاصيل الشتوية تنحرص درجة
احلرارة االدنى بني (ْ 25 -5م) واملثىل (ْ 31 -25م) والعليا

احلي ،بينام حيتاج حوايل  6كيلو كالوري /ساعة /كغم من
بحدود كغم يمكنه ان ينتج كمية من احلرارة تكفي لتدفئته
وتدفئة اجلو املحيط به.

((1(1مروة حسني عيل هادي ،مصدر سابق ،ص.68
((1(1صالح عيل محزة حسن ،مصدر سابق ،ص.59

((1(1رياض كاظم سلامن اجلمييل ،مدينة كربالء (دراسة
يف النشأة و التطور العمراين) ،ط ،1دار الكتب،

كربالء ،2012،ص.53

((1(1إبراهيم إبراهيم رشيف ،عيل حسني الشلش ،جغرافية
الرتبة ،مطبعة جامعة بغداد ،1985،ص.7

((2(2عبد االمري كاسب مزعل ،دراسة جغرافية لنظم الري
والبزل عىل هنري احلسينية وبني حسن يف حمافظة
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كربالء ،رسالة ماجستري (غ.م) ،جامعة البرصة،
 ،1988ص.71

بغداد.2004 ،

3.3مزعل ،عبد االمري كاسب ،دراسة جغرافية لنظم

((2(2رياض حممد عيل عوده املسعودي ،مصدر سابق،

الري والبزل عىل هنري احلسينية وبني حسن يف

((2(2صالح عيل محزة حسن ،مصدر سابق ،ص.62

جامعة البرصة.1988 ،

((2(2الدراسة امليدانية ،لسنة .2017

خدمات التعليم اجلامعي (االهيل) يف حمافظة كربالء

ص.42

((2(2الدراسة امليدانية ،لسنة .2017

الم�صادر والمراجع
�أوالً/الكتب والمراجع:
1.1اجلمييل ،رياض كاظم سلامن ،مدينة كربالء (دراسة

حمافظة كربالء ،رسالة ماجستري (غري منشورة)،

4.4املسعودي ،اسامة امحد عبد الصاحب ،تقييم كفاءة
وأبعاده احلرضية ،رسالة ماجستري(غري منشورة)،
كلية الرتبية للعلوم االنسانية ،جامعة كربالء،

.2016

5.5املسعودي ،رياض حممد عيل عوده ،املوارد املائية
ودورها يف االنتاج الزراعي يف حمافظة كربالء،

يف النشأة والتطور العمراين) ،الطبعة االوىل ،دار

رسالة ماجستري(غري منشورة) ،كلية الرتبية (ابن

2.2رشيف ،إبراهيم إبراهيم ،الشلش ،عيل حسني،

6.6املسعودي ،هاين جابر حمسن ،التمثيل اخلرائطي

3.3الشوا ،سعود صالح ،تربية الدواجن ،ط ،1إصدار

لعام  ،2011رسالة ماجستري (غري منشورة)،

4.4عالم ،سامي ،تربية الدواجن ورعايتها ،مكتبة

7.7هادي ،مروة حسني عيل ،واقع األرايض الزراعية

الكتب ،كربالء.2012،

جغرافية الرتبة ،مطبعة جامعة بغداد.1985 ،

مركز العمل التنموي ،غزة.2009 ،

رشد) ،جامعة بغداد.2000،

الستعامالت االرض الزراعية يف حمافظة كربالء
جامعة الكوفة.2013 ،

اإلنجلو املرصية.2009 ،

املروية يف حمافظة كربالء بني املخططات األساسية

ثاني ًا /الر�سائل والأطاريح:

رسالة ماجستري (غري منشورة) ،كلية الرتبية للعلوم

1.1حسن ،صالح عيل محزة ،املقومات اجلغرافية
إلنتاج الدواجن يف حمافظة النجف األرشف ،رسالة
ماجستري( ،غري منشورة) ،كلية اآلداب ،جامعة

الكوفة.2009 ،

2.2الفراجي ،عدنان عطية حممد عيل ،انتاج الدواجن
وتباينها يف العراق ودورها يف االمن الغذائي،
اطروحة دكتوراه( ،غري منشورة) ،كلية اآلداب،
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و تنامي العشوائيات (دراسة يف جغرافية الزراعة)،

اإلنسانية ،جامعة كربالء.2015 ،

ثالثا /الدوريات والبحوث:
1.1الشلش ،عيل حسني ،أثر احلرارة املتجمعة عىل
نمو ونضوج املحاصيل الزراعية يف العراق ،نرشة

البحوث اجلغرافية ،اجلمعية اجلغرافية الكويتية،
العدد ( ،)23لسنة .1984

أ .د .رياض حممد املسعودي؛ وآخرون
2.2حممد ،عبد اهلل حسون ،ومصطفى سعد هاشم،
استعامالت االرض لإلنتاج احليواين يف ناحية كنعان
(حمافظة دياىل  ،)2013جملة جامعة دياىل ،العدد

( ،)68لسنة .2015

 )5عدد العاملني ( ).
 )6طبيعة االنتاج ( ).
 )7كمية االنتاج ( ).

 )8كلف االنتاج ( ).

 )9مصدر الطاقة :مولد ( ) الشبكة الوطنية ( )

رابعاً /بيانات الدوائر الر�سمية:
1.1وزارة النقل واملواصالت ،بيانات اهليأة العامة
لألنواء اجلوية والرصد الزلزايل ،بيانات (غري
منشورة ) ،للسنوات (.)2016 -1980

2.2مديرية زراعة حمافظة كربالء ،بيانات (غري منشورة)،
لسنة .2017

مشرتك ( ).

 )10مصدر املياه :الشبكة العمومية ( ) بئر ( ) من

النهر مبارشة ( ).

 )11ماهي املشاكل التي تواجهك يف ممارستك
لنشاط تربية الدواجن؟

 )12ماهي مقرتحاتك لتطوير انتاج الدواجن يف
حمافظة كربالء املقدسة؟

خام�ساً /الدرا�سة الميدانية:
1.1الدراسة امليدانية ،لسنة .2017

الملحق
(إستامرة اإلستبانة )

السالم عليكم...
االخ املستبني...

نضع بني يديك إستامرة إستبانة تتضمن عدد من

االسئلة حــول موضوعة بحثنا املــوســوم (حتليل
جغرايف لرتبية الدواجن يف حمافظة كربالء املقدسة )

لغرض انجازه.

 )1موقع احلقل:

 )2عائدية احلقل خاص ( ) عام ( ) خمتلط ( ).
 )3كم تبلغ مساحة احلقل (

) مرت مربع.

 )4كم عدد قاعات تربية الدواجن (

) قاعة.
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الملخ�ص
تعد املواقع اآلثارية والرتاثية من أهم العنارص األساسية للحضارة اإلنسانية والثقافة الوطنية ،وإن انجازات

أي حضارة تعرف من خالل آثارها وتراثها الدالة عليها والتي تعرب عن تأرخيها وحتكي قصصها وأفعاهلا ،اذ متثل
هذه املواقع والشواهد الرصيد الدائم من التجارب واخلربات واملواقف التي تعطي اإلنسان واملجتمع القدرة

عىل ان يواجه احلارض ،ويتصور املستقبل بوصفها من أهم مكونات الذاكرة البرشية املمتدة إىل أعمق جذور
مكوناهتا ،فقيمة اآلثار والرتاث ال تقف عند متعة مشاهدة املكان فحسب بل اهنا تعني استعادة التاريخ إهنا،
فإذا سقط املكان أو توارى سقطت معه رموز التاريخ وضاعت ذاكرة األمة وتراثها ،لذا فأن التطوير والتخطيط

السليم إلدارة املواقع اآلثارية والرتاثية وتنميتها سياحي ًا تعد اخلطوة االوىل لعملية املحافظة عليها واستثامرها

وهتيئتها للجذب السياحي ومن ثم انشاء املرشوعات السياحية التي تعود باملنفعة االقتصادية واالجتامعية

والثقافية عىل املستوى املحيل والوطني.

وحمافظة كربالء إحدى حمافظات العراق التي تزخر بالكثري من املعامل اآلثارية والرتاثية اىل جانب ضمها

الكثري من املعامل الدينية ،اذ تم اكتشاف اكثر من (  )192موقع ًا آثاري ّا ما بني تلول آثارية ومواقع شاخصة

بعضها يعود اىل مراحل تارخيية قديمة اىل ماقبل العرص البابيل القديم (1600-2000ق.م) ،وبعضها االخر
يعود اىل العصور املتأخرة ،وهذه املواقع منترشة يف الوحدات االدارية للمحافظة كافة ،كام تضم ( )19موقع ًا
تراثي ًا مسجالّ ،من هنا جاءت الدراسة عىل ثالثة مباحث شمل املبحث االول املرتكزات واملفاهيم العامة ،اما
املبحث الثاين فقد تضمن التوزيع املكاين للمواقع اآلثارية والرتاثية ،يف حني ركز املبحث الثالث عىل وضع رؤية
ختطيطية لتطوير اهم املواقع اآلثارية والرتاثية سياحي ًا يف حمافظة كربالء.
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Abstract
The archaeological and heritage sites are the most basic elements of human civilization
and national culture as the achievements of any civilization are known through inspecting
ruins and heritage which reflect its history and tell their events and actions. Those sites and
positions represent the permanent treasure of experiences and attitudes that give the human
and society the ability to face the present and expect the future as they are the most important
human memory components which extend to the deeper roots of its components. The value
of antiquities and heritage is that they are not only for watching but also for the restoration of
history. If the site falls or disappears, all the historical symbols vanish and then the memory of
the nation and its heritage disappear. Thus, the proper development and management planning
of the archaeological and heritage sites for attractive tourism is the first step in the process of
maintaining, investing and preparing to attract tourists and also to build tourism projects which
provide economic, social and cultural benefits on the local and national levels.
The holy city of Karbala, one of Iraq’s provinces, has monuments of archaeological and
heritage sites alongside with a lot of religious monuments. More than (192) archaeological
sites have been discovered among hills, some dating back to ancient historical stages to preOld Babylonian Period (2000- 1600 BC) and others back to later times. These sites spread in
different administrative units and include 19 registered heritage sites.
This study falls into three sections; the first section explains the general pillars and concepts,
the second section shows the spatial distribution of these archaeological and heritage sites,
whereas the third section focuses on setting out a planning vision for the development of the
most important archaeological and heritage sites in the holy city of Karbala.
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رابعاً /هدف البحث
المبحث االول:

منهجية البحث ومرتكزاته:
أوالً  /مشكلة البحث

تضم حمافظة كربالء يف ضوء جذورها احلضارية

والتارخيية معامل سياحية عدة ،أبرزها مواقع اآلثار
والرتاث وعليه يمكن طرح مشكلة البحث بالتساؤل

اآليت :ما اإلمكانات السياحية اآلثارية والرتاثية

يف املحافظة؟ وما توزيعها املكاين؟ وماهي اخلطط
التنموية لتطوير املواقع االثارية والرتاثية سياحي ّا؟
ثانياً  /فرضية البحث

1.1تتوفر يف منطقة الدراسة إمكانات سياحية أثرية
وتراثية عدة.

2.2ان اإلمكانات السياحية للمواقع االثارية
والرتاثية هي بسبب ما متلكه املحافظة من تاريخ

حضاري عريق يؤهلها لتحتل مكانة سياحية
متقدمة يف البلد.

يمكن ابــراز اهــداف البحث من خالل النقاط

االتية:

1.1هيدف البحث اىل ابراز دور التخطيط السياحي
للمواقع اآلثارية والرتاثية وأمهيتها يف دعم
االقتصاد املحيل والوطني.

2.2هيدف اىل ابراز امهية هذا النوع من السياحة من
خالل جذب السواح اليها وايالء الدعم املادي
واملعنوي هلذا القطاع ورضورة ادراجه يف اخلطط
التنموية واالسرتاتيجية للمحافظة.

3.3كام هيدف اىل تفعيل قطاعات السياحة (اآلثارية
والرتاثية) وعدم االعتامد الكيل عىل قطاع

السياحة الدينية ،ألن الكثري لديه تصورات بأن
حمافظة كربالء ذات سمة دينية فقط مع امهال
القطاعات السياحية االخرى.

خامساً /االطار التعريفي ملرتكزات البحث
يشتمل البحث عىل مجلة مرتكزات منها:

1 .1السياحة :بدأت حماوالت عدة بوضع تعريف

3.3ان التخطيط والتنمية للمواقع اآلثارية والرتاثية

عام للسياحة كظاهرة مستقلة هلا مقوماهتا

التي تفتح االبواب مرشعة لتطوير تلك املواقع

التحديد عام (1811م) إذ ُع َّرفت السياحة بإهنا

سوف يؤدي اىل املسامهة يف جذب االستثامرات
واملعامل وزيادة اجلذب السياحي هلا.

ثالثاً  /منهج البحث

لرضورة البحث استخدم الباحث املنهج التارخيي

واالقليمي والنظامي فض ّ
ال عن استخدام االسلوب

الوصفي يف وصف املتغريات املكانية لعنارص البحث

ومرتكزاته.
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اخلاصة مع بداية القرن التاسع عرش وعىل وجه

عبارة عن رحلة الناس للمتعة أو لقضاء األعامل

والبقاء يف اخلارج عىل األقل أكثر من ليلة(،)1
و ُع َّرفت من قبل الباحث (جوبري فرويلر) عام

( )1905بأهنا ظاهرة من ظواهر عرصنا تنبثق
عن احلاجة املتزايدة اىل الراحة واىل تغيري اجواء
احلياة اليومية واىل نمو االحساس بجامل الطبيعة

والبهجة واملتعة واالقامة يف مناطق هلا طبيعتها
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ويعرفها الدكتور آزاد حممد أمني بأهنا جمموعة
ّ

من هنا فــإن التخطيط السياحي ُيــعـ َّـرف بأنه
(استغالل تام للمصادر الطبيعية والبرشية واملالية

نتيجة عمليات االنتقال الوقتي والتي يقوم هبا عدد

القومية فكلام زاد اشباع وارساع يف التنمية االجتامعية

اخلاصة(.)2

الظواهر واالنشطة البرشية والعالقات التي تتولد
من االشخاص اىل أماكن خــارج مناطق إقامتهم
الدائمة ألغراض غري متعلقة بالربح املادي( ،)3ومن

هذه التعاريف واملفاهيم نجد ان السياحة مفهوم
ينبثق من التنقل والرتحال بغض النظر عن املقاصد

هلذا التنقل ذلك ان السياحة نشاط انساين واجتامعي
واقتصادي يعتمد عىل دوافع وغرائز حب املعرفة

واالستكشاف والتعلم لالطالع عىل املعارف بشتى
انواعها عرب رحلة انسانية اجتامعية.

2 .2السياحة اآلثارية والرتاثية :وهي نوع من انواع
السياحة هيتم باآلثار والرتاث الثقايف الذي

يشمل املواقع اآلثارية والتارخيية واالعامل الفنية

ذات العالقة بالسياحة اىل اقــى درجــات املتعة
واالقتصادية التي تؤدي اىل اشباع رغبات املجتمع
املتعددة( ،)6فمن املنظور الثقايف تعد املواقع االثارية
والرتاثية كنز ًا حضاري ًا فهي تشكل شاهد ًا ورمز ًا

صادق ًا عىل االبــداع االنساين عرب مسرية التاريخ

احلــضــاري االنــســاين امــا مــن املنظور االجتامعي

واالقــتــصــادي فــاملــواقــع االثــريــة تــعــود بالفوائد
واملنافع االقتصادية واالجتامعية املتعددة واملتنوعة

للمجتمعات االمر الذي يشكل عنرص ًا اساسي ًا يف
االهتامم هبا والعمل عىل ختطيطها وهتيئتها سياحي ًا(.)7
فمفهوم التخطيط السياحي للموقع االثــري

الرتاثي سياحي ًا يعني (كافة االجــراءات املؤدية اىل

واملناظر الطبيعية ،ويكون الدافع الرئيس فيه هو
اخلصائص اإلثارية للموقع تبع ًا لرؤية السياح

ضوء املــوارد الثقافية االثارية والرتاثية واملــوارد

احلضارات ومشاهدات اآلثار القديمة واملباين

املحددة).

()4
تعرف بأهنا زيارة مواقع
لآلثار والرتاث  ،كام ّ

الرتاثية واالطالع عىل ثقافات الشعوب القديمة

من خالل ارثها احلضاري املتواجد يف هذه
املواقع(.)5

3 .3التخطيط السياحي للمواقع االثارية والرتاثية :اذا
كان التخطيط عامة يعد رضورة ملحة واساسية
ألي نشاط اقتصادي فان النشاط السياحي
بدوره يعد من احوج هذه االنشطة مجيعها اىل

التخطيط الشامل الذي يربط بني كافة العنارص
واجلهود العاملة يف املجال السياحي.

وضع اهداف ممكنة التنفيذ من الناحية البيئية وعىل

البرشية واملـــوارد املالية املتاحة وفــق االولويات
سادساً /حدود منطقة الدراسة

تناول البحث حمافظة كربالء منطقة للدراسة،التي

تقع جغرافي ّا يف املنطقة الوسطى من العراق وعىل
احلافة الرشقية للهضبة الصحراوية من العراق،

حيدها من الشامل والشامل الغريب حمافظة االنبار ومن

الرشق حمافظة بابل ومن اجلنوب واجلنوب الغريب
حمافظة النجف وتبعد عن مركز العاصمة بغداد

(106كم) ،تبلغ مساحتها (5034كم) وتتكون من
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خريطة( )1موقع محافظة كربالء من المحافظات

املصدر:مجهورية العراق ،اهليأة العامة للمساحة ،خريطة العراق االدارية.2011 ،
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ثالثة اقضية ،واربع نواحي جدول ( )1خريطة (،)1

هدفه التعامل مع التوزيع لألشياء واالحــداث يف

دائريت ( 31.45و  )32.45شامالً ،وبني خطي

تزخر حمافظة كربالء بالعديد من املواقع اآلثارية

وفيام يتعلق بموقع املحافظة فلكي ًا فهي تقع ما بني

طول ( 43.15و  )44.30رشق ًا.

التي يرجع تاريخ بعضها اىل العصور احلجرية

القديمة والعصور التارخيية وصــوالً اىل املواقع

جدول ()1
الوحدات االدارية لمحافظة كربالء
املحافظة القضاء

كربالء

الوحدة
االدارية

مركز القضاء

590

ناحية
احلسينية

334

ناحية احلر

املجموع

كـــــــــربالء

مركز القضاء
اهلندية

عني
التمر

جمموع

املساحة
كم2

ناحية
اخلريات

ناحية اجلدول
الغريب
املجموع

النسبة%
11,72

35,79 1797
6,63

54,05 2721
67

1,33

122

2,42

168

3,33

357

7,1

مركز القضاء 38,85 1956
املحافظة

5034

احليز املكاين.
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املصدر :حمافظة كربالء ،مديرية بلدية كربالء ،قسم
التخطيط واملتابعة بيانات غري منشورة.2013 ،

المبحث الثاني:

التوزيع المكاني للمواقع الآثارية والتراثية
في محافظة كربالء
ُيعد التوزيع املكاين للظواهر اجلغرافية عنرص ًا
أساسي ًا يف الــدراســات اجلغرافية ،بل أن فلسفة

الرتاثية والفلكلورية يف العرص احلديث واملعارص اذ

تتباين هذه املواقع ما بني املواقع الشاخصة والتلول
وقرى عامرة ومهمة
اآلثارية التي كانت يوم ًا ما مدن ًا
ً

يف تاريخ منطقة كربالء،هلذه املواقع أمهية حضارية
وسياحية إذ تؤدي غرض ًا انساني ًا يف تعريف االنسان

بامضيه ومنجزاته احلضارية وتوسيع دائرة معرفته
باحلضارة والتاريخ والبقايا املعامرية واملخلفات

احلضارية التي ما تزال حمط انظار السياح يف العامل
ومفتاح ًا رئيس ًا للنشاط السياحي اآلثاري ،فكثري ًا ما

يتطلع السائح اىل التعرف عىل مناطق الرتاث واآلثار

من بقايا العصور القديمة التي حتكي عظمة احلضارة
االنسانية ،تُعد املواقع االثارية الشاخصة والرتاثية

من اهم املناطق يف املحافظة التي يمكن ذكرها حسب
االمهية التارخيية وهي ما يأيت:

او ًال /المواقع الآثارية
تضم حمافظة كربالء عدد ًا من املواقع اآلثارية،

بعضها شاخص وبعضها اآلخــر عبارة عن تلول
آثارية مل تنقب بعد ،فقد بلغ عدد املواقع اآلثارية

192موقع ّا ،تتوزع جغرافي ًا عىل الوحدات االدارية
للمحافظة كافة ،جدول( )2خريطة (.)2

اجلغرافية وعملها يعتمدُ عىل تنمية إطار مفاهيمي
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جدول ()2
الن�سب المئوية للمواقع الآثارية على م�ستوى الوحدات

1 .1موقع كهوف الطار

االدارية للمحافظة لعام 2016
ت

الوحدة اإلدارية

2

ناحية احلسينية

4

مركز قضاء اهلندية

1
3
5
6

ومن املواقع املهمة يف منطقة الدراسة هي:

عدد املواقع النسب املئوية

أحد املواقع التي حتتضنها حمافظة كربالء ،يقع

مركز قضاء كربالء

10

%5,2

ناحية احلر

32

%16,6

جنوب غرب مدينة كربالء و(15كــم ) اىل الشامل

36

%18,7

19

%9,8

العاصمة القديمة (بابل) بمسافة (80كم ) كام تقع

100

كربالء ،وهذه الكهوف عددها يقارب ( )400كهف ًا

ناحيتي اخلريات
واجلدول الغريب

قضاء عني التمر
املجموع

82
13

192

%42,7
%6,7

املصدر:عمل الباحث باالعتامد عىل :مفتشية االثار
والرتاث يف حمافظة كربالء ،بيانات غري منشورة.

فــوق تل صخري يشاهد من يمني الطريق العام
املؤدي اىل حصن االخيرض ،يقع عىل بعد (30كم)
الرشقي من حصن االخيرض ،كام انــه يقع غرب

ضمن ارايض مقاطعة ( )20اجلزيرة التابعة لقضاء
نحتت صناعي ًا (بيد االنسان) يف طبقة من الصخور
املشبعة بكاربونات الكالسيوم وحتورت بعد ذلك

خريطة()2التوزيع المكاني للمواقع االثارية(ال�شاخ�صة والتلول) في محافظة كربالء

املصدر عمل الباحث باالعتامدعىل .1 :جملس حمافظة كربالء ،جلنة األعامر والتخطيط االسرتاتيجي ،شعبة ،GIS
2015؛  .2مفتشية آثار وتراث حمافظة كربالء.
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اىل سلسلة من احلفرات واخلنادق املمتدة عىل طول

املذبح وعــرات احلجرات املتعددة االستخدام

التي عملت يف املوقع .وتشري نتائج البعثات ان هذه

الرهبان واىل الرشق منها وملسافة (20م) تقع مقربة

بحرية الرزازة بناء عىل نتائج البعثات االثرية اليابانية

الكهوف قد نحتت يف حدود سنة ( )1200ق.م

واالكثر احتامالً ان استعامهلا كان الغراض دفاعية،

ثم استعملت كقبور يف الفرتة مابني القرن الثالث
ق.م اىل القرن الثالث بعد امليالد اكتشفت هذه
البعثة ( )2000قطعة اجريت الصيانة عىل بعضها يف

اليابان وعادت حمفوظة للعراق يف صناديق زجاجية
معبأة بالنرتوجني يعود تأرخيها اىل العصور االسالمية
القديمة وهــي منسوجة بخيوط ملونة مصنوعة

من الوبر وشعر املاعز وبعض القطع مطرزة بوجوه
نسائية وبزخارف شبيهة بشغل اليد عندنا (االمتني)(،)8

فكهوف الطار اليوم بقايا لتلك الكهوف التي حفرت
وسكنت يف املايض ،رغم تأثرها بالعوامل الطبيعية

كعوامل الرياح واالمطار واحلرارة،وهي اليوم تعاين
من امهال كبري؛ وذلك لعدم محايتها وتأهيلها لتكون

معل ًام سياحي ًا اثري ًا يف حمافظة كربالء والعراق.

2 .2موقع االق�صير(كني�سة الق�صير)

فض ً
ال عن حجرات كبرية يعتقد اهنا تستخدم لنزل

صغرية لدفن املوتى ،حييط هبا سور خارجي مل يبق

منه اال القليل استخدم يف بنائها الفريش واآلجر

والطابوق ،وان الوصول اليها عرب طريق ترايب يتفرع
من يمني الطريق العام كربالء – عني التمر ،بعد عام
2003م تعرض املوقع اىل اعامل الرسقة والنهب

ألهم موجوداته اآلثارية ،يعاين املوقع اليوم من اهلدم
والتشققات والتهرؤ ،فهو بحاجة اىل اعامل الصيانة
والرتميم للحفاظ عىل ما تبقى منه والعمل عىل توفري

احلامية االمنية لــه( ،)9واستثامره ألغراض السياحة
اآلثارية يف املحافظة.

3 .3ق�صر �شمعون
هو موقع اثري مهم يف منطقة الدراسة ،يقع ضمن

مقاطعة بساتني احلساويني التابعة لقضاء عني التمر
واملوقع مسجل بدائرة اآلثــار برقم ( )8209سنة

1950م( ،)10وينسب هذا املوقع اىل شمعون بن

جابر اللخمي الذي ُيعد من مشاهري علامء النصارى

موقع اثري يضم بقايا لكنيسة كبرية ،يقع ضمن

يف القرن السادس امليالدي( ،)11وبقايا القرص تشري

اجلزيرة التابع لقضاء عني التمر ،حتيط باملوقع ارض

املطلة عىل جهة الرشق (50م) وتقدر مساحة البناء

مسافة (15كــم) اىل الشامل الغريب ،بقايا الكنيسة

طبيعة عسكرية يصل سمك اجلــدار اخلارجي له

القدس الرشيف ،يبلغ ما تبقى من جدراهنا (8م)

انفاق وحجرات تصل أبعاد بعضها ( 6×5م)،

أرايض القطعة ( )55التابعة اىل مقاطعة ()20

عىل انه مستطيل الشكل يبلغ طول أحد أضالعه

صحراويةمن مجيع جهاته،يبعد عن حصن االخيرض

فيه (2500م ،)2يتألف القرص من جــدران ذات

عبارة عن بناء مستطيل الشكل ابعاده (4×ْ4م) باجتاه

(1م) وهو مشيد باألحجار الكلسية وحيتوي عىل

تقع بقايا الكنيسة يف ارض منخفضة عن مستوى

ولكن اثــرت فيه العوامل الطبيعية منها (التعرية

سطح األرض املحيطة هبا (5م) ،تتكون من قاعة
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الرحيية واالمطار) التي شوهت الكثري من معامله،

ببناء شامخ منيع عظيم هبندسته وفنونه املعامرية

املوقع االثري من قبل اجلهات املختصة ليكون معل ًام

( 50كم) عن مدينة كربالء .بدأت اعامل التنقيب

وهو يعاين اآلن من االمهــال وعــدم االهتامم هبذا

سياحي ًا يف حمافظة كربالء(.)12

4 .4ق�صر البردويل

والزخرفية وسعة مرافقه وضخامة هيكله .يبعد

والصيانة يف هذا املوقع ما بني االعــوام (- 1934

1986م) ،اذ اجريت فيه تنقيبات كان من أمهها بعثة
التنقيب اليابانية عام ( )1986وهدفها هو معرفة

قرص الربدويل(*) هو موقع أثري يقع شامل مدينة

العمر الزمني للحصن ،إذ تم إجراء الفحص لبعض

مرقد السيد(أمحد بن هاشم) بمسافة ( 6كم) بالقرب

(كاربون  )14الذري اذ تم التوصل فيه اىل الفرتة

عني التمر (شفاثا) اىل جنوب رشق املرقد املعروف
من الساحل الغريب (اجلاف) لبحرية الرزازة ،القرص

هو من اآلثــار القديمة التي تعود اىل عرص ما قبل
االســام ،إذ يعد أقدم أثر زقــوري يف كربالء وهو

عبارة عن برج لولبي يرتفع عن االرض املجاورة
اكثر من (50م) يتألف من بناء حلزوين ملتوي

قاعدته حوايل (30م) يبلغ عرض مدرجه احللزوين
حوايل (1،5م) ،والشكل العام له يوحي بانه كان
يستخدم للرصد العسكري آنذاك ،ويرجح ان يكون

القرص لبقايا كنيسة نرصانية والدليل عىل ذلك صغر

حجم البناء الذي يتألف من حجرات صغرية تصلح
للرتهب والعزلة ،اذ هتدمت اغلب معامله بفعل
عوامل التعرية واالمطار(.)14

5 .5ح�صن االخي�ضر
ُيــعــد حصن االخــيــر مــن املــواقــع اآلثــاريــة

الشاخصة واملهمة يف حمافظة كربالء ،واملوقع مسجل
بدائرة اآلثار برقم( )1465لسنة 1935م( ،)15يقع

احلصن وسط الصحراء وله امهية تارخيية كبرية إذ

ملتقى للكثري من الطرق التجارية التي تربط
أنه كان
ً
ما بني مدن الكوفة والبرصة والشام .يمتاز احلصن
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االجــزاء اخلشبية للحصن بواسطة جهاز يسمى

الزمنية التي حتددت فيها بداية البناء بـ(140سنة)

قبل الفتح االسالمي للعراق وبعد الفتح االسالمي
والتي تقرب من العرص األموي فرتة البناء بالشكل
الكامل( ،)16اذ وجد إثناء التنقيب والتحري بأن
احلصن يضم بداخله عىل مسجد ًا وحمراب ًا للصالة

يتميز البناء العام للحصن بانه مستطيل الشكل

حييط به سور كبري يبلغ طوله من الشامل اىل اجلنوب

(175م) وعرضه من الرشق اىل الغرب (169م)
يبلغ ارتفاع السور (21م) يضم السور ( )4أبراج

يبلغ قطر الربج (5م) ،وهو مشيد من احلجر واجلص
املنقول من وادي االبيض القريب منه ،كام يضم
احلصن من الداخل قرص ًا كبري ًا ودور ًا للسكن وقس ًام

للخدم واحلراس فض ً
ال عن وجود أربعة أبواب حتيط

حمرفة عن
به ،ويشري املؤرخون أن لفظة االخيرض َّ
كلمة (االكيدر) وهو اسم أحد أمراء كنده أسلم يف
صدر اإلسالم ،ولكن االكيدر بن عبد امللك امتنع

من اعطاء اجلزية بعد وفاة الرسول فرضب خالد

بن الوليد عنقه وقتله ،أما الدكتور عبد العزيز محيد

آخر عن التسمية بان احلصن مشيد عىل
فهو يذكر رأي ًا ً

أ .د .صفاء جاسم الدليمي؛ م .م .عباس عبد االمري العماري

أنقاض دومة احلرية التي أقامها األمري العريب أالگيدر

واحلفاظ عليها من قبل الدولة(.)18

(االخيرض)( ،)17عىل العموم القرص يعاين اليوم من

7 .7ق�صر عط�شان

ابن عبد امللك واالسم حمرف عن اسم االمري العريب

عدم االهتامم به من قبل احلكومة املحلية ومن قبل
وزارة السياحة واآلثار رغم انه معلم اثري حيكي

روعة وعظمة احلضارة االسالمية كام يعترب عامل
جذب للسواح الذين يبحثون عن اصالة احلضارة

العراقية القديمة ،مما يتطلب من وزارة السياحة
واآلثــار االهتامم الكبري هبذا املعلم االثــري ليكون
واجهة سياحية ملحافظة كربالء والعراق.

6 .6منارة الموجدة

وهو موقع اثري لقرص يعود تارخيه اىل العرص

االسالمي،يقع ضمن مقاطعة  61اجلزيرة التابعة

اىل قضاء كربالء ،واملوقع مسجل بدائرة اآلثار برقم

( )1498لسنة 1936م .يقع املوقع اىل اجلنوب

الرشقي من حصن االخيرض ويرجح إن بناءه كان
ليكون حمطة لالسرتاحة عىل طريق القوافل التجارية
ما بني حلب والكوفة والبرصة .املوقع مربع الشكل

طول كل ضلع (25م) ،وفيه أربعة ابــراج ،البناء
الداخيل له يأخذ شكل االيوان وهو مبني من االجر

املــنــارة موقع اثــري يعود تارخيها اىل العرص

واجلص ،ولكن هتدمت أغلب معامله البنائية ومل يبق

لقضاء كربالء ،واملوقع مسجل بدائرة اآلثار برقم

عليه ،ويشكل معل ًام سياحي ًا يف وسط الصحراء

االسالمي ،تقع ضمن مقاطعة  61اجلزيرة التابعة

( )1498لسنة 1936م ،والشكل العام للمنارة
عبارة عن برج اسطواين جموف مشيد باآلجر واجلص

يبلغ ارتفاعها (10م) وحميطها (15م) فيها ()8

نوافذ يعتقد أهنا كانت تستخدم كدليل للطرق الربية

املتجهة نحو كربالء ،حتتوي املنارة يف اعىل قمتها عىل

موقد للنار يعطي وهج ًا يف الليل إلرشاد القوافل
املارة عليها.

واملوقع غري متجاوز عليه ،ولكن ظهرت عىل

املــنــارة تــأثــرات العوامل الطبيعية منها االمطار

والرياح واحلرارة التي اثرت عىل املنارة تأثري ًا كبري ًا اذ
تعرضت بعض اجزائها للهدم ومل ِ
جتر عليها أية اعامل
للصيانة والرتميم رغم كوهنا تشكل معل ًام سياحي ًا
يف وسط الصحراء اذا ما تم االهتامم هبا وصيانتها

منها اال بقايا لقرص متهرئ( ،)19املوقع غري متجاوز

التابعة لقضاء كربالء إذا ما تم االهتامم به وتطويره
من قبل الدولة واملؤسسات ذات العالقة.

8 .8مرقد االمام الح�سين (عليه ال�سالم)
يقع مرقد وجامع االمــام احلسني وسط

مدينة كربالء ،ويضم اجلسد الطاهر لإلمام احلسني

ابن عيل بن ايب طالب الذي استشهد مع آل بيته
واصحابه يف أرض كربالء سنة (61هـــ680/م)،

مرت عىل املرقد الرشيف مراحل عمرانية وتارخيية

متعاقبة أدت إىل تطوره بشكله احلــايل ففي العام
686م قام املختار بن ايب عبيدة الثقفي بوضع اول
(*)

بناء فوق القرب ،وكان عبارة عن سقيفة احاطها بحائط
كاملسجد وبذلك يكون املختار اول من اسس البناء
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للقرب الرشيف( ،)21واستمر شكل البناء الصغري حتى

تعرضت مدينة كربالء لغزو القبائل الوهابية القادمة

باهلل سنة ( 941م) ببناء قرب كبري ملرقد اإلمام احلسني

ضمنها حمتويات املرقدين ولكن أعيد البناء والرتميم

العرص العبايس بعد أن أمر اخلليفة العبايس املنترص
ودعــا الناس لزيارته ،وكــان أول من سكن قرب
املرقد هو ابراهيم املجاب )**( )22(وبعد ذلك بدأ

الناس ببناء دورهم للسكن حول املرقد الرشيف،

من نجران السعودية التي هنبت وسلبت املدينة ومن

للمرقدين وللمدينة من قبل الوايل العثامين مدحت
باشا الذي امر ببناء سور حييط باملدينة حلاميتها من
االعداء(.)27

ويف العام ()980م زار كربالء الوايل عضد الدولة

واستمر ازدهار مدينة كربالء وما حوهلا يف العرص

ذلــك أيض ًا مرقد أخيه أيب الفضل العباس،

ختريب وهنب مره اخرى بعد احداث عام (1991م)

وتوسعت املدينة واتسمت باالزدهار والعمران،

االنتفاضة الشعبانية ضد السلطة احلاكمة آنذاك.

البوهيي وأمر بتطوير وجتديد املرقد الرشيف وشمل

احلديث ولكن املحافظة واملدينة تعرضت ألعامل

كام وانشأت اخلانات واالســـواق حــول املرقدين

ومل يسلم من ذلك الدمار املرقد الرشيف اثناء قمع

وخالل فرتة احلكم السلجوقي(1193 - 1055م)

للعراق حدثت اضطرابات كثريه يف االوضاع العامة

شمل ذلك مدينة كربالء التي تعرض فيها املرقد
اىل اعــال هنب وسلب استمر حتى زيــارة امللك

السلجوقي (شــاه) (***) اىل كربالء سنة (1201م)
الــذي أمر بتجديد عــارة املرقدين وتوسيع البناء

حوهلام وكذلك توسيع االسواق والطرق مما ساعد
عىل إعادة األمن واالزدهار مر ًة اخرى للمدينة(،)25
وبعد سقوط الدولة العباسية عام (1258م) ودخول

املغول للعراق زار السلطان حممود غازان كربالء
عــدة مــرات وأمــر برتميم وجتديد عــارة املرقدين

بصورة عامة( ،)26اما خالل فرتة احلكم اجلالئري
وخاصة يف زمن السلطان (أويس اجلالئري) فقد أمر

ببناء قبة كبرية وصحن حييط باملرقد وبناء اول مأذنة
للمرقد سميت مأذنة العبد واضيفت بعد ذلك مأذنة
ثانية ،وخالل فرتة احلكم العثامين والصفوي تعرض
املرقد الرشيف للهدم والبناء يف فرتات متعاقبة .لقد
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امــا اليوم فــأن املرقد يمتاز ببناء كبري وواســع

والشكل العام له مستطيل تبلغ مساحته ( 1500م )
2

مكون من رضيح فوق القرب الرشيف ،وله عدة مداخل

تطل عليه من الصحن وسور كبري تتخلله االواوين
ذات الزخرفة اإلسالمية اجلميلة املطلة عىل الصحن

من الداخل ولسور الصحن ( 10أبواب) هي (باب
القبلة وباب السالم وباب السدرة وباب السلطانية
وباب قايض احلاجات وباب الكرامة وباب الزينبية

وباب الشهداء وباب الرجاء وباب الرأس الرشيف)
املرقد الرشيف والصحن مزين هبندسة معامرية ذات

زخرفة اسالمية كام تعلو الرضيح قبة يبلغ ارتفاعها
( 27م).

يطلق عىل املرقد الرشيف اسم العتبة احلسينية التي

تدار اليوم من قبل إدارة عامة هي (االمانة العامة

للعتبة احلسينية املقدسة) التي ترشف عىل أمور تنظيم

الزيارة والبناء ،ويزور املرقد سنوي ًا ماليني الزائرين

أ .د .صفاء جاسم الدليمي؛ م .م .عباس عبد االمري العماري

من العراق ومن الدول العربية واالسالمية( ،)28اذ

االمــام احلسني فالعتبة العباسية تتكون من

كام رصحت به العتبة ووسائل االعالم.

الذي حييط باملرقد والصحن له ( 9ابواب) هي (باب

بلغ عدد الزائرين لعام (26( )2015مليون زائر)،
لقد جــاء االهــتــام باملرقد الــريــف نتيجة ملا

يتمتع به االمــام احلسني من حمبة واحــرام يف

نفوس املسلمني كونه ثائر ًا ومصلح ًا ،فقد عملت
الدولة بعد سقوط النظام يف 2003 /4/9م عىل

االهتامم باملرقد الرشيف من خالل التشييد والتجديد
احلرضي للعامرة وتوسيع الصحن الكبري وإنشاء

سقف ّا كبريا له ليكون واجهة حضارية ودينية وتراثية
وتراثي عىل مستوى املحافظة والعامل.

9 .9مرقد �أبي الف�ضل العبا�س(عليه ال�سالم)
يعد مرقد وجــامــع أيب الفضل العباس

من املعامل املعامرية االسالمية الفريدة عىل مستوى
العراق عامة وكربالء خاصة ،يضم املرقد الرشيف
اجلسد الطاهر للعباس بن عيل بن ايب طالب،
والــذي استشهد مع اخيه احلسني يف واقعة

الطف بكربالء سنة ( 680م) كان اول بناء شيد

عىل القرب كان من قبل املختار الثقفي سنة (686م)
ولقرب مرقد أيب الفضل العباس من مرقد

االمام احلسني الذي ال يبعد عنه سوى ثالثامئة
وعرشين مــر ًا اىل الشامل الرشقي فقد تزامن بناء

وعامرة املرقدين الرشيفني يف وقت واحد فاحلكام
والــوالة الذين زاروا كربالء اهتموا ببناء وجتديد

العامرة اخلاصة باملرقدين.

الرضيح الذي يضم القرب الرشيف وصحن (السور)
القبلة وباب الكف وباب العلقمي وباب عيل اهلادي
وباب اجلواد وباب الكاظم وباب الصاحب وباب
احلسني وباب احلسن) ،يمتاز املرقد بضخامة البناء

الذي تزينه النقوش اهلندسية االسالمية اجلميلة تبلغ

مساحته (4370م) ،وتدار العتبة حالي ًا من قبل ادارة

عامة هي (االمانة العامة للعتبة العباسية املقدسة).

1010خان العطي�شي
وهو خان أثري يعود تارخيه اىل العرص احلديث،

يقع ضمن أرايض مقاطعة ( )34ابو زرنت التابعة
لناحية احلسينية ،تم تشييد اخلان من قبل الوايل العثامين

سليامن باشا عام 1793م ليكون حمطة اسرتاحة عىل
الطريق العام (كربالء – بغداد) القديم ،يتميز اخلان

بشكل مستطيل تبلغ مساحة (600م ) حماط بسور
2

كبري مدعم بأربعة أبراج يف الزوايا األربعة،ويبلغ
نصف قطر كل برج (4،5م) ويرتفع السور عن
مستوى سطح األرض (5م) وله بابان األوىل يف
اجلهة الغربية والثانية يف اجلهة اجلنوبية ،واستخدم
الطابوق والفريش و اجلص يف تشييده يضم بداخله

أواوين وغرف ًا للنوم ،واخلان مسجل يف دائرة اآلثار
ولكن مل ِ
جتر عليه أعامل صيانة حلد اآلن( ،)29ومازال
اخلان يعاين من االمهــال وعدم االهتامم به ليكون

معل ًام سياحي ًا يف املحافظة.

ان مرقد العباس بشكل عام ال خيتلف من

اجلوانب التخطيطية واهلندسية والفنية عن مرقد
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1111خان الربع
خان اثري يعود تارخيه اىل العرص احلديث ،يقع

ضمن ارايض مقاطعة ( )7التابعة لناحية اجلدول

الغريب يف قضاء اهلندية ،يقع اخلــان عىل الطريق
العام (كربالء  -النجف) يبعد عن مدينة كربالء

(14كم) ،يعود تاريخ بنائه اىل فرتة بناء اخلانات يف
الزمن العثامين ،والشكل العام للخان مربع أبعاده

(85×86.20م) ،حماط بسور كبري مد ّعم بأربعة

شك ً
ال خمروطي مفصص فيه ( 13جــزء ًا) اعطت
للمنائر شك ً
ال مجيالً ،واكتسبت القنطرة تسميتها

من اللون األبيض الذي كان يغلب عليها ،واجريت
عليها اعامل الصيانة والرتميم بعد أن تعرضت بعض

أجزائها للهدم والتهرؤ (.)32

1313تلول االخي�ضر
يضم املوقع تلوالً اثرية متقاربة يعود تارخيها

اىل العرص االمخيني ،ضمن ارايض مقاطعة ()20

أبراج يبلغ ارتفاع السور (5م) ،مشيد باألجر واجلص
يضم بداخله أواوين وغرف ًا للنوم ،وقد ُأجريت عليه

اجلزيرة التابعة اىل قضاء عني التمر ،وتلول هذا

مؤهل ليكون معل ًام سياحي ًا يف حمافظة كربالء(.)30

التنقيب التي قامت هبا البعثة االملانية ما بني االعوام

أعامل الصيانة والرتميم من قبل الدولة ،وهو اآلن

1212القنطرة البي�ضاء

املوقع تعود ألكثر من عرص تارخيي ،إذ كشفت اعامل
( )1975 – 1973بان املوقع هو من بقايا قرص لبني
مقاتل الشهري (*).

وهي جرس أثري صغري مش َّيد عىل هنر احلسينية،

تقع تلول االخيرض عىل مسافة (6كــم) شامل

ضمن ارايض (مقاطعة )47 /الفراشية التابعة

بعده .ولكن التلول امهية من الناحية التارخيية

يعود تارخيها اىل العرص احلديث تقع هذه القنطرة

لناحية احلسينية يف قضاء كربالء ،تعود فرتة بنائها اىل
فرتة بناء اخلانات يف الزمن العثامين عىل هنر احلسينية
الذي شق بأمر من السلطان العثامين سليامن القانوين

بعد زيارته اىل كربالء ،والشكل العام للقنطرة مشابه

للقناطر التي شيدت يف العهد العثامين(.)31

اذ تتكون من عقد مدبب عند طــريف القنطرة

توسطها اربــعــة منائر دائــريــة الشكل مــع وجــود
مدرجات عند هناية كل طرف .يبلغ طول القنطرة

(46م) وهي مبنية من الفريش والطابوق واجلص،
واملنائر تأخذ شكل اسطواني ًا ويبلغ ارتفاعها (6م)

من بداية البناء وحتى االعىل ،تتكون قمة املنارة عىل
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حصن االخيرض وتعود لفرتة ما قبل االسالم وما
والعمرانية والسياحية بسبب معاملها التي تعرب عن

ابداع اإلنسان يف البناء وفن العامرة يف املايض ،اذ عثر
فيها عىل الكثري من اللقى اآلثارية والفخارية ،وموقع
هذه التلول غري متجاوز عليه باستثناء بعض تأثريات
العوامل الطبيعية كاحلرارة والرياح واالمطار التي

تركت فيها اخاديد متعرجة يف قاع االرض املنخفضة
املحيطة هبا.

1414تل العطي�شي
وهو تل اثري يعود تارخيه اىل العرص االسالمي،

التل مسجل بدائرة االثــار برقم ( )2120لسنة

أ .د .صفاء جاسم الدليمي؛ م .م .عباس عبد االمري العماري

 ،)35(1943يقع التل يف ناحية احلسينية ضمن أرايض

واجلــص ،والتل يشكل بقايا لقرص مطمور حتت

كربالء ( 15كم) ويشكل الطرف الغريب ملركز ناحية

لكرس خزفية يغلب عليها اللون االمحر وانه خال

مقاطعة ( )34ابو زرنــت ،يبعد عن مركز مدينة
احلسينية وهو جماور خلان العطييش الذي اكتسب

التسمية ملجاورته للخان.

التل مستدير الشكل تقدر مساحته ( 14دون ًام)

ويبلغ ارتفاعه عن سطح االرض ( 6 - 5م) وعن

مستوى سطح البحر ( 34 - 30م) ( ،)36اجريت
عليه اعامل التنقيب يف العام2007م ،وعثروا عىل

جدران هليكل يعتقد انه يعود لبقايا قرص كبري يضم

بعض الغرف وافران ًا فخارية فض ً
ال عن وجود مقربة

تضم بقايا هلياكل دفنت عىل الطريقة اإلسالمية كام
عثر عىل ممرات مائية مشيدة بطريقة هندسية إروائية،

يعود عرص هذ التل اىل اكثر من عرص تارخيي ويعتقد
ان له أصوالً من العرص الفرثي لكن نتائج التنقيبات
تشري بانه موقع اسالمي( .)37يعاين املوقع حالي ًا من
اإلمهــال وعــدم االهتامم به من قبل مفتشية اآلثار

والسياحة ليكون معل َام سياحي ًا يف املحافظة.

1515تل العكيرة

الرتاب يف اغلب اجزائه اذ تنترش بني جدرانه بقايا

من ساكنيه يف بداية العرص االسالمي واندثر بعد
هجرة ساكنيه اىل مدينة الكوفة بعد متصريها(،)38

يعاين املوقع حالي ًا من اإلمهال وعدم االهتامم به من
قبل مفتشية االثار والسياحة ليكون معل ًام سياحي ًا يف
املحافظة.

ثاني ّا/البيوت والحمامات التراثية الفلكلورية
تضم حمافظة كربالء الكثري من الشواهد الرتاثية

التي تربط احلارض باملايض واهنا العالقة بني االصالة
والتأصيل ،إذ حتكي هذ الشواهد املايض القريب

ملحافظة كربالء من خالل ما تتميز به من بناء مستمد

نمطه من العامرة االسالمية ،اذ تبدو واجهات االبنية
وكأهنا لوحة فنية رائعة مزخرفة بشناشيل خشبية

متميزة بجامهلا ودقــة صناعة عنارصها املعامرية
والزخرفية.

إن الناحية املعامرية املتمثلة يف طريقة اقامة املباين

سواء كانت تقليدية أم حديثة يف كربالء هلا اثرها

وهو تل اثري يعود تارخيه اىل العرص االسالمي،

يف الرواج السياحي ،اذ ان اقامة املباين عىل الطراز

احلسينية ،املوقع مسجل بدائرة االثار برقم ()1993

منها عىل هذا الطراز جلذب السائح الهنا انامط من

يقع ضمن ارايض مقاطعة ( )35الوند التابعة لناحية
لسنة  ،1942ويرجح ان التل كان يقع عىل ضفاف

هنر مندرس هو هنر نينوى ،فقد بدأت اعامل التنقيب
يف املوقع يف ثامنينيات القرن املايض واظهرت نتائج
التنقيب عن وجــود اثــار جلــدران شيدت باألجر

القديم الذي حترص عليه بعض البلدان املحافظة

الفن املعامري غري مألوفة له ،ولذلك نجد املباين
املوجودة يف مدينة كربالء ذات الطابع االسالمي هلا
اثرها الواضح يف جذب السائح ،وان كانت املباين
احلديثة قد غزت اماكن كثرية فيها ،اذ ان السائح قادم
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من بلدان وحضارات خمتلفة ،لذا فهو حمتاج اىل لون
غري مألوف له من الفن املعامري فيجذبه هذا الطراز
وبالتحديد الشواهد الرتاثية املصنوعة من االخشاب

واملنتجات واخلامات املحلية بطريقة مجالية مميزة مما
يثري اعجاب السائح.

تتوزع هذه الشواهد مكاني ّا ضمن قضائي كربالء

ومركز قضاء اهلندية ،جدول ( ،)3خريطة (.)4( )3
جدول()3
البيوت والحمامات التراثية في محافظة كربالء المقد�سة
الوحدة
القضاء
االدارية

مركز
قضاء
كربالء
قضاء
كربالء

ناحية
احلسينية
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املحلة /
اسم البيت  /احلامم
املقاطعة
حملة باب
بيت السيد نور
السالملة
اليارسي
حملة العباسية
بيت الدهوي
الغربية
حملة باب
بيت حممد حسن
النجف
زكي
حملة باب
بيت عبد الرمحن
السالملة
املعامر
حملة باب
محام البغدادي
النجف
حملة العباسية
محام النمره (الدهان)
الغربية
حملة باب
محام السيد الرشويف
السالملة
حملة باب
طاق الزعفران
الطاق
مقاطعة ابو
قرص مصطفى خان
عصيد
مقاطعة
بيت نعمه الفواز
الكعكاعية
مقاطعة
بيت رضيه تقي
اليعقوبية

قضاء
اهلندية

حملة  40حمرم
بيت الدهان
عيشه
حملة  40حمرم
بيت حسن آل
عيشه
معتوق
حملة  40حمرم
بيت آل بزون 2-1
عيشه
حملة الصوب
بيت امليجرملر
الكبري
مركز
القضاء
حملة الصوب
بيت حسن عيل اكرب
الكبري
حملة الصوب
بيت جواد الرباك
الصغري
حملة  40حمرم
بيت القزويني
عيشه
حملة  40حمرم
محام الفهد
عيشه

املصدر .1 :مفتشية آثار وتراث حمافظة كربالء املقدسة،

املسح العام للمواقع الرتاثية يف حمافظة كربالء املقدسة

( ،2014بيانات غري منشورة)؛  .2الدراسة امليدانية.

لقد متت دراسة ثالثة بيوت تراثية كوهنا بحالة

عمرانية جيدة ضمن منطقة الدراسة وهي:
1 .1بيت السيد نوري اليارسي

يقع هذا البيت الرتاثي يف مركز مدينة كربالء يف

حملة باب السالملة ،وتعود ملكيته اىل ورثة السيد

نــور اليارسي الــذي كــان أحــد أرشاف كربالء يف

عرشينيات القرن املايض ،يتكون البيت من طابقني
يتوسطه فناء داخيل وحديقة صغرية ،مشيد بالطابوق
واخلشب واجلص يتميز بناؤه هبندسة معامرية مجيلة

ال مجي ً
تزينه النقوش االسالمية التي اعطت شك ً
ال

للمظهر اخلارجي للبيت ،البيت حالي ًا مشغول من

أ .د .صفاء جاسم الدليمي؛ م .م .عباس عبد االمري العماري
خريطة ( )3البيوت التراثية في مركز ق�ضاء كربالء

خريطة ( )4البيوت والحمامات التراثية في ناحية الح�سينية ومركز ق�ضاء الهندية

املصدر  /من عمل الباحث باالعتامد عىل:

الدراسة امليدانية )1( ،إحداثيات جهاز ()GPS؛ ( )2استخدام برنامج()GIS
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قبل احد ورثة السيد نور اليارسي ،ولكن البيت

الذي كان يشغل منصب رئيس مهندسني يف مدينة

هذه الفرتة ،والبيت مسجل يف دائرة الرتاث كونه من

الشكل يتكون من طابقني تبلغ مساحته (1055م)2

يعاين من التهرؤ رغم ما حافظت عليه االرسة طوال
املواقع ذات القيمة الرتاثية الكبرية يف قضاء كربالء.
2 .2بيت مصطفى خان

هو بيت تراثي يقع ضمن أرايض مقاطعة ابو

عصيد التابعة لناحية احلسينية تعود ملكيته اىل املالك
مصطفى خان الذي يرجع نسبه اىل ارسة (اسد خان)

إحدى األرس الرتكية احلاكمة التي سكنت العراق

بعد االحتالل العثامين ،يقع البيت وسط بساتني
احلسينية ضمن منطقة مصطفى خــان ،البيت ذو

شكل مربع تبلغ مساحته 2500م 2حييط به سور
هتدمت أغلب اجزائه وتتقدمه طارمة كبرية وباب
رئيس مصنوع من اخلشب املزخرف تعلوا نقوش

واشعار تعرب عن كرم الضيافة من قبل املالك ،يتكون
البيت من طابقني ومخس غرف وقاعة استقبال كبرية
مزينة بالنقوش والــزخــارف اجلميلة ،وهو مشيد
من الطابوق والفريش واجلــص ومد َّعم باخلشب
واحلديد،وهو حاليآ غري مسكون يعاين من االمهال

فقد هتدمت اغلب جدرانه اخلارجية لذا فهو بحاجة

ألعامل ترميم وصيانة من أجل احلفاظ عىل موروثه
الرتاثي اجلميل الذي يمكن أن يكون معل ًام سياحي ًا
يف ناحية احلسينية وحمافظة كربالء بعد استمالكه من
قبل مفتشية اآلثار والرتاث يف حمافظة(.)39
3 .3بيت اليمجر ملر

يقع هذ البيت الرتاثي يف مركز قضاء اهلندية،

تعود ملكيته اىل املوظف الربيطاين (املهندس ملر)
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اهلندية تسكنه حالي ًا عائلة اسامعيل أمني ،البيت مربع
استخدم الطابوق واألجر واجلص يف تشييده ويمتاز

بناؤه هبندسة مجعت بني التصاميم الغربية والرشقية،
وتزينه الشناشيل ذات الزخرفة املعامرية غاية يف
الروعة ،يبعد (25م) اىل الغرب من هنر الفرات،
يتكون البيت من مرافق داخلية هي صالة استقبال

وغرف ومطبخ وحديقة ،والبيت مسجل يف دائرة

الرتاث كونه معل ًام تراثي ًا وسياحي ًا مه ًام يف مركز قضاء

اهلندية(.)40

المبحث الثالث:

نحو ر�ؤية تخطيطية لتنمية المواقع الآثارية
والتراثية �سياحياً
يعد التخطيط السياحي ملواقع اآلثــار والرتاث

من االولــويــات الرئيسة ملعظم دول العامل التي

تسعى جاهد ّة لوضع اسرتاتيجيات وخطط حلامية
تراثها الثقايف واالستفادة من قيم موارد هذا الرتاث
اقتصادي ًا واجتامعي ًا وبيئي ًا عرب صناعة السياحة ،اذ
اثبتت التجارب العاملية ان التنمية السياحية التي

تعتمد عىل موارد السياحة االثارية والرتاثية تعمل

عىل حتفيز النمو االقتصادي وتنويع مصادر الدخل
وتوفري فرص عمل للمجتمعات املحلية فض ً
ال عن

توسيع قاعدة االقتصاد الوطني وغريها ،لذا فأن
تطوير املواقع اآلثارية والرتاثية يف منطقة الدراسة
تنبع من كوهنا ذات تاريخ حضاري وثقايف عريق يعرب

عن اصالة تاريخ املحافظة عرب العصور التارخيية.

أ .د .صفاء جاسم الدليمي؛ م .م .عباس عبد االمري العماري

لذا فان التخطيط لتنمية املواقع االثارية والرتاثية
القابلة للتطوير سياحي ًا عادة ما يأخذ بنظر االعتبار

املحافظة تقع ضمن املنطقة الصحراوية من املحافظة.

الــروع بتنفيذ خطط التطوير ،يمكن اجيــاز اهم

أهم املعوقات تتمثل بعمليات اهلدم وعدم الصيانة

حتديد املعوقات التي تواجه عملية التخطيط قبل

املعوقات التي تقف حائ ً
ال يف عملية التطوير بام يأيت:

لتلك املواقع خاصة ان اغلب املواقع الشاخصة يف
اما البيوت واحلاممات الرتاثية والفلكلورية فأن

ألغلبها خاصة يف مركز مدينة كربالء القديمة فض ً
ال

 .أاالفتقار اىل اسرتاتيجية واضحة املعامل حول امهية

عن عدم عائديتها للدولة ما جعل عملية التطوير هلا

مع االعتامد عىل تنمية قطاع السياحة الدينية يف

السياحي للمواقع اآلثارية والرتاثية يف املحافظة،

قطاع سياحة اآلثار والرتاث وآفاق تطورها،
منطقة الدراسة.

.بقلة ورداءة مشاريع البنى االساسية (طرق النقل
وامدادات الطاقة الكهربائية واملياه واملناطق

اخلرضاء) ملناطق املواقع اآلثارية والرتاثية.

صعبة ،هذه املعوقات مجيعها حتد من عملية اجلذب

فضال عن عدم وجود رؤية وادراك للعاملني عىل

إدارة املدينة وخاصة البلدية لالهتامم هبذه املعامل

وتطويرها ومنع التجازوات عليها مما افقدها االمهية
احلضارية والرتاثية.

 .جضعف االنشطة االعالمية يرافقها قلة انخفاض

لذلك فان عملية التخطيط السياحي تبدأ بمعاجلة

اآلثار والرتاث ،مع غياب الدور التسويقي

إذ إن املوقع السياحي الناجح يعتمد عىل جمموعة من

املستوى الثقايف لدى سكان املحافظة بأمهية
السياحي هلا ،فض ً
ال عن قلة اخلربات الفنية
واللوجستية يف جمال قطاع السياحة اآلثارية
والرتاثية يف املحافظة.

املعوقات عن طريق تطوير مشاريع البنية األساسية،
العنارص التي تشمل املغريات السياحية واإلقامة
والنقل واألنشطة الساندة إضافة إىل املرافق األساسية

أو مرشوعات البنية األساسية ،فالتنمية السياحية ال

 .دغياب االستثامرات يف هذ القطاع احليوي

ينبغي أن تقاس فقط باإلنجازات يف جمال املرشوعات

عملية التطوير للمواقع الشاخصة وعمليات

بمدى امكانية مرشوعات البنية األساسية يف إشباع

كذلك قلة التخصيصات املالية التي أخرت
املسح والتنقيب اآلثاري للمواقع اآلثارية غري
املنقبة (التلول االثارية) فهذه املواقع عبارة عن

أطالل مل تشملها أي أعامل ترميم واعامر وصيانة
منذ مدة طويلة مما ادى اىل تعرضها اىل عمليات
التخريب والرسقة املنظمة.

هـ .عدم االستقرار االمني والسيايس ،اذ تعد
االوضاع غري املستقرة احد اهم االسباب التي منعت
الكثري من االشخاص من القيام بالرحالت السياحية

اإلنتاجية السياحية والفندقية وإنام جيب أن تقاس
احتياجات املرشوعات اإلنتاجية واألفــراد

 .لذا

()41

يتطلب العمل بكل السبل والوسائل لتطوير وانعاش
هذه املواقع وتأهيلها من خالل توفري متطلبات
التطوير التي تبدأ بتوفري مقومات البنى االساسية

وهي خدمات طرق النقل وخدمات الكهرباء و املياه
وخدمات االيواء واملطاعم والكازينوهات وتوفري

املناطق اخلرضاء فض ً
ال عن تنشيط حركة السياحة
الريفية وتنشيط الدور االعالمي السياحي والعمل
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عىل تشجيع االستثامرات املحلية واالجنبية يف جمال

الرضوري انشاء احلدائق واملتنزهات يف املواقع
اآلثارية وحميطها ،فهي تكون متنفس ًا صحي ًا

1.1ربط املواقع بشبكة طرق النقل،اذ يبلغ جمموع

النفسية لدى السواح والزائرين هلا ،كذلك

السياحة االثارية والرتاثية ،ويمكن امجاهلا من خالل
ما يأيت:

اطوال الطرق باملحافظة (559كم) منها ()466

كم طرق رئيسة و( )88كم طرق ثانوية و()49
كم طرق ريفية( .)42هذه املواقع تفتقر اغلبها اىل
طرق نقل معبدة و جيدة تصلها مع شبكة الطرق
يف املحافظة التي تصل بني مركز املدينة وبني
املواقع فض ً
ال عن توسيع قدرهتا عىل استيعاب
الزيادة يف اعداد الزائرين سنوي ًا ،مع انشاء

ساحات وقوف خاصة ضمن املواقع.

2.2رضورة ربط وجتهيز املواقع بإمدادات الطاقة
الكهربائية ،اذ تعاين املحافظة بشكل عام من
نقص بإمدادات الطاقة من الشبكة الوطنية اذ

ال تتجاوز الكمية املجهزة للمحافظة ()%35

من حاجتها الفعلية ،لذلك البد من جتهيز وربط
هذه املواقع بالكهرباء الوطنية فض ً
ال عن جتهيزها

العمل عىل تنشيط حركة السياحة الريفية اذ
تعد السياحة الريفية واالستجامم الريفي منتج ًا
جديد ًا ظهر االهتامم به بعد القرن التاسع عرش

وتطور مفهومه يف السبعينيات والثامنينيات من

القرن العرشين

()44

 ،فاملحافظة تتميز بريفها

اجلميل الذي يمتد حول هنري احلسينية وجدول

بني حسن وتشكل نسبة ( )%15من مساحة
املحافظة.

5.5تنشيط دور االعالم بشكل كبري يف الرتويج هلذه
املواقع من خالل االعالم املقروء واملسموع
واملرئي أو عرب مواقع االنرتنت ومواقع التواصل

االجتامعي

.

()45

6.6توفري خدمات االقامة وااليواء واالطعام :اذ
يمثل قطاع االقامة وااليواء من أهم قطاعات

باملولدات اخلاصة لسد احتياجاهتا من الكهرباء.

صناعة السياحة ،إن ال يوجد بلد او اقليم

واالستخدامات االخرى ،جتهز حمافظة كربالء

مل يكن يملك اماكن توفر االقامة والراحة،

3.3رضورة

توفري

املياه

الصاحلة

للرشب

باملياه من هنر احلسينية املتفرع من هنر الفرات
فض ّ
ال عن هنر الفرات ،فقد اظهرت دراسات

وزارة التخطيط ان نسبة احلرمان يف املحافظة

من مياه الرشب وصلت حوايل (.)43()%46،8

لذلك فهي بحاجة اىل زيادة أعداد جممعات املياه
وزيادة كفاءهتا التقنية والتشغيلية ،وزيادة طاقتها

االنتاجية.

4.4توفري املناطق اخلرضاء ضمن املواقع ،فمن
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لإلنسان وهلا امهية مجالية وبيئية وتبعث الراحة

يف بلد يستطيع استقبال السياح والزائرين اذ
وتعترب الفنادق أحد العنارص الرئيسة يف هذا

القطاع والتي تركز صناعة السياحة عليها يف
تقديم الضيافة

()46

 ،فقد بلغ عدد الفنادق اكثر

من ( )273فندق ًا ،وبلغ عدد الفنادق السياحية

( )4فنادق ،وترتكز هذه الفنادق واملطاعم يف
مركز املدينة ،لذلك البد من انشاء فنادق صغرية

ضمن املواقع اآلثارية فض ً
ال عن اقامة عدد من

املقاهي واملطاعم ضمن املواقع املرشحة للتطوير

أ .د .صفاء جاسم الدليمي؛ م .م .عباس عبد االمري العماري

السياحي التي توفر االكالت الشعبية وغريها.

7.7العمل عىل تشجيع االستثامرات يف جمال السياحة
اآلثارية والرتاثية ،اذ يمكن ان يسهم القطاع
اخلاص بقسط كبري من عملية التطوير ،لذا فان

تشجيع القطاع اخلاص عىل اإلسهام يف استثامر

مواقع اآلثار والرتاث مع منحه التسهيالت
واملزايا وتقديم القروض الالزمة له بفوائد رمزية

تقسط عىل آجال طويلة يساعد عىل تطوير تلك

املواقع مع امهية احلفاظ عىل أصالتها التارخيية
والثقافية ،كاستثامر خان الربع وخان العطييش

الصحراوي من املحافظة وتقديم املعلومات

السياحية والتارخيية هلم ،هذا إضافة إىل قيامهم

بإرشاد السواح وتقديم كافة التسهيالت
واملساعدات التي يطلبوهنا.

اما بخصوص التطوير السياحي للبيوت الرتاثية

يف منطقة الــدراســة ،يمكن تطويرها عــن طريق

استمالكها من قبل الدولة والعمل عىل استثامرها،
اذ ان االستثامر فيها يكون افضل وسيلة لتطويرها

مع احلفاظ عىل الرتاث املعامري هلا ،وذلك بإعادة

توظيفها كتحويل البيوت الرتاثية اىل متاحف تراثية،

كمطاعم سياحية عىل غرار خان مرجان يف

اذ تعترب مباين الــراث العمراين من أفضل املواقع

 8.8توفري جماالت صناعات السلع والتحفيات

األفــراد الذين تتوافر لدهيم هواية مجع املقتنيات

حمافظة بغداد.

التي ختدم النشاط السياحي كإنشاء عدد من

اكشاك البيع للمنتوجات والصناعات احلرفية
والفلكلورية والرتاثية ضمن املواقع اآلثارية
والرتاثية التي يعرض فيها جمموعة الصناعات

املحلية منها (صناعة سعف النخيل كصناعة
احلرصان والسالل والكرايس واملناضد)

وصناعة املنسوجات اليدوية (كصناعة السجاد

والوسائد والبساط املزخرفة اجلميلة) ،فض ً
ال

عن صناعة الفخاريات وتشمل(صناعة اجلرة
والسندان واحلب (الزير) واملزهريات وغريها)

التي من شأهنا زيادة اجلذب السياحي هلا.

9.9رضورة توفري احلامية االمنية للمواقع مع هتيئة
كوادر من الرشطة السياحية واألدالّء السياحيني
من خالل قيامهم بمرافقة الوفود والسواح يف
زياراهتم للمواقع اآلثارية خاصه ان اغلب

املواقع اآلثارية الشاخصة تقع ضمن اجلانب

للعرض املتحفي ،ســواء كــان ذلــك عــى مستوى
الرتاثية النادرة أم عىل مستوى الوزارات واهليئات

احلكومية املسؤولة عن حفظ وصيانة الرتاث الشعبي

بأنواعه من منتجات حرفية أثرية وخمطوطات
وعــمــات نــــادرة،او مــعــارض للرسم والفنون
التشكيلية مما يتطلب تشجيع الرسامني التشكيليني

عىل مزاولة اعامهلم الفنية فيها ما ينعكس ذلك عىل
اللوحات الفنية التي تأخذ الطابع املعامري الرتاثي

وعرضها يف الصاالت واملسارات الرئيسة للبيوت
الرتاثية التي يرتادها الزوار

()47

او حتويلها اىل مراكز

للتوثيق واحلفاظ عىل الرتاث احلضاري للمحافظة،
او استثامرها جتاري ًا كتحويل بيت (مصطفى خان)
الرتاثي ضمن ناحية احلسينية اىل مقهى او مطعم

سياحي ،هذه االستثامرات من شأهنا اعادة التطوير
واحلفاظ عىل هذه املعامل العمرانية التي تزخر هبا

املحافظة.
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اال�ستنتاجات
1.1اظهرت الدراسة ان حمافظة كربالء تضم الكثري
من املواقع اآلثارية والرتاثية فقد بلغ عدد املواقع
اآلثارية اكثر من 192موقع ًا و 19موقع ّا تراثي ًا،
واملواقع اآلثارية منها ما يعود اىل ما قبل العرص
البابيل القديم (1600-2000ق.م) ووصوالّ
اىل املواقع العرص احلديث (1257م) واملعارص.
2.2ان املواقع الرتاثية باملحافظة هي غري مستملكة
من قبل الدولة مما حيول دون تطويرها سياحي ًا.
3.3يوجد تباين يف التوزيع املكاين للمواقع االثارية
والرتاثية يف مجيع الوحدات اإلدارية باملحافظة.
4.4ان اغلب املناطق التي تقع فيها املواقع االثارية
والرتاثية باملحافظة تفتقر اىل وجود خدمات
البنى التحتية واخلدمات السياحية وان وجدت
فهي بحاله غري جيدة ورديئة.
5.5ضعف وانعدام االعالم والتسويق السياحي
(الداخيل واخلارجي) وعدم أخذ دوره بالشكل
املطلوب.
6.6أظهرت الدراسة ان االستقرار األمني والسيايس
له دور كبري يف تفسري الطلب عىل اخلدمات
السياحية للمواقع اآلثارية خاصة ان اغلب
املواقع اآلثارية الشاخصة تقع بعيدة عن اماكن
التجمعات السكانية ثم يليها الدور االداري.
7.7عدم وجود تنسيق بني اجلهات املعنية بالسياحة
أي بني مفتشية اآلثار والرتاث وبني مديرية
السياحة باملحافظة ما أدى إىل إرباك وختلف
تطور السياحة اآلثارية والرتاثية يف املحافظة،
كذلك عدم وجود كوادر سياحية مؤهلة متتلك
رؤية علمية ومتطورة من شأهنا الرتويج جلذب
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السواح وتقديم أفضل اخلدمات السياحية هلم.

التو�صيات
توصلت الدراسة اىل مجلة من التوصيات التي

تستند إىل الــواقــع الفعيل والعلمي والتي يمكن
تستفيد منها اجلهات ذات العالقة بالسياحة واآلثار
وعىل النحو اآليت:

1.1رضورة ايالء االهتامم من قبل اجلهات املعنية
بالسياح واالثار باملحافظة الستغالل املواقع
اآلثارية والرتاثية واستثامرها ألغراض التنمية

السياحية.

 2.2تطوير املواقع اآلثارية وتوفري خدمات البنى
التحتية واالساسية وهي طرق النقل وامدادات

الطاقة الكهربائية وتوفري املياه الصاحلة للرشب
واملناطق اخلرضاء وغريها.

 3.3رضورة تفعيل القوانني اخلاصة باستمالك
املواقع الرتاثية يف املحافظة من اجل تأهيلها
وجتديدها احلرضي واستغالهلا كمتاحف

ومعارض او مطاعم سياحية.

4.4نرش الوعي السياحي بأمهية اآلثار والرتاث بني
ابناء املحافظة من خالل احلمالت االعالمية
عرب مواقع التواصل االجتامعي والقنوات
والصحف والعمل عىل توضيح امهية السياحة
اآلثارية الرتاثية لدى املواطنني.

5.5العمل عىل انشاء متحف وطني كبري يف املحافظة
يضم اللقى اآلثارية والتحف الفنية املستخرجة
من املواقع اآلثارية مع رضورة اعادة احياء

املهرجانات الثقافية التي من شأهنا اعاده احلياة

هلذه املواقع كموقع حصن االخيرض واملواقع

أ .د .صفاء جاسم الدليمي؛ م .م .عباس عبد االمري العماري

االخرى باملحافظة.

ص.49

6.6القيام بحملة إعالمية تليق بمكانة املواقع اآلثارية

(((6انعام داود حنا ،التخطيط للتنمية السياحية يف العراق

مواقع االنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي

كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد،1980 ،

والرتاثية ضمن منطقة الدراسة كاستخدام

واقامة موقع افرتايض ملواقع اآلثار والرتاث يف

املحافظة كام هو معمول به يف البلدان التي متتلك
ارث ًا حضاري ًا ومنها االردن ومرص بربنامج يدعى

(.)48() MEGA

مع التطبيق عىل اهوار العراق ،رسالة ماجستري (غ.م)،

ص.144

((Enskeep, E Tourism planning.An integrated (7
and sustainable development. New York 1991.
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