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 �سيا�سة الن�سر في جملة ال�سبط: 
احلسينية  العتبة  يف  والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  عن  تصدر  حمّكمة،  فصلية  جملة  السبط  جملة 
املقدسة، احلائز عىل شهادة األعتامد الدويل من منظمة الثقافة والعلوم )اليونسكو- برنامج الذاكرة العاملية( 
التاريخ،  وآداهبــا،  العربية  )اللغة  اإلنسانية  االختصاصات  خمتلف  يف  والدراسات  البحوث  وتستقبل 
اإلرث  يف  تبحث  التي  االجتامعية(  العلوم  وبقية  النفس  علم  السياحة،  االقتصاد،  االجتامع،  اجلغرافيا، 

احلضاري والثقايف ملدينة كربالء املقّدسة لتكون مرجعًا علميًا حلفظ تراث املدينة وهويتها الدينية. 

املدينة  للكتابة والتحقيق يف إرث هذه  الباحثني يف خمتلف االختصاصات اإلنسانية  تدعواملجلة مجيع 
العريقة وحضارهتا، ببحوث ذات قيمة علمية ضمن إطار موضوعي بعيدًا عن التحّيز وامليول، لتحقيق 

الفائدة العامة ملجتمعنا. 

جميع الآراء الواردة في املجلة تعرب عن اآراء كاتبيها ولي�ض بال�شرورة اأن تعك�ض 
وجهة نظر املجلة. 

مالحظات عامة:
خيضع ترتيب البحوث يف املجلة العتبارات فنية تتعلق هبوية املجلة.  •

إشعار الباحث بقبول بحثه خالل مدة أقصاها شهر من تأريخ تسليم البحث، وخيطر  •
الباحث يف حال عدم املوافقة عىل قبول النرش، من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.  

التحرير إالألسباب  • للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة  الجيوز 
تقتنع هبا هيأة التحرير ويتم ذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنرش. 

ال تعاد البحوث إىل أصحاهبا سواء نرشت أم مل تنرش.  •



تعليمات الن�سر في املجلة:
عرب  بحوثهم  بنرش  وتقوم  وخارجه،  العراق  داخل  من  الباحثني  السادة  بنتاجات  السبط  جملة  ُترّحب 

االختصاصات اإلنسانية املختلفة وفقًا للقواعد اآلتية:

خمتلف . 1 يف  األساتذة  من  كبري  ومجع  التحرير،  هيأة  قبل  من  العلمي  للتقويم  ختضع  كّلها  البحوث  إن 
األختصاصات العلمية. 

أن يكون البحث املراد نرشه متميزًا وجديدًا يف موضوعه، ومستوفيًا لرشوط املنهج العلمي املعتمدة. . 2

أن ال يكون البحث منشورًا يف جملة داخل العراق وخارجه، أومستاّل، أومقتبسًا من كتاب، أو أطروحة، أو . 3
رسالة جامعية، أو منقوالً من شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(، عىل أن يقّدم الباحث تعهدًا خطيًا بذلك 

ُيرفق مع البحث. 

أن يكون البحث سلياًم من األخطاء اللغوية والنحوية مع مراعاة الدّقة يف األسلوب بشكل صحيح. . 4

يلتزم الباحث بالرشوط الفنية املتبعة يف كتابة البحوث العلمية من حيث الرتتيب وتنظيم البحث بمصادره . 5
وهوامشه يف هناية البحث، كام جيب مراعاة وضع اخلرائط والصور واجلداول يف مكاهنا أينام وردت يف متن 

البحث. 

ُيسلَّم البحث إىل هيأة التحرير مطبوعًا عىل نظام )word( ورق )A4( مع قرص مدمج )CD( يتضمن . 6
مادة البحث ونمط اخلط )Times new roman( وحجم اخلط )14( للبحوث العربية و )12( للغة 
الباحث دفع  يتحّمل  البحث عن )25( صفحة وما زاد عىل ذلك  تزيد صفحات  االنكليزية عىل أن ال 

مستحّقاته املالية، وال تقّل عن )10( صفحات. 

كتابة . 7 يف  عليها  املتعارف  الطرق  ترتيبها  يف  ُيّتبع  أن  عىل  البحث  هناية  يف  واملصادر  اهلوامش  وضع  جيب 
اسم  الطبعة،  رقم  حمققًا(،  الكتاب  كان  )إذا  املحّقق  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  العلمية،  املصادر 

املطبعة، مكان النرش، سنة النرش. 

عىل الباحث أن يرفق مع بحثه نبذة خمترصة عن سريته العلمية، أذا كان الباحث يتعامل مع املجلة ألول مرة. . 8

أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل املعلومات االتية: عنوان الباحث واسمه، وجهة عمله، ورقم . 9
اهلاتف والربيد االليكرتوين، مع مراعات عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف متن البحث أو أي إشارة 

اىل ذلك باللغتني العربية واالنكليزية.

تسلم البحوث مبارشة اىل مقر املجلة عىل العنوان اآليت: العراق - كربالء املقدسة - حي البلدية- . 10
مركز كربالء للدراسات والبحوث. أو أن ُترسل البحوث عىل الربيد االليكرتوين ملجلة السبط 

alssebt_k.center@yahoo.com :املحكمة
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ِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم بِْسِم الّلَ

اإفتتاحية العدد
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني أيب القاسم حممد، وآله الطيبني الطاهرين.

لقد أضحت مدينة كربالء املقدسة خالل فرتات زمنية من تارخييها اإلسالمي ومل تَزل مركزًا من مراكز العلم 
واألدب واملعرفة، وقبَلة الفقهاء والعلامء واألُدباء والشعراء، إذ أهنا أغنت احلضارة اإلسالمية بام تزخر به من 
موروث حضاري وديني أضفى عليها قداسة امتازت هبا عن سائر املدن األخرى، فكانت موضع إهتامم املؤرخني 

والدارسني عىل اختالف ثقافاهتم.

واملتتبَّع لدراسة تاريخ هذه املدينة العريقة يتجىل له عمق اإلرتباط الروحي لدى املسلمني وِصَلتهم الوثيقة 
قديمة  دراسات  ُكتَِب عنها من  ما  تارخيها وحضارهتا من خالل  للتعرف عىل  فيه هؤالء  الذي سعى  األمر  هبا 

ومعارصة يف كتب وجمالت ودوريات خمتلفة.

وقد ازدهرت يف الفرتة األخرية احلركة العلمية والثقافية يف املدينة، وتنوعت األصدارات التي تعنى باجلوانب 
بنشأة مدينة  الباحثني واملهتمني  العلمية املحكمة لتكون رافدًا مهاًم للسادة  السبط  الثقافية والرتاثية، وتأيت جملة 
َرس من َقْبل أو التي كانت بحاجة إىل دراسات أعمق  كربالء املقدسة من خالل البحث يف املوضوعات التي مل ُتدْ
وأشمل وبمحاور خمتلفة منها الدينية واحلضارية والثقافية واألدبية، ولعدد من الباحثني من ذوي االختصاصات 

املتعددة.

الكريم جهد  للقارئ  تيرس  مادة علمية  فيها من  ملا  الباحث  يبحث عنها  التي  املادة  توفري  إىل  املجلة  وتسعى 
البحث عن تأريخ مدينة كربالء الوّضاء عرب مراحله كافة، فهذا التأريخ العريق جدير بالدراسة والبحث ألنه 
من  املاليني  السلمي السيام وهي حتتضن سنويًا  والتعايش  الديني  للتسامح  ورمزًا  الثقافات  ملتقى  منها  جعل 

.الزائرين الذين يفدون لزيارة قرب اإلمام احلسني وأخيه ايب الفضل العباس

ويرسنا ان نضع بني ايادي القرّاء األفاضل العدد )السادس( من جملة السبط الذي حيمل يف طياته موضوعات 
القراء  السادة  بمالحظات  حتظى  ان  آملني  اخلالد،  كربالء  مــوروث  من  آخر  جانبًا  تكشف  متنوعة  متعددة 

واقرتاحاهتم من أجل النهوض بعملنا نحو الصواب املنشود. واهلل من وراء القصد. 

واحلمد هللّ أوالً وآخرًا...

رئيس التحرير

13
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بيعة الغدير ومراآتها الجتماعية 

بو�شفها نتيجة و�شببًا ومولدًا وهي �شدع بالولية الموروثة 

لالأئمة )عليهم ال�شالم(

األستاذ الدكتور المتمرس 

عبد الحسين مهدي الرحيم 

مستشار علمي - مركز كربالء للدراسات والبحوث 
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بيعة الغدير ومرآتها االجتماعية

امللخ�ض

بيعة الغدير كانت يف يوم اخلميس الثامن عرش من ذي احلجة من سنة 10 هـ / 631م، وهي منعطف تأرخيي 
يف البعثة النبوية الرشيفة، وملا كانت بإرادته ووحيه تعاىل، اصبحت كامالُ للرسالة اإلسالمية.

وقد أختار تعاىل الزمان يف حجة الوداع، واملكان يف )غدير خم(، وإنام ُأختريت هذه املناسبة حتى يسمعها 
أكرب عدد ممن حرض حجة الوداع، فيام كان اختيار املوضع بوصفه مفرتق طرق جلهات خمتلفة من بالد املسلمني، 

وجتاوزه يعني تفرق احلجيج إىل أوطاهنم مما يقلل احلارضين لتوثيق احلدث األهم رؤية وسامعًا وتأييدا.

بَّلَْغَت  َفَما  َتْفَعْل  لَْم  َرّبَِك ِإَوْن  ِمْن  إِلَيَْك  نْزَِل 
ُ
أ َما  بَّلِْغ  الّرَُسوُل  َها  ّيُ

َ
أ  ويف غدير خم نزل قوله تعاىل: ﴿يَا 

ُ َيْعِصُمَك ِمَن الّنَاِس﴾ )املائدة آية 67(. رَِسالََتُه َوالّلَ
وكان الوحي قد نزل عىل الرسول يف موضعني سابقني، مها مسجد اخليف، وكراع الغميم، ولكن يف هاتني 
املرتني مل تتضح له احلامية والعصمة من الناس، بينام كانت املرة الثالثة تؤكد عصمته ومحايته من الناس، فكان 

أمرًا من اهلل تعاىل ال حيتمل التأجيل. 

املؤمنني  أمري  والية  وأعلن  خطبته  يف  فأبلغ   الرسول خطبهم  خم،  غدير  يف  احلجاج  جتمع  اكتمل  وملا 
وخالفته له تنفيذًا ألمره تعاىل فقال: 

من  واخذل  نرصه،  من  وانرص  عاداه،  من  وعاِد  وااله،  من  واِل  اللهم  مواله،  عيل  فهذا  مواله  كنت  )من 
تَْمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمتِي َورَِضيُت لَُكُم 

َ
ْكَملُْت لَُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
خذله،...(، ثم نزل قوله تعاىل: ﴿الَْيوَْم أ

الْإِْسلَاَم دِيًنا﴾ )املائدة آية 3(.
تلقى أمري املؤمنني التهنئة من املسلمني واملسلامت، ونظم الشعراء هبذه املناسبة قصائد مدح ووصف للحالة 

التي عمت املسلمني إحياء لذكراها يف جمتمع الصحابة املرافق للرسول يف حجه.

يف  ورد  ما  ينكروا  ومل  العلم،  أهل  من  وغريهم  واملؤرخني  والفقهاء  امُلَحّدثني  عند  الغدير  بيعة  خرب  تواتر 
احلاقدون  إال  تفسري معانيه،  أو جانبوا احلق يف   ،مما خيص والية اإلمام عيل الرسول نصوص  خطبة 
واملتعصبون وأهل الزيغ، وملا أراد اإلمام عيل أن خيترب صدق الصحابة يف ذكرهم ملا شاهدوه وسمعوه من 
رسول اهلل بحق والية عيل وبيعته، إذ غلب عىل بعضهم الكذب وإخفاء احلق، فلم يذكر احلديث منهم 
سوى ثالثني صحابيًا، ويف رواية سبعة عرش، ويف أخرى ستة عرش، بل وصل العدد اىل اثني عرش، اعرتف زيد 

بن أرقم أنه أخفى احلق، ففقد برصه، وكان االمام عيل قد دعا عىل من كتم ذلك.
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 وكانت بيعة الغدير فيضًا إهِليًا قد أفرزته صور من املتغريات يف املجتمع االسالمي يف حياة الرسول 
وكانت نتيجًة وسببًا ومولدًا.

1. فمن حيث إهنا نتيجة ملتغريات شهدها املجتمع اإلسالمي وهي:
.أـ سوء السلوك يف التعامل مع رسول اهلل

ب ـ بروز ظاهرة اإلثرة.
ج ـ تفيش النفاق.

د ـ خمالفة الفرائض والعبادات.
هـ ـ اإلستخفاف بفرض الصالة.

2. ومن حيث إهنا سبب لألحداث اآلتية:
أ ـ رزية اخلميس.

ب ـ بيعة السقيفة. 
3. ومن حيث إهنا مولد.

فقد كانت مناسبة مرشقة لوالدة الفكر الشيعي اإلمامي.
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Baitullah Ghadeer )alligance of algadeer(

 As a social mirror to a result, a cause, and a birth and an inherited crack in the 
mandate of imams )peace be upon them(

Prof. Dr. 

Abdul Hussein Mehdi Al-Raheem 

Karbala Center for Studies and Research

Abstract

Baitullah ghadeer was on Thursday, the eighteenth of dhu al-hijjah of the year (1 hegira / 
631 a.d), a historic turining point in the message of the prophet muhammad (peace be upon him 
and his household) and his administration which completed the message of islam by godʼs will.

Almighty allah has chosen the time and the place during the pilgrimage farewell in ghadeer 
khum. the prophet chose the place because it was a crossroads where all the pilgrims gathered 
before going to their home countries, and they would be able to record and witness everything.

In ghadeer khum, the words of allah descended on the prophet muhammad (peace be upon 
him),ˮ O messener! Proclaim the (message) which hath been sent to the from they lord. if thou 
didst not, thou wouldst not have fulfilled and proclaimed his mission. and allah will defend thee 
from men (who mean mischief). ˮ almaida, verse 67. 

In two different locations, namely alkhaev mosque and koraa ghamam the revelation 
descended on the prophet before, but the prophet was not sure of muslimʼs protection and 
infallibility. at that time. while the third time emphasized the protection and infallibility. it 
was the order of allah that couldʼnt be postponed when he gethered pilgrims in ghadeer khum. 
muslims were told about the right of imam ali (peace be upon him) in being the successor of the 
prophet, as the prophet said, ˮ whom I was his master, ali is his master, my god, help his friends 
and antagonize his enemies, support those who assist him and humiliate those who let him 
down ̒ ʼ and the verses sent by allah revealed, ̒ ʼ this day have I perfected your religion for you, 
completed my favour upon you, and have chosen for you islam as your religion ̒ ʼ almaida,3 

Imam ali the commander of the faithful received the congratulations of the muslim men and 
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women and poets wrote eulogies to describe the situation that prevailed muslims.

The story of baitullah ghadeer (allegiance of algadeer) was mentioned by tellers, scholars 
and historians and other scholars some of whom did not deny what was stated in the texts of 
sermons of the prophet regarding the mandate of the imam ali, but haters and bigots denied it. 
when imam ali (peace be upon him) wanted to test the sincerity of the prophetʼs companions 
about the allegiance with the messenger of allah, most of them denied and lied. some reports 
mentioned that only thirty of the companions emphasized the allagiance and in other stories it 
was seventeen or sixteen, the number reached twelve in some stories. zaid bin arqam admitted 
that he did not tell the truth and he lost his eyesight as imam ali had asked allah to punish those 
who hid the truth.

The allegiance of ghadeer was actually the divine light that came out of the variables in the 
muslim community during the prophetʼs life. It was a result a cause and birth.

A result came from: 

Misbehavior with the messenger of allah.

Emergence of the phenomenon of selfishness.

Rampant hypocrisy.

Violation of the rules of worship and obligations. 

Underrating the importance of prayer.

And it was the cause of these events: 

Hadith of alkamees (the pen and paper).

Allegiance of alsakeefa (penthouse).

It was abirth, for it was a bright occasion to give birth to imam shiite ideology.



20

بيعة الغدير ومرآتها االجتماعية

بيعة الغدير ومراآتها الجتماعية بو�شفها 

نتيجة و�شببًا ومولدًا وهي �شدع بالولية 

الموروثة لالئمة )عليهم ال�شالم(
عرش(  )الثامن  اخلميس)1(  يوم  يف  املسلمون  كان 
من ذي احلجة من سنة )10هـ/631م()2( عىل موعد 
مع اإلنعطاف التارخيي يف بيعة الغدير التي أعلن فيها 
املؤمنني  ألمري  املوروثة  اإلمامة   الكريم الرسول 
 ،عيل بن أيب طالب وأوالده من فاطمة الزهراء
بعد )حجة الوداع، أو حجة البالغ، أو حجة الكامل، 
أن  منذ  التامم(، ومل يكن قد حج غريها  أو حجة 

هاجر حتى توفاه اهلل)3(.

السامء،  يف  مبارك  اليوم  هذا  إن  الروايات  تقول 
ففيه قبل اهلل توبة آدم، واستوت فيه سفينة نوح 
عىل  وسالمًا  بــردًا  النار  كانت  وفيه  ــودي،  اجل عىل 
إبراهيم، وانترص موسى عىل السحرة، وأقام هارون 
علاًم ألمته، أعلن يوشع بن نون وصيًا له، وفيه نصب 
رعيته  سليامن  وأشهد  لــه،  وصيًا  شمعون  عيسى 
 الرسول برخيا، وفيه عقد  بن  عىل خالفة آصف 
املؤاخاة بني املسلمني باملدينة، وفيه وردت زيارة أمري 

.)4(املؤمنني

قال الشيخ املفيد)5( يف تفاصيل بيعة الغدير: ))ملا 
قىض رسول اهلل نسكه أرشك عليًا يف هديه، 
وقفل إىل املدينة وهو معه واملسلمون حتى إنتهى اىل 
املوضع املعروف )بغدير خم()6(، وليس بموضع إذ 
ذاك للنزل لعدم وجود املاء فيه واملرعى، فنزل يف 

املوضع ونزل املسلمون معه((. 

مكة  بني  خم  غيضة  أو  وادي  يف  الغدير  وكــان 
أو  ذلك  دون  او  ميالن،  اجلحفة  وبني  بينه  واملدينة 

أكثر، فيام ذكر البلدانيون)7(.

فيه   الرسول لنزول  املوضع  هذا  ُأختري  وإنام 
بإرادة منه تعاىل، ألنه إن جتاوز هذا املكان انفصل عنه 
كثري من الناس إىل بالدهم وأماكنهم وبوادهيم، ذلك 
املدنيني  فيه طرق  تتشعب  اجلحفة  من  أن غدير خم 
لسامع  جيمعهم  أن  اهلل  فأراد  والعراقيني،  واملرصيني 
عليهم  للحجة  تأكيدًا   املؤمنني أمري  عىل  النص 
الّرَُسوُل  َها  ّيُ

َ
أ ﴿يَا  املباركة:  آيته  تعاىل  اهلل  فانزل  فيه، 

نْزَِل إِلَيَْك ِمْن َرّبَِك﴾ )املائدة آية 67( يعني 
ُ
بَّلِْغ َما أ

باإلمامة  والنص  طالب  أيب  بن  عيل  استخالف  يف 
عليه.

ُ َيْعِصُمَك  ﴿ِإَوْن لَْم َتْفَعْل َفَما بَّلَْغَت رَِسالََتُه َوالّلَ
ِمَن الّنَاِس﴾ )املائدة 67( فأكد اهلل سبحانه هبذه اآلية 
تأخري  من  وخوفه  بذلك،   الرسول عىل  الفرض 

األمر فيه، وضمن له العصمة ومنع الناس عنه.

وكان سبب نزوله يف هذا املكان نزول القران عليه 
بإمامة أمري املؤمنني عيل أبن أيب طالب خليفة يف األمة 

من بعده.

يف  مرتني   الرسول عىل  نزل  قد  الوحي  وكان 
)منى( وأشار فيهام إىل والية أمري املؤمنني، فقد نزل 
عليه جربيل يف مسجد )اخليف()8(، ولكن بال وعد 
باحلفظ من رش األعداء، كذلك نزل عليه الوحي يف 
)كراع الغميم()9( هبذه اآلية الكريمة: ﴿فَلََعلََّك تَارٌِك 
َبْعَض َما يُوَح إَِلَْك َوَضائٌِق بِهِ َصْدُرَك﴾ )هودأية 

.)12
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وهذه اآلية اكدت تبليغ الوالية من غري داللة عىل 
احلفظ من األعداء، وأخرب الرسول جربيل مكائد 

املنافقني، وإرحتل حتى حل بغدير خم)10(.

وأمر  احلر،  شديد  قائظًا  يومًا  البيعة  يوم  وكان 
ووضع  املكان،  ذلــك  يف  الرحال  بجمع  الرسول 
من  قريبًا  القوم  ــل  أوائ وكــان  بعض،  عىل  بعضها 
احلجفة فأمر رسول اهلل أن يرد من تقدم منهم وحيبس 
سمرات   عن  وهنى  املكان  ذلك  يف  عنهم  تأخر  من 
متقاربات  مخس  الطلح(  شجرة  وهي  سمرة  )مجع 
اذا  أحد، حتى  ينزل حتتهن  ان ال  )دوحات عظام(، 
أمر  ثم  حتتهن  ما  )كنس(  فقام  منازهلم،  القوم  اخذ 
مناديه فنادى بالناس الصالة، فاجتمعوا من رحاهلم 
شدة  من  قدميه  عىل  رداءه  ليلف  أكثرهم  وأن  إليه، 
احلر، فلام اجتمعوا صعٌد عليه وآله السالم عىل تلك 
 الرحال حتى صار يف ذروهتا، ودعا أمري املؤمنني

فرقى معه حتى قام عن يمينه وخطب الناس: 

فحمد اهلل وأثنى عليه، ووعظ فأبلغ يف املوعظة، 
))إين  السالم:  وآله  فقال عليه  نفسه  األمة  إىل  ونعى 
قد دعيت ويوشك أن أجيب، وقد حان مني خفوف 
من بني اظهركم، وأين خملف فيكم ما إن متسكتم به 
لن تضلوا أبدًا: كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي، وإهنام لن 

يفرتقا حتى يردا عيلَّ احلوض((. 

منكم  بكم  أوىل  ))ألسُت  صوته:  بأعىل  نادى  ثم 
النسق،  اللهم بىل، فقال هلم عىل  بأنفسكم ؟، فقالوا 
وقد أخذ بضبعي أمري املؤمنني فرفعها حتى رئي 
عيل  فهذا  مواله  كنت  ))فمن  وقال:  إبطيهام  بياض 
مواله، اللهم واِل من وااله وعاِد من عاداه، وانرص 

من نرصه، واخذل من خذله((. 

ثم نزل وكان وقت الظهرية، فصىل ركعتني)11(، 
ثم زالت الشمس فأذن مؤذنه لصالة الفرض، فصىل 
هبم الظهر وجلس يف خيمته، وأمر عليًا ان جيلس 
يف خيمة له بإزائه، ثم أمر املسلمني أن يدخلوا عليه 
بأمرة  عليه  ويسلموا  باملقام  فيهنؤوه  فوجًا  فوجًا 

املؤمنني، فدخل الناس ذلك كلهم. 

ثم أمر أزواجه ومجيع نساء املؤمنني معه ان يدخلن 
عليه، ويسلمن عليه بإمرة املؤمنني ففعلن.

وكان ممن أطنب يف هتنئته باملقام عمر بن اخلطاب، 
عيل:  يا  بٍخ  بٍخ  قال:  فيام  وقال  به،  املرسة  له  فأظهر 

أصبحت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة. 

وقال حسان بن ثابت يف ذلك: 

نبيهم الـــغـــديـــر    يـــــوم   ــم   ــادهيـ ــنـ يـ

ــع   بــالــرســول  مــنــاديــا ــمـ بــخــٍم  واسـ

ــم وولــيــكــم ؟ ــوالكـ ــن مـ ــم وقـــــال: ف

الــتــعــاديــا ــاك  ــن ه يــبــدوا  ــوا  ومل   ــال ــق ف

اهلــــكــــمــــوالنــــا  وأنــــــــــت  ولـــيـــنـــا

ــيـــوم  عاصيا الـ لــك  مــنــا  ــدن  ــن جتـ ولـ

ــنــي ــإن ــي  ف ــ ــا  عـ ــ ــم  يـ ــ ــه: قـ ــ ــال لـ ــقـ فـ

ــا ــادي ــدي إمــامــا وه ــع رضــيــتــك مــن ب

ــه ــي ــذا  ول ــ ــه ــ ــواله ف ــ ــ ــت  م ــنـ فـــمـــن كـ

ــدق  مــوالــيــا ــ ــوا لـــه أنـــصـــار ص ــون ــك ف

ولــيَّــه وال   الـــلـــهـــم   دعـــــا:  ــاك  ــنـ هـ
مــعــاديــا)12( لــلــذي  عـــادى عليا  ــن  وك
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وقال يف ذاك الكميت قصيدة جاء فيها: 

خــم غـــديـــر  دوح  الـــــــدوح  ويــــــوم 

ــا ــع ــي ــو أط ــ ــة ل ــ ــواليـ ــ أبــــــــان  لـــــه  الـ

ــن  الــــــرجــــــال  تــبــايــعــوهــا ــ ــكـ ــ ولـ

ــعــا ــرًا أضــي ــ ــط ــ ــا  خ ــهـ ــلـ ــثـ ــم  أرمـ ــلـ فـ

ــن ــك ــًا  ول ــنـ ــعـ ــم  لـ ــ ــغ  هبـ ــ ــل ــ ــم  اب ــلـ فـ

ــم صـــنـــيـــعـــا)13( ــ ــ ــذاك أوهل ــ ــ ــاء ب ــ ــ أس

لَُكْم  ْكَملُْت 
َ
أ ﴿الَْيوَْم  تعاىل:  قوله  ونــزل 

تَْمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمتِي َورَِضيُت لَُكُم 
َ
َوأ دِيَنُكْم 

الْإِْسلَاَم دِيًنا﴾ )املائدة/ آية 3(.
واحلديث،  املؤرخني،  أئمة  موارد  معظم  اتفقت 
والبلدانيني)14(،  واللغويني،  واملتكلمني،  والتفسري، 
وبيعته،  الغدير  حديث  نصوص  جممل  عىل  وغريها 
مفردات  بعض  تفلسف  املــوارد  بعض  وقفت  وإن 
جملدين  الطربي  املشهور  املؤرخ  ألف  حتى  اخلطبة 

أورد فيهام طرق احلديث وألفاظه.

ومل يستطع ابن كثري)15( لتعصبه أن يتجاوز اهتامم 
الطربي هبذا احلديث املهم وقيمته الدينية، فقال وهو 
والصحيح  والسمني  الغث  ))ساق  الطربي:  يغمز 
املحدثني  من  كثري  عــادة  به  ماجرت  عىل  والسقيم 
يوردون ما وقع هلم يف ذلك الباب من غري متييز بني 

صحيحه وضعيفه((.

ذلك   يف  كثري  ابــن  موقف  نستغرب  ال  ونحن 
الواقعية  منتهى  كان يف  بل  ـــ/1372م(،  )ت774ه
أبن  من  كل  إليها  ينتمي  التي  مدرسته  متثلها  التي 

وشيخ  ـــ/1328م(،  728هـ )ت  الدين  تقي  تيمية 
الذهبي  ــد  أمح بــن  حممد  الــديــن  شمس  كثري  ــن  اب
املؤمن  تيمية  ابــن  تلميذ  )ت748هــــــ/1348م( 
متثل  التي  املنحرفة  املدرسة  وهي  بالتجسيم)16(، 
عن  يتكلم  وهو  بطوطة  ابن  قال  االموي،  اإلسالم 
ابن تيمية: كان بدمشق من كبار الفقهاء احلنابلة تقي 
)إال  الفنون  يف  يتكلم  الشام،  كبري  تيمية،  ابن  الدين 
أشد  يعظمونه  دمشق  أهل  وكان  شيئًا(  عقله  يف  ان 

التعظيم، ويعظهم عىل املنرب.

....وكنت إذ ذاك بدمشق، فحرضته يوم اجلمعة، 
فكان  ويذكرهم،  اجلامع  منرب  عىل  الناس  يعظ  وهو 
من مجلة كالمه أن قال: )إن اهلل ينزل إىل السامء الدنيا 

كنزويل هذا ونزل درجة من درج املنرب(. 

تؤرش  أخرى  صورة  من  التجسيم  هذا  بعد  فهل 
ابن  الرحالة  تلمسه  الــذي  وجنونه  تيمية  ابن  كفر 
بطوطة، وقد صور اهلل سبحانه وتعاىل بالرجل الذي 
الساقان  ومنها  وخصائصه،  اإلنسان  صفات  فيه 
اللذان نزل هبام إىل السامء الدنيا كام مثلهام ابن تيمية، 
يستمع  الناس  مع  اجلامع  يف  جالس  بطوطة  وابــن 
إن ساقي  يقول:  أن  تيمية  ابن  إليه ويشاهده، وفات 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  يكون  حتى  هاتني  كساقي  اهلل 
النوع  هذا  كان  فكيف  املخرف،  تيمية  البن  نظريًا 
ُمنظِّرًا ملذهب احلنابلة وإمامًا للوهابية  من املنحرفني 
واهلل يقول بكتابه الكريم وهو يصف نفسه: ﴿لَيَْس 
 :ويقول  ،)11 آية  )الشورى  ٌء﴾  َشْ َكِمثْلِهِ 
.)4 َحٌد﴾ )اإلخالص اية 

َ
أ ُكُفًوا  َلُ  ﴿َولَْم يَُكْن 

ومنهم  احلنابلة،  عقائد  مستوى  لنا  يؤرش  وهذا 
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هذا  يف  أقرب  الرشك  إىل  فهم  التوحيد،  يف  الوهابية 
يف  وملكهم  ملوكهم،  دين  عىل  والناس  التجسيم 

اإليامن ابن تيمية املرشك املنحرف املخرف.

هذه هي مدرسة اإلسالم األموي املنحرف، عىل 
تارخيه  ابن كثري يف  لبيان مثالب  املجال ال يسمح  أن 

وتفسريه.

صحة  بتوكيد  األميني)17(  الشيخ  أسهب  وقد 
أيب  بن  عىل  املؤمنني  أمري  بإمامة  وداللته  احلديث 
من  الغدير  حديث  رواة  مــن  فذكر   ،طالب
عىل  التابعني  ومن   ،)110( وعرشة  مئة  الصحابة 
 ،)360( وستني  ثالثامئة  املتوالية  الــقــرون  وفــق 
احلديث  صحة  الدقيق  بالتحقيق  له  تيرس  وبذلك 
وتواتره وصحته باملتن والسند بالطرق املختلفة  لدى 
املحدثني والفقهاء، كذلك ذكر سبعة وعرشين )27( 

من املؤلفني ممن خلَّد هذا احلدث الفاصل.

هوالء  عىل  يرد  ما  احللبية)18(  السرية  يف  وجــاء 
املنكرين للحق املؤيدين للباطل ما نصه: ))ملا وصل 
واملدينة  مكه  بني  حمل  إىل   ،]اهلل رسول  ]يقصد 
يقال له غدير خم بقرب رابغ مجع الصحابة وخطبهم 
خطبة بني فيها فضل عيل كرم اهلل وجهه... فقال: أهيا 
رسول  يأتيني  أن  يوشك  مثلكم،  برش  أنا  إنام  الناس 
ريب فأجيب،... وأين مسؤول، وأنكم مسؤولون، فام 
أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وجاهدت 
ونصحت فجزاك اهلل خريًا، فقال: أليس تشهدون 
أن ال آله إالّ اهلل وأن حممدًا عبده ورسوله، وأن جنته 
وأن  املــوت،  بعد  حق  البعث  وأن  حق،  ونــاره  حق 
الساعة آتيه ال ريب فيها، وأن اهلل يبعث من يف القبور، 

قالوا: بىل نشهد بذلك قال: اللهم اشهد

بآهل  ووىص  اهلل  بكتاب  التمسك  عىل  حض  ثم 
بيته، فقال: اين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت 

آهل بيتي، ولن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض.

وقال يف حق عيل كرم اهلل وجهه كام كرر عليهم:

))ألسُت أوىل بكم من أنفسكم ثالثًا وهم جييبونه 
عيل  يد   ][ ورفع  واإلعــرتاف،  بالتصديق   ][
مواله  فعيل  مواله  كنت  من  وقــال:  وجهه  اهلل  كرم 
من  وأحب  عــاداه،  من  وعاد  وااله  من  وال  اللهم 
أحبه، وابغض من أبغضه، وانرص من نرصه، وأعن 
من أعانه، واخذل من خذله، وأدر احلق معه حيث 

دار. 

واالمامية  الشيعة  به  متسكت  ما  ــوى  أق ــذا  وه
باإلمامة  أوىل  اهلل وجهه  عليًا كرم  أن  والرافضة عىل 
خالفته  عىل  رصيح  نص  هذا  وقالوا  أحد،  كل  من 
فلعيل  قالوا:  به،  وشهدوا  صحابيًا  ثالثون  سمعه 
عليهم من الوالء ما كان له ][ عليهم بدليل قوله  

][: ))ألست أوىل بكم((.

صحاح  بأسانيد  ورد  صحيح  حديث  وهــذا 
داود  كأيب  صحته  يف  قدح  ملن  التفات  وال  وحسان، 
اللهم  زيادة  ان  بعضهم:  وقول  الرازي،  حاتم  وايب 
ورد  فقد  مردود،  موضوعه  آخره  إىل  وااله  من  وال 

ذلك من طرق صحح الذهبي كثريًا منها.

وقد جاء ان عليا كرم اهلل وجهه قام خطيبًا ]ولعل 
عليه  وأثنى  اهلل  فحمد  الكوفة[،  يف  خالفته  يف  ذلك 

ثم قال: 
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أنشد اهلل من شهد يوم غدير خم إالّ قام، وال يقوم 
رجل يقول: 

أنبئت أو بلغني إالّ رجل سمعت أذناه ووعى قلبه 
فقام سبعة عرش صحابيًا، ويف رواية ثالثون صحابيًا، 
ثنا  رواية  للطرباين ستة عرش ويف  الكبري  املعجم  ويف 

عرش فقال: هاتوا ما سمعتم فذكروا احلديث.

ومن مجلته: ))من كنت مواله فعيل مواله)19( ويف 
))وكنت  أرقم:  بن  زيد  وعن  مواله((.  فهذا  رواية 
ممن كتم فذهب اهلل ببرصي، وكان عيل كرم اهلل وجهه 
دعا عىل من كتم((. وماحلَّ بزيد بن أرقم بعد دعاء 
اإلمام عيل من يكتم ما سمعه وشاهده  من رسول اهلل 
ببيعته لإلمام عيل، ما هو إال دليل ملموس عىل 

مكانة اإلمام عند اهلل تعاىل.

اإلمــام  فضل  يف   الرضا ــام  اإلم عن  وجــاء 
ورتبته ووصف اإلمامة ما يأيت: 

ففي رواية عن عبد العزيز بن مسلم أنه قال: كنا 
فاجتمعنا  بمرو   الرضا موسى  بن  عيل  أيام  يف 
مقدمنا،  بدء  يف  اجلمعة  يوم  يف  جامعها  مسجد  يف 
أمر اإلمامة، وذكروا كثرة اختالف  الناس  فإذا رأى 
 الناس فيها فدخلت عىل سيدي وموالي الرضا
يا  فيه فتبسم ثم قال:  الناس  فأعلمته ما خاض 
عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن أدياهنم، أن اهلل 
الدين  له  أكمل  نبيه حتى  يقبض  مل  وتعاىل  تبارك 
فيه  بني  يشء،  كل  تفصيل  فيه  القران  عليه  وأنــزل 
ما حيتاج  احلالل واحلرام واحلدود واألحكام ومجيع 
ِمْن  الِْكَتاِب  ِف  ْطَنا  فَرَّ ﴿َما   :فقال كماًل  إليه 
ٍء﴾ )األنعام 38( وأنزل يف حجة الوداع ويف آخر  َشْ

تَْمْمُت 
َ
ْكَملُْت لَُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
عمره ﴿اْلَوَْم أ

دِيًنا﴾  اْلِْسَلَم  لَُكُم  َورَِضيُت  نِْعَمِت  َعلَيُْكْم 
 املائدة 3( وأمر اإلمامة يف متام الدين ومل يمِض(
سبيلهم  هلم  وأوضح  دينهم،  معامل  ألمته  بني  حتى 
علاًم   عليا هلم  وأقــام  احلق  قصد  عىل  وتركهم 

وإمامًا، وما ترك شيئًا حتتاج إليه األمة إال بينه...

مكانًا  وأعىل  شأنًا  وأعظم  قدرًا  أجل  اإلمامة  إن 
وأمنع جانبًا وأبعد غورًا من ان يبلغها الناس بعقوهلم 
باختيارهم... إمامًا  يقيموا  أو  بآرائهم  ينالوها  أو 
فرضها  مــا  رســم  عــىل   اهلل بأمر  عليًا  فقلدها 
آتاهم اهلل  الذين  اهلل فصارت يف ذريته األصفياء 
الْعِلَْم  وتُوا 

ُ
أ ِيَن  العلم وااليامن بقوله: ﴿َوقَاَل الَّ

ِ إَِل يَوِْم اْلَْعِث﴾  يَماَن لََقْد َلِثُْتْم ِف كَِتاِب اللَّ َواْلِ
يوم  إىل  خاصة  عيل  ولد  يف  فهي   ،)56 اآلية  )الروم 

القيامة...(( )20(.

تعاىل  اهلل  من   عيل إمامة  أن  كذلك  وجــاء 
أبائه عن  أبيه عن  الرضا عن  اإلمام  برواية عن 
عيل بن أيب طالب عن النبي عن جربائيل عن 
ميكائيل عن إرسافيل عن اللوح عن القلم قال: يقول 
فمن دخل  أيب طالب حصني  بن  اهلل والية عيل 

حصني أمن من عذايب)21(.

كانت  الغدير  بيعة  حادثة  إن  القول  إىل  ونخلص 
فيضًا إهليًا متخض بثالث صور يف املجتمع االسالمي 

وهي نتيجة وسبب ومولد.
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اأوًل: بيعة الغدير  )نتيجة( 

كثرية  ملتغريات  )نتيجة(  كانت  إهنا  حيث  فمن 
اإلسالمي  املجتمع  أفــراد  بعض  سلوك  يف  سبقتها 
 والصحابة بوجه خاص يف تعاملهم مع رسول اهلل

ومن هذه املتغريات نذكر اآليت: 

اأ. )�شوء ال�شلوك( 

املباركة  اإلستثنائية  اجلــهــود  مــن  بالرغم  إذ 
املجتمع  تقويم  يف   الكريم الرسول  بذهلا  التي 
الصحابة  من  املجتمع  أفراد  بعض  كان  اإلسالمي، 
خماطبة  حيسن  وال  األدب  ــيء  ي ممــن  وغــريهــم 
ِمْن  ُيَناُدونََك  ِيَن  الَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  قال   الرسول
ْكَثُُهْم َل َيْعقِلُوَن﴾ )احلجرات 

َ
َوَراءِ اْلُُجَراِت أ

ِيَن آَمُنوا َل تَْرَفُعوا  َها الَّ يُّ
َ
آية 4(، وقال تعاىل: ﴿يَا أ

ِ َوَل َتَْهُروا َلُ بِالَْقْوِل  ْصَواتَُكْم فَْوَق َصوِْت انلَِّبّ
َ
أ

ْعَمالُُكْم 
َ
أ َتَْبَط  ْن 

َ
أ ِلَْعٍض  َبْعِضُكْم  َكَجْهرِ 

نُْتْم َل تَْشُعُروَن﴾ )احلجرات آية 2(.
َ
َوأ

ويف هذا السلوك استخفاف بالرسول وسوء أدب 
يف  وذلــك  به،  املأمور  التعظيم  خالف  وهو  منهم، 

املناداة أو يف املخاطبة.

النبي من  الذين خاطبوا  إن  املفرسون  ويقول 
متيم،  من  كانوا  املسجد  يف  والتقوه  احلجرات  وراء 
حابس،  بن  واألقرع  زرارة،  بن  حاجب  بن  عطارد 
بن  وقيس  األهتم،  بن  وعمرو  بدر،  ابن  والزبرقان 
اهلل  وصفهم  وقــد  للمفاخرة  ــاءوا  ج وقــد  عاصم، 
بقلة الفهم والعقل كالبهائم. وملا تكلم عطارد معلنًا 
مفاخر قومه، رد عليه ثابت بن قيس بن الشامس بأمر 

الرسول، وملا أنشد منهم الزبرقان رد عليه حسان بأمر 
الرسول أيضًا، فأقر األقرع أن الغلبة خلطيب املسلمني 
وشاعرهم، ثم أحسن اليهم الرسول وأسلموا، وقيل 
وغنموهم،  املسلمون  أصاهبم  العنرب  بني  من  إهنم 
وإذا  حممد)22(.  يا  الينا  اخرج  ونادوا  بالفداء  فجاءوا 
كانت اآلية األوىل ختص غري املسلمني، فاآلية الثانية 
تكون  بأن  ذلك  الطباطبائي)23(:  يقول  للمسلمني 
صوته  من  أرفع   وتكليمه خماطبته  عند  أصواهتم 
نوع  إما  شيئني،  أحد  قيل  كام  ذلك  يف  ألن  وأجهر؛ 
استخفاف به وهو الكفر، وإما إساءة األدب بالنسبة 
التعظيم والتوقري املأمور به.  إىل مقامه، وهو خالف 
صوت  يكون  أن  التخاطب  عند  التعظيم  من  فإن 
اجلهر  فمطلق  خماطبه  صوت  من  أخفض  املتكلم 
باخلطاب فاقد ملعنى التعظيم، فخطاب العلامء باجلهر 
األدب  ــاءة  إس من  خيلو  ال  الناس  عامة  كخطاب 

والوقاحة.

ومن صور إساءة خماطبة الرسول ما واجه به ذو 
بعدم  إهتامه  يف   اهلل رســول  التميمي  اخلويرصة 
العداله بعد توزيع غنائم حنني بقوله: ))يا حممد قد 
اهلل:  رســول  فقال  اليوم!  هذا  يف  صنعت  ما  رأيــت 
أرك عدلت فغضب  مل  قال:  ))أجل فكيف رأيت(( 
رسول اهلل: ))وحيك ! إذا مل يكن العدل عندي فعند 

َمن يكون !(()24(.

الإثرة ب. 

املسلمون  بايع  )6هـــ/627م(  الشجرة  بيعة  ويف 
فــر)25(  ]وقــد  املعارك  يف  يفروا  ال  أن  عىل  الرسول 
بعضهم يف ُأحد وخيرب وُحنني[ ومل يبايعوه عىل املوت 
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وامتنع البعض من ذلك بقول جابر بن عبد اهلل: وهو 
يروي احلالة إهنم كانوا يوم احلديبية أربعة عرش ومئة، 
الشجرة  بيده حتت  فبايعنا رسول اهلل وعمر أخذ 
فبايعناه غري اجلد بن قيس األنصاري،  وهي سمرة، 
اختبأ حتت بطن بعريه. قال جابر بايعنا رسول اهلل عىل 

أال َنِفر، ومل نبايعه عىل املوت)26(.

اإلمام  قدمها  التي  الفداء  عملية  من  هذا  أين 
املدينة  إىل  هجرته  ليلة  يف   اهلل لرسول   عيل
قريش  تآمرت  وقد   الرسول فراش  يف  نام  حينام 

عىل قتله يف تلك الليلة. 

جربئيل  أتى  احلادثة:  هذه  يف  الــطــربي)27(  قال 
رسول اهلل فقال: ال تبت هذه الليلة عىل فراشك 

الذي كنت تبيت عليه. 

عىل  اجتمعوا  الليل،  من  العتمة  كانت  فلام  قال: 
رأى  فلام  عليه،  فيثبون  ينام،  حتى  فرتصدوه  بابه 
رسول اهلل مكاهنم، قال لعيل بن أيب طالب: ))نْم 
عىل فرايش، واتشح برُبدي احلرضمي األخرض، فنْم 
 وكان منهم((  تكرهه  يشء  إليك  خيلص  ال  فإنه 

ينام يف ُبْرده ذلك إذا نام...

الفراش  عىل  عليًا  فــريون  يّطلعون  جعلوا  ثم 
هذا  إن  واهلل  فيقولون:   اهلل رسول  د  برُبْ متسجيًا 
حتى  كذلك  يربحوا  فلم  ــرده،  ُب عليه  نائم،  ملحمد 

أصبحوا فقام عيل عن الفراش.

النفاق 	. 

الذي  املدينة  جمتمع  يف  )النفاق(  تفشى  كذلك 
الرسول  ذاق  حتى  الصحابة  من  أنه  البعض  حيسبه 

بوجه،  وهؤالء  بوجه  هؤالء  يأيت  بمن  ذرعًا  الكريم 
من  ــام  وإن اليهود،  عــىل  مقصورًا  ــر  األم يكن  ومل 
﴿َوِمْن  تعاىل:  قال  وغريهم  قلوهبم  املؤلفة  املسلمني 
َنُْن  َتْعلَُمُهْم  َل  انلَِّفاِق  َعَ  َمَرُدوا  الَْمِديَنةِ  ْهِل 

َ
أ

َنْعلَُمُهْم﴾ )التوبة آية 101(. 
القيم  من  ذكرناها  التي  الصور  هذه  كانت  وإذا 
وأدب  سلوك  ســوء  بعضها  مّثل  وقــد  االجتامعية 
واستخفافا  وغريهم  الصحابة  بعض  واثرة  ونفاق 
بل  احلد  هذا  عند  يقف  مل  األمر  فإن  الرسول،  هبيبة 

تعداه إىل )خمالفة الفرائض والعبادات(.

مخالفة الفرائ�ض والعباداتد. 

الوداع  حجة  أحداث  يف  املفيد)28(  الشيخ  قال 
 النبي مع  خرج  قد  كان  احلج:  متعة  فرض  يف 
اهلل  فأنزل  هــدي.  سياق  بغري  املسلمني  من  كثري 
)البقرة  هلل﴾  َواْلُعْمَرَة  احْلَجَّ  ُّــوا  ﴿َوَأمِت قوله:  تعاىل 
العمرة  ))دخلت   :اهلل رسول  فقال   .)196 آية 
 - باألخرى  يديه  إحدى  أصابع  بني  وشبَّك  باحلج 

القيامة((. يوم  إىل 

ثم قال عليه وآله السالم: ))لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ما سقُت اهلدَي(( ثم أمر مناديه فنادى: 
من مل يُسق منكم هديًا فليحل وليجعلها عمرة، ومن 

ساق منكم هديًا فليقم عىل إحرامه.

بعض،  وخالف  ذلــك  يف  الناس  بعض  فأطاع 
وجرت خطوب بينهم فيه،... فأنكر رسول اهلل عىل 
اهلدَي  سقت  أين  ))لوال  وقال:  ذلك  يف  خالف  من 
ألحللت وجعلتها عمرة، فَمن مل يُسق هديًا فليحل(( 



27

أ. د. املتمرس. عبد احلسني الرحيم

فرجع قوم وأقام آخرون عىل اخلالف.

بن  عمر   النبي عىل  اخلالف  أقام  فيَمن  وكان 
السالم  وآلــه  عليه  اهلل  رســول  فاستدعاه  اخلطاب، 
وقال ))مايل أراك - يا عمر- حمرمًا، أسقَت هديًا؟(( 
مل  من  أمرت  وقد  حتل  ال  ))فلم  قال:  أُسق،  مل  قال: 
يسق اهلدي باإلحالل؟(( فقال: واهلل يا رسول اهلل ال 
أحللت وأنت حمرم فقال له النبي عليه وآله السالم: 

))إنك لن تؤمن هبا حتى متوت((. 

رقى  حتى  احلج،  متعة  إنكاره  عىل  أقام  فلذلك 
عليها  وتوعد  جمددًا،  هنيًا  عنها  فنهى  إمارته  يف  املنرب 

بالعقاب.

هـ. ال�شتخفاف بفر�ض ال�شالة 

وإنام  واحلج  العمرة  مراسيم  يف  املخالفة  تقف  مل 
كانت املخالفة يف فرض الصالة. 

وا إَِلَْها  ْو لَْهًوا انَْفضُّ
َ
ْوا ِتَاَرةً أ

َ
قال تعاىل: ﴿ِإَوَذا َرأ

َوتََرُكوَك قَائًِما﴾ )اجلمعة اية 11(، واملقصود بالتجارة 
البيع والرشاء ويف اللهو الطبل، يف قيامه يف الصالة أو 

يف اخلطبة، ويف كليهام خمالفة وعصيان هلل ورسوله. 

قال الطربيس)29(: قيل معناه اذا علموا بيعًا ورشاء 
أو هلوًا  وهو الطبل عن جماهد وقيل املزامري عن جابر 
إليها  خارجني  عنك  تفرقوا  أي  اليها((  ))انفضوا 
أنه   عبد اهلل أيب  اليها... وروي عن  مالوا  وقيل 
عىل  ختطب  قائاًم((  ))وتركوك  إليها  انرصفوا  قال 

املنرب... وقيل أراد قائاًم يف الصالة.

هذا هو فعل بعض صحابة الرسول إذا كانت 
وهي  الدين  فرائض  أهم  عن  الدنيا  مباهج  تشغلهم 

بشخص  اإلستهانة  يف  أمرهم  كان  كذلك  الصالة، 
َلَعىل  ـــَك  ﴿َوإِنَّ بقوله:  اهلل  كرمه  الــذي   الرسول
ُخُلٍق َعظِيٍم﴾ )القلم اية 4( فأين هؤالء من صاحب 
يستخفون  وهــم  تعاىل،  لسانه  عىل  العظيم  اخللق 
بصالة الرسول وخطبته، وعليه فاألمر يستدعي 
منا التدبر فيام ينسب إىل بعض الصحابة من حديث 

.أوسنة لرسول اهلل

الغدير  بيعة  لكل هذا وغريه من األسباب كانت 
الرتاكامت؛ كي  نتيجة هلذه  لإلمام عيل بوصفها 
هذه  معاجلة  تتم  حتى   اهلل رسول  منهج  يستمر 

اإلنحرافات واملامرسات بتقادم السنني. 

ثانيًا:بيعة الغدير)�شبٌب( 

أ. رزية الخمي�ض 

ألحداث  األسباب  أهم  من  الغدير  بيعة  كانت 
)رزية  بـ  ما عرف  منها  الحقة متصلة هبا عن قرب، 

 .اخلميس( يف احتضار الرسول

برواية حدث هبا  ابن عباس  الطربي)30( عن  قال 
اخلميس:  يوم  وما  اخلميس  يوم  فقال:  كريب  أبو 
قال ثم نظرت اىل دموعه تسيل عىل خديه كأهنا نظام 
باللوح  ))ائتوين   :اهلل رسول  قال  قال:  اللؤلؤ. 
والدواة - أو بالكتف والدواة - أكتب لكم كتابًا ال 

تضلون بعده(( قال: فقالوا: ان رسول اهلل هيجر. 

وقال أيضًا يف رواية أخرى عن ابن عباس حدث 
هبا أمحد بن محاد الدواليب: 
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اشتد  قال:  اخلميس:  يوم  وما  اخلميس  يوم  قال 
لكم  أكتب  ))ائتوين  فقال:  وجعه،   اهلل برسول 
كتابًا ال تضلوا بعدي أبدًا(( فتنازعوا، وال ينبغي عند 
نبي أن يتنازع. فقالوا: ما شأنه ؟ أهجر ! إستفهموه، 
فذهبوا يعيدون عليه، فقال: ))دعوين فام أنا فيه خري 

مما تدعونني إليه(()31(. 

اخلميس  يوم  عباس  ابن  قال  كثري)32(:  ابن  يقول 
وما يوم اخلميس؟ اشتد برسول اهلل وجعه فقال: 
ــدًا((  أب بعده  تضلوا  ال  كتابا  لكم  أكتب  ))ائتوين 
فتنازعوا.. وال ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: ما شأنه 
))دعوين  فقال:  عنه  يردون  فذهبوا  استفهموه  هيجر 
قال  ثم  ــيــه((...  إل تدعوين  مما  خري  فيه  أنــا  فالذي 
الرزاق  عبد  حدثنا  اهلل  عبد  بن  عيل  حدثنا  البخاري 
أنبانا معمر عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن 
البيت  ويف   اهلل رسول  حرض  ملا  قال:  عباس  ابن 

 :رجال فقال النبي

ابدا((  بعده  تضلوا  ال  كتابا  لكم  اكتب  ))هلموا 
فقال بعضهم: ان رسول اهلل قد غلبه الوجع، وعندكم 
البيت  أهــل  فاختلف  اهلل،  كتاب  حسبنا  الــقــرآن 
واختصموا. فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابًا 
ال تضلوا بعده ومنهم من يقول غري ذلك فلام أكثروا 
اللغو واالختالف قال رسول اهلل: )قوموا(. قال 
عبيد اهلل: قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال 
الكتاب  يكتب هلم ذلك  أن  بني رسول اهلل وبني 

الختالفهم ولغطهم.

ويف هذه الروايات مل حيفظ الصحابة حرمة رسول 
حياته  يف  ففارقهم  عليه،  جتاوزوا  حتى  وكرامته  اهلل 

ربه  عىل  قادم  وهو  فيه،  هو  فيام  وانفرد  موته،  قبل 
وفضله عىل بقائه معهم.

ب. بيعة ال�شقيفة 

بيعة  أسباب  من  كانت  التي  الثانية  القضية  أما 
حيث  السقيفة(،  )بيعة  هي  اخلميس  ورزية  الغدير 
احلكم  طلب  يف  حقيقتهم  عىل  الصحابة  بعض  ظهر 
الرسول  تركوا  اهنم  حتى  دنيوية  ملنافع  والسلطة 
وقصدوا  ــوت،  امل ــراش  ف عىل  مسجى   الكريم
تسّلم  يف  آلخرين  منافسة  يف  ساعده  بني  سقيفة 
التدبري يف  الوسائل إلمتام  السلطة، فاستحرضوا كل 
والتهديد  بالقوة  وواجهوا  الدنيوية،  السلطة  تسّلم 

املخالفني هلم. 

أحجم  منذ  بدأ  قد  واملخطط  النية  هذه  وكانت 
اللوح  بإحضار   الرسول رغبة  تلبية  عن  هؤالء 
ذلك  من  واهلدف  املوعودة  الوصية  ليكتب  والدواة 
كله هو تنحية االمام عيل من هذا امليدان، وقطع 
الطريق أمام أصحابه يف الدعوة إليه بوصفه خري من 
واخلصال  اخلصائص  لتوفر   ،اهلل رسول  خيلف 
األمر  عن  فضاًل  اخلالفة،  كريس  تزين  التي  احلميدة 
املأل  عىل  وأعلنه   الرسول له  أمتثل  الذي  األهلي 
الطربي وغريه صورة  الغدير،  ويف روايات  بيعة  يف 
وهو  ذلك  يف  الطربي)33(  يقول  التدبري.  هلذا  ناطقه 
ينقل مقالة عمر بن اخلطاب:... قام عمر فحمد اهلل 
فلتة،  كانت  بكر  أيب  بيعة  إن  وقــال:...  عليه  وأثنى 
وليس  رشها،  وقى  اهلل  أن  غري  كذلك،  كانت  فقد 
كان  وإنه  بكر  أيب  مثل  األعناق  إليه  تقطع  منكم من 
من خربنا حني توىف اهلل نبيه ان عليًا والزبري وَمن 
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معهام ختلفوا عنا يف بيت فاطمة، وختلفت عنا األنصار 
بأرسها،  واجتمع املهاجرون إىل أيب بكر، فقلت أليب 
بكر إنطلق بنا إىل إخواننا هؤالء من األنصار فانطلقنا 
بدرًا،  شهدا  قد  صاحلان  رجــالن)34(  فلقينا  نؤمهم، 
فقاال«: أين تريدون يا معرش املهاجرين ؟ فقلنا نريد 
فاقضوا  فارجعوا  قاال:  األنصار.  إخواننا هؤالء من 
أمركم بينكم. فقلنا: واهلل لنأتينهم، قال فأتيناهم وهم 

جمتمعون يف سقيفة بني ساعده)35(.

قال: وإذا بني أظهرهم رجل مزمل، قال: قلت: 
من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة، قلت: ما شأنه؟ قالوا: 
وجع، فقام رجل منهم، فحمد اهلل، وقال: أما بعد، 
فنحن األنصار وكتيبة اإلسالم وأنتم يا معرش قريش 
قال:  دافه،  قومكم  من  إلينا  دفت  وقد  النبي،  رهط 
فلام رايتهم يريدون أن خيتزلونا من اصلنا، ويغصبونا 
األمر، وقد كنت زورت يف نفي مقاله، اقدمها بني 
يدي أيب بكر، وقد كنت أداري منه بعض احلد، وكان 
هو أوقر مني وأحلم، فلام أردُت أن أتكلم، قال: عىل 
رسلك ! فكرهت أن أعصيه، فقام فحمد اهلل وأثنى 
عليه، فام ترك شيئًا كنت زورت يف نفي أن أتكلم به 

لو تكلمت، إالّ أن جاء به أو بأحسن منه. وقال: 

أما بعد يا معرش األنصار، فانكم ال تذكرون منكم 
هذا  تعرف  العرب ال  وأن  أهل،  له  وأنتم  إالّ  فضاًل 
العرب  األمر إال هلذا احلي من قريش؟ وهو أوسط 
هذين  أحــد  لكم  رضيت  قد  ولكن  ونسبًا،  دارًا 
أيب  وبيد  بيدي  فاخذ  شئتم،  أهيام  فبايعوا  الرجلني، 
شيئًا  كالمه  من  كرهت  ما  واهلل  وأين  اجلراح،  عبيده 

غري هذه الكلمة. 

يقربني إىل  فيام ال  إن كنت القدم فترضب عنقي 
بكر،  أبو  فيهم  قوم  عىل  أؤمر  أن  من  إيلَّ  أحب  أثم 
أنا  أبو بكر كالمه، قام منهم رجل، فقال:  فلام قىض 
جذيلها املحكك وعذيقها املرجب، منا أمري ومنكم 

أمري، يا معرش قريش.

فلام  اللغط،  وكثر  األصــوات،  فارتفعت  قــال: 
يدك  أبسط  بكر:  اليب  قلت:  األختالف،  أشفقت 

أبايعك. 

وبايعه  املهاجرون،  وبايعه  فبايعته  يده  فبسط 
األنصار. ثم نزونا عىل سعد، حتى قال قائلهم: قتلتم 
سعد بن عباده ! فقلت: قتل اهلل سعدًا ! وإنا واهلل ما 
وجدنا أمرا هو أقوى من مبايعة أيب بكر، خشينا إن 
فارقنا القوم ومل تكن بيعة أن حيدثوا بعدنا بيعة، فأما 
أن نتابعهم عىل ما نرىض، أو نخالفهم فيكون فساد. 

ويف رواية أخرى يقول الطربي)36(: حدثنا زكريا 
بن حييى الرضير، قال: حدثنا أبو عوانه، قال: حدثنا 
الرمحن  بن عبد  األودي، عن محيد  اهلل  بن عبد  داود 
يف  بكر  وأبــو    اهلل رســول  تويف  قــال:  احلمريي، 
وجهه  عن  الثوب  فكشف  فجاء،  املدينة،  من  طائفة 
فقبله، وقال: فداك أيب وأمي ! ما أطيبك حيًا و ميتًا 
املنرب،  انطلق إىل  ثم  ! قال:  الكعبة  مات حممد ورب 

فوجد عمر بن اخلطاب قائاًم يوعد الناس، ويقول: 

إىل  خارج  وإنه  يمت،  مل  حي   اهلل رسول  إن   
أعناقهم،  وضــارب  أيدهيم  وقاطع  به،  أرجف  من 

وصالبهم. 

فابى  قال:  أنصت  وقال:  بكر،  أبو  فتكلم  قال: 
عمر أن ينصت، فتكلم أبو بكر وقال: إن اهلل قال 
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لنبيه: ﴿إِنََّك َمّيٌِت ِإَوّنَُهْم َمّيُِتوَن﴾ )الزمر 30(. 

َخلَْت  قَْد  رَُسوٌل  إِلَّ  ٌد  ُمَمَّ ﴿َوَما  تعاىل:  وقال 
َعَ  انَْقلَبُْتْم  قُتَِل  ْو 

َ
أ َماَت  فَإِْن 

َ
أ الرُُّسُل  َقبْلِهِ  ِمْن 

ْعَقابُِكْم﴾ )آل عمران 144(.
َ
أ

كان  الذي  آهله  مات  فقد  حممدًا  يعبد  كان  فمن 
يعبده، ومن كان يعبد اهلل الرشيك له، فإن اهلل حي 

ال يموت.

أصحاب  مــن  أدركــنــاهــم  ــال  رج فحلف  ــال:  ق
حممد: ما علمنا أن هاتني اآليتني نزلتا حتى قرأمها 
هاتيك  فقال:  يسعى  رجل  جاء  إذ  يومئذ،  بكر  أبو 
يبايعون  ساعده،  بنو  ظله  يف  اجتمعت  قد  األنصار 

رجاًل منهم، يقولون: منا أمري ومن قريش أمري.

حتى  يتقاودان  وعمر  بكر  أبــو  فإنطلق  ــال:  ق
أيتناهم، فاراد عمر أن يتكلم، فنهاه أبو بكر، فقال: 

ال أعيص خليفة النبي يف يوم مرتني.

قال فتكلم أبو بكر، فلم يرتك شيئا نزل يف األنصار، 
وال ذكره رسول اهلل من شأهنم إالّ وذكره. 

))لو  قال:   اهلل رسول  أن  علمتم  لقد  وقــال: 
سلكت  واديا  األنصار  وسلكت  واديًا  الناس  سلك 
وادي األنصار(()37(، ولقد علمت يا سعد إن رسول 
اهلل قال: وأنت قاعد:  ))قريش والة هذا األمر، فرب 

الناس تبع لربهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم((. 

وأنتم  الوزراء  فنحن  صدقت،  سعد:  فقال  قال: 
األمراء. 

قال: فقال عمر: أبسط يدك يا أبا بكر فألبايعك، 
فقال أبو بكر: بل أنت ياعمر، فأنت أقوى هلا مني.

كل  وكان  قال:  الرجلني،  أشد  عمر  وكان  قال: 
عليها،  يرضب  يده  يفتح  صاحبه  يريد  منهام  واحد 

ففتح عمر يد أيب بكر وقال: إن لك قويت مع قوتك.

وختلف  للبيعة،  واستثبتوا  الناس  فبايع  قــال: 
أغمده  ال  وقال  سيفه،  الزبري  واخرتط  والزبري،  عيل 
فقال  وعمر،  بكر  أبا  ذلك  فبلغ  عيل،  يبايع  حتى 
احلجر. بــه  فــارضبــوا  الــزبــري،  سيف  ــذوا  خ  عمر: 
وقــال:  تعبا،  هبام  فجاء  عمر،  إليهام  فانطلق  قــال: 
كارهان!  وأنتام  لتبايعان  أو  طائعان،  وأنتام  لتبايعان 

فبايعا)38(.

أبن  حدثنا  الطربي)39(:  يقول  أخرى  رواية  ويف 
محيد قال: حدثنا جرير، عن مغرية عن ايب معرش زياد 
بن كليب، عن ايب أيوب، عن إبراهيم، قال: ملا قبض 
ومل  ثالث،  بعد  فجاء  غائبا،  بكر  أبو  كان   النبي
بطنه،  أربد  أن يكشف عن وجهه، حتى  يتجرأ أحد 
بايب  قال:  ثم  عينيه،  بني  وقبل  وجهه،  عن  فكشف 
أنت وأمي طبت حيًا وطبت ميتًا ! ثم خرج أبو بكر، 
فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: من كان يعبد اهلل فإن 

اهلل حي ال يموت... 

ومن كان يعبد حممدًا فإن حممدًا قد مات. ثم قرأ: 
ٌد إِلَّ رَُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن َقبْلِهِ الرُُّسُل﴾  ﴿َوَما ُمَمَّ

)آل عمران 144(.

فاجتمعت األنصار يف سقيفة بني ساعده ليبايعوا 
سعد بن عبادة، فبلغ ذلك أبا بكر فاتاهم ومعه عمر 
منا  فقالوا:  ماهذا؟  فقال:  اجلــراح،  بن  عبيدة  وأبو 
أبو بكر: منا األمراء ومنكم  أمري ومنكم أمري، فقال 

الوزراء. 
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هذين  أحــد  لكم  رضيت  إين  بكر:  أبــو  قــال  ثم 
الرجلني: عمر أو أبا عبيدة.

أمينا  معنا  ابعث  فقالوا:  قوم  جاءه   النبي إن 
فقال: ))البعثن معكم أمينا حق امني(( فبعث معهم 

أبا عبيدة بن اجلراح، وأنا أرىض لكم أبا عبيدة.

خيلف  أن  نفسه  تطيب  أيكم  فقال:  عمر،  فقام 
قدمني قدمهام النبي فبايعه عمر، وبايعه الناس. 

إالّ  نبايع  ال  األنصار،  بعض  أو  األنصار  فقالت 
عليًا. 

بزعامة  املهاجرين  ثلة من  أن  الروايات   خالصة 
بمراسيم  حتفل  ومل  مسجى  النبي  تركت  بكر  أيب 
جتهيزه وتغسيله وتكفينه ودفنه، فغادرته متوجهة إىل 
ظلة بني ساعده لتنازع األنصار الذين رغبوا بخالفة 
مستشفعني  عبادة  بن  سعد  مرشحهم  وكان  النبي، 
بنرصة اإلسالم ونبيه يف الوقت الذي أنكرته قريش 

وقاتلته وأرغمته عىل اهلجرة بعد أن قررت قتله.

بأن   النبي بقول  املهاجرون  استشهد  فيام 
ومل  قريش،  من  اخلليفة  وأن  األمر،  هذا  والة  قريشًا 
وانترص  احلكم،  يف  باملشاركة  األنصار  اقرتاح  ينفع 
أسلوب  من  دبروه  فيام  بكر  أيب  بزعامة  املهاجرون 
املهاجرين، كذلك  من  املرافقون هلم  فايدهم  املبايعة 

إنضم إليهم قسم من األنصار.

اإلمام  بيعة  عن  الطربي  نقلها  التي  الصورة  أما 
أخرى  برواية  عليه  مــردودة  فهي  والزبري   عيل
ذكرها عن الزهري أكد فيها أن عليًا مل يبايع إال بعد 
وأن  بذلك)40(،  شايعوه  هاشم  بني  وأن  أشهر  ستة 

البيعة  العوام يف  بن  والزبري   لالمام عيل االكراه 
فيام عرف عنهام من  والعقل  للواقع  منافية  بكر  أليب 
يمتلكه ممن هرب يف معارك  مامل  والبسالة  الشجاعة 
املسلمني، ومل يكن حيفظ آيات القران حتى ليعجب 

من وفاة الرسول بأجله املحتوم بأمره تعاىل)41(.

وهــو يصف  أحــد  معركة  ــدي)42( يف  ــواق ال قــال 
هروب عمر بن اخلطاب:

))كان خالد بن الوليد حيدث وهو بالشام يقول: 
احلمد هلل الذي هداين لإلسالم ! لقد رأيتني ورايت 
يوم أحد،  عمر بن اخلطاب... حني جالوا واهنزموا 
عرفه  فام  خشناء  كتيبة  لفي  وأين  ــد،  أح معه  ومــا 
اغريت  ان  وخشيت  عنه  فنكبت  غريي،  أحد  منهم 
إىل  اليه موجها  فنظرت  له،  ان يصمدوا  به من معي 

الشعب((. 

وأمجل ابن هشام)43( هروب بعض أصحابه فقال: 
حتى   اهلل رسول  عن  اهنزموا  الناس  كان  ))وقد 
األعوص(()45(،  دون  املنقى)44(،  إىل  بعضهم  انتهى 
بايع  فيمن  أيضا  احد  معركة  يف  الواقدي)46(  وقال 
يومئذ  ))بايعه  الصحابة:  من  املــوت  عىل  الرسول 
املهاجرين ومخسة من  املوت -  ثالثة من  ثامنية عىل 
األنصار: عيل، والزبري، وطلحة عليهم السالم، وأبو 
املنذر،  بن  وحباب  الصمة،  بن  ــارث  واحل دجانه، 
وعاصم بن ثابت، وسهل بن حنيف، فلم ُيْقَتل منهم 

أحد(()47(.

من  يكن  مل  اخلالفة  له  رست  من  أن  واملالحظ 
اإلمام  عدا  له  فداء  املوت  عىل  اهلل  لرسول  املبايعني 
عيل، فثبت بالدليل القاطع أن عليًا والزبري 
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قبل  من  وروايتها  كرها،  بكر  أبا  بايع  ممن  يكونا  مل 
من  وسقط  وهــم  املــؤرخــني  من  غــريه  أو  الطربي 

األخبار. 

ال  وبسالته   عيل اإلمــام  شجاعة  كانت  كام 
خيتلف عليها اثنان فقد أحصيت من قتل بسيف عيل 
من املرشكني يف بدر ما يناهز الثالثني عىل ما ذكر ابن 
هشام)48( وال جمال لإلستطراد يف مواقف شجاعته كام 
مر علينا يف خيرب وحنني فيام كان الزبري من الفرسان 
الشجعان الذي تم عىل يده فتح مرص)49( فمن كانت 
أمره  ان يغلب عىل  هذه صفحات جهاده، ال يمكن 

ويلزم ببيعة اإلكراه 

ــداث  األح مــن   عيل اإلمـــام  موقف  ــان  وك
رضرًا  ذلــك  يف  ألن  املواجهة؛  وعــدم  التهدئة  هو 
أبا  أن  علمنا  ما  إذا  لوجوده،  وهتديدًا  اإلسالم  عىل 
ملساعدته  بإستعدادهم  عليًا  خاطبوا  وأتباعه  سفيان 
بكر وأعوانه، لكن عليًا زجرهم  أيب  القضاء عىل  يف 

ووصفهم بإثارة الفتن بغيًا عىل اإلسالم.

أقل  يف  األمر  هذا  بال  )ما  لعيل:  سفيان  أبو  قال 
حي من قريش! واهلل لئن شئت المألهنا عليه خيال 
ورجاال ! قال: فقال عيل: ))يا أبا سفيان طاملا عاديت 
اإلسالم وأهله فلم تنرصه بذاك شيئأ! إنا وجدنا أبا 

بكر هلا أهال(()50(.

الناس عىل  اجتمع  ملا  قال:  روايــة)51( أخرى  ويف 
أبو سفيان، وهو يقول: واهلل اين  أقبل  بيعة أيب بكر، 
ألرى عجاجة ال يطفئها إالّ دم! يا آل عبد مناف فيم 
االذالن  أين  املستضعفان  أين  أموركم!  من  بكر  أبو 
حتى  يدك  أبسط  حسن!  أبا  وقال:  والعباس!  عيل 

أبايعك فأبى عيل عليه، فجعل يتمثل بشعر املتلمس:  

ــى خـــســـف يــــــراد بــه ــ ــم ع ــي ــق ــن ي ــ ولـ

ــُد ــ ــوت ــ وال احلـــــي  ــر  ــ غ األذالن  إال 

ــوس بــرمــتــه ــك ــع ــذا عـــى اخلــســف م ــ ه

ــٌد ــ احـ ــه  ــ لـ يـــبـــكـــي  ــا  ــ فـ يـــشـــج  وال 

أردت هبذا  ما  إنك واهلل  قال فزجره عيل، وقال: 
ال  رشًا  اإلســالم  بغيت  طاملا  واهلل  وإنك  لفتنة،  إالّ 

حاجة لنا يف نصيحتك.

كذلك مل يلتفت اإلمام عيل ملا أبدوه األنصار من 
مبايعته يقول الطربي)52(: 

))قالت األنصار، أو بعض األنصار، ال نبايع إالّ 
عليًا(( وذلك حفاظًا عىل اإلسالم ودولته ونأى بنفسه 
عن إثارة الفتن والنزاعات للوصول إىل السلطة التي 
مل تشكل له هاجسًا يف حياته، فقد ُعرف عنه أنه طّلق 
الدنيا ثالثًا، واجته بكل جوارحه وجوانحه إىل رىض 

اهلل وطاعته متأسيًا برسول اهلل أسوته احلسنة. 

	. ولدة الفكر ال�شيعي الإمامي 

فهي  الغدير،  بيعة  أفرزهتا  التي  )الـــوالدة(  أما 
اإلمام  بأطروحة  آمنت  التي  الشيعية،  العقائد  نشوء 
عيل يف فهم اإلسالم وحدوده وقيمه وفرائضه، 
املجتمع  يف  وتعامل  سلوك  من  ذلك  يتطلب  وما 

اإلسالمي. 

عند  مفاهيمه  يف  وتطور  الفكر  هــذا  ظهر  وقــد 
الصحابة ممن شايعوا عليا وبايعوه  جمموعة من 
الدولة  متألقا يف  به رمزًا  الرسول وآمنوا  يف عهد 
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اإلسالمية، وقد وقفوا إىل جانبه ونرصوه يف مواجهة 
األعداء، وكانوا أدواته النافعة يف املجتمع الذي بناه 
بام  طويلة  كانت  لكنها  القصرية،  حكمه  سنوات  يف 
ركزته من القيم واملثل واملبادئ واألحكام اإلسالمية 
زخرهبا  والتي  القرون،  عرب  األجيال  توارثتها  التي 
تراثه األملعي )هنج البالغة( يف خطبه وحكمه وكتبه 
دولته  ــال  ورج ــه  ووالت وعائلته  ألبنائه  ووصــايــاه 
وللمسلمني مجيعًا، ثم اسُتْكِمَل هذا املنهج اإلسالمي 
اإلمامي  املذهب  تنظري  بعده يف  بأبنائه من  املحمدي 

عىل الرغم من الظروف الصعبة التي مروا هبا. 

العدل  وغياب  والظلم  والثراء  التسلط  وكــان 
واحلق قد ورثها اإلمام عيل يف خالفته القصرية، 
العدل  إقامة  يف  جاد  بأنه  املنتفعون  تلمس  وحينام 
واملساواة تعاونوا مع الشيطان للقضاء عليه ونجحت 
مسلسل  وبدأ  ذلك،  يف  ــوارج  واخل معاوية  مؤامرة 
التعسف األموي يف التسلط واإلنحراف عن التعاليم 
اإلسالمية حتى عادت بعض القيم اجلاهلية، فنهض 
 احلسني اإلمــام  ثورة  فكانت  بعده،  من  أبناؤه 
املسار  صحح  ــزاالً  زل وأصحابه  بأهله  وتضحياته 
املسلمني  عند  ــفــداء  وال واملــقــاومــة  الــوعــي  وزرع 
للقضاء عىل احلكام الظاملني من األمويني والعباسيني 
وغريهم، واستمرت شعلة الثورة احلسينية متوهجة 
جباه  وحترق  للمظلومني  الدرب  تنري  هذا  يومنا  إىل 

الظاملني يف كل مكان من بقاع األرض وأممها.
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اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد، حتقيق مؤسسة 
املفيد  دار  بريوت،  الرتاث،  لتحقيق   البيت ال 
للطباعة والنرش والتوزيع، 1414هـ/1993م، ح11 
املؤيد  أبو  اخلوارزمي،  وينظر  ص175-174،  ق1، 
املوفق ابن أمحد املكي أخطب خوارزم، مقتل احلسني، 
حتقيق العالمة الشيخ  حممد الساموي، تصحيح دار انوار 
1430هـ/2009م،ج1  احلوراء،  دار  ط2،  اهلدى، 
الفتح  ايب  بن  عيسى  بن  عيل  احلسن  أبو  ص81، 
االربيل، كشف الغمة يف معرفة االئمة، ط1، بريوت، 
ص182،  ص49-47،  ح1،  الفجر،  منشورات 
بحار  باقر،  حممد  الشيخ  واملجلي،  ص223-222، 
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حتقيق  األطهار،  االئمة  أخبار  لدرر  األنواراجلامعة 
الشيخ  له،  وقدم  راجعه  العلامء،  من  لفيف  وتعليق 
التعارف  دار  بريوت،  ط1،  النجفي،  درباب  حممود 

للمطبوعات، 1421هـ/2001م، ح9 ص509. 

خم: أسم موضع غدير؛ خم يف اللغة قفص الدجاج...؛ ( 6)
قال السهييل عن ايب إسحاق وخم بئر كالب يف مرة...؛ 
اليه  اضيف  صباغ  رجل  اسم  خم  الزخمرشي:  قال 
باجلحفة، وقيل هو  الذي هو بني مكه واملدينة  الغدير 
املشارق  صاحب  وذكر  اجلحفة،  من  اميال  ثالثة  عىل 
قال:  اليها،  نسب  غدير  هناك وهبا  غيضة  أسم  مخًا  إن 
وخم موضع تصب فيه عني بني الغدير والعني، وبينهام 
مسجد رسول اهلل؛ وقال عرام: ودون اجلحفة عىل 
فيه  نبت  ال  البحر  يف  يصب  وواديه  خم  غدير  ميل 
احلازمي:  وقال  والعرش...  واآلراك  والثامم  املرخ  غري 
به غدير، عنده  واد بني مكة واملدينة عند اجلحفة  خم 
بكثرة  موصوف  الوادي  وهذا  اهلل؛  رسول  خطب 
الفاكهي يف كتاب  بن إسحاق  الوخامة... وقال حممد 
مكة: بئر خم قريبة من امليثب حفرها مرة بن كعب بن 
لؤي، قال: وكان الناس ياتون مخًا يف اجلاهلية واإلسالم 
يف الدهر األول يتنزهون به، احلموي، ياقوت بن عبد 
اهلل الرومي، معجم البلدان، ط8، بريوت، دار صادر، 
ص188،  ح4  ص390-389،  ح2،  2010م، 
البغدادي،  املؤمن  عبد  الدين  صفي  احلق،  عبد  ابن 
حتقيق  والبقاع،  األمكنة  أسامء  عىل  اإلطالع  مراصد 
وتعليق عيل حممد البجاوي، ط1، بريوت، دار اجليل، 
ص985،  ص482،ح2،  ح1  1412هـ/1992م، 
ونحن نقول إذا كان رأي البعض يقول بوخامة املكان، 

فكيف كان متنزهًا للناس يف اجلاهلية واإلسالم ؟ 

احلموي، معجم البلدان، ح2 ص389، ح4 ص188، ( 7)
ابن عبد احلق، مراصد االطالع، ح1 ص482، ح2، 

ص985.

مسيل ( 8) عن  وارتفع  اجلبل  غلظ  من  انحدر  ما  اخليف: 
وقال  منى،  من  اخليف  مسجد  سمي  ومنه  املاء، 
 ،اهلل رسول  نزله  بمنى  كنانة  بني  خيف  احلازمي: 

احلموي، معجم البلدان، ح2، ص412.

كراع الغميم: موضع بناحية احلجاز بني مكة واملدينة، ( 9)
الكراع جبل  اميال وهذا  بثامنية  امام عسفان  واد  وهو 
معجم  احلموي،  اليه،  يمتد  احلرة  طرف  يف  اسود 
البلدان، ح4، ص443، وقال نرص: والغميم: موضع 
معجم  احلموي،  واجلحفة،  رابغ  بني  املدينة  قرب 

البلدان، ح4، ص214.

النيشابوري، تقويم الشيعة، ص444-443. ( 10)

موسوعة ( 11) الظهر،  صالة  بعد  اخلطبة  أن  األميني  جعل 
الغدير، ح2، ص34-33. 

مقتل ( 12) اخلوارزمي،  ص177-175،  اإلرشاد،  املفيد، 
ح9  االنوار،  بحار  املجلي،  ص81،  ح1  احلسني، 
ح2  الغدير،  موسوعة  األميني،  ص511-509، 
اعيان  حمسن،  السيد  األمني،  تفاصيل،  ص36-34 
حسن  السيد  عليه  وعلق  واخرجه  حققه  الشيعة، 
للمطبوعات،  التعارف  دار  بريوت،  ط5،  األمني، 
بعدها  وما  ص422  ح1،  1418هـ/1998م، 

تفاصيل.

القصيدة ( 13) لقراءة  ص49  ح1  الغمة،  كشف  االربيل، 
كاملة.

موسوعة ( 14) االميني،  ينظر،  هؤالء  قوائم  عىل  لإلطالع 
الغدير، ح2 ص30-26.

البداية والنهاية، ح8 ص173.( 15)

حممد بن عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم اللوايت الطبخي، ( 16)
االسفار،  وعجائب  األمصار  غرائب  يف  النظار  حتفة 
املرصي،  الكتاب  دار  اللبناين،  الكتاب  دار  بريوت، 

بريوت، القاهرة، د.ت، ص68.
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من ( 17) الرواة  يف  ص44-41،  ح2  الغدير،  موسوعة 
التابعني  من  الرواة  يف  ص314-145،  الصحابة، 
املؤلفني  أسامء  يف  ص324-313  القرون،  وفق  عىل 

ومصنفاهتم.

أبو الفرج نور الدين عىل بن إبراهيم بن أمحد احللبي، ( 18)
األمني  سرية  يف  العيون  )انسان  املسمى  الكتاب  وهو 
املأمون، ضبطه وصححه، عبد اهلل حممد اخللييل، ط2، 
بريوت، دار الكتب العلمية، 1427هـ/2006م/ح3 
ثالثني  أسامء  اخلوارزمي  أورد  وقد  ص385-384. 

صحابيًا بكتابه مقتل احلسني، ج1 ص82-81.

والوالية ( 19) والعتق،  والنرصة  النسب  يف  بالفتح  الوالية 
احلديث،  يف  املوىل  معاين  وذكرت  اإلمارة  يف  بالكرس 
الرب  فهو،  كثرية  مجاعة  عىل  يقع  اسم  وهو  قال: 
واملحب  والنارص  واملعتق  واملنعم  والسيد  واملالك 
والصهر  والعقيد  واحلليف  العم  وابن  واجلار  والتابع 
والعبد وامُلعَتق واملنعم عليه، قال: وأكثرها قد جاءت 
احلديث  يقتضيه  ما  إىل  واحد  فيضاف كل  احلديث  يف 
الوارد فيه، وكل من ويل أمرًا أو قام به فهو مواله ووليه.

يف  املوىل  منها  العرب،  كالم  يف  مواضع  له  املوىل  وقال: 
َمْوَل   َ اللَّ نَّ 

َ
بِأ ﴿َذلَِك  تعاىل:  قوله  وذلك  الويل  وهو  الدين 

نَّ الَْكفِرِيَن َل َمْوَل لَُهْم﴾ أي ال ويل هلم ومن 
َ
ِيَن آََمُنوا َوأ الَّ

قول سيدنا رسول اهلل: من كنت مواله فذا عيل مواله، أي 
من كنت وليَّه. 

ابن منظور، مجال الدين جمد بن مكرم، لسان العرب طبعة 
القاهرة،  مراجعة ومصححة بمعرفة نخبة من املتخصصني، 
وما  ص415  ج9،  2003م   / ـــ  1423ه احلديث،  دار 

بعدها تفاصيل مادة ويل.

الصدوق، أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن موسى ( 20)
بن بابويه القمي، عيون أخبار الرضا، ط1، الكويت، 
ص165- 2014م،ح1،   / 1435هـ  الفقيه،  مكتبة 

.166

م. ن، ج 2، ص349.( 21)

البيان يف ( 22) بن احلسن، جممع  الفضل  أبو عيل  الطربيس، 
املعرفة،  دار  الكويت،  بريوت،  ط1،  القرآن،  تفسري 

1406 هـ، 1986م، ج9، ص197-195.

بريوت، ( 23) ط2،  القرآن،  تفسري  يف  امليزان  حسني،  حممد 
1422هـ/2002م،  للمطبوعات،  االعلمي  مؤسسة 

ح18، ص311-314 تفاصيل.

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ح3 ص191. ( 24)

عن فرار عمر ابن اخلطاب يف احد 3هـ/624م وفرار ( 25)
الرسول سوى  يبَق مع  مل  الصحابة حتى  اآلخرين من 
من  وسبعة  املهاجرين  من  سبعة  رجاًل،  عرش  أربعة 
املغازي،  كتاب  عمر،  بن  حممد  الواقدي،  األنصار، 
جامعة  مطبعة  لندن،  جونس،  مارسدن  دكتور  حتقيق 

اكسفورد، 1966م، ج1 ص237،ص240.

ويف فتح خيرب 7هـ/628م عىل يد اإلمام عيل بعد أن 
فر كل من أيب بكر وعمر وأصحاهبام حتى روى الطربي عن 
عمر واصحابه انه قال: )جيبنه اصحابه وجيبنهم( فقال رسول 
اهلل: ))العطيبن اللواء غدًا رجاًل حيب اهللَ ورسوَله وحيبه اهللُ 
ورسوُله(( فلام كان من الغد تطاول هلا أبو بكر وعمر، فدعا 
فنهض  اللواء  واعطاه  عينيه  يف  فتفل  ارمد،  وهو   عليًا
عيٌل ومعه من هنض واحلق اهلزيمة بيهود خيرب وقائدهم 
ح3  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  لُه،  اهلل  وفتح  مرحب 
امللك  عبد  حممد  أبو  هشام،  ابن  نفسه  وباملعنى  ص146، 
املعافري، السرية النبوية، حققها وضبطها ووضع فهارسها، 
مصطفى السقا، إبراهيم األبياري، عبد احلفيظ شلبي، بغداد، 

مطبعة وافسيت منري، 1986م، ح3 ص335-334.

موقف  عيل  لإلمام  كان  8هـــ/629م  حنني  معركة  ويف 
مرة،  اول  املسلمون  إهنزم  أن  بعد  املعركة  ميزان  فيه  قلب 
إىل جانب  الصحابة،  اإلمام عيل وبعض  فكان لصمود 
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النرص  يف  األول  األثر  بالثبات  للمسلمني   الرسول دعوة 
ح3  النبوية،  السرية  هشام،  ابن  هــوازن.  من  املرشكني  عىل 
ص445، الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج3، ص183-

 .184

وامللوك، ( 26) الرسول  تاريخ  جرير،  بن  حممد  الطربي، 
بريوت،  ط1،  العطار،  مجيل  صدقي  ومراجعة  تقديم 

دار الفكر، 1418 هـ، 1998م، ج3، ص130.

م. ن، ح2، ص255.( 27)

اإلرشاد، ح11 ق1، ص174-173.( 28)

جممع البيان يف تفسري القرآن، ح9، ص436.( 29)

تاريخ الرسل وامللوك، ح3، ص249.( 30)

الطربي، تاريخ الرسول وامللوك، ح3، ص249.( 31)

البداية والنهاية، ج5، ص190-189.( 32)

تاريخ الرسل وامللوك، ح3، ص257-256.( 33)

الرجالن مها عويم بن ساعدة، واألخر معن بن عدي، ( 34)
الطربي، مصدر سابق، ج3 ص257.

هم، ( 35) السقيفه  قصدوا  الذين  ان  الكويف  أعثم  ابن  ذكر 
أبو بكر وعمر، وعثامن وأبو عبيدة اجلراح ومجاعة من 
بريوت،  الفتوح،  كتاب  أمحد،  حممد  أبو  املهاجرين، 
سنة  اباد  حيدر  طبعة  أصل  عىل  اجلديدة،  الندوة  دار 

1968م، ج1، ص5.

تاريخ الرسل وامللوك، ح3، ص255-254.( 36)

(37 ) :أوردها الطربي ايضًا بالنص اآليت، قال رسول اهلل
))فوالذي نفس حممًد بيده لوال اهلجرة لكنت امرًأ من 
األنصار  وسلك  ِشعبا،  الناس  سلك  ولو  األنصار، 
اللهم ارحم األنصار  ِشعبًا، لسلكت شعب األنصار! 
الرسل  تاريخ  األنصار،  أبناء  وأبناء  األنصار  وأبناء 

وامللوك، ح3، ص192. 

يبايع ( 38) ومل  ص254  ح3،  سابق،  مصدر  الطربي، 

بعد ستة أشهر عىل  عيل وبنو هاشم أليب بكر إالّ 
األغلب، م.ن، ح3، ص257. 

تاريخ الرسل وامللوك، ح3، ص254. ( 39)

تاريخ الرسل وامللوك، ح3، ص257.( 40)

يف ( 41) ص253  ح3،  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي، 
موقف عمر ابن اخلطاب، ص255 يف موقف صحابة 

آخرين.

املغازي، ( 42) كتاب  822م  207هـ/  ت  عمر  بن  حممد 
حتقيق الدكتور مارسدن جونس، لندن، مطبعة جامعة 

أكسفورد، 1966، ح1، ص237.

السرية النبوية، ح3 ص87. الطربيس أبو عيل الفضل ( 43)
صححه  اهلدى،  بأعالم  الورى  أعالم  احلسن،  بن 
وعلق عليه عيل أكرب الغفاري، ط1، بريوت، مؤسسة 

االعلمي للمطبوعات، 1424هـ/2004م، ص97.

كان ( 44) فقد  إسحاق:  ابن  قال  واملدينة،  أحد  بني  املنقى: 
الناس إهنزموا عن رسول اهلل يوم أحد حتى إنتهى 
ياقوت،  احلموي،  األعوص،  دون  املنقى  إىل  بعضهم 

معجم البلدان، ح5، ص215.

األعوص موضع قرب املدينة جاء ذكره يف املغازي؛ قال ( 45)
املنقى  بلغوا  الناس يوم أحد حتى  ابن إسحاق: خرج 
يسرية،  املدينة  من  أميال  عىل  وهي  األعوص،  دون 

احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ح1، ص223. 

يقصد  وهو  الناس  خرج  لفظة  احلموي  استعمل  وهنا 
أحد،  معركة  يف   الرسول تاركني  الصحابة  بعض  هرب 
وقد نوه عن ذلك يف تعرف املنقى، فلعله أراد أن حيسن العار 

الذي حلق أولئك.

املغازي، ح1، ص240.( 46)

يقصد  وهو  الناس  خرج  لفظة  احلموي  استعمل  وهنا 
هرب بعض الصحابة تاركني الرسول يف معركة احد وقد نوه 
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عن ذلك يف تعريف املنقى، فلعله اراد ان حيسن العار الذي 
حلق أولئك.

املغازي، ح1، ص240. ( 47)

إستعراض ( 48) يف  ص714-708  ح2،  النبوية،  السرية 
قتل املرشكني، إذ ذكر ان عددهم سبعون.

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ح4، ص269-267 ( 49)
يف  العوام  ابن  بالزبري  العاص  ابن  عمُر  قوات  رفد  يف 

فتح عني شمس التي دخلها الزبري عنوه.

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ح3، ص258. ( 50)

م.ن، ح3، ص 258. ( 51)

م.ن، ح3، ص254.( 52)

 مكتبة البحث )الموارد(

ابن أعثم الكويف، أبو حممد أمحد ت 314هـ/926م.. 1

كتاب الفتوح، بريوت، دار الندوة، عىل اصل طبعة . 2
حيدر آباد لسنة 1968م. 

ابن بطوطة، حممد بن عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم . 3
اللوايت الطبخي، ت779هـ/1377م.

حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار، . 4
الكتب املرصي،  دار  اللبناين،  الكتاب  دار  بريوت، 

بريوت، القاهرة، د.ت.

البغدادي . 5 املؤمن  عبد  الدين  صفي  احلق،  عبد  ابن 
ت739هـ/ 1338م

مراصد اإلطالع عىل أسامء األمكنة والبقاع، حتقيق . 6
دار  بريوت،  ط1،  البجاوي،  حممد  عيل  وتعليق 

اجلبل، 1412هـ/1992م.

القريش . 7 إسامعيل  الفداء  أبو  الدين  عامد  كثري،  ابن 
الدمشقي ت774هـ/1372م.

البداية والنهاية، اخرج احاديثه أمحد بن شعبان بن . 8
أمحد، حممد بن عبادي بن عبد احلليم، القاهرة، دار 

البيان احلديثة، 1423هـ/2002م.

ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم، ت711هـ/ . 9
1311م.

وتصحيح . 10 ومراجعة  طبعة  العرب،  لسان 
احلديث،  دار  القاهرة،  املتخصصني،  من  نخبة 

1423هـ/2003م.

ابن هشام، أبو حممد عبد امللك املعافري ت213هـ/ . 11
828م.

فهارسها، . 12 ووضع  وضبطها  حققها  النبوية،  السرية 
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كربالء يف شعر العشاري

الملخ�ض

 حسني بن عيل الُعشاري، شاعر عامل أديب، انحدرت أرسته من قرية ُعشارة الكائنة عىل اخلابور.   

ولد يف بغداد، وعاش فيها،وأخذ عن كبار علامئها، وكانت فيه نباهة ظاهرة، فبز أقرانه يف العلم واألدب، 
وطار صيته بالفقه، ونبغ بالشعر، وكانت له مؤلفات مهمة يف انواع من العلوم واملعارف، ومع ذلك كله فإن 
حياته كانت بعيدة عن اسباب السعادة، فالحقه بؤس عجيب، ولقي من حكام عرصه كل عنت، فلم ينل حظه 
من منصب عىل استحقاقه اياه، ومل جيد له من مورد رغم جدارته به، وصار يعيش عىل نسخ الكتب وهي مهنة 
َمن ال مهنة له من مثقفي ذلك العرص. لقي العشاري من والة عرصه ما لقي، حتى إذا توىل سليامن باشا الكبري 

والية بغداد تداركه باهتاممه فعينه قاضيًا يف البرصة سنة 1194هـ، فلبث هناك أىل أن تويف سنة 1202هـ.

ومل ختُل قصائده من ثورة وضيق من أوضاع عرصه، وتعريض بالَظَلمة من والة ذلك العرص، ومراسالت 
مع رؤساء القبائل العربية الثائرة،  وربام كشف ذلك عن اسباب ضيق الوالة به ايضًا، وكان بعض شعره يأخذ 
مأخذ )املنشورات السياسية( كام نقول يف هذه األيام، يذهب اىل العتبات املقدسة فينشدها هناك، وينسخ منها 
الناس نسخا فتنترش، ورغم كثرة ما نظم، فإن أكثر شعره ضاع وتفرق يف حياته، ثم انه مجع ما وصلت اليه يده 
بغداد والنجف والبرصة، فكان أن حققناه، مشاركة مع  فتألف منه ديوان كبري، عثرنا منه عىل بضع نسخ يف 

الشاعر احلاج وليد االعظمي رمحه اهلل، وصدر   سنة 1977م، شاغاًل 654 صفحة كبرية.

حفل ديوان العشاري بقصائد بديعة يف مدح آل بيت الرسول، وُخصَّ اإلمام احلسني بعدد منها. 
وتلك القصائد مؤرخات يف السنوات 1180هـ، 1181هـ، 1182هـ، 1183هـ وهي مدة من حياته متثل ذروة 
انه كان جيد يف رثائه واستذكار مآثره وثورته صدى ملا كان  معاناته ومترده، وضيقه من والة عرصه، فواضح 
يعتلج يف وجدانه من ثورة عىل واقعه نفسه. وقد رصح هو، يف تقدمات قصائده، أنه كان ينظمها يف أثناء وفوده 
إىل قربه الرشيف ألداء واجب زيارته. وتعد قصائده تلك من روائع شعره كله، كام انه وصف يف بعض قصائده 

بعض معامل مدينة كربالء من قصور ومحامات وغري ذلك.
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Abstract

Hussein Bin Ali Al-Oshary is a poet, a scientist and a writer. His family is from the village 
Oshara which lies on Al-Khabour river. He was born and lived in Baghdad, got his education 
with the great thinkers there and he was obviously talented. He overcame his peers in science and 
literature and had written significant literary works on different kinds of sciences. In spite of that, 
his life was not only happy but also full of despair. He received a severe treatment from the rulers 
at that time and couldn’t get what he really deserved. He couldn’t either earn much and depended 
only on what he photocopied to earn his living which was the job of those who couldn’t find a job. 
When Suleiman Bash, the great, took over authority, he took care of Al-Oshary and appointed him 
the judge of the city of Al-Basrah in 1194 Hijri where he stayed till he died in 1202 H.

Most of Al-Oshary’s poems were full of revolutionary attitudes against the hard circumstances 
at that time and the rulers’ cruelty. His poems also contained messages to the Heads of the tribes 
calling for revolution and some poems can be considered as if they are political publishes. He used 
to go to the holy shrines and uttered his poems there, and people copied them. That is why his 
poems had spread among people. Although he had written many poems, a lot had been lost during 
his life, then he had collected what he could and made a collection. The researcher has found some 
copies of this collection can be found in Baghdad, Najaf and Al-Basrah and, with the assistance 
of the late poet Haj Waleed Al-Aadhamy, published a collection of Al-Oshary’s poems of about 
(654) pages in 1977.

Al-Oshary collection of poems is full of poems that praise the Prophet Mohammed and his 
family specifically Imam Al-Hussein (peace be upon them). The citation of those poems was in 
1180, 1181, 1182 and 1183 which refer to a period part of Al-Oshary’s life when he was suffering 
a lot and was insurgent. It is obvious that he found in lament and condemnation of his revolution 
a reflection of his feelings of self-denial. He himself declared in the introduction of his poems that 
he was writing them while he was visiting Al-Imam Hussein’s holy shrine. Those poems were 
considered masterpieces of his poetry, besides he described some places of Karbala, especially the 
palaces, pigeons and so on in his poems. 
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كربالء في �شعر الع�شاري

أديــب،  عــامل  شاعر  الــُعــشــاري،  عيل  بن  حسني 
انحدرت أرسته من قرية ُعشارة الكائنة عىل اخلابور، 

قرب مدينة )الرحبة( القديمة)1(. 

قلعة الرحبة القديمة

كبار  فيها،وأخذ عن  بغداد، وعاش  وولد هو يف 
علامئها، وكانت فيه نباهة ظاهرة، فبز أقرانه يف العلم 
بالشافعي  بالفقه، حتى عرف  واألدب، وطار صيته 
الثاين وبالشافعي الصغري)2(، وقيل إنه كان "له تضلع 
له  وكانت  بالشعر،  ونبغ  العلوم")3(،  سائر  يف  كيل 
ومع  واملعارف،  العلوم  من  أنواع  يف  مهمة  مؤلفات 
ذلك كله فإن حياته كانت بعيدة عن اسباب السعادة، 
كل  عرصه  حكام  من  ولقي  عجيب،  بؤس  فالحقه 
عنت، فلم ينل حظه من منصب عىل استحقاقه إياه، 
يعيش  وصار  به،  جدارته  رغم  مورد  من  له  جيد  ومل 
عىل نسخ الكتب وهي مهنة من ال مهنة له من مثقفي 
ذلك العرص. لقي العشاري من والة عرصه ما لقي، 
حتى إذا توىل سليامن باشا الكبري والية بغداد تداركه 
بأهتاممه فعينه قاضيًا يف البرصة سنة 1194هـ، فلبث 

هناك إىل أن تويف سنة 1202هـ)4(.

بقوله  شعره  ــويس  اآلل وصــف  كبري  ــوان  دي ولــه 
غب  وابل  من  وألطف  الصب،  دمعة  من  "أرق  إنه  
أكثر  فاق  وقد  الشعر،  من  كثرية  أنواع  وفيه  َجدب، 

أصحابه يف ذلك")5(.

أوضــاع  من  وضيق  ثــورة  من  قصائده  ختــُل  ومل 
العرص،  ذلك  والة  من  بالَظَلمة  وتعريض  عرصه، 
ومراسالت مع رؤساء القبائل العربية الثائرة،  وربام 
كشف ذلك عن اسباب ضيق الوالة به أيضًا، وكان 
السياسية( كام  يأخذ مأخذ )املنشورات  بعض شعره 
املقدسة  العتبات  إىل  يذهب  ــام،  االي هذه  يف  نقول 
فتنترش،  نسخا  الناس  منها  وينسخ  هناك،  فينشدها 
ورغم كثرة ما نظم، فإن أكثر شعره ضاع وتفرق يف 
حياته، وقد شكا هو من ذلك بمرارة، ثم أنه مجع ما 
وصلت إليه يده يف فتألف منه ديوان كبري، عثرنا منه 
فكان  والبرصة،  والنجف  بغداد  يف  نسخ  بضعة  عىل 
أن حققناه، مشاركة مع الشاعر احلاج وليد األعظمي 
األوقاف  وزارة  أصدارات  ضمن  وصدر  اهلل،  رمحه 

سنة 1977، شاغال 654 صفحة كبرية.

مدح  يف  بديعة  بقصائد  العشاري  ديــوان  حفل 
 احلسني ــام  اإلم ــصَّ  وُخ  ،الرسول بيت  آل 
السنوات  يف  مؤرخات  القصائد  وتلك  منها.  بعدد 
وهي  1183هـ(،  1182هـ،  1181هـ،  )1180هـ، 
وضيقه  ومتــرده،  معاناته  ذروة  متثل  حياته  من  مدة 
رثائه  يف  جيد  كان  أنه  فواضح  ــرصه)6(،  ع والة  من 
يف  يعتلج  كان  ملا  صدى  وثورته  مآثره  وإستذكار 
وجدانه من ثورة عىل واقعه نفسه. وقد رصح هو، يف 
تقدمات قصائده، أنه كان ينظمها يف أثناء وفوده إىل 

قربه الرشيف ألداء واجب زيارته)7(.
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والقصيدة األوىل)8( نظمها عند زيارته كربال سنة 
)1181( وهي رائية من بحر الطويل، تقع يف )47( 
بيتًا، افتتحها العشاري يف بيت واحد اعرتف فيه بأن 
ِعظم  أمام  يتصاغران  عظمهام،  عىل  وشوقه،  غرامه 
موفقًا  استهالالً  البيت  ذلك  فكان  املحبوب،  مقدار 
خياطبه  فرشع  نفسه،  املحبوب  مزايا  بيان  من  يليه  ملا 
بام يظهر سموه عىل سائر الكائنات، فكأنه كان مركز 
حدود  متجاوزة  الكائنات  تلك  إليه  تشري  الكون، 
الزمان واملكان، ثم إنه شبَّه ذلك املركز بالشمس التي 
تتوسط الكون احلالك وبالكواكب تدور حوهلا، فهي 

نور ساطع ييضء كل اجلهات.

انتقل  قصده  من  قدر  بيان  يف  املقدمة  هذه  وبعد 
إىل الدافع وراء زيارته فكان هو الشوق القديم الذي 
يعده طبعا فيه. وإذا كانت قصائد العشاري السابقات 
مشاهدهم،  إىل  الطريق  بوصف  تبتدئ  البيت  آل  يف 
طريقه  فان  الطريق،  وحمطات  اخلانات  ذكر  حد  إىل 
إىل كربال، يف هذه القصيدة جاء يشبه أن يكون َسَفرًا 
روحيًا متامًا ال ماديًا، يف صورة فنية متكاملة، فهو سري 
عىل قبة السامء، واملطايا طيور تعود طائرة إىل أوكارها 
حيدوها الشوق اليها، ثم إذا به هيبط إىل أرض الواقع،  
أديم  بأخفافها  تطرق  وهي  الدواب  صوت  ليسمع 

الغرباء.

ويتنقل برسعة بني وجوه القاصدين الغرب، نتيجة 
املكان  يف  املقصودين  طهارة  وبني  الطريق،  وعثاء 
قبل  القلوب  بغسل  التطهر  إالّ  سبيل  فال  الطاهر، 

غسل الوجوه.

به يصف مشاعره وهو يصل إىل أعتاهبم،  إذا  ثم 

فالدمع ينهال عىل اخلدود، واألجفان تسيل، واملهج 
تذوب وجدًا. 

ــُر ــص ق هـــــــواَك  يف  ــي  ــ ــرام ــ غ ــُل  ــ ــوي ــ ط

ــُر الـــشـــوِق فـــيـــَك حــقــُر ــثـ نـــعـــم! وكـ

لفضلكم ــاِت  ــن ــائ ــك ال فــكــل  ــم  ــوُت ــم َس

مـــدى الـــدهـــر مـــن كـــل اجلـــهـــات تشر

ــمـــوس الـــعـــاملـــن بــأرسهــم وأنـــتـــم شـ

ــدور ــ ُبـ ــم  ــي ــه ــب ال الـــلـــيـــل  ــة  ــم ــل ظ ويف 

ــكــم أنــــــارت بــكــم كـــل اجلـــهـــات ألن

ــور نـ أمحـــــد  آَل  يــــا  الــــــــورى  ــل  ــكـ لـ

ــت كـ ــرَّ وحـ ــرام  ــ ــغ ــ ال نــــار  ورت  وملــــا 

ــفــور قـــلـــوبـــًا مـــن الـــشـــوق الـــقـــديـــم ت

ــا ــن ــراء حـــتـــى كــأن ــ ــغ ــ ــى ال ــ ــا ع ــ ــن ــ ي رَسَ

ـــبـــع الـــــَعـــــوال نــســر ــة الـــسَّ ــبـ ــى قـ ــ ع

ــا ــأهن ــب املـــطـــايـــا ك ــ ــه ــ ــا ُش ــنـ ــر بـ ــسـ تـ

ــر ــط ت أوكــــــــارهــــــــنَّ  إىل  طـــــيـــــوٌر 

ــدا ــم غ ــ ــًا وك ــع ــب ــا األشــــــواق ط ــه ــرك حت

ــر ــ ــر َصيـ ــ ــس ــ ألخـــفـــافـــهـــا عـــنـــد امل

تـــزل مل  ــح  ــ ــوانـ ــ واجلـ ــا  ــه ــي ــل ع ــا  ــونـ ــلـ َعـ

ــر ــع ــد الـــرحـــيـــل َس ــنـ ــبُّ هبــــا عـ ــ ــش ــ ي

ــكــم ــوال ألن ــ ــن ــ ــو ال ــرجـ قـــصـــدنـــاكـــُم نـ

ــدى وُبـــحـــور ــنـ ــغــي الـ ــب ــن ي ــوٌث ملـ ــيـ غـ

ــوه وُتــربــكــم ــ ــوج ــ أتـــيـــنـــاكـــُم ُغــــر ال

ــوٌل ومـــــــاٌء لــلــقــلــوب َطـــهـــور ــ ــس ــ غ

ــورى ــ اَلـ يف  اهلل  ــرة  ــ خ ــا  يـ وزرنــــاكــــُم 

ــزور ــ ــ ــا زائــــــــٌر وم ــنـ ــد طـــــــاَب مـ ــ ــ وق
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ــدر والـــدمـــع ســانــح ــقـ ــيَّ الـ ــ ــا ع ــن ــئ وج

ــر ــدي ــه فـــــوق أطـــــــراف اخلـــــــدود غ ــ ل

ألنـــه ــام  ــ ــقـ ــ املـ ذاك  ثــــــرى  لـــثـــمـــنـــا 

ونـــمـــر ــا  ــ ــظ ــ ال ــد  ــ ــت ــ اش إذا  ُزالل 

النفوس  سكنت  األعــتــاب،  َقبلَّ  ما  إذا  حتى 
املشتاقة، وجرى وصال املحبوب، وتم النوال،فينتقل 
ــام  اإلم ــو  وه حبيبه،  ــف  وص إىل  هنا  الــعــشــاري 

السبط، معددًا مآثره، ومذكرًا بمنزلته، فيقول:

حــيــدر ُدرة  ــبــط  الــسِّ ــد  ــشــهــي ال ــا  ــن ــي أت

ــر ــظ ــاد ن ــ ــبـ ــ ــِعـ ــ ولــــيــــس هلـــــا بـــــن الـ

ــهــا ــرف ــمَّ ُع ــ ــم ش ــة املـــخـــتـــار كـ ــ ــان ــ ورحي

ــبـــر ــا َمــــــنــــــَدل وعـ ــهـ ــنـ ــق مـ ــبـ ــعـ ــَيـ فـ

ــهــا لــلــصــدر مــنــه إشــــارة وكــــم ضــمَّ

ُصــــــــدور ــن  ــ ــامل ــ ــع ــ ــل ــ ل أهنــــــــم  إىل 

ــه مــرق ــ ــوج ــ وقـــبَّـــل ثـــغـــرًا مــنــه وال

ورُسور ــا  ــهـ ــلـ أجـ ــن  ــ مـ ــة  ــ ــرح ــ ف ــه  ــ لـ

وينتقل إىل ذكر واقعة الطف، مذكرًا بإخبار النبي 
هبا، ومتناوالً هول ما حدث فيها من اعتداء عىل ُحرم 
النبي، ثم يعرج بعدها إىل ما رافقها من مآس انسانية، 

متس أطفاالً ابرياء، ونساء خمدرات، فيقول:

ــًا وأخــــــــر أهـــلـــه ــ ــي ــ ــه ح ــ ــب بـ ــ ــي ــ أص

ــر ــب بــــــا نـــــالـــــه الشــــــــك وهــــــــو خ

ــلــت ــب ــع ثـــــاٌر وأق ــق ــن ــن ال ــا كــــان حـ ملـ

ــور ــث ت ــاء  ــ ــرب ــ ك يف  الــــِعــــدى  ــوُل  ــ ــي ــ خ

ــت ملـــا تــعــامــت رُساهتــــا ــَمـ ــول عـ ــيـ خـ

ــه نــــاكــــث وعـــقـــور ــيـ ــفـ عـــلـــيـــهـــا سـ

ــا ــاهل ــي ف ــي  ــبـ ــنـ الـ آل  عــــى  ــت  ــالـ ــجـ فـ

ــدور ــ ت الــــكــــرام  يف  ــود  ــ ــ ُس مـــصـــائـــب 

ــد ــر أمحـ ــ ــذكَّ ــ ــن ت ــ ــا كـــــان فــيــهــم م ــ ف

ــر ــ ــزي ــ ــن غ ــ ــن ــ ــاع ــ ــظ ــ ــل ــ ــه ل ــ ــ ــدحـ ــ ــ ومـ

ــن تـــذكـــر بــنــتــه ــ أمـــــا كـــــان فــيــهــم م

حتــر كــــــربــــــاء  يف  وبــــضــــعــــاهــــا 

ــن تـــذكـــر حـــيـــدرًا ــهــم مـ ــي أمــــا كــــان ف

ــر ــوش أم ــيـ ــدام اجلـ ــقـ ــرب مـ ــ ــى احلـ ــت ف

ــٍة ــي ــِصــب ــم مـــن َيـــــرق ل ــه ــي أمــــا كــــان ف

وزفــــــر كـــــربـــــا  يف  َحــــــنّــــــة  هلــــــم 

ــا ــظ ــي عــــى ال ــبـ ــنـ ــع أطــــفــــال الـ ــ ــن ــ أمت

ــرات كــثــر ــ ــفـ ــ مــــن املـــــــاء واملــــــــاء الـ

ــًا ــ ــاء أمــســوا ذواب ــض ــرم ــار مــن ال ــغ ص

ــر ــ ولــــيــــس هلـــــم يـــــــوم اهلــــجــــر ُم

ــصــغــار ِصــغــارهــم فــديــُت بـــــأوالدي ال

ــر ــب فـــَخـــطـــُبـــهـــم بـــــن الــــعــــبــــاد ك

ســـقـــاك إلــــه الـــعـــرش يـــا فـــاتـــكـــًا هبم

ــاغ يــفــور ــ ــدمـ ــ ــك الـ ــنـ رشابــــــــًا بــــه مـ

ــَت الـــرســـول بــقــره ــ ــزن ــ َطـــَغـــيـــَت وأح

ــنــور ي ــود  ــ ــوج ــ ال نــــــورًا يف  ــأت  ــ ــف ــ وأط

ــٌم جــهــن األشـــقـــيـــاء  وداُر  شـــقـــيـــَت 

ــا وســـعـــر ــ ــ ه ــرِّ ــ ــ ــن َح ــ ــا زفــــــــرة مـ ــ هلـ

ــم ــ ــ َدّره وهلل  أوذوا  إن  ــأس  ــ بـ وال 

ــاٌت َعـــلـــت وأجـــــور ــ ــام ــ ــق ــ فــتــلــك م

الُعى يف  يــدانــيــك  مــن  حــســن!  حــســن! 
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ــبـــي شــهــر ــنـ ــا ِســـبـــط الـ ــ وفـــضـــلـــك ي

ومهجتي روحـــي  األرشاف  أبـــا  فـــداك 

ــر ــقـ وحـ ــٌه  ــ ــ ــاف ــ ــ ت إال  ذاك  ومـــــــا 
ــإنـــه)9( ــال فـ ــ ــاس س ــب ــع ولـــســـُت عـــن ال

ــاء جـــديـــر ــ ــن ــ ــث ــ ــواع ال ــ ــ ــأن ــ ــ كــــريــــم ب

ــن ذؤابـــــــــة حـــيـــدر ــ ــع تــــــدىل مـ ــ ــي ــ رف

خــطــر ــاك  ــ ــن ــ ه قــــــدر  وذو  ــك  ــ ــي ــ أب

ــل كــلــهــا ــ ــاف ــ ــح ــ ــٌل فــــــوق امل ــ ــق ــ لــــه ع

ورسيــــر الــــُعــــى  يف  ــل  فـــضـ وحمــــفــــُل 

َصــبــا إىل حــبــكــم  قــلــبــي  ــا  ــب ــَع ال كـــــراَم 

ــر ــ ــوى وزفـ ــ ــنـ ــ ــه حــــرقــــة يــــــوم الـ ــ لـ

ــة ــ ــن ــ ــٌل عـــــــــّي وم ــ ــ ــض ــ ــ ــم ف ــ ــ ــدك ــ ــ جل

وجـــــــــــوٌد  وإنــــــعــــــاٌم عــــــيَّ غـــزيـــر

ــدى ــ اهل ــرف  ــ ــ أع ومل  وآواين  ــداين  ــ ــ ه

ــر ــاد أسـ ــ ــرشـ ــ فـــــرت عــــى هنــــج الـ

ــم ــاش ــة ه ــالـ ــا سـ ــ ــم ي ــ ــداك ــ ــى ن ــ ــس ــ أأن

ــور ــفـ ــكـ لـ إذن  إين  وأنـــــــكـــــــره 

ــم ــأرسه ــاة ب ــ ــى ص ــ ــى جـــدكـــم أزكـ عـ

ــدور تـ ــال  ــكـ الـ ــم يف  ــاهـ وصــحــبــًا رحـ

وتفصح مرثيته)10( التي نظمها يف أثناء زيارة أخرى 
له إىل كربال سنة )1184هـ( عن شكواه من مصائب 
يف  وطمعه  وغسلينًا(،  )محياًم  حياته  جعلت  دامهته 
نوال من قصدهم بالزيارة. والقصيدة دالية، وهي من 
بحر الطويل أيضًا، وتقع يف )32( بيتًا. وقد انفردت 
هبا نسخة مكة املكرمة، وخلت منها النسخ األخرى 

التي اعتمدناها لتحقيق الديوان.

عسجدا الـــدمـــع  ــاجــعــل  ف الــطــف  هـــو 

ــدا ــوالذ الــــغــــرام مــهــن ــ ــ ــك ف ــ ــغ ل ــ وصـ

ــررن وكـ ِصفــــًا  األحـــــزان  مــنــهــل  ورد 

حـــديـــثـــًا جلــــــران الـــطـــفـــوف مــــددا

بقطعها جــد  ُمــضــغــة  إالّ  الــقــلــب  ــا  ومـ

ــه الــِفــدا ــبــط َروحـــي ل ــداء الــسِّ ودعــهــا فـ

ــات ســيــد ــ أتــــــرىض حـــيـــاة بـــعـــدمـــا مـ

ــدا ــار لــلــنــاس ســي ــتـ غــــدا جــــده املـــخـ

ــن بــعــد ُمــصــابــه ــف ــال اجل ــح ــت ــرىض اك ــ أت

أرمــدا بــات  ــد  ق ــن  ــدي وال التقى  وجــفــن 

عزيمة امُلـــصـــاب  ذاَك  يف  ــنَـــوح  الـ خــذ 

مقعدا ــزن  احل َصــهــوة  واجــعــل  الــفــوز  إىل 

وخياطب اإلمام الشهيد مبينًا ِعظم قدره، معرجًا 
غادريه  وجزاء  مرصعه  مأساة  وصف  عىل  هذا  بعد 

من العذاب.

ــود بــنــوره ــ ــوج ــ ــدًا ضـــــاَء ال ــ ــرق ــ فــيــا ف

ــا بـــعـــده تــلــقــى ضـــيـــاء وفـــرقـــدا ــ ف

ــنــرهــا ــاب الــــوجــــود ب ــ ورحيــــانــــة طـ

ــاة تــعــمــدا ــغـ ــطـ ــدي الـ ــ ــ ــت أي ــث ــب ــا ع ــ هب

فأصبحت ــاءت  ــ أضـ قـــد  ــم  ــل ِع وُدرة 

دا ــرَّ ــ ــ ــًا ُمـ ــعـ ــنـ متـــانـــعـــهـــا األوغـــــــــاد مـ

ــرى ــث بـــروحـــي مــنــهــا مــنــظــر بـــات يف ال

ــر أمحــدا ــج ــاَت يف ِح ــ ــًا قــد ب ــع ــال ــا ط ويـ

ــه ــاب ــرًا فـــم املـــخـــتـــار َمـــــصَّ رض ــ ــغ ــ وث

ــه غـــدا ــ ــب ل ــي ــض ــق ــال وهــــــذا يـــزيـــد ب
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ــادة ــ ــراء كــانــت وس ــ ــزه ــ ــد ال ورأســـــا يـ

ــرب ظـــلـــًا مـــوّســـدا ــ ــال ــ ــه فـــغـــدا ب ــ ل

ــن حمــمــٍد ــ ــا اب ــاك يـ ــيـ ــدوا دنـ ــ ــس ــ ــن أف ــئ ل

ــعــلــم أهــــل الــظــلــم مــنــزهلــم غــدا ســي

ــا ــ لـــئـــام أتــــــوا بــالــظــلــم طـــبـــعـــًا وإن
ــودا()11( ــع ــرئء مــن دهـــره مــا ت )لــكــل امـ

ــاب بــضــائــر ــ ــص ــ ــذا امل ــ ــا هـ ــ ــك م ــقـ وحـ

ســدى خيــلــقــوا  مل  واخلــلــق  الــــورى  ألن 

ــوب شـــهـــادة ــ ــن ثـ ــ ــرمح ــ ــك ال ــَسـ ــَبـ ــألـ فـ

ــدوم مـــدى املـــدى ــ ــم خـــزيـــًا ي ــه ــَس ــَب وأل

ــاًء املـــجـــد وهــــو إشــــارة ــسـ ــبــســتــم كـ ل

بــــــأن لـــكـــم مــــــــدًا طــــويــــا خمـــلـــدا

ــه ــاب كــت يف  ــى  ــ ــُع ــ ال رب  ــم  ــ ك ــرَّ ــ ــّه ــ وط

ــدا ــ ــه ــ ــمـــن وأش ــلـ ــسـ ــل املـ ــ وقـــــــرر كـ

املرة من دهره  تبيان شكواه  وينتقل بعد ذلك إىل 
فيقول:

صفا وّده  لــكــم  ــٌد  ــب ع املــصــطــفــى  ــنــي  ب

ــقــلــوب ومـــــوَردا ــل ــى غـــــذاٌء ل ــح ــأض ف

ــؤاده ــ ــاء فـ ــ ــن األوطــــــــان نـ ــ ــب ع ــريـ غـ

ــّدا ــ ــوق ــ ــن نـــــار األســــــى وت ــ م م تــــــرَّ

مــظــلــم ــر  ــ ــده ــ ال ــن  ــ م ــٌب  ــطـ خـ ــه  ــ ب أملَّ 

ــّدا ــ ــل ــ ــق ــ ــل مـــــن أكــــــــــــداره وت ــ ــم ــ حت

ـــدًا مـــتـــعـــمِّ وجـــهـــه  يف  ســيــفــه  ــا  ــضـ نـ

ــه فـــتـــجـــردا ــ ــق ــ ــن ح ــ ــ وجـــــــــــــّرده ع

ــم ــك ــُم ــري ــى الــعــصــا وح ــقـ بــبــاكــم ألـ

ومتـــــــرّدا ــى  ــغـ طـ دهـــــــُر  إذا  أمــــــــاٌن 

ــن قــلــوب تــواتــرت ــاكـــم صخيــــًا مـ أتـ

ــوم مــثــنــى ومــفــردا ــيـ الـ ــى ظــهــره يف  عـ

ــوال ألنــكــم ــ ــن ــ ــجــدي ال ــســت ــي أتـــاكـــم ل

ــدى ــن كــــراٌم نــداكــم يــســبــق الــغــيــث وال

نفَسه ــر  ــده ال أذى  ــن  م ليحمي  ــم  ــاك أت

بــدا طـــــارق  إن  اجلـــــار  مُحـــــاة  وأنـــتـــم 

ــدر ــي ــة ح ــ ــال ــ ــا ُس ــ ــم ي ــ ــاك ــ ــم أت ــ ــاك ــ أت

ــدا ــن ــد أعـــلـــن ال ــ ــم وق ــك ــادي ــن ــرًا ي ــبـ كـ

ــه ــ ــن زمــــــان رشاب ــ ــي م ــنـ ــلـ حـــســـن أقـ

صــدا صــفــا  مـــا  إذا  وغــســلــن  محــيــم 

ــى إهلـــنـــا ــ ــار صـ ــ ــت ــ ــخ ــ ــى جــــــدك امل ــ عـ

حـــدا أرضــــــه  إىل  حــــــاٍد  ــا  ــ م وســـلـــم 

ــابـــعـــًا وتـ ــًا  ــبـ ــحـ وصـ آالً  ــا  ــ هب وعــــــمَّ 

ــًا لـــلـــجـــمـــيـــع مــــوحــــّدا ــ ــبـ ــ ــم وحمـ ــ هلـ

بيتًا)21(،  مخسني  يف  مجيلة  رائية  مرثية  وللعشاري 
مبتكر،  بمطلع  هلا  قدم  وقد  الطويل،  بحر  من  وهي 
عرش  الرابعة  يف  فتاة  وهي  به  حبيبته  لوعة  فوصف 
واختار  السفر،  عىل  بعزمه  علمت  حينام  عمرها  من 
أن يعدها بنتًا للشاعر عمرو بن مالك االويس، وأنه 
يعد  مل  أنه  وهو  سفره  بسبب  مصارحتها  إىل  اضطر 

يطيق االقامة يف بالده:

والنحُر الِعقد  أجلها  مــن  وبكى  بكت 

ــا عـــُر ــهـ ــعـ ــن بـــعـــد أربـ ــ ــا م ــ ــاٌة هل ــ ــت ــ ف

الــنَــوى عــى  عــزمــت  أين  رأت  ــذ  ُم بكت 

ـــــت ونــظــم الـــدمـــع يف خــدهــا نــثــُر وأنَّ

تعلقت مــنــي  ــد  ــاجلـ بـ أيــقــنــت  وُمـــــذ 

ــق الــعــطــر ــب ــع ــثـــويب ومــــن أرداهنـــــــا ي بـ
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ضّمة ــدر  ــص ال إىل  وضــّمــتــنــي  ــت  ــام وق

ــهــا حر ــوعــت ــار ل ــ ــن ن ــدا مـ ــ ــدري ب ــصـ لـ

وأنـــنـــي املـــســـر  أيـــــن  إىل  وقــــالــــت: 

ــك مـــا هــكــذا اهلــجــر ــي ــة عــهــٍد ف ــث ــدي ح

ــفــاتــة ــت ال ذاك  ــد  ــن ع لـــطـــريف  ــت  ــان ــح ف

مجر ــا  ــه ــت ــرق ف نــــار  مـــن  مــهــجــتــي  ويف 

ــق ــرًا مـــن حمـــب وشــي ــ ــج ــ وقـــلـــت: أه

الـــنـــهـــي واألمـــــر ــه يف حـــبـــك  ــ ل يـــلـــذ 

ــقــلــبــه ــًا والــــــغــــــرام ب ــ ــيـ ــ ــد رحـ ــ ــري ــ ي

ــيــض والــســمــر ــب حيــــاول مـــاال تــفــعــل ال

ولــكــنــنــي يــا بــنــت )عــمــرو بــن مــالــك(

الــقــفــر ــّذ يل  ــ ل ــن  ــاري حـ ــ ــ ــُت دي ــرهـ كـ

ــدًا ــاصـ ــر قـ ــ ســـأقـــطـــع ظـــهـــر الــــــَر الـ

البحر يسمح  كــي  البحر  ــج  ل وأركـــب 

ــه ــرف ــى ســـابـــق طـــــرف يـــســـابـــق ط ــ ع

ــري بــســبــســبــهــا الــعــفــر ــ ــا جت ــري كـ ــ وجيـ

تفسري  إىل  الشاعر  ينتقل  مفاجئ  وبحسن ختلص 
بيت  بآل  اللحاق  إىل  الشوق  بأنه  فراقها  يف  رغبته 
تلك  إىل  رحلته  يصف  به  إذا  ثم   ،الرسول
الرحاب فيقول انه انطلق مرسعًا يف ليل هبيم ال انيس 
فيه إال نجوم السامء ونسامت السحر، وال هادي له يف 

وجهته غري ما كان هيب من نفحات اآلل "وهلا رس":

ــرد ي الــظــلــيــم ومل  ــدو  ــع ي ــل مـــا  عـــدا مــث

قطر وال  هـــنـــاك  ــل  ظـ ال  اآلل  ــوى  ــ س

ــل كـــالـــبـــحـــر مــظــلــم ــيـ ــلـ ــه والـ ــت ــي ــط مت

ــم الـــُزهـــر ــ ــس ــ ــاك واألن ــ ــ ــه األف ــن ــائ ــف س

تفجرت حــتــى  ــداء  ــي ــب ال ــرة  ــخ ص ــى  رمـ

ــع الــفــجــر ــل ــط ــا ومــــا م ــه ــن لـــه أعــــن م

لفرخها َحـــنَّـــت  الـــورقـــاء  كـــا  وطــــار 

الــوكــر ســقــط  وقــــد  زاد  بـــا  ــه  ــتـ دعـ

ــه مــــهــــُا رويـــــــــدك اهنـــا ــ ــلـــت لـ ــقـ فـ

ــا يــقــُر الــنــر ــ ــه ــ َمـــهـــاِمـــٌه عـــن إدراك

نــفــحــة ــع  ــ ــرب ــ ال إىل  ــي  ــن ــدي ــه ــت ل وإين 

رس ــا  ــ وهلـ تـــرهبـــم  مـــعـــاين  ــن  ــ م رست 

وهنا ينتقل إىل الترصيح باسم من يقصده، يعنى 
وأخــوه  ــه  وأن مــزايــاه،  فيذكر   ،احلسني ــام  االم
احلسن قد تقاسام صورة الرسول وخلقه، شجاعة 

وكرمًا، فهام سيدا شباب أهل اجلنة بال منازع:

الــــذي عنت ــدري  ــيـ ــام احلـ ــ ونــــور اإلمـ

ــدُر ــ ــب ــ ــرة وال ــ ــن ــ لـــُغـــّرتـــه الـــشـــمـــس امل

ــهــا الــطــهــر أمحـــٌد ــة كـــم شــمَّ ــ ــان ــ ورحي

ــن طـــيـــُب عـــنـــره الــنــر ــه مـ فـــفـــاح لـ

ــف حمــمــٍد ــص ــن لـــه الــشــبــه الـــســـامـــي ب

الُطهر )احلـــســـن(  الــفــتــى  بــبــاقــيــه  وفـــاز 

ــول وراثـــــًة ــ ــرس ــ مهـــا اقــتــســا شــبــه ال

الفخر بـــه  ــن  ــدي ي ــخــر  ف مـــن  ــك  ــي ــاه ون

ــا نـــقـــطـــتـــا يــــــاء الـــنـــبـــي فــطــاملــا ــ مهـ

الــصــدر ضمها  املــخــتــار  املصطفى  ــن  م

ــدر ــيـ مهــــا قــــّرتــــا عــــن الـــبـــتـــول وحـ

الــر ــا  ــاهلـ غـ كــيــف  أْن  عــجــبــًا  فــيــا 

مهـــــا نــــــــّرا مـــــد وعــــلــــم وســــيــــدًا
ــر)13( ــذك ال ــى  أت فيا  اخللد  جنان  شباب 
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ــى ظــا ــ ــع صـــبـــيـــان الـــنـــبـــي عـ ــ ــن ــ أمت

األمـــر ــم  ــظ ع قـــد  اهلل  املـــــاء جـــل  مـــن 

ــاء الــــرســــول وعـــرضـــه ــ ــن ــ بــنــفــي أب

الــفــخــر ويل  عـــبـــدهـــم  ألين  ــريض  ــعـ بـ

سيدي ــرك  ــح ن دون  ــري  ــح ن لــيــت  ــا  ويـ

النحر ــى  ــوغ ال يـــوم  يــوقــيــه  ــن  م فمثلك 

ــوا ــ ــزب ــ ــك حت ــيـ ــلـ ــًا ألقــــــــــوام عـ ــ ــب ــ ــت ــ ف

ــر ــكـ ــم ســـــوء الـــطـــويـــة واملـ ــ ــادهـ ــ وقـ

ــا صــفــوة الـــورى ــاك ي ــي لــئــن أفــســدوا دن

ــم لــك األجــر ــوا وتـ ــل ــب قــد ض فــا ريـ

خــيــوهلــم أغــــــارت  ــد  قـ مــــرء  أي  ــى  عـ

ــى ابـــن الـــذي يف احلـــرب تــعــرفــه بــدر ع

ــذي ــام والــبــطــل ال ــرغ ــى الــقــســور ال ع

البكر والــفــتــكــة  ــواء  ــع ــش ال الـــغـــارة  لــه 

ــا ــاهن ــن ــع ــرت ب ــ ــ ــر ج ــ ــاوي ــ ــغ ــ ولـــــــوال م

مر( )الشِّ وانفطر  الرعب  )يــزيــد(  لطال 

ضارعًا يــرجــوك  جــاء  )حــســن(  حسن! 

ــاُب والــظــفــر ــنـ ــر بـــه مـــن فــتــكــه الـ ــده ل

بــبــابــكــم ــول  ــ ــرس ــ ال آل  ــا  ــ ي ــح  ــ ــب ــ وأص

ــر هن هلـــــا  خـــــد  كـــــل  يف  وأدمــــــعــــــه 

ــوا بـــه وأرعـــــــوا حمـــل جــــواره ــقـــومـ فـ

ــوز الــذخــر ــ ــه ذخــــرًا فــقــد أع وكـــونـــوا ل

ــم ربـــنـــا ــ ــل ــ ــى وس ــ ــم صـ ــ ــدك ــ ــى ج ــ عـ

ــع الــفــجــر ــم الـــرمحـــن مـــا طــل ــ ــاك ــ وأرض

ــرام رضـــاؤه ــك ــى الــصــحــب ال كــذلــك ع

ــر ــ ألهنـــــــــم قـــــــــــوٌم قــــــــســــــــاورة ُغـ

ــة ــال ــس ــا ب ــثـ ــيـ ــا حـــــــرٍب ولـ ــطـ مهــــا بـ

الــقــطــر ــل  ــخ ب إذا  ــا  ــي ف نــــدى  ــا  ــث ــي وغ

مــيــاهــه وردت  إن  عـــلـــم  بـــحـــر  ــا  ــ مه

در ــه  ــل ــض ف مـــن  ــك  ــي ــف ك ويف  رويـــــت 

متذكرًا   احلسني اإلمام  خماطبًا  يلتفت  إنه  ثم 
ما تعرض له من مآس دامية يف واقعة الطف، حيث 
ُحزت النحور، ورضبت األعناق، وُعطش األطفال، 
بابه  عند  بالتذلل  مرثيته  وخيتم  احلرمات،  وانتهكت 

مستجريًا به من مصائب دهره، فيقول:

ــن حمــمــٍد ــ اب ــا  يـ ــط  ــب ــسِّ ال ــن  ــس يـــا ح أال 

ومــــن قـــد ســـا يف الـــعـــاملـــن لـــه قـــدُر

ــة كــآب ــود  ــ ــوج ــ ال أوىل  قـــد  ُمـــصـــابـــك 

الدهر فني  وإن  تفنى  ال  ــدهــر  ال مــدى 

ــج ــوه ــنـــه نــــــاٌر ت ــل قـــلـــب مـ ــ فـــفـــي ك

حــر ــا  ــأجــجــه ت ــن  ــ م ــدر  ــ صـ ــل  ــ ك ويف 

ــرى ــث ــكــى ملـــا ســقــطــت عـــى ال وجــــود ب

الــعــدر ملــدمــعــه  ــزف  ــنـ تـ مل  اآلن  إىل 

ــفــقــده ــاًء ل ــ ــ لـــئـــن بـــكـــت األجــــفــــان م

ــا مجر ــهـ ــعـ ــك عـــيـــوُن األفـــــق أدُمـ ــل ــت ف

ــه ملـــا تــــــوارى ســـواُدهـــا ــن ــي َعـــَمـــت ع

ــس األمـــر ــك ــع ــرات وان ــ فــضــل عـــن اخلـ

ــا الـــورى ــد أصــيــب هب مــصــائــُب ُســـود ق

عـــى كـــل قــلــب مـــن غـــشـــاوهتـــا ِســر

ونـــــــاُر بـــــاء لـــيـــس يــســكــن حـــّرهـــا

مجــر جـــــارحـــــٍة  ــل  ــ كـ يف  أبـــــــــدًا  ــا  ــ هلـ
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ــض كــوكــٌب ــق ــم الــرمحــن مــا ان ــاك ــي وح

أكــنــاف أرضــكــم ِعطر ــاح مــن  فـ ــا  ومـ

اختارها  ألبيات  مجيلة  ختميسات  وللعشارى 
لشعراء سابقني، منها)14(:

ــنــى وامُل الــقــصــِد  غــايــة  ــا  ي املصطفى  بــنــو 

ــا ــن ــَع وال الــــرُّ  ــا  ــن ــسَّ م إذ  ــم  ــك ب ــا  ــن ــزل ن

دنا إن  احلـــال  يف  الــدهــر  وخــطــُب  نــقــول 

ــب مــن الــدنــا( ــاق رح )حــســن إذا مــا ض

نزول( للفادحات  بنا  )وحل 
* * *

ــرة ــس بـــجـــاهـــك عـــذنـــا واألمــــــــور ع

ويـــســـرة فـــــــــــذة)15(  إالّ  ــي  ــ هـ ــا  ــ فـ

خــطــرة ــوب  ــط خ يـــومـــًا  ــت  ــرض ع وإن 

ــثـــرة( ــور كـ ــ ــب ــ ــق ــ ــرك لـــذنـــا وال ــ ــق ــ )ب

قليل()16( النزيل  )ولكن من حيمي 

وفضاًل عن زيارات العشاري املتكررة  إىل كربال، 
ينظم  كان  فإنه  الكريم،  ساكنها  يف  القصائد  ونظمه 
القصائد يف مناسبات أخرى أيضًا، ال سيام حينام كان 
له هناك، أختاروا  النزول يف دور اصدقاء  يدعى إىل 

أن يشيدوها يف هذه املدينة تربكا وترشفا.  

من ذلك قوله  واصفًا قرصًا أحدثه صديقه عبد 
أمراء  اجلليل  عبد  آل  من  بك  يوسف  بن  جلبي  اهلل 
احللة املعارصين له، وكان فاضاًل شاعرًا، يف قصيدة 

رائية من بحر البسيط)17(:

ــوُر ــص ــق م ــز  ــعـ الـ رواق  ــه  ــي ــل ع قــــٌر 

مــشــهــوُر ــاه  ــ أعـ الـــنـــر يف  ــارُم  ــ ــ وصـ

ويفهم من أبيات القصيدة فخامة القرص، ففيه قبة 
وُبرج،وحتيط به األشجار العالية، ويف أطرافه الزهر 
متنوعة  طيور  اجلوري،وثمة  وورد  النرجس  من 
اإلمام  لقبة  مقابال  القرص  موقع  كان  وملا  تصدح. 
ملدحه  سببًا  املقابلة  هذه  من  اختذ  فقد   احلسني

والتعريض بأعدائه، فقال:

له ــَس  ــي ــل ف ــدارًا  ــ ــق ــ م ــزَّ  ــ َعـ ــذي  ــ الـ ذاك 

ــُر ــظ ــن وت ــٌل  ــيـ ــثـ ومتـ ــٌه  ــبـ شـ ــر  ــعـ الـ يف 

ــه ــل ــاِم أن ــن  مـ إالّ  ــث  ــي ــغ ال ــا  ــ وم ــث  ــي غ

مــذعــوُر ــه  ــن م إال  الــلــيــُث  ــا  ــ وم لــيــٌث 

ــه ــروب راحــت ــ املـ ــُب  ــذهـ الـ ــف  ــأل ي ال 

ــر ــسـ ألنــــــــه لـــــلـــــذي يــــــرجــــــوه إكـ

الـ والـــرف  العلياء  القبة  صــاحــب  ــا  ي

ــز مــســطــور ــعـ ــات الـ ــ ــ ــى رشف ــ ــذي ع ــ ــ

ُبنيت مـــا  لــــواله  الــــذي  ــيــك  ــل امل أنــــَت 

ــر ــاه ــش ــم امل ــ ــُش ــ تــقــاعــد الــفــضــل وال

ــٍد ــ أح ــى  ــ ع ــِد ال خيـــفـــى  ــ ــج ــ امل ونــــــرِّ 

ــور ــ ــُع ــ وال ــان  ــيـ ــمـ ــِعـ الـ نـــظـــر  إذا  إالّ 

بكم الــعــقــوُر  الكلُب  َعــَبــث  إن  ــأس  ب ال 

ــه كـــلـــٌب وخــنــزيــر ــح ــب ــن فـــالـــبـــدر ي

حــســد ــن  ــ م اهلل  نـــــور  يــطــفــئ  يـــريـــد 

ــور سـ أطـــــرافـــــه  مــــن  اهلل  ــة  ــطـ ــيـ وحـ
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قد دعاه  يدعى )حسني(  وكان رجٌل من معارفه 
فيه  فنظم  كربال،  يف  أنشأه  محام  افتتاح  حضور  إىل 

قصيدة رائية من بحراخلفيف)18(، هي:

ــًا( ــن ــي ــس ــى )ح ـ ــمَّ ــسـ ــد امُلـ ــ ــواح ــ أهيــــا ال

ــك املـــســـتـــنـــِر ــ ــرأيـ ــ ــًا بـ ــ ــض ــ نـــلـــت ف

ــث أضــحــى ــي ــهــا ح ــاق محـــامـــك الــسُّ ــ ف

ــر ــ األمـ نـــجـــل  ــن  ــ ــسـ ــ احُلـ ديـــــــار  يف 

ــرًا وأضحى ــط ٍع ــاَح  فـ ــرًا وملــا  نـ ــاَب  طـ

جلــمــيــع الــــــــورى شـــفـــاء الـــصـــدور

ــاٍء ــ ــفـ ــ وصـ ورقـــــــــة  ــٍف  ــ ــطـ ــ لـ داُر 

ــور ــ ــ ــب ــ ــ ــٍة وُح ــ ــ ــجـ ــ ــ وضــــــــيــــــــاٍء وهبـ

ــه ــي ــب ش لــــــه  الــــــدنــــــا  يف  يــــكــــن  مل 

ــن نـــظـــر ــ ــ ــه مـ ــ ــ ــل ومـــــــــا لـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ومـ

ح وروِّ الـــثـــيـــاب  ــع  ــ ــل ــ واخ ــه  ــ ب ُقـــــم 

هــــنــــاك جــــســــًا بــــائــــه املـــســـتـــديـــر

ــن حـــيـــاضـــه وتـــســـر ــ ــل مـ ــ ــس ــ ــت ــ واغ

ــن الـــــــــورى وصـــغـــر ــ ــن كـــبـــر مـ ــ عـ

ثــــــم قــــــل لـــــلـــــذي بـــــنـــــاه بــــِحــــلٍّ

كــثــر بـــخـــر  ــى  ــ ــُع ــ ال ذا  ــا  ــ ي فــــــــزَت  

خ فــــــــأرِّ األنــــــيــــــق  مّحــــــامــــــك  أم 

ــور ــهـ طـ بـــــــاء  ــه  ــ ــوضـ ــ حـ يف  جـــــــاء 
1181  

لواعجه  عن  فضاًل  العشاري،  لنا  سجل  وهكذا 
ما  عرصه،  يف  كربال  معامل   ،احلسني اإلمام  جتاه 

كنا لنعرفها لوال وصفه إياها يف شعره.
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األسس القرآنية لنهضة عاشوراء

الملخ�ض

 ال يمكننا أن نحصل علی معرفة دقيقة و عميقة لنهضة عاشوراء و األهداف السامية لثورة اإلمام احلسني
من دون دراسة األسس القرآنية هلا.

تتناول املقالة - طبقًا لكلامت اإلمام احلسني و تفسريها - اثنا عرش من األسس القرآنية لنهضة عاشوراء، 
النهي عن  و هي ما يأيت: إعالء كلمة اهلل، نرصة الدين، اجلهاد حلفظ االسالم، اإلصالح، األمر باملعروف و 
املنكر، محاية السنة النبوية، اهلجرة، التحرر و التحرير، اختيار إحدی احلسننَي، مواجهة الظلم، عدم اخلضوع 

للذل، إمتام احلجة علی الناس.

.املصطلحات األساسية: هنضة عاشوراء، األسس القرآنية، كربالء، اإلمام احلسني

Quran Foundations of the Renaissance of Ashura

Assist. Prof.

Hassan Ridhaiy Haftader 

Assist. Prof. 

Mohammed Jawad Iskandarlo

University of TahranAl-Mustafa International University

Abstract

We cannot get a thorough knowledge and deep account of the renaissance of Ashura and the 
supreme goals of the revolution of Imam Al-Hussein (peace be upon him) without studying its 
Quran foundations.

This research addresses, according to the speeches and expanations of Imam Al-Hussein 
(peace be upon him) twelve Quran foundations of the renaissance of Ashura. They are as follows: 
to uphold the word of Allah, to support Islam, to save Islam by jihad, to reform, to call for the 
promotion of virtue and to prevent corruption, to protect the prophetic sunnah, to immigrate for 
the sake of  Islam, to work for emancipation and liberation, to choose the right things, to face 
injustice, not to be subjected to humiliation and to perform convincing argument with people. 
Key words: the renaissance of Ashura, Quran foundations, Karbala, Imam Al-Hussein, peace 
be upon him.
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المقدمة

لقد كانت لنهضة عاشوراء أسٌس قرآنية ينبغي لنا 
تناول  لقد  النهضة.  لنا أهداف هذه  لتتضح  معرفتها 
البحث اثنی عرش أساسًا من األسس القرآنية لنهضة 
عاشوراء يمكن من خالل البحث فيها معرفة أهداف 

النهضة احلسينية بشكل أعمق وأدق.

 و سنذكر فيام يأيت بعض هذه األسس:

الأ�ش�ض القراآنية لنه�شة عا�شوراء

ــال اإلمـــام  ــع ــة كــلــامت و أف ــ ــن خـــالل دراس م
احلسني منذ خروجه من املدينة إلی حني وصوله 
إلی كربالء و حتليل ارشاداته و تعليامته يتضح لنا اّن 
كانت  إنام  عاشوراء  يف   احلسني ــام  االم هنضة 
إّن  و  القرآنية،  التعاليم  و  األوامر  أساس  تقوم علی 
معرفة هذه االسس تؤدي إلی أن تصري هذه النهضة 
ألهنا  ذلك  و  القرآن،  أتباع  جلميع  اسوة  و  أنموذجًا 
طول  علی  املسلمني  جلميع  القرآين  التكليف  حتدد 
التاريخ. فمتی ما حصلت ظروف مثل تلك الظروف 
أن  املسلمني  فعلی   احلسني اإلمام  هبا  مّر  التي 
هنج  علی   - القرآنية  األسس  هلذه  طبقًا   - يسريوا 

.اإلمام احلسني

األسس  إستنباط  خالل  فمن  أخــری:  وبعبارة 
اإلمــام  حــركــة  ــإّن  فـ عــاشــوراء  لنهضة  الــقــرآنــيــة 
احلسني ستتبدل إلی حركة قرآنية و تصري قدوة 

جلميع املسلمني.

مفهوم )الأ�ش�ض القراآنية(

تواضع  ما  هو  القرآنية  األسس  من  املقصود  إّن 
الذي  و  القرآن،  تعاليم  من  قبوله  علی  املسلمون 
 .احلسني اإلمام  لنهضة  األساس  احلجر  يشكل 
القرآنية  املستندات  عن  عبارة  فهو  آخــر:  وبتعبري 

لنهضة عاشوراء. 

االجتامعية  اإلهلية  األوامر  تشمل  األسس  وهذه 
املسلمني،  جلميع  الــقــرآن  يف  املــبــارشة  والسياسية 
يمكن  التي  و  املبارشة  القرآنية غري  التعاليم  وكذلك 
وسريته   احلسني االمــام  كلامت  من  استنباطها 
باإلستفادة من قاعدة اجلري والتطبيق وبطون القرآن 

الكريم.

لنهضة  القرآنية  األســس  إستنباط  فــإن  وعليه 
واملناهج  القواعد  من  باإلستفادة  يكون  عاشوراء 
قاعدة اجلري وحجية ظواهر  مثل  للقرآن  التفسريية 
اإلشاري  والتفسري  الروائي  التفسري  منهج  و  القرآن 

)الباطني(.

لنهضة  القرآنية  األسس  إستنباط  مصادر  وأما 
عاشوراء فهي مايأيت:

كلامت اإلمام احلسني.أ. 
رسائل اإلمام احلسني.ب. 
سرية اإلمام احلسني.ج. 

النهضة، ومستندة  و هذه املصادر هي من داخل 
إىل قائد النهضة.
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اأهّم اأ�ش�ض النه�شة:

الول: اإعالء كلمة اهلل

التقى   احلسني ــام  اإلم أّن  املــؤرخــون  ذكــر 
الفرزدق يف الطريق إلی كربالء يف منطقة »الصفاح« 
و بنّي له أّن هدفه النهائي هو إعالء كلمة اهلل تعالی، 
بنرصة  قام  من  أولی  أنا  »و   :اإلمام قال  حيث 
لتكون  إعزاز رشعه، واجلهاد يف سبيله،  و  اهلل،  دين 

كلمة اهلل هي العليا«)1(. 

وهذا األمر الذي ذكره اإلمام احلسني والذي 
قوله  علی  يبتني  عاشوراء  لنهضة  أساس  اعظم  ُعدَّ 

تعالی: ﴿َوَكَِمُة الّلِ ِهَ الُْعلَْيا﴾)2(.

يكون:  أن  يمكن  اآلية  يف  الكلمة  من  واملقصود 
اإلرادة  نّة،  السُّ القول،  اهلدف،  املدرسة،  الربنامج، 
اإلهلية)3(، و هو أسمی و أعظم وأفضل من مدرسة 

الكفر ومنهجه.

الثاني: ن�شرة الدين و عزة ال�شريعة الإلهية 

ذكرنا - آنفًا - ان اإلمام احلسني عندما التقی 
قام  من  أولی  أنا  »و  له:  قال  »الصفاح«  الفرزدق يف 
سبيله  يف  اجلهاد  و  رشعه،  إعزاز  و  اهلل،  دين  بنرصة 

لتكون كلمة اهلل هي العليا«)4(.

تبنّي   احلسني اإلمام  قاهلا  التي  الكلمة  وهذه 
واحدًا من األسس األصيلة لنهضة عاشوراء -والتي 
الروح  بل علی  القرآن،  آيات عديدة من  إلی  تستند 
﴿َحتَّ  االسالم،  ُنرصه  هي  و  أال   - للقرآن  العامة 

َفَعلَيُْكُم  ادّلِيِن  ِف  وُكْم  اْستَنَصُ ِإَوِن  ُيَهاِجُرواْ 
من  طلب  الكريم  القرآن  ان  وحتی   ،)5(﴾ ــْصُ انلَّ
الدين:  الفتنة وحاكمية  القتال واحلرب لدفع  الناس 
ادّلِيُن  َوَيُكوَن  فِتَْنٌة  تَُكوَن  َل  َحتَّ  ﴿َوقَاتِلُوُهْم 

.)6(﴾ِ لِلّ
اهلل،  ديــن   احلسني اإلمـــام  نــرص  لقد  نعم، 
دم  فانترص  هنضته  نــرص  تعالی  اهلل  ــإّن  ف وكــذلــك 
هدف  وحتقق  الظاملني  سيوف  علی   احلسني
اإلمام وهو عّزة االسالم، حيث ما زالت هنضة 
أنموذجًا  زالت  ما  و  قرنًا   )14( بعد  حّية  عاشوراء 
سقطوا  فقد  ــداؤه  اعـ ــا  أم و  الــنــاس،  عند  حُيــتــذی 

واضمحّلوا.

الثالث: الجهاد لحفظ الإ�شالم

روي عن اإلمام احلسني أنه قال عندما التقی 
طاعة  لزموا  القوم  هؤالء  إّن  فرزدق  »يا  الفرزدق: 
الفساد  أظهروا  و  الرمحان،  تركوا طاعة  و  الشيطان، 
اخلمور،  ورشبــوا  احلـــدود،  وأبطلوا  األرض،  يف 
واستأثروا يف أموال الفقراء و املساكني«)7( »و أنا أولی 
من قام بنرصة دين اهلل، و إعزاز رشعه، و اجلهاد يف 

سبيله، لتكون كلمة اهلل هي العليا«)8(.

كام روي أن اإلمام احلسني قال: عندما دعاه 
اإلسالم  »وعلی  يزيد:  بيعة  إلی  املدينة  يف  مــروان 

السالم إذ قد بليت األمة براع مثل يزيد«)9(.

الفساد  ــی  إل  لإلمام الــكــالم  ــذا  ه ويشري 
يف  الــواســع  واإلقــتــصــادي  والسيايس  اإلجتامعي 
املجتمع. ويف تلك الظروف كان اإلسالم فيها يواجه 
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األخطار، وبالتايل صار اجلهاد فيها واجبًا. وذلك ألن 
حفظ اإلسالم هو أهّم الواجبات اإلهلية. ويشري هذا 
األسس  من  واحٍد  إلی   احلسني لإلمام  الكالم 
اهلل«،  لنهضة عاشوراء وهو »اجلهاد يف سبيل  املهمة 
ت  َوَعدَّ عديدة  مواضع  يف  اآليات  طرحته  مما  وهو 

اجلنة هي ثواب املجاهدين.

إن األهداف األساسية للجهاد اإلسالمي هي: 

الدفاع ضد هجوم األعداء حلفظ الدين، وأرواح . 1
وأموال وأعراض املسلمني.

والرشك . 2 الكفر  قيود  من  املستضعفني  خالص 
والظلم، ونرش اإلسالم.

اهلدف  أجــل  من  جاهد   احلسني ــام  اإلم و 
األول و استشهد يف هذا الطريق. فهو قد عمل 
َوَهاَجُرواْ  آَمُنواْ  ِيَن  ﴿َوالَّ الكريمة:  اآليات  بحسب 
ولَئَِك 

ُ
واْ أ نََصُ ِيَن آَوواْ وَّ وََجاَهُدواْ ِف َسبِيِل الل َوالَّ

َجاهِِد  انلَِّبُّ  َها  يُّ
َ
أ ﴿يَا  ا﴾)10(،  َحقًّ الُْمْؤِمُنوَن  ُهُم 

َجَهنَُّم  َواُهْم 
ْ
َوَمأ َعلَيِْهْم  َواْغلُْظ  َوالُْمَنافِقِنَي  اَر  الُْكفَّ

َوبِئَْس الَْمِصرُي﴾)11(.

الرابع: الإ�شالح

روي اّن اإلمام احلسني كتب وصية وأودعها 
بنّي  وقــد  املدينة.  يف  احلنفية  بن  حممد  أخيه  عند 

اإلمام أهداف ثورته كام يأيت:

»إين مل أخرج أرشًا والبطرًا و المفسدًا و الظاملًا، 
و إنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جّدي، ُأريد أن 
آمر باملعروف و أهنی عن املنكر، و أسري بسرية جدي 

و أيب عيل بن أيب  طالب«)12(.

اإلصالح   احلسني اإلمام  ثورة  أهداف  من 
واإلجتامعية  الفردية  األصعدة:  مجيع  علی  األمة  يف 

والسياسية واالقتصادية.

لقد كان االصالح من أهداف االنبياء التي ذكرها 
 :شعيب لسان  عىل  القرآن  يف  ورد  فقد  القرآن. 
إْسَتَطْعُت﴾)13(. ويريد  َما  اِلْصَلَح  إِلَّ  رِيُد 

ُ
أ ﴿إِْن 

املعنوي  الدافع  يبنّي  أن  الكالم  هذا  يف   شعيب
تعالی  اهلل  واّن  واإلصالحي،  والرتبوي  واإلنساين 
ــرون.   اآلخ يعلمها  ال  التي  احلقائق  بعض  له  بــنّي 
من  السالمة  بمعنی  اللغة  ــل  أص يف  ــالح  واالصـ
والعقيدة  اجلسم  تشمل اإلصالح يف  و هي  الفساد. 
والعمل)14(. و عليه يمكن القول ان اإلصالح يف هذه 
اآليه يشمل مجيع اإلصالحات السياسية واالقتصادية 
والعسكرية والفكرية واألخالقية والثقافية، وكذلك 

األعامل الفردية.

هو  الدينيني  والقادة  األنبياء  اهــداف  من  إن  إذ 
اإلصالح. واإلصالح الشامل يف العقيدة و األخالق 
والسلوك اإلنساين والعالقات اإلجتامعية والسياسية 

واألقتصادية من أهدافهم. 

الخام�ض: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

لقد وّضح اإلمام احلسني يف وصيته املشهورة 
التي أودعها عند أخيه حممد بن احلنفية يف املدينة أّن 
عن  النهي  و  باملعروف  األمــر  هنضته  أهــداف  أحد 
وال  بطرًا  وال  أرشًا  أخــرج  مل  »إين  قــال:  إذ  املنكر، 
مفسدًا وال ظاملًا، وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف 
أمة جدي، اريد أن آمر باملعروف و أهنی عن املنكر، 

وأسري بسرية جّدي وأيب عيل بن أيب طالب«)15(.
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األعامل  وجود  حيفظ  الذي  هو  باملعروف  فاألمر 
وسيلة  املنكر  عن  والنهي  املجتمع،  يف  الصاحلة 
املجتمع.  يف  القبيحة  االعــامل  من  املستمر  للتطهري 
من  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  إّن  وحيث 
فروع الدين فقد أّكد القرآن عليهام مرارًا وعّدمها من 
ٌة يَْدُعوَن إَِل اْلَرْيِ  مَّ

ُ
الواجبات: ﴿َوْلَُكن ّمِنُكْم أ

ْولَئَِك 
ُ
َوأ الُْمنَكرِ  َعِن  َوَينَْهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
َوَيأ

ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾)61(.
نعم، لقد كان اإلمام احلسني يف هنضته بصدد 
والنهي  باملعروف  األمر  جمال  يف  القرآين  األمر  تنفيذ 

عن املنكر. 

للقيام  الفقه اإلسالمي  وهناك مراحل ذكرت يف 
باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهي مايأيت:

اإلنكار القلبي: وهو أن ينكر املؤمن بقلبه العمل . 1
غري املناسب إذا صدر من أحد األفراد، وبالتايل 
وجهه،  مالمح  علی  سيظهر  االنكار  ذلك  فإن 

وهو أضعف االيامن.
غري . 2 عماًل  املؤمن  شاهد  فإذا  باللسان:  اإلنكار 

مقبول من أحد األفراد فعليه أن يردعه بالكالم. 
وأن  استداليل،  و  بكالم لني  معه  يبدأ  أن  وعليه 
ينصحه رّسًا فإن مل يؤثر فيه صدع بذلك وجهر 

به. 
من . 3 عمليًا  يمنعه  أن  وهي  العملية:  اإلجراءات 

املنكر بواسطة منعه من فعل ذلك املنكر.
)احلرب(: . 4 القتل  أو  الرضب  علی  اإلقدام 

والنهي  باملعروف  األمر  يف  مرحلة  آخر  وهذه 
السابقة  املراحل  تؤثر  مل  إذا  بحيث  املنكر،  عن 
فيجب تنفيذ هذه املرحلة. ولكن علينا أن نعلم 

  اإلمام املرحلة هي من صالحيات  أّن هذه 
وولّی أمر املسلمني، فعلی من يريد أن يقوم هبذه 

املرحلة ان يستأذن احلاكم الرشعي)17(.

هذا  علی   احلسني اإلمام  هنضة  كانت  ولقد 
برناجمًا   احلسني اإلمــام  عرض  فلقد  األســاس، 
النهي  إطار  يف  الطاغوت  ملواجهة  عمليًا  و  سياسيًا 
إلی  انتقل  ثم  الوالة  بنصيحة  أوالً  فقام  املنكر،  عن 
املواجهة املسّلحة، وكل ذلك إنام كان يف إطار النهي 

عن املنكر.

ال�شاد�ض: حماية ال�شّنة النبوية
لقد دعا اإلمام احلسني الناس يف وصيته وكلامته 
أهداف  من  ذلك  وَعدَّ  النبوية،  السنّة  نحو  األخری 
وال  بطرًا  وال  أرشًا  أخرج  مل  »إنی  املباركة:  هنضته 
مفسدًا و ال ظاملًا، وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف 
املنكر،  امة جدي، اريد أن آمر باملعروف وأهنی عن 
أيب  طالب«)18(.  بن  عيل  وأيب  جدي  بسرية  وأسري 
نبيه،  وسنة  اهلل  كتاب  إلی  أدعوكم  »أنا  أيضًا:  وقال 

فإن السنّة قد ُاميتت، وإّن البدعة قد ُاحييت«)19(.

الكريم-  القرآن  جانب  إلی   - النبوية  السنة  إن 
وعمومات  كليات  اّن  وكام  للناس،  ومرشدة  هادية 
من  ُتؤخذ  جزئياته  فإن  القرآن  من  ُتؤخذ  الدين 
تفسري  هي   النبي أعامل  و  أقــوال  أّن  إذ  السنّة، 
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل  نَزنْلَا إَِلَْك اّلِْكَر ِلُبنَّيِ

َ
للقرآن ﴿ َوأ

ُروَن﴾)20(. َيَتَفكَّ إَِلِْهْم َولََعلَُّهْم 
و علی مجيع املسلمني اتباع سنّة النبي و دعوة 
اآلخرين لذلك وأن يدافعوا عن السنة؛ ألنه دفاع عن 
الدين، و عدم العمل به ترك لقسم من الدين، وأساسًا 
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.فإنه ال جيوز للمسلمني خمالفة أوامر النبي

ِطيُعوا 
َ
﴿أ  ،)21(﴾ َورَُسوَلُ اللَّ  ِطيُعواْ 

َ
﴿أ تعالی:  قال 

َوَل  لُِمْؤِمٍن  َكَن  ﴿َوَما  الرَُّسوَل﴾)22(،  ِطيُعوا 
َ
َوأ  َ اللَّ

لَُهُم  يَُكوَن  ن 
َ
أ ْمًرا 

َ
أ َورَُسوُلُ   ُ اللَّ قََض  إَِذا  ُمْؤِمَنٍة 

َ َورَُسوَلُ َفَقْد َضلَّ  ْمرِهِْم َوَمن َيْعِص اللَّ
َ
اْلرَِيَةُ ِمْن أ

بِيًنا﴾)23(. َضَلًل مُّ
بصدد  هنضته  يف   احلسني اإلمــام  كان  نعم، 
والدفاع عنها وتفعيلها يف حياة   النبي إحياء سنّة 
قد  كانت   النبي ــر  أوام ألن  ذلــك  و  املسلمني، 

ُتركت و ُأحييت البدع.

 ال�شابع: الهجرة

عندما صمم و آيل املدينة - طبقًا ألمر يزيد- علی 
قتل اإلمام احلسني، خرج اإلمام من املدينة 
لياًل، و مّلا خّططوا لقتل اإلمام يف مكة فإنه خرج 
منها نحو العراق)24(، و قال يف جواب رجل سأله عن 
بني أمية أخذوا مايل،  »اّن  املدينة:  سبب خروجه من 
دمي  طلبوا  و  فصربت،  عريض  شتموا  و  فصربت، 

فهربت«)25(.

نفس  تعرضت  إذا  أنه  الكالم  هذا  من  ويستفاد 
املؤمن للخطر فال جيوز له الصرب علی ذلك، واقل ما 
يفعله هو اهلجرة. ولقد كانت هذه اخلطوة من اإلمام 
احلسني علی أساس اآليات الكريمة، إذ نّصت 
إذا واجه االنسان مشاكل يف  أنه  بعض اآليات علی 
وطنه و مل يتمكن من أداء وظائفه الدينية، أو كام واجه 
النبي خطر املوت يف مكة فيجب عليه ان هياجر. 
رُْض 

َ
لَْم تَُكْن أ

َ
يقول القرآن يف هذا املجال: ﴿قَالَْواْ أ

َجَهنَُّم  َواُهْم 
ْ
َمأ ْولَئَِك 

ُ
فَأ فِيَها  َفُتَهاِجُرواْ  َواِسَعًة  الّلِ 

ِيَن َهاَجُروا  وََساءْت َمِصرًيا﴾)26( و قال أيضًا: ﴿َوالَّ
ُ رِزْقًا  زَُقنَُّهُم اللَّ ْو َماتُوا لرََيْ

َ
ُثمَّ قُتِلُوا أ  ِ ِف َسبِيِل اللَّ

ازِقنَِي﴾)27(، و قال: ﴿َوَمن  َ لَُهَو َخرْيُ الرَّ َحَسًنا ِإَونَّ اللَّ
يُْدرِْكُه  ُثمَّ  َورَُسوِلِ  الّلِ  إَِل  ُمَهاِجًرا  بَيْتِهِ  ِمن  َيُْرْج 
َغُفوًرا  اللُّ  َوَكَن  الّلِ  َع  ْجُرهُ 

َ
أ َوَقَع  َفَقْد  الَْموُْت 

ِيَن آَمُنواْ وََهاَجُرواْ وََجاَهُدواْ  رَِّحيًما﴾)82(. وقال: ﴿الَّ
َدرََجًة ِعنَد  ْعَظُم 

َ
أ نُفِسِهْم 

َ
َوأ ْمَوالِِهْم 

َ
بِأ الّلِ  َسبِيِل  ِف 

ْولَئَِك ُهُم الَْفائُِزوَن﴾)29(.
ُ
الّلِ َوأ

الثامن: مواجهة الظلم

كبار  إلــی  رسالته  يف   احلسني اإلمــام  ذكــر 
وجيش  ألصحابه  خطبته  يف  وكذلك  الكوفة  أهل 
علی  طّبقه  ثم  به  واستدل   النبي عن  حديثًا  احلر 
بني  امية: »من رأی سلطانًا جائرًا مستحاًل حلرم اهلل 
يعمل يف عباد  اهلل  لعهد اهلل خمالفًا لسنة رسول  ناكثًا 
اهلل باالثم والعدوان، ثم مل يغرّي بقول والفعل، كان 

حقيقًا علی اهلل أن يدخله مدخله«)30(.

ــام  اإلم جعله  الـــذی  النبوي  الــكــالم  ــذا  ه إّن 
القرآن  من  مأخوذ  لنهضته  أســاســًا   احلسني
الكريم، إذ ذّم الظلم يف آيات كثرية، و بنّي أّن سبب 
عذاب بعض األقوام هو ظلمهم)31(، كام أّن اإلعتامد 
و الركون إلی الظاملني يؤدي إلی العذاب و العقاب: 
ُكُم انلَّاُر َوَما  ِيَن َظلَُمواْ َفَتَمسَّ ﴿َوَل تَْرَكُنواْ إَِل الَّ
وَن﴾،  تُنَصُ َل  ُثمَّ  ْوِلَاَء 

َ
أ ِمْن  الّلِ  ُدوِن  ّمِن  لَُكم 

تعالی:  فقال  جياهد  أن  للمظلوم  تعالی  اهلل  أِذن  ثم 
َعىَل  اهللََّ  َوإِنَّ  ُظِلُموا  ُْم  بَِأهنَّ ُيَقاَتُلوَن  ِذيَن  لِلَّ ﴿ُأِذَن 

َلَقِديٌر﴾)32(. ِهْم  َنرْصِ
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 نعم، لقد تعّرض دين اهلل، و اإلمام احلسني
واألمة اإلسالمية لظلم يزيد وبني أمية. وقد وّضح 
اإلمام احلسني ذلك بقوله: »ويزيد رجل فاسق، 
بالكالب  ويلعب  اخلمر،  يــرشب  الفسق،  معلن 
»قاتل  ــول«)33(،  ــرس ال آل  بقية  ويبغض  والفهود، 
»يا  مثله«)35(،  يبايع  ال  »ومثيل  املحرتمة«)34(،  النفس 
فرزدق اّن هؤالء القوم لزموا طاعة الشيطان، وتركوا 
طاعة الرمحن، وأظهروا الفساد يف األرض، وأبطلوا 
احلدود، ورشبوا اخلمور، و استأثروا يف أموال الفقراء 
حالله،  وحرموا  اهلل  حرام  »وأحّلوا  واملساكني«)36(، 
واستأثروا بالفيء«)37(، ويف مثل هذه الظروف تكون 
القرآنية علی كل مسلم أن ينهض وحيارب  الوظيفة 

الظلم، وقد فعل احلسني ذلك. 

التا�شع: التحرر و التحرير

تاريخ  يف  حمبوبية  الكلامت  أكثر  من  احلرية  إن 
ومن  خمتلفة،  معاٍن  هلا  الكلمة  هذه  أّن  إاّل  البرش، 
االختيار،  الفلسفية(،  )احلرية  االستقالل  مجلتها: 
جمال  )يف  القانونية  احلرية  الرتبية،  جمال  يف  احلرية 
والرق  العبودية  مقابل  يف  احلرية  احلقوق(،  فلسفة 
)يف احلقوق املدنية والدولية(، واحلرية بمعنی النزاهة 

األخالقية.

إن بحث احلرية يف هنضة عاشوارء إنام هو بمعنی 
)بمعنی  »التحرر«  تشمل  والتي  األخالقية  النزاهة 
النفس  »كــرامــة  كذلك  و  لــلــذل(،  اخلضوع  عــدم 
واإلعتزاز« )الشهامة(. كام أهنا تشمل التحرر وحترير 

الناس. وفيام يأيت نذكر بعض النامذج:

ألعدائه: أ.  قال  أنه   احلسني اإلمام  عن  روي 
املعاد  ختافون  ال  وكنتم  دين  لكم  يكن  مل  »ان 
إلی  وأرجعوا  هذه،  ديناكم  يف  أحرارًا  فكونوا 
أحسابكم ان كنتم عربًا كام تزعمون«)38(. و هذا 
إلی  يؤديان  املعاد  من  واخلوف  التدّين  ان  يعنی 
حصول التقوی وال يسمحان لالنسان أن يظلم 
آخر  فطريًا  طريقًا  هناك  فإّن  وكذلك  اآلخرين، 
يمنع االنسان من الظلم أيضًا وهو احلرية، فكل 
إنسان خلق حّرًا واجلميع حيبون احلرية والتحرر 

واحرتام حقوق اآلخرين. 
البيعة عن األنصار )اعطاء احلرية لالنصار ب.  رفع 

يف التصميم علی احلرب(:

اّن إجبار اآلخرين ضّد إرادهتم امر غريمقبول يف 
 مدرسة احرار العامل، و هكذا كان اإلمام احلسني
يتعامل مع انصاره. ففي الطريق من مكة إلی الكوفة 
ِحلٍّ  يف  وجعلهم  مرارًا  ومرافقيه  ألنصاره   أذن
معه  يبقی  من  اّن  أخربهم  إنه  بل  معه،  بيعتهم  من 

سوف ُيستشهد)39(.

يكون  أن  معه  يبقی  ممن  يريد   فاإلمام نعم، 
وبحكم  برضاه  ذلك  علی  ومقباًل  لألمور  واعيًا 

الشعور بأداء الواجب.

أرس ج.  من  الناس  ليحرر  بنهضته  اإلمام  قام  لقد 
وظلم بني  ُامية، لئال ُيصابوا باإلنحراف الفكري 

و األخالقي.

نوٌع  الناس هو  التحرر و حترير  املنهج يف  إّن هذا 
من اّتباع القرآن والنبي، و ذلك ألّن حترير الناس 
رسالة  القرآن  عّد  إذ   النبي رسالة  أهــداف  من 
الناس من عقائدهم  النبي رفعًا لألغالل وحترير 
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انلَِّبَّ  الرَُّسوَل  يَتَّبُِعوَن  ِيَن  ﴿الَّ الظلم:  ومن  الباطلة 
الَّْوَراةِ  ِف  ِعنَدُهْم  َمْكُتوًبا  َيُِدونَُه  ِي  الَّ  َّ ّمِ

ُ
األ

الُْمنَكرِ  َعِن  َوَينَْهاُهْم  بِالَْمْعُروِف  ُمُرُهم 
ْ
يَأ َواِلْنِيِل 

ّيَِباِت َوُيَحّرُِم َعلَيِْهُم اْلََبآئَِث َوَيَضُع  َوُيِحلُّ لَُهُم الطَّ
ِيَن  فَالَّ َعلَيِْهْم  َكنَْت  الَِّت  ْغَلَل 

َ
َواأل إِْصَُهْم  َعنُْهْم 

نزَِل 
ُ
أ َِي  الَّ انلُّوَر  َبُعواْ  َواتَّ وهُ  َونََصُ ُروهُ  وََعزَّ بِهِ  آَمُنواْ 

رسالة  َعّد  كام  الُْمْفلُِحوَن﴾)40(.  ُهُم  ْولَئَِك 
ُ
أ َمَعُه 

موسی عندما واجه فرعون هي حترير الناس من 
العبودية وخالصهم منها)41(. 

العا�شر: عدم الخ�شوع للذل

 احلسني اإلمام  لثورة  السياسية  التعاليم  من 
املهمة  الشعارات  من  وهــذا  للذل،  اخلضوع  عدم 
لعاشوراء، إذ كان مثاًل وانموذجًا للشيعة علی طول 
التاريخ. نعم، فإّن أتباع احلسني يرّجحون املوت 
بعّز علی احلياة بذل »موت يف عّز خري من احلياة يف 

ذل«)42(.

يف  واخلسارة  الشهادة،  يف  السعادة  ُيعّدون  كام 
اإلمام  أتباع  شعار  فإن  نعم،  الظاملني)43(.  مع  احلياة 
منا  »هيهات  ــذل  ال يقبلون  ال  اهنــم   احلسني

الذلة«)44(.

إن معيار السعادة يف مدرسة احلسني ليس هو 
املال أو احلياة واملوت بل هو العزة، وهذه هي النظرة 
 فهو للبرشية،   احلسني اإلمام  قّدمها  التي 
فاملوت  املــوت،  إلی  ــرار  االح الناس  نظرة  غرّي  قد 
شخص  كل  نظرة  املهم  ولكن  للجميع  حتمي  أمر 
جديدًا  تعريفًا   اإلمام عرض  قد  و  املوت،  إلی 
للموت و احلياة، إذ وّضح للناس ان املوت يف احلياة 

مع الظاملني، واحلياة يف الشهادة.

نصائحه  أن   احلسني ــام  اإلم رأی  وعندما 
ال  فاجر  فاسق  يزيد  واّن  بني  امية،  والة  يف  تؤّثر  ال 
يمكن ان يبايعه اإلمام، وال فائدة يف ذهابه إلی 
اي مكان آخر ألهنم يتبعونه يف مكة و كربالء ويف كل 
البيعة  يأخذون  أو  يقتلونه  أن  فإما  إليه  مكان يذهب 
منه ليزيد فإنه وقف بوجه االعداء و قرر أن يقاتلهم 
إلی آخر نفس و هو يقول: »ال و اهلل ال أعطيكم ]ب[ 

يدي إعطاء الذليل وال أفّر فرار العبيد«)45(.

إن هذا النهج احلسيني يف العزة وعدم قبول الذل 
ينطلق من القرآن ويتالءم مع أسس القرآن، إذ وّضح 
أّن اهلل ورسوله واملؤمنني هلم العّزة وهم بعيدون عن 
َولَِكنَّ  َولِلُْمْؤِمننَِي  َولِرَُسوِلِ  الْعِزَّةُ   ِ ﴿َولِلَّ الذل: 

الُْمَنافِقِنَي َل َيْعلَُموَن﴾)64(.

الحادي ع�شر: اأختيار اإحدی الح�شنيين

أذا بقي اإلمام احلسني يف مكة أو املدينة فإنه 
سُيقتل، ولكنه إذا خرج نحو العراق فإّن يف إنتظاره 
أحدی احلسنيني، ولذلك قال: »اّن بيني و بني القوم 
موعدًا أكره أن أخلفهم، فإن يدفع اهلل عنّا فقدياًم ما 
أنعم علينا وكفی وأن يكن ما البد منه ففوز وشهادة 

أن  شاءاهلل«)74(.

 وحاصل األمر إن الناس إذا دافعوا عن اإلمام
وأسقطوا حكم يزيد فإن هذا النرص لصالح االسالم 
 وهو نعمة من اهلل تعالی، وإن مل ينرصوا اإلمام
فإنه ُيستشهد و يفتضح أمر يزيد ويبقی االسالم حيًا 
بدم اإلمام. و عليه فإّن خروجه من مكة واملدينة 
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وهذا  حال.  كل  علی  االغتيال  أو  البيعة  من  أفضل 
اإلمام وهو مظلوم يف صحراء  أن شهادة  يعني 
كربالء أمام ذلك اجليش العظيم سيؤدي إلی حصول 
إعالم عظيم لصالح اإلسالم ويؤدي إلی فضح بني  

امية وبقاء اإلسالم حّيًا علی مدی التاريخ.

 وهذا النهج املنطقي والعقالئي لالمام احلسني
مطابق آليات القرآن، و ذلك ألن القرآن الكريم قد 
احلرب  اثناء  يف  واعرتضوا  تكلموا  الذين  اولئك  رّد 
َكَتَب  َما  إِلَّ  يُِصيبََنا  لَّن  ﴿قُل  قائاًل:   النبي مع 
ِ الُْمْؤِمُنوَن قُْل 

فَلَْيَتَوكَّ اللُّ نَلَا ُهَو َمْوَلنَا َوَعَ الّلِ 
﴾)48(. أي أن  َهْل تََربَُّصوَن بَِنا إِلَّ إِْحَدى اْلُْسنََينْيِ
طريقنا هو احلق و عاقبته هي احلسنی يف كال احلالني، 

سواء فزنا بالشهادة واجلنة أم إنترصنا يف هذه الدنيا.

اهلالك  ــاالت  احل مجيع  يف  أعدائنا  مصري  ولكن 
ويصيبهم  الدنيا  يف  ينهزمون  إما  فهم  ــرسان،  واخل
فالعقل  إذن  جهنم.  إلی  وينتهون  ُيقتلون  أو  الذل، 
بأن علينا االستمراريف طريقنا، وقد  واملنطق حيكامن 

.فعل هذا اإلمام احلسني

الثاني ع�شر: وجوب اإ�شتجابة الإمام لإتمام 
الحجة على النا�ض 

لقد بعث أهل الكوفة مرارًا برسائلهم و رسلهم 
مبايعتك،  نريد  و  إمام  لنا  ليس  بأننا   اإلمام إلی 
ليستعلم  عقيل  بن  مسلم   اإلمام إليهم  فأرسل 
أهل  بايع  فعندما  باألخبار،  إليه  يرسل  و  أمرهم 
لزامًا  صار  و  اإلمام  علی  احلجة  متت  مسلاًم  الكوفة 
عليه أن يذهب إلی العراق، و هلذا قال: »هذه كتب 
أهل الكوفه و رسلهم وقد وجب عيل إجابتهم وقام 

هلم العذر عيل عند اهلل سبحانه«)49(.

كلامته  يف   احلسني اإلمام  وّضح  جانب  فمن 
»العامل  قــائــاًل:  احلــق  الــعــادل  اإلمـــام  خصائص 
واحلابس  باحلق  والدائن  بالقسط  واآلخذ  بالكتاب 

نفسه علی ذات اهلل«)50(.

ومن جانب آخر وّضح يف كلامته سبب جميئه إلی 
إمام  لنا  ليس  بأّنه  إليه  كتبوا  الناس  أّن  إذ  كربالء، 

وأّنه قد إستجاب لطلبهم)51(.

يف  والدليل  احلجة  أمر  مرارًا  القرآن  وّضح  وقد 
هو  األنبياء  إرسال  أّن  بنّي  أنه  حتی  الصدد)52(  هذا 
لِلنَّاِس َعَ  يَُكوَن  ِلَلَّ  إلمتام احلجة: ﴿َوُمنِذرِيَن 
احلجة  متت  فإذا  نعم،  الرُُّسِل﴾)53(  َبْعَد  ٌة  ُحجَّ الّلِ 
 فانه جيب العمل طبقًا هلا، وقد استجاب اإلمام

لدعوة أهل الكوفة طبقًا لذلك فبدأ هنضته املباركة.

النتيجة و الخاتمة

اإلمــام  سيام  ال  و   -  البيت أهــل  كــان  لقد 
احلسني - قرينًا و عدالً للقرآن، و مها ال يفرتقان 
عن  احلديث  فان  وعليه  الثقلني.  حديث  يف  كام  أبدًا 
القرآن و اإلمام احلسني هو احلديث عن الكتاب 
اللفظي والكتاب العميل هلل تعالی، فالقرآن هو التجيل 
هو   احلسني واإلمام  تعالی،  اهلل  لكالم  اللفظي 
اإلمام  هنضة  كانت  ولقد  واملجّسم.  العميل  القرآن 
احلسني- أساسًا - هنضة قرآنية ألجل تطبيق تعاليم 
 احلسني واإلمام  اإلسالمي.  املجتمع  يف  القرآن 
الالحقة  لألجيال  ذلك  وضمن  القرآن  تعاليم  أحيا 

لتستفيد من هذا النور اإلهلي.
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خطاب الفكر االبداعي ما بين سيرة المولى ابي الفضل العباس )عليه السالم( والتطور العمراني للعتبة

الملخ�ض

والتطور   العباس الفضل  ايب  املوىل  سرية  بني  ما  االبداعي  الفكر  )خطاب  بدراسة  البحث  هذا  ُيعنى 
البحث وأمهيته واحلاجة  لـ)بيان مشكلة  الفصل األول  ص  أربعة فصول، ُخصِّ للعتبة(، وهو يقع يف  العمراين 

إليه، وهدفه، وحدوده، وحتديد املصطلحات الواردة يف العنوان وتعريفها(. 

العباسية  للعتبة  العمراين  التطور  متيز  اآليت: هل  التساؤل  اإلجابة عن  البحث يف  تلخيص مشكلة  تم  وقد 
املقدسة بخطاب فكري ابداعي للتكوينات الزخرفية، متامشيًا وامهية سرية املوىل ايب الفضل العباس؟  

وتضمن الفصل الثاين اإلطار النظري لسرية املوىل ايب الفضل العباس، التطور العمراين للعتبة العباسية 
البحث  بإجراءات  اختص  فقد  الثالث  الفصل  أما  باملؤرشات.  انتهى  ثم  ومن  املشهد،  وصف  العصور،  عرب 
الذي تضمن )جمتمع البحث  )9( تصاميم، وعينة البحث البالغة )3( تكوينًا زخرفيًا وغري متكررة من حيث 

االسلوب، منهج البحث، ثم حتليل العينة ومناقشتها(. 

وأخريا تضمن الفصل الرابع نتائج البحث واالستنتاجات والتوصيات واملقرتحات.
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Abstract

This research aims to study the creative thinking discourse of Imam Al-Abass’s holy life and 
the architectural development of his holy shrine. It consists of four chapters. The first chapter is 
devoted to tackle the problem of the research, its importance, aims, limits and the definition of 
the basic terms.The problem of the study is presented to answer the following question: ‘Does 
the creative thinking discourse have an impact on the architectural development of Imam Al-
Abass’s holy shrine along with the importance of his holy life?

The second chapter represents the theoretical part of the research. It introduces Al-Imam’s 
holy life, the city of Karbala, the architectural development of Al-Abass Holy Shrine. The 
third chapter is devoted to the procedures which deals with: the research data; (9) decorative 
constructions, the sample of the research; (3) stylistically unraviled decorative samples, the 
research methodology, the analysis and discussion. Finally, the  fourth chapter deals with the 
results, conclusions, recommendations and suggestions.
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الف�شل الول:

اأوًل: م�شكلة البحث
للفن اإلسالمي  االبداعي  تتصل طبيعة اخلطاب 
إزاء  القائمة  عىل اختالف أجناسه، مع االفرتاضات 
خالل  من  ــالم،  اإلس يف  ومثيالهتا  الدينية  العقيدة 
الساموية  التعاليم  إليه  آلت  وما  الكريم(،  )القرآن 
السمحة، والتي كانت بمثابة خطاب فكري شامل، 
من  بمزيد  املسلم  للفنان  االبداعية  املخيلة  يغذي 
التواصل  أطر  خالل  ومن  فيها  يستثمر  التي  الرؤى 
واالرتباط مع الواقع املحسوس من جهة، ومع العامل 
وسيلة  هو  اإلسالمي  فالفن  ثانية،  جهة  من  اآلخر 
التوصيف مجاليًا ووظيفيًا، مع  يتبادل وظيفة  وغاية، 
متت  ما  خالل  من  فيه،  املؤثر  أو  له،  املحرك  الفكر 
من  يستدعي  وتعاليمه  الدين  أن  من  له،  اإلشــارة 
خطاب الفنان املسلم أن يكون ملتزمًا بعدم مضاهاة 
اخلالق يف َخلِقه وتصويره، فكانت مسألة )التحريم( 
تؤدي دورًا مؤثرًا وفاعاًل، يف إجياد فرصة كبرية قّدر 
أصيل،  فن  نشوء  لطبيعة  يؤسس  سببًا  تكون  أن  هلا 
التصوير  أو  الواقعية(  )املحاكاة  بمفهوم  يصطدم  ال 
وفق  عىل  والتصميم  التنظيم  يعتمد  لكنه  التشبيهي، 
العقل  مقدرة  إىل  وحيتكم  وحسايب  هنديس  طابع 
اإلنساين يف إجياد احللول لتشكيالته وإشكالياته، إنه 

فن الزخرفة اإلسالمية أو ما يعرف باألرابسك. 

ال  تشكيالت  عىل  يبنى  اإلسالمية  الزخرفة  فن 
والتي  واهلندسية،  النباتية  الزخارف  من  هلا  حرص 
التي تتمثل  وجدت مساحة واسعة لالنطالق، تلك 

الوحدات  أو  الدينية  املراقد  أو  املساجد  أو  باجلوامع 
العامرية ذات الطابع الديني، أو يف املصاحف الرشيفة 
أو املصادر املتنوعة، فإنه ينطوي عىل تنويعات هائلة 
تقرتب من نزعة التجريد أو االختزال، وهو يشري إىل 
املخزونة  الصور  يستثري  الذي  املسلم،  الفنان  حيوية 
التوالد والتربعم واالنشطار يف  يف ذاكرته، لتحريك 
الصغرى  اهلندسية  والوحدات  والسيقان  الوريقات 
يف  الزخريف  التكوين  أو  الوحدة  كلية  تشكل  التي 

املساحة التصميمية الكلية. 

التي  الزخرفية  للتكوينات  االبداعي  فاخلطاب 
العراق،  يف  املقدسة  املراقد  يف  املسلم  الفنان  ذها  نفَّ
كانت بال شك بمثابة تعبري مجايل وبنائي عن املحتوى 
الزخرفية  التكوينات  لتلك  والــصــوري  الشكيل 
العراقية  املقدسة  العتبات  اصطباغ  إن  إذ  املعتمدة، 
التنوع  من  يعزز  كان  الزخرفية،  التكوينات  بمظاهر 
مهمة  تنظيم  وسيلة  كونه  التكوينات  لتلك  احلامل 
باملراقد  اخلاصة  األبواب  فعىل  مجايل،  ناتج  لتأسيس 
أنواعها  بشتى  اإلسالمية  الزخرفة  توجد  املقدسة، 
وتشكيالهتا، وعىل واجهات تلك املراقد، ودواخلها 

أيضًا.

وملا كان لسرية املوىل ابو الفضل العباس امهية 
اله اال  الدين وتثبيت كلمة ال  بالغة يف ارساء دعائم 
اهلل مع اخيه االمام احلسني هلذا حضيت العتبات 
املقدسة عامة والعتبة العباسية املقدسة خاصة باهتامم 

املؤرخني والفنانني املزخرفني والناس عرب التاريخ.

الزخرفة  لفن  املــجــردة  الــصــور  كانت  لذلك 
اخلط  صور  وكذلك  اخلالص،  اهلنديس  والتجريد 
الفنية  الصور  جتليات  من  نــوع  هي  إنــام  الــعــريب، 
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اليدوية للفنان املسلم يف العتبة العباسية الذي اوالها 
الفضل  ابو  املوىل  وامهية  لقدسية  نظرًا  كبري  اهتامم 
العباس. واليد التي من شأهنا حتويل قوة النفس 
الصور  ملختلف  اخلام  املادة  بتحريك  تقوم  فعل،  إىل 
املجردة، أي خطوطها وأشكاهلا وألواهنا عىل السطح 
تنسيق  شأنه  فمن  العقل  أما  الزخريف،  التصويري 
ــوان  واألل باملقادير  التصويرية  واهليئات  ــزاء  األج
وسائر األحوال، ويتم ذلك بعد ختليص إهليأت من 

اآلثار الطبيعية املادية )املكانية والزمانية()1(.  

ومتثلت  احلايل  البحث  مشكلة  نشأت  هنا  ومن 
باإلجابة عن التساؤل اآليت: 

هل متيز التطور العمراين للعتبة العباسية املقدسة 
بخطاب فكري ابداعي للتكوينات الزخرفية، متامشيًا 

وامهية سرية املوىل ابو الفضل العباس؟  

ثانيًا: اأهمية البحث 
تكمن أمهية البحث احلايل باآليت: . 1
يفيد املهتمني بحركة النقد التارخيي والفني بوجه . 2

عام واملعامريني واملزخرفني بوجه اخلصوص من 
خالل االطالع عىل نتائج واستنتاجات البحث. 

يعمل عىل رفد املكتبات املحلية والعربية، بجهد . 3
علمي وفني. 

اإلسهام يف التأسيس لدراسات مستقبلية جديدة، . 4
تعنى بـ)فن الزخرفة والعامرة اإلسالمية(. 

ثالثًا: هدف البحث

الفكر  خطاب  تعرف  إىل:  احلايل  البحث  هيدف 
 االبداعي ما بني سرية املوىل ابو الفضل العباس

والتطور العمراين للعتبة.

رابعًا: حدود البحث 
عىل . 1 احلايل  البحث  يقترص  املوضوعية:  احلدود 

سرية  بني  ما  االبداعي  الفكر  )خطاب  دراسة 
املوىل ابو الفضل العباس والتطور العمراين 
النباتية،  )الزخارف  تشمل  التي  للعتبة(، 
)احليوانية،  والتشخيصية  واهلندسية،  واخلطية، 
واملرايا،  املعرق،  )القاشاين  عىل  املنفذة  اآلدمية( 
والفضة املكفتة بالذهب، والذهب املكفت باملينا 

واألحجار الكريمة، واخلشب(. 
احلدود املكانية: يقترص البحث احلايل عىل غرفة . 2

الروضة حلرم العتبة العباسية املقدسة يف كربالء/
العراق.

عىل . 3 احلايل  البحث  يقترص  الزمانية:  احلدود 
 - )1431هـ  سنة  الزخرفية  التكوينات  دراسة 

2010م(. 

تحديد الم�شطلحات: 

1-خطاب: 
القرآن أ.  يف  اخِلطاب(  )فصل  مصطلح  ورد  لغًة: 

َوفَْصَل  اْلِْكَمَة  ﴿َوآتَيَْناهُ  تعاىل:  قال  الكريم، 
او  القضاء،  يف  الفقه  )فن(  وتعني  اْلَِطاِب﴾)2( 
احلكم بالبينة، ما حيسم األمر، اي متييز احلق عن 

الباطل)3(.
معنى ب.  )صليبًا(:  معجم  يف  ورد  اصطاحًا: 

كلمة)خطابة( »هي علم البالغة. وليس الغرض 
منها تعليم الكالم البليغ فحسب، ولكن الغرض 
عند  وهلا  مقنع.  بأسلوب  األفكار  عرض  منها 

األدباء ثالثة اقسام: 
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ــة  األدل عــن  الكشف  ــو  وه ــرتاع،  ــ اإلخ االول 
والرباهني. 

والثاين الرتتيب، وهو معرفة النظام الذي جيب أن 
تتسلسل فيه األدلة.

تلك  من  دليل  كل  صياغة  وهو  البيان،  والثالث 
األدلة بكالم واضح بنّي. 

وهو  رابــع،  قسم  األقسام  هذه  إىل  يضاف  وقد 
وهو  خامس،  وقسم  األداء،  ودقة  اإلشــارة  حسن 

الذاكرة«)4(.

معاجم  يف  )خطابة(  لكلمة  أخرى  معان  وهناك 
أخرى اال أن البحث سوف يتبنى تعريف )صليبًا(؛ 
مع  يتامشى  وألنــه  البحث،  وإجـــراءات  يتفق  ألنه 

عنوان البحث وهدفه.

2-الفكر: 

واقع أ.  عىل  »ُحْكم  املفصل  املعجم  يف  ورد  لغًة: 
ُ عنه بأي وسيلة من وسائل التعبري.ج:  معني ُيَعربَّ

َأْفكار«)5(. 
اصطاحًا: ورد يف املعجم الفلسفي كلمة الفكر: ب. 

عند  النفس  به  تقوم  الذي  الفعل  عىل  »يطلق 
حركتها يف املعقوالت، او يطلق عىل املعقوالت 
عىل  دل  النفس  فعل  عىل  اطلق  فإذا  نفسها، 
حركتها الذاتية، وهي النظر والتأمل، واذا اطلق 
عىل املعقوالت  دل عىل املوضوع الذي تفكر فيه 
النفس. وهو مرادف للفكرة، ومنه قوهلم: الفكر 

الديني، والفكر السيايس«)6(. 

التعريف اإلجرائي: 

املتصفة  العقلية  العمليات  هو  االبداعي:  الفكر 
ابو  املــوىل  بفكر  املرتبطة  واملــرونــة)**(  باالصالة)*( 
االبداعي  والفكر  جهة،  من   العباس الفضل 

للتخطيط العمراين للعتبة من جهة ثانية.

3-العتبة 

لغًة: »)العتُب( الدرج وكل مرقاة )عتبٌة( وجيمع أ. 
عىل )عتبات(«)7(. 

املعجم ب.  يف  تعريفها)العتُب(  ورد  اصطالحًا: 
عىل  جمازًا  وتطلق  الباب...  »خشبة  الفلسفي 

بداية كل يشء«)8(.

ويعرفها )السهالين( »العتبة لكل ما دار عليه سور 
والصحن  والــرواق  املباركة  الروضة  من  الصحن، 
سيلحق  ما  أو  حاليًا  داخلها  املشيدة  املنشآت  ومجيع 

هبا«)9(. 

وسوف تتبنى الباحثتان تعريف )السهالين(؛ ألنه 
عنوان  مع  يتامشى  وألنه  البحث،  وإجــراءات  يتفق 

البحث وهدفه.  

الف�شل الثاني:

 )الطار النظري(

�شيرة المولى ابي الف�شل العبا�ض )عليه ال�شالم(: 

)كربالء المقد�شة( 
تقع الروضة العباسية املطهرة اىل الشامل الرشقي 
م   240 بعد  وعىل  كربالء  يف  احلسينية  الروضة  من 
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العباس  الفضل   ابو  املــوىل  جسد  ثراها  يف  وتضم 
االمام  أخ  وهو   عيل اإلمــام  املؤمنني  أمري  بن 
احلسني وحامل رايته يوم عاشوراء ورشيكه يف 

الشهادة)10(.

4شعبان  يف   العباس الفضل  ابو  املوىل  ولد 
عام 26هـ/605م، واستشهد يف 10 حمرم عام 60هـ 
أبا  ويكنى  الطف وكان عمره 34سنة)11(،  واقعة  يف 
من  وآخر  أوالدها  أكرب  وهو  البنني  أم  وأمه  الفضل 
بني  قمر  له  يقال  وكان  وأبيه  ألمه  اخوته  من  قتل 

هاشم ويسمونه )السقا( ويكنونه أبا قربة)12(.

صاحلة  نشأًة   العباس الفضل  ابو  املوىل  نشأ 
يف  االجتامعية  العدالة  رائــد  أبيه  ظالل  يف  كريمة، 
نفسه  يف  ــاع  وأش وتــقــواه،  بعلومه  فغذاه  األرض، 
النزعات الرشيفة، ليكون مثاالً عنه، وانموذجًا ملثله، 
طفولته  يف  برعايته   عيل املؤمنني  أمري  قام  حيث 
العامرة  العظيمة  نفسه  مكنونات  عليه  ــاض  وأف
باإليامن واملثل العليا، والزم أخويه السبطني االمامني 
احلسن واحلسني سيدي شباب أهل اجلنة، فكان 
يتلقى منهام قواعد الفضيلة وأسس اآلداب الرفيعة، 
اإلمام  الشهداء  أبا  أخاه  خاصة  بصورة  الزم  وقد 
احلسني، فكان ال يفارقه يف حّله وترحاله، متأثرًا 
صادقة  صورة  صار  حتى  سجاياه،  وكرمه  بسلوكه 

عنه، حيكيه يف مثله واجتاهاته)13(. 

بأن:)ان  موضحًا  قال   عيل االمام  ان  يروى 
عمره  من  اخلامسة  ففي  ّزقــًا()14(  العلم  زقَّ  العباس 
سنة )31هـ( دعاه مرة ابوه وأجلسه يف حجره واخذ 
واحد.  قل  له:  وقال  ألطفاهلم  االَباء  مداعبة  يداعبه 
فقال  واحد(  )اهلل  العباس:  الفضل  ابو  املوىل  فقال 

الفضل  ابو  املوىل  فامتنع  اثنني.  قل   :االمام عيل
ان  لوالده )اين استحي  اثنني وقال  يقول  ان  العباس 
وهذا  واحــدا()15(.  للتو  به  قلت  بلسان  اثنني  اقول 
عن  االنزع  اي  البطني  االنزع  ابن  فهو  بغريب  ليس 
صاحبة  البنني  أم  وأمــه  العلم  من  والبطني  الــرشك 
الطيبة اصلها  الفصيح والشجاعة، فالشجرة  الكالم 

ثابت وفرعها يف السامء. 

أمري  عسكر  من  شاب  خرج  صفني  معركة  ويف 
املؤمنني وعليه لثام وقد ظهر منه َاثار الشجاعة 
تقاعدوا  قد  الشام  أهل  إن  بحيث  والسطوة  واهليبة 
عليهم  وغلب  اليه  ينظرون  وجلسوا  حربه  عن 
اخلوف واخلشية فام برز اليه أحد فدعا معاوية برجل 
أخرج  له:  فقال  الشعثاء،  ابن  له:  يقال  أصحابه  من 
اىل هذا الشاب فبارزه، فقال ابن الشعثاء: ان الناس 
يعدونني بعرشة َاالف فارس، فكيف تأمرين بمبارزة 
يل  ان  فقال:  تصنع؟  فام  معاوية:  فقال  الفتى،  هذا 
له:  فقال  ليقتله،  منهم  واحدًا  اليه  ابعث  بنني  سبعة 
وبعث  الشاب،  فقتله  أوالده  أحد  اليه  فبعث  افعل، 
أوالده،  مجيع  بعث  حتى  أيضًا،  فقتله  بّاخر  اليه 
وهو  شعثاء  ابن  خرج  ذلك  فعند  الشاب،  فقتلهم 
يقول: أهيا الشاب قتلت مجيع أوالدي واهلل ألثكلتك 
أباك وأمك، ثم محل عىل الشاب، ومحل الشاب عليه 
فاحلقه بأوالده فعجب احلارضون من شجاعته، عند 
بني  يا  ارجع  له:  وقال   املؤمنني أمري  دعاه  ذاك 
فإين أخاف أن تصيبك عيون االعداء، فرجع وتقدم 
أمري املؤمنني وأرخى اللثام عنه وقبله بني عينيه، 
فنظروا اليه، وإذا هو قمر بني هاشم املوىل ابو الفضل 

.)16(العباس بن عيل
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الرسالة  ــي  وح عــىل  تــربــى  مــن  ان  ــب  ري وال   
املحمدية؛ التي رسمت لنا منارًا للتضحيات من اجل 
اعالء الدين بالتسامح وااليثار والزهد والقضاء عىل 
اخرى  دون  فئة  عند  االمــوال  تكديس  بعدم  الفقر 
قد  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  واالمر  )املساواة( 
قدمت اغىل ما عندها يف سبيل اكامل الرسالة، حيث 
قال املوىل ابو الفضل العباس إلخوته: )تقدموا 
دونه(   متوتوا  حتى  سيدكم  عن  فحاموا  انتم  بنفي 
 حممد النبي  سبط  لروح  وقاء  ارواحهم  فقدموا 
بوجوههم  والسيف  والرماح  السهام  واستقبلوا 
ابو  املــوىل  فألح  الــزاكــيــة()17(،  واعناقهم  الطاهرة 
من  االذن  أخذ  عىل  ذلك  بعد   العباس الفضل 
االمام احلسني يف قتال القوم الظاملني قائال: )لقد 
َاخذ  أن  وُأريــد  املنافقني،  هؤالء  من  صدري  ضاق 

ثأري منهم()18(.

فأمره االمام احلسني أن يطلب املاء لألطفال، 
القوم  اىل   العباس الفضل  ابــو  املــوىل  فذهب 
ينفع،  فَلم  اجلّبار،  غضب  من  وحيّذرهم  ليِعظهم 
احلسني  هذا  سعد،  بن  عمر  يا  عاٍل:  بصوت  فنادى 
بيته،  وأهل  أصحابه  قتلتــم  قد  اهلل  رسول  بنت  ابن 
وهــؤالء عياله وأوالده عطاشى، فاسـقوهم من املاء 
قد أحرق الظمأ قلوهبم، وهو مع ذلك يقول: دعوين 
أذهب اىل الروم أو اهلند وُاخيل لكم احلجاز والعراق. 
فأّثر كالمه يف نفوس القوم حتى بكى بعضهم، ولكّن 
لوكان  تراب،  ابو  يابن  صوته:  بأعىل  صاح  الشمر 
مَلا سقيناكم  أيدينا،  ماء وهو حتت  كّله  وجه األرض 

منه قطرة، االّ أْن تدخلوا يف بيعة يزيد)19(.  

البطل  البجيل  القني  بن  زهري  خاطب  وبعدها 

الفضل  ابو  املوىل  فأجابه  تاسوعاء)20(  يوم  العلقمي 
 :العباس

فإنـا عــــلـــيـك  حـــرج  وال  ث  ــدِّ ـــ ح

ــاد)21(  ـــ ــن ـــ اإلســـ مـتـواتـر  لـنـا  تـــروي 

قائاًل: )ان أباك أمري املؤمنني طلب من أخيه 
عقيل وكان عارفًا بأنساب العرب وأخبارها أن خيتار 
الشجاعة  وذو  العرب  من  الفحولة  ولدهتا  امرأة  له 
ينرص  شجاعًا  فارسًا  غالمًا  فتلد  ليتزوجها  منهم 
هذا  ملثل  أبوك  أّدخــرك  وقد  كربالء،  بطف  احلسني 
اخوانك.  ومحاية  أخيك  نرصة  عن  تقرص  فال  اليوم 
العباس وقال:  الفضل  ابو  املوىل  انتفض  عندها 
ما  شيئًا  ألرينك  اهلل  فو  اليوم  هذا  تشجعني  يازهري 

رأيته قط(.  

بنهر  باإلحاطة  سعد  بن  عمر  جيش  قام  حيث 
رشب  من  وأصحابه  احلسني  اإلمــام  ملنع  الفرات؛ 
املاء؛ وهذا ليس بغريب عليهم فقد فعلو ذلك مسبقا 
مع والده االمام عيل بن ابو طالب يف معركة صفني؛ 
هنر  من  ــاء  امل رشب  من  ايضا  ــام  االم بمنع  وذلــك 
ابعادهم عن  االمام عيل حاول  الفرات، ولكن 
املاء ونجح ورشبوا املاء، ومل يمنعوا اعداءهم )جيش 
االمام  ايضا  وفعل  املاء؛  رشب  من  آنذاك  معاوية( 
ابيه بالسامح جليش احلر  احلسني مقتديا بسامحة 
املاء وارشاف اخليل رشفًا، فبامذا قابلوا فعل  برشب 
واصحابه،   احلسني اإلمــام  وولــده  عيل  اإلمــام 
أبدًا حتى  )بقول الشمر بن ذي اجلوشن: ال ترشبوا 
بن  العباس  الفضل  ابو  املوىل  فقال  احلميم،  ترشبوا 
عيل ألخيه االمام احلسني ألسنا عىل احلق؟ قال: 
رشبوا  حتى  املاء  عن  فكشفهم  عليهم  فحمل  نعم، 
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بالسقاء ألنه متكن من سقاية  لقب  واستقوا ولذلك 
العرتة الطاهرة مرات عدة()22(.

دعا   احلسني االمــام  عىل  العطش  اشتد  )ملا 
أخاه املوىل ابو الفضل العباس، فبعثه يف ثالثني 
قربة،  بعرشين  معه  وبعث  ــاًل،  راج وثالثني  راكبًا 
فجاءوا حتى دنوا املاء فاستقدم أمامهم نافع بن هالل 
الرجل؟  من  احلجاج:  بن  عمروا  له  فقال  اجلميل، 
قال: نافع بن هالل، قال: مرحبًا بك يا أخي ما جاء 
بك؟ قال: جئنا لنرشب من هذا املاء الذي حاْلمتونا 
عنه، قال: ارشب، قال: ال واهلل ال ارشب منه قطرة 
ما  اىل  سبيل  ال  عمرو:  له  فقال  عطشان.  واحلسني 
اردتم، انام وضعونا هبذا املكان لنمنعكم من املاء..( 
بن  ونافع  العباس،  الفضل  ابو  املوىل  عليهم  فحمل 
الفضل  ابــو  املــوىل  وانشأ  مجيعًا)23(،  اجلميل  هــالل 

العباس قائاًل: 

ــلــب مـــــهــــــــتــد ـــ ــق ـــ ــوم ب ــ ــق ــ ــل ال ــــ ــاتـ أقـ

ــد ــ أمح ــي  ــ ــب ــ ــن ــ ال ــط  ــ ــب ــ س عـــــن  أذب 

ــد ــنـ ــهـ أرضبــــــكــــــم بـــــالـــــصـــــارم املـ

ــن قــتــال ســـــيــدي ــدوا عـ ـــ ــي ـــ حـــــتـــــى حت

الــــتــــودد ذو  ــاس  ــ ــب ــ ــع ــ ال أنــــــا  اين 

ــد)24( ــ ــ ــؤي ــ ــ ــل عــــي املــــرتــــى امل ــجـ نـ

ومحل عليهم املوىل ابو الفضل العباس حتى 
قتل مائة من أبطاهلم ثم انشأ يقول:

بــنــا ــاط  ــ ــ احـ قــــد  مــــا  رأت  عــــن  هلل 

ــات ــيـ ــدعـ الـ وأوالد  ــام  ــ ــئ ــ ــل ــ ال مــــن 

بأنـفـسـهـا جـــــــادت  عــصــبــة  ــذا  ــب ــاح ي

ــأرض الــغــارضيــات ــ ــى تـــــحــــــــل بـ ــت ح

مكرمة الــســيـــــف  ــاب  ــ ذب حتــت  ــوت  ــ امل  

لـجــــنات ســكن  بـعده  مـن  كـان  ان 

ثم دخل املوىل ابو الفضل العباس اىل خيمة 
هتدده  األبطال  أحد  )أن  حيث  بالسقاء)25(.  احلرم 
مل   العباس وأن  مرهوبة،  سطوة  ذا  جريئًا  وكان 
يكرتث بموقفه فأجابه بثبات ورباطة جأش قائاًل له: 
اين أرى كالمك كالرساب الذي يلوح فإذا قصد صار 
أرضًا بوارًا والذي أملته أن أستسلم لك فذاك بعيد 
اهلل ورسوله  ياعدو  واين  الوصول،  صعب  احلصول 
ومكافحة  النزال  عىل  والصرب  األبطال  للقاء  معود 
الفرسان وباهلل املستعان، ومن كملت هذه الصفات 
فيه فليس خياف من برز اليه، ويلك أليس يل اتصال 
أنا غصن متصل لشجرته، وزهرة  برسول اهلل؟! 
من نور ثمرته، ومن كان من هذه الشجرة فال يدخل 
حتت الذمام، والخياف رضب احلسام، وأنا ابن عيل 
ال أعجز عن مبارزة األقران، وما أرشكت ملحة برص، 
الورقة  منه  وأنا  أمر،  فيام   وال خالفت رسول اهلل
من الشجرة وعىل األُصول تنبت الفروع فارصف عنا 
ما أملت فام أنا ممن يأسى عىل احلياة أو جيزع من الوفاة 

فخذ يف اجلد ارصف عنك اهلزل()26(، وأنشأ يقول: 

ــى جـــــور الـــزمـــــــان الــقــاطــع صــــرًا عـ

ــع ــ داف ــن  ــ م ــا  ـــ ــه ـــ ل إن  مـــــــا  ــة  ـــ ــي ـــ ــن وم

هـالك شــــــــيء  فــكـل  تــجـزعن  ال 

بـجازع يــكـــــون  أن  لـمـثــي  حــاشى 
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بأسـهم مـــــنـــــه  الـــدهـــر  رمـــانـــا  ــن  ــئِ ــَل ـــ ف

ــل جــامــع ــم ــعــد ش ـــ ــن ب ـــ ــرق م ـــ ــف ـــ ـــ وت

فــلــكــم لــــــــنــا مــــــــن وقــعــة شــابــت هلـا
قــاطــع)27( رضاب  ــن  م األصــاغــر  قــمــم 

وبكل   العباس الفضل  ــو  اب ــوىل  امل رفــض 
شجاعة منحه األمان من قبل )الشمر( يف حال ختليه 
ابو  املــوىل  فأجابه   احلسني األمــام  معسكر  عن 
الفضل العباس بحدة قائال: )لعنك اهلل يا شمر 
كنت  لئن  به،  جئت  ما  وقبح  وقبحت  امانك  ولعن 
خالنا - كام تدعي-  فكيف تؤمننا وابن بنت رسول 
اهلل ال امان له، وتأمرنا ان ندخل يف طاعة اللعناء 
واوالد اللعناء، ان امان اهلل خري من امان ابن سمية)28( 
العلقمي  هنر  من  املاء  جيلب  أن  ببسالة  حاول  وقد 
ليسقي العطاشى من النساء واألطفال، وألجل أخيه 
والوصول  األعــداء  كشف  لوحده  استطاع  احلسني 
اىل املاء ومأل القربة، ومل يرشب قطرة واحدة قبل أن 
يروي ظمأ اآلخرين من أهل بيته فرمى املاء من يديه 

وهو يقول: 

ُهـــــويِن احُلـــــِســـــِن  َبـْعـِد  ــن  ِم يـانـَْفـُس 

َتـــكــــُـــويِن َأْن  ــِت  ــ ــنْ ــ ُك ال  َوبـــــَــــْعــــَدُه 

ــوِن ــنُـ ــــ امَلـ واِرُد  احُلـــَســـــــيـــــــُن  هـــــَذا 

ــِن ــ ـــ ــ ــِع ــ َوَتــــْشـــــــــَربـــــــــَن بــــــــــاِرَد امَل

ــي ــ ــنِ ــ َتـــــــــاهللِ َمـــــاهـــــذا فِـــــــــعــــاُل ِدي

ــِن)29( ـــ ــي ــِق ـــ ــَي ال ــاِدِق  ــ ــ ص فِـــــعــاُل  َواَل 

نحو  القربة  مأل  أن  بعد   هاشم فخر  وتوجه 

اىل  املاء  ايصال  من  منعه  الظاملون  فحاول  املخيم، 
العرتة الطاهرة من خالل اإلحاطة به من كل جانب، 

فأشاع فيهم القتل وهو يرجتز:

زقـــا ــوت  ــ ــ امل إذا  ــوت  ــ ــ امل ــب  ــ ــ أره ال 

لقى املــصــالــيــت  يف  أوارى  ــى  ــت ـــ ح

ــر وقــا ــه ــط ـــ نــــــــفــــــــســـــي لـــــســــــــبــط ال

ــا ــســق ــال ب أغــــــدو  ــاس  ــبـ ــعـ الـ أنـــــا  إين 
املــلــتــقــى)30( ــوم  ــ ي الـــــــر  ــاف  ــ أخـ وال 

أن  بعد  النخيل  خلف  له  كمنوا  غادر  وبأسلوب 
أيقنوا بأهنم عاجزون عن مقاومة ابن األنزع البطني، 
وقطع يده اليمنى اللعني زيد بن ورقاء، فأخذ السيف 

بشامله وأنشأ يقول:

يــمــيــنــي قــــطــــعــــُتــــُم  إن  واهللِ 

ــنـــي ديـ عـــــن  أبــــــــــدًا  أحـــــامـــــي  إين 

وعـــــــن إمـــــــــام صـــــــــــادِق الـــيـــقـــِن

ــِر األمــــــِن)31( ــاه ــط ــبــيِّ ال ـــ ــن ــِل ال ـــْ ــج َن

عىل  فرضبه  اللعني  الطفيل  بن  حكيم  له  فكمن 
وجعل  صدره  اىل   اللواء فضم  فقطعها،  شامله 

يقول:

الـــــــكـــفـــار ــن  ــ مـ ــي  ــ ختـ ال  يـــانـــفـــس 

ــار ــ ـــّ ــ ــب ــ ـــ ــ وأبـــــــــــــــري بـــــرمحـــــة اجل

ــاري ـــ ــس ـــ ــم ي ــه ــي ــغ ــب ـــ ــوا ب ــعـ ــطـ قــــد قـ

النار)32( حر  يارّب  فأصـلهم 

عليه  اهنــالــوا  ثم  بالسهام  القربة  مــاء  ــوا  وأراقـ
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الفضل  ابــو  املــوىل  ودع  وثــم  والــرمــاح،  بالسيوف 
العباس أخاه االمام احلسني وداعه االخري 
االمام  فجاءه  أباعبداهلل(  السالم  مني  )عليك  قائال: 
جيوش  بجواده  مقتحاًم  عينيه،  بدموع   احلسني
االعداء، قائال: )االََن اْنَكرَسَ َظْهِري، َوَقلَّْت ِحيَلتِي، 
ليحمله  عليه  انحنى  )ثم  َعـــُدّوي()33(،  يب  َوَشِمَت 
ففتح املوىل ابو الفضل العباس عينيه فرأى أخاه 
أين  اىل  له:  فقال  حيمله  أن  يريد   احلسني االمام 
تريد ياأخي؟ فقال: اىل اخليمة، فقال: ياأخي ! بحق 
أن ال حتملني، دعني يف  جدك رسول اهلل عليك 
من  مستح  ألين  قال:  ملــاذا؟   فقال هذا،  مكاين 
فقال  به،...  آهتا  ومل  باملاء  وعدهتا  وقد  سكينة  ابنتك 
أخيك خريًا حيث نرصته  احلسني: جزيت عن 
 احلسني االمــام  أخذ  )ثم  ومــيــتــًا،...()34(،  حيًا 
عن  الــدم  يمسح  وجعل  حجره  يف  ووضعه  رأســه 
ما   احلسني االمام  فقال  يبكي  وهو  فرآه  عينيه 
يبكيك ياأبا الفضل قال: أخي يانور عيني وكيف ال 
أبكي ومثلك األن جئتني وأخذت رأيس عن الرتاب 
فبعد ساعة من يرفع رأسك عن الرتاب ومن يمسح 
الرتاب عن وجهك وكان االمام احلسني جالسًا 
وفارقت  شهقة  العباس  الفضل  ابو  املوىل  شهق  اذ 
واأخاه   احلسني االمــام  وصاح  الطيبة  روحه 
وأسى  أملا  يتوجع  وهو  واستشهد  واعــبــاســاه()35( 
كربالء)36(،  لعطاشى  املــاء  أيصال  من  متكنه  لعدم 
التضحية  درجات  أعىل  البطل  هذا  بصورة  ويتمثل 
فقد  الفداء،  درجات  أعىل  بالنفس  فاجلود  والفداء 
النبوة  بيت  وأهل   ،اهلل رسول  حفيد  بنفسه  فدى 
ومعدن الرسالة فخط بدمه الطاهر الثورة ضد الظلم، 

واعالن احلرية وجعل كلمة اهلل هي العليا. 

بعد   العباس الفضل  ابــو  املــوىل  فاستشهد 
األبطال  ثبات  فيها  وثبت  الطف  معركة  خاض  أن 
بالقرب من هنر العلقمي الذي كان جيري من الشامل 
الفضل  ابــو  املــوىل  سيدنا  بمرقد  مــارا  اجلنوب  اىل 
العباس، ومن هنا لقب ساقي عطاشى كربالء، 
الصالح،  والعبد  الضعينة  وحامي  العلقمي،  بطل 
وسبع القنطرة، والغضنفر اىل غري ذلك من املسميات 

التي اتصف هبا)37(.

حيث قال اإلمام احلسني  عند استشهاد اخيه 
:املوىل ابا الفضل العباس

بــبــغـــــيــكــم قـــــوم  رش  يــــا  تـــــعــديــتــم 

وخـــالـــــــفـــــــتـــم ديـــــن الـــنـــــــبـــي حمــمــد

بـنا الــرســل وصــاكــم  ــان خـــــر  ــا كـ ـــ أم

ــدد ــس ــبــي امل ـــ ــن ــن مـــن نـــــســل ال ــح ــا ن ــ أم

ــم ــك ــانـــت الــــزهــــراء أمــــي دون أمــــا كـ

ــة أمحـــد ــ ــري ــ ــــــر ال ــن خـ ــ أمـــــا كـــــان م

جنـيـتم ــد  ق بـمــا  ــتــم  ـــ وأخــزي لعنتم 

توقد)38( نار  حر  تـاقون  فــسوف 

تندب  البقيع  اىل   البنني أم  السيدة  خرجت 
ولدها املوىل ابو الفضل العباس قائلًة:

كـــر ــاس  ــ ــ ــب ــ ــ ــع ــ ــ ال رأى  يــــــامــــــن 

عـــــــــــــــى مجـــــــــاهـــــــــر الـــــنـــــقـــــد

ــدر ــيـ حـ ــاء  ــ ـــ ــ ــن ــ ـــ ــ أب مــــــن  ووراه 

ــد ــــ ــبـ لـ ذي   لـــــــــيـــــــــث  كــــــــل 
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اصــــيــــب ــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ابـ ان  ــت  ــ ــئـ ــ ــبـ ــ نـ

ــد ــ بــــــــــرأســــــــــه مــــــــقــــــــطــــــــوع  ي

ويــــــــــــــي عــــــــــى شـــــــبـــــــي امـــــــا

العمد رضب  برأسه  ل 

ــد يـ يف  ــك  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ سـ كـــــــــــان  لــــــــو 

احد)39( منه  دنا  ملا  يك 

الفضل  ابو  املوىل  يف  معانيه  بأسمى  االيثار  جتىل 
العباس، حيث قال االمام السجاد: )رحم 
اهلل عمي العباس، فلقد ّاثر وأبىل وفدى أخاه بنفسه، 
حتى قطعت يداه، فأبدله اهلل بجناحني، يطري هبام مع 
 ،املالئكة يف اجلنة، كام جعل جلعفر بن ابو طالب
وأن للعباس عند اهلل تبارك وتعاىل منزلة يغبطه عليها 

مجيع الشهداء يوم القيامة()40(.

وكام يروى قال اإلمام الصادق: )كان عمي 
اإليامن،  صلب  البصرية،  نافذ   عيل بن  العباس 
ومىض  حسنًا،  بالًء  وأبىل  احلسني،  أخيه  مع  جاهد 

شهيدًا...()41(.

وثق األمام املهدي من خالل كلامته بحق املوىل 
االنسانية  واملعاين  الصفات   العباس الفضل  ابو 

التي حتىل هبا )ابو الفضل العباس( قائال:

)السالم عىل ابو الفضل العباس بن أمري املؤمنني، 
املوايس أخاه بنفسه، االَخذ لغده من أمسه، الفادي 
يــداه،  املقطوعة  بامئه،  اليه  الساعي  الــواقــي،  لــه، 
الطفيل  بن  وحكيم  الرقاد،  بن  يزيد  قاتليه  اهلل  لعن 

الطائي..()42(.

التطور العمراني للعتبة العبا�شية عبر 

الع�شور

توىل  من  كل  العباسية  الروضة  تشييد  توىل  لقد 
املتعاقبة  األدوار  يف  احلسينية  الروضة  رصح  تشييد 
املراحل  خالل  اصــالح  ورجــال  ــراء  وأم ملوك  من 
التارخيية التي مرت هبا مدينة كربالء، وقد بادر )آل 
املوىل  وأخيه  احلسني  االمام  ذكرى  ختليد  اىل  بويه( 
عهد  وخاصة  عام  كل  يف   العباس الفضل  ابو 
التشيع،  أعلن  الذي  البوهيي  الدولة  عضد  السلطان 
وشيد عامرة الروضة العباسية والقبة املنورة )43( وقد 

تلتها عمليات اإلعامر والتجديد منها:

قبة . 1 تزيني  تم  1032هـ:  عام  الصفوية  العامرة 
القاشاين  بالبالط   العباس الفضل  ابو  املوىل 
ونظم  القرب  عىل  مشبك  صندوق  ووضع  امللون 
كام  باحلرضة،  املحيط  الصحن  وكذلك  الرواق 

شيد البهو األمامي للحرضة أيضا. 

كثرية  حتٌف  املرقد  اىل  أهدي  1153هـــ  عام  ويف 
وزين بعض مباين املرقد، ويف عام 1183هـ تم اعادة 
بناء الرواق األمامي للحرضة وصنع صندوق مشبك 
جديد للرضيح، ويف عام 1221 هـ تم اكساء مئذنتي 
رضيح  له  صنع  كام  بالقاشاين)44(  العباسية  الروضة 
مثقال  ألف   400 صياغته  يف  استعمل  أصفهان  يف 
واستغرق  الذهب،  من  مثقال  أالف  و8  الفضة  من 
العمل فيه ثالث سنوات وتم انجازه يف أصفهان، كام 
وشيدت  للصحن  جماورة  أرض  قطعة  استمالك  تم 
 ،)45(العباس الفضل  ابو  املوىل  لسيدنا  مضيفا 
وأكساؤها  الرشيفة  القبة  اعامر  تم  عام1232هـ  ويف 
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الرشيف  القرب  عىل  نصب  و  الكربالئي،  بالكايش 
قامت  ذلك  وبعد  ـــ،  1246ه عام  اخلاتم  صندوق 
الصندوق  أعــىل  بإكساء  اهلندية  حمل  تــاج  السيدة 
اخلامتي بالفضة عام 1285هـ)46(، ويف عام 1296هـ 
املالصقة  ــدور  ال بــرشاء  العباسية  العتبة  توسعت 
للصحن وكانت الزيادة من جهة باب القبلة أكثر من 
1306هـ  عام  ويف  ايوانني)47(،  مقدار  اجلهات  سائر 
قد تم إعادة تسقيف البهو األمامي للحرضة بالساج 
والزان، يف حني عام 1309هـ قامت السيدة احرتام 
من  جزء  بإكساء  القاجاري  شاه  الدين  نارص  عقيلة 
حممد  اصف  أكمل  وقد  بالذهب،  الرئيي  القبلة 
من  الباقية  البقية  إكساء  )اللكناهوري(  شاه  عيل 
عام  ويف  أيضًا،  بالذهب  البهو  هلذا  األمامي  اجلدار 
1309هـ تم التربع بتذهيب اجلزء العلوي من مأذنتي 
عام  منهام  العمل  وانتهى  املقدسة،  العباسية  العتبة 
الواجهات  إكساء  تم  1371هـــ  ويف  ـــ)48(،  1310ه
جلب  الــذي  املعرق  بالقاشاين  للصحن  األمامية 
احلرضة  وسقف  ــدران  ج تزيني  تم  كام  ــران،  اي من 
الصغرية  املرايا  من  وقطع  بالكريستال  الداخل  من 
وبزخارف فنية رائعة، أما يف عام 1375هـ تم طالء 
قبة مرقد املوىل ابو الفضل العباس بقرش خفيف 

من الذهب ألول مرة)49(.  

وهو . 2 1385هـ  عام  كربالء  اىل  الرضيح  ووصل 
والفضة  اخلالص  الذهب  من  مصنوع  رضيح 

ومطعم باملينا واألحجار الكريمة )50(.
مجيع . 3 إزالة  من  العمل  انتهى  1400هـ  عام  ويف 

املوىل  األبنية املالصقة من اخلارج لصحن مرقد 
خارجي  سور  وتشييد   العباس الفضل  ابو 

حييط بالصحن يبلغ ارتفاعه 9،93م وتتوزع فيه 
األبواب)املداخل( من مجيع اجلهات. 

النظام  عىل  الشعب  انتفض  1412هـــ  عام  ويف 
البائد، وتم اختاذ احلرمني املقدسني كمقر للمنتفضني، 
كربالء  أرض  الضالة  العنارص  اقتحام  اىل  أدى  مما 
واقتحمتها  االسلحة  بأنواع  حينها  املراقد  وقصفت 
العسكرية واستباحت وابادت من احتمى  باألليات 
عام  يف  البائد  النظام  سقوط  وبعد  ذلك  إبان  فيها، 
1423هـ قامت جلنة املشاريع والصيانة التابعة للجنة 

العليا إلدارة العتبات املقدسة يف كربالء املقدسة: 

فتح باب جديد للحرضة يسمى )باب أم البنني(  •
يؤدي إىل الصحن من اجلهة )الشاملية( للحرضة، 

وقد خصص هذا الباب للنساء فقط )51(. 
الرضا(  • اإلمام  )باب  يسمى  جديد  باب  فتح 

للحرضة،  الرشقية  اجلهة  من  الصحن  إىل  يؤدي 
وخصص أيضًا للنساء. 

الروضة  • واجهات  اقسام  بعض  وترميم  تصليح 
من  وغريها  القاشاين  البالط  تغيري  وخاصة 

املشاريع. 
اما يف عام 1425هـ حصلت تفجريات عاشوراء . 4

وكان  التكفرييني  الوهابيني  قبل  من  الدامية 
املقدسة  العباسية  الروضة  قريبًا جدا من  احدها 
لكن التفجري مل يصب احلرم بأرضار تذكر،  وكام 
عام  اثرها  يف  حدثت  اخرى  احداث  شاهبتها 
1428هـ قام بعض الرعاع باالعتداء عىل احلرم 
املقدس للموىل ابو الفضل مثلام اعتدوا عىل 
احلرم احلسيني وحاولوا اقتحام احلرضتني لكن 
عىل  احلفاظ  اىل  ادت  بوجوههم  األبواب  غلق 
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حلقت  التي  االرضار  بعض  باستثناء  احلرمني، 
هبا بسبب هذه املجموعة الضالة كتدمري املنشآت 
ككابينات  واحرقوها  للحرمني  اخلارجية 
وسور  قبة  االطالقات  واصابت  االمانات، 
بسور  حلقت  وارضار  العباسية  احلرضة  وابواب 
احلرضة احلسينية وكادت السنة النار ان تأيت عىل 
مكتبتها النفيسة وبعد يومني من اعامل التخريب 
والشغب تدخل اجليش احلكومي واعاد االمور 

اىل نصاهبا)52(.
وبعد سنوات تم انجاز مشاريع عدة ومنها:  . 5
التقوية التجريبية والفعلية ألسس احلرم. •
القرب  • رسداب  وأرضية  جدران  وتطوير  تقوية 

والطابوقي  الكونكريتي  بالبناء  الرشيف 
والتغليف باملرمر للجدران واألرض والسقوف 

وتسليك شبكة كهرباء وإنارة جديدة.
بناء الكتيبة القرآنية اجلديدة للحرم وأروقته. •
عمل النقوش املغربية لبعض مداخل هبو الذهب  •

املترضرة  االجزاء  معاجلة  وكذلك  )الطارمة( 
داخل احلرم.

تغليف سطح احلرم، وتبديل مرايا احلرم التالفة،  •
فضة  1450كغم  رشاء  تم  1429هـ  عام  ويف 
ترميم  لغرض  السويرسية؛  البنوك  من  خالصة 
من  ذهب  108كغم  ورشاء  الرشيف،  الشباك 
مآذن  تذهيب  لغرض  العراقي؛  املركزي  البنك 

العتبة العباسية املقدسة )53(.
واملوافق . 6 1429هـ  عام  احلجة  ذي  ويف6 

صيانة  مرشوع  تنفيذ  تم  2008/12/5م، 
الشباك،  هذا  لقدم  الرشيف؛  الشباك  وترميم 
وبسبب  43عامًا،  حوايل  نصبه  عىل  مر  الذي 

هلا  تعرض  التي  والكيميائية  الفيزيائية  املؤثرات 
الشباك الرشيف، ومنها ما سنذكره فيام يأيت، قد 
أدى بمجموعه إىل رفع بعض أجزاء الشباك من 
مكانه، وترضره بالشكل الذي ألزم استبداله مما 
استدعى من القائمني يف العتبة القيام باملرشوع، 

وفيام يأيت قائمة بتلك املؤثرات: 
الزائرين  • أيدي  ملس  اىل  املستمر  اليومي  تعرضه 

به، وهذا االحتكاك يولد  التربك  الذين يرومون 
من  طبقة  زوال  بسبب  النقوش،  ارتفاع  تقليل 
الفضة منها، وخاصة أجزاء الشباك التي تستطيع 
األيدي الوصول إليها، وبذلك َسِلم تاج الشباك 

الذهبي من هذا األمر)54(.
وسقوفه  • وأروقته  السفىل  احلرم  جدران  ولقدم 

)بالرسداب(،  حيث  عليها  يصطلح  والتي 
ارتفاع  منسوب  وبسبب  عدة؛  لقرون   تعود 
تلك  من  كبرٍي  قسٍم  هتّرأ  اىل  أدى  املياه  داخلها، 
تصدعات  وتشققات  أحدثت  ومما   اجلدران، 
)الرطوبة( التي تنفذ إىل أجزاءه وال سيام البواطن 
التي  الرطوبة  يزيد  ما  وهو  السفىل،  أجزاءه  من 
الشباك، وخاصة  إىل  وبعدها  إىل سقفه  تتصاعد 
هيكل  متثل  التي  الداخلية  احلديدية  الروابط 

الشباك الباطني )55(.
استعامل الكثري من الزائرين - وباألخص النساء  •

منهم - املاء لغسل مواضع من كرات ومقابض 
عىل  ُيصب  أن  بعد  به  للتربك  الرشيف  الشباك 
أسفلها،  من  وُيتلقى  املواضع  هذه  من  جزء 
واستعامل املاء؛ يؤدي لبقاء كميات منه تنفذ إىل 
العملية  وبتكرار  الشباك،  من  الباطنية  األجزاء 

تزداد الكميات النافذة هلذه األجزاء)56(.
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منهم  • النساء  وخاصة  الزائرين  بعض  استعامل 
الشباك،  مفاصل  حول  تغلق  حديدية  أقفاالً 
الشباك  فتحة  عمليات  عن  املسؤولة  )اجلهة 
القفل  إىل كرس  بشؤونه(  يتعلق  ما  وإدامته وكل 
يؤدي؛  وقد  الكبري،  احلديدي  املقص  بواسطة 
ذلك يف بعض األحيان إىل خدش أجزاء الشباك 

املجاورة للقفل.
الفضية  • الشباك  كرات  بعض  تصاب  قد  كام 

الزائرات  التخسف بسبب طرق  أو  باالعوجاج 
تلك  مفاصل  يف  املعلقة  عليها  الكبرية  لألقفال 
التي يقمن  الكرات وهو من األعامل االعتيادية 
بشفاعة  اهلل  من  حوائجهن  لطلب  واملالزمة  هبا 

.املوىل ابو الفضل العباس

السنة  • خالل  الشباك  حول  التزاحم  كثرة  بسبب 
بحيث  املليونية،  الزيارات  أيام  ضمنها  ومن 
بيده  الوصول  الشخص  يستطيع  بالغة  بصعوبة 
وبذلك  جسده،  دون  تربكا  وتناوله  الشباك  إىل 
التدافع  ضغوط  إىل  يتعرض  الشباك  هيكل  فإن 
معظمها  يف  تستمر  والتي  الفرتة  تلك  خالل 
األيام  تلك  خالل  يوميًا  ساعة  وعرشين  ألربع 

من السنة)57(.

تصنيع  • إعادة  تضمن  الذي  باملرشوع  البدء  وتم 
الكرات  حتوي  التي  الفضية  الشباك  مقاطع 
واملقابض الفاصلة بينها، باستخدام فضة جديدة 
العتبة  العمل كباقي مشاريع  بنقاوة 999، ويتم 
ورشة  وتولت  العراقية،  الوطنية  بالكوادر 
قسم  يف  الصياغة  شعبة  يف  والتفريز  اخلراطة 
تنفيذ  املقدسة  العباسية  العتبة  اهلدايا والنذور يف 

املرشوع مع إبقاء تاج الشباك    الذهبي عىل حاله 
لعدم ترضره)58(.

أما فيام خيّص معاجلة السقف فقد متت من خالل  •
السقف  حتت  مسلح  سقف  كونكريتي  عمل 
القديم، وبسمك )10( سم، و  صّبه عىل شكل 
باملرمر  تغليفه  تم  ثم  احلقن،  خالل  مراحل  من 
سيكون  للصب،  وبالتايل  كقالب  سُيعمل  الذي 
باملرمر  مغلف  كممر  النهائي  الرسداب  مظهر 
املنشأ  من  مجيع  برتغايل  نوع  اونكس  األبيض 
والسقف،  واألرضية  للجدران  أي  اجلهات، 
واآليات  القرآنية  النقوش  عىل  احتوى   وكذلك 
الكريمة  فيها، وتم عمل تأسيس  كهربائي جديد 
للرسداب بخطني )220( فولت و)12  ( فولت 
ومنظومة  ستضيئه  التي  اإلنارة   احلديثة  لتغطي 

كامرات متطورة )59(.
اما يف عام 1430هـ أُعلن بأن األعامل الفنية من . 7

تصنيع الطابوق النحايس اجلديد، وصهر الذهب 
وتقطيعه إىل قطع صغرية لكل بالطة والرتكيب 
الكوادر  قبل  من  يتم  أنه  املنارتني  واجهة  عىل 
العراقية لرشكة أرض القدس يف كربالء املقدسة، 
الذهب  لرشائح  واللصق  الطرق  عمليتي  وأن 
كادر  قبل  من  تتامن  فقط  النحايس  البالط  عىل 
هندي متخصص، حيث يتم العمل داخل ورشة 
الطرق واللصق يف العتبة العباسية، وقد قطعت 
هذه الرشكة املنفذة ملرشوع تذهيب مناريت العتبة 
خالل  من  متقدمة  مراحل  املقدسة  العباسية 
إكامهلا وخالل 3 أشهر بعد بدء املرشوع صناعة 
وبعدد  املنارتني  لكلتا  الذهبي  الطابوق  كامل 
3500 طابوقة تقريبًا، كام انجز حلد اآلن تصنيع 
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85% من الكايش الذهبي املطعم باملينا( )60(.
املوافق . 8 1431هـ  عام  شعبان   4 يف  اما 

للعتبة  العامة  األمانة  قامت  2010/7/17م 
مرقد  مآذن  تذهيب  مرشوع  بافتتاح  العباسية 
املطعم  بالذهب   العباس الفضل  ابو  املوىل 
البدء  عن  وتعلن  ج(  ب،  )1-أ،  شكل  باملينا 
تقوية  مع  الرشيف،  الصحن  تسقيف  بمرشوع 
املئذنتني وصيانتهام، بسبب عوامل الزمن املتقادم 
إىِل  اجلوية،  العوامل  بفعل  وتعرضهام  عليهام، 
ِج  الـُمَزجَّ الِقرميِد  عىل  َأثََّرْت  كبريٍة  َأرضاٍر 
الكبرية  عات  التَصدُّ َعِن  َفضاًل  َيكُسوها  الذي 
الثامن  القرن  أواخر  بنيا  إهنام  حيث  َبدهنام،  يف 
اهلجري، وحول التذهيب )انتدبِت األمانة َأمهر 
بِخط  املئذنتني  كتيبِة  خلِط  العراقيني  اخلطاطنَي 
طالء  وتم  رائعًا،  ثنائيًا  تركيبًا  ب  امُلركَّ الُثُلث 
العازلة  اإليبوكي  بامدة  اخللف  من  البالطة 
الكتابة  عىل  حتتوي  التي  األَجزاء  أّما  للرطوبة، 
النحاس  عىل  َوتنـزيلها  َرسمها  فتمُّ  والنقوش 

بنقشها()61(.  اُروَن  فَّ الصَّ ليقوم 
بتصنيع 9.  البدء  تأريخ  من  أشهر  ثالثة  )وبعد 

البالطات النحاسية يف املرشوع، تم إكامل صناعة 
)3630( بالطة نحاسية ومتت خالل نفس املدة 
من   )25( تصنيع  وأيضًا  بالذهب،  تغطيتها 
النقوش،  حتمل  والتي  باملينا  املغطاة  البالطات 
الكمية  أرباع  ثالثة  حوايل  متثل  الكميات  وهذه 

من البالطات الالزمة لتذهيب املئذنتني()62(.
وبارشاف . 10 القدس  أرض  رشكة  أكملت  قد 

 %70 العتبة  يف  والفنية  اهلندسية  الشؤون  قسم 
وتغليف  الثاين  الطابق  أواوين  بناء  أعامل  من 

العتبة  سور  ملنشآت  التابعة  وسقوفه  واجهاته 
األربعة،  أضالعه  مجيع  من  املقدسة  العباسية 
الطابق  رشفات  ملعظم  املعدين  املحجر  ونصب 
الثاين بعد أن تم إكساء واجهات أواوين الطابق 
الكربالئي  بالكايش  العتبة  سور  ملنشآت  الثاين 
وتم  املرشوع،  ضمن  سابق  وقت  يف  اجلديد، 
تغليف سقوف األواوين اجلديدة باملرايا املقطعة 
شكل  عىل  ثانوية  بسقوف  تغليفها  بعد  فنيًا، 
قباب صغرية وتشكيالت هندسية اسالمية، وتم 
الرشوع بالعمل يف البداية من خالل بناء أعمدة 
كونكريتية تطل عىل الصحن الرشيف، وسقفت 
املساحة فيام بينها وبني حافة سقف الطابق الثاين 
قدرها  إمجالية  وبمساحة  املسلح  بالكونكريت 
األربعة،  السور  أجنحة  جلميع  تقريبًا  500م2 
الكربالئي  الكايش  مقرنصات  ووضعت 
منها  تبقى  ما  ثم غلف  األواوين  أقواس  جلميع 
التنفيذ  مدة  إن  وأوضح  الكربالئي  بالكايش 
بدأت  سنوات   3 للمرشوع  الكلية  التقديرية 
17مجادى  عام  ويف  2008/6/1م)63(.  من 
األوىل 1431هـ تم انجاز كامل املرشوع،  جاء 
املستقبيل  للمرشوع  كتهيئة  ليكون  املرشوع  هذا 
تسقيف  خالل  من  احلرم  بتوسعة  اخلاص 
بناء  تم  حيث  إليه،  وضمه  الرشيف  الصحن 

ركائز املرشوع يف سقف األواوين)64(.
2010/9/18م، . 11 1431هـ  عام  شوال   8 ويف 

 %100 بإنجاز  املقدسة  العباسية  العتبة  قامت 
مرشوع  يف  الفضية  الشباك  كرات  تصنيع  من 
 جتديد شباك مرقد املوىل ابو الفضل العباس
الشباك  مقاطع  كل  تصنيع  إعادة  تضمن  حيث 
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الفضية احلاوية عىل زخارف ذهبية، واحتواء كل 
الفاصلة  واملقابض  الفضية  الكرات  عىل  مقطع 
 999 عيار  جديدة  فضة  باستخدام  بينها، 
السابق  الوزن  من  أكرب  وهو  طن   1،5 وبكمية 
أضعاف،  بعدة  الشباك  صناعة  يف  املستخدم 
عيار  الذهب  من  ختصيص)60(كغم  تم  حيث 
املقاطع  صناعة  يف  املستخدمة  الفضة  إىل   24
الفضة  من  أطنان  أي)3(  كغم  وهي)3000( 
النقية وبنسبة 2% ليكسبها رونقًا زاهيًا ومقاومة 
مقاطع  أجزاء  وصناعة  االسوداد،  ضد  أكرب 
يف  أطول  بعمر  ليتمتع  أكرب  بسمك  الشباك 
املستخدمة  الذهب  كمية  إن  التغريات  مقاومة 
من القطع الذهبية يف املرشوع )عدا كمية الذهب 
من  الـ)100(كغم  تفوق  بالفضة(  املخلوطة 

الذهب اخلالص عيار 24)65(. 
أهنت . 12 2013م  نيسان   21 األحد  يوم  ويف 

التابع  الصياغة  بمصنع  العاملة  الفنية  املالكات 
للعتبة العباسية املقدسة، تصنيع املقابض الفاصلة 
اجلديد  للشباك  )الزبانة(  الفضية  الكرات  بني 
 ،العباس الفضل  ابو  املوىل  بمرقد  اخلاص 
والبالغ عددها 6500 مقبض، والتي ٌتكون مع 

الكرات الفضية مشبك الشباك)66(.
العباسية . 13 العتبة  أعلنت  عراقية،  وعقول  وبأيٍد 

املقدسة وبمناسبة ذكرى مولد  املوىل ابو الفضل 
عام1431هـ  شعبان   4 يوم   ،العباس
املوافق2010/7/17م، عن جزٍء من النموذج 
ابو  الفضل  ابو  للموىل  اجلديد  للشباك  النهائي 
فقرات  ضمن  وذلك   العباس الفضل 
السادس  العاملي  الثقايف  الشهادة  ربيع  مهرجان 

مجيع  استبدال  هو  املرشوع  هذا  ميزات  ومن 
املنقوشة واملطلية بامء  النحاسية والفضية  القطع 
فقط  الذهب  من  مصنعة  جديدة  بقطع  الذهب 
فإنه  وبالتايل  الشباك  هلذا  حتسب  سابقة  وهذه 
ومن  سابقاته،  من  وعمرًا  متانة  أكثر  سيكون 
الثالثة  للميزات  باإلضافة  األخرى  امليزات 

أعاله هي ما يأيت:
ألجل  • اجلديد  الشباك  قطع  مجيع  سمك  زيادة 

ملواجهة  الكافية  التحمل  وقوة  املتانة  اعطائه 
قبل  من  التدافع  من  الناتج  املتزايد  الضغط 
فمثال  وأشباهها،  املليونية  الزيارات  يف  الزائرين 
أصبح  ملم   0،5 السابقة  الكرات  سمك  كان 
بخمسة  الزيادة  تصبح  وهبذا  ملم،   2،5 اآلن 
اضعاف السابق، وسمك العمود كان 1،5 ملم 
اصبح 15 ملم، أي بعرشة اضعاف، وقس عىل 

ذلك باقي القطع.
استخدام املعدن )stainless steel( املقاوم للصدأ  •

وألول  والتبطني  والرتكيب  الربط  عملية  يف 
بسبب رمي  للصدأ  القابل  احلديد  بدال عن  مرة 
الزائرين الكرام ألجل  املاء عىل الشباك من قبل 
يمكن  اخرى  ميزات  عن  فضال  هذا  التربك، 
من  مالحظتها  االختصاص  وذوي  للمتفحص 

خالل املقارنة بني القطع القديمة واجلديدة.
1432هـ . 14 عام  الثانية  مجادى  من   2 مثل 

2011/5/6 م، إنجاز 95% من أعمدة سقف 
العباس؛  الفضل  ابو  املوىل  حرم  توسعة 
لثقل  القديم  األثري  احلرم  سقف  حتمل  ولعدم 
السقف اجلديد، يواصل قسم املشاريع اهلندسية 
أعامله يف تنفيذ األعمدة اخلرسانية املسلحة التي 
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الركائز  عدد  ويبلغ  الرشيف،  الصحن  سيغطي 
احلديدية حتت كل عمود كونكريتي )2( وأخريًا 
يصبح جمموعها )42( ركيزة حديدية تم دق كاًل 
منها يف األرض وصبها بعد أن تم ربطها بشبكة 

التسليح لألعمدة الكونكريتية.
اما يف 22 شعبان عام 1432هـ تم اكتامل وصول . 15

توسعة  ملرشوع  احلديدي  اهليكل  أجزاء  كافة 
بتسقيف   العباس الفضل  ابو  املوىل  حرم 
املاليزية  الرشكة  قامت  حيث  الرشيف،  صحنه 
برتكيب أجزاء اهلياكل احلديدية اخلاصة بالقباب 
القباب  هياكل  تركيب معظم  اآلن  تم حلد  وقد 
والتي يبلغ عددها أربع عرشة قبة صغرية وأربع 
مساحته  عىل  سيحافظ  والسقف  كبرية  قباب 
بنظام  يعمل  مفتوح  به كفضاء  لالحتفاظ   %40
الضوء ورؤية  بمرور  والتي تسمح   ،)skylight(

من  الداخيل  السطح  شكل  إىل  السامء  من  جزء 
ومساحة  السابقة،  احلرم  إحيائية  ابقاء  اجل 
بالكايش  واجلدران  باملرايا  تغليفه  سيتم   %60
العامة  األمانة  قبل  من  وحرصًا  الكربالئي؛ 
بالطراز  االحتفاظ  عىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

العامري اإلسالمي للحرم.
واملوافق . 16 1432هـ  عام  11رمضان  وشهد 

ونصب  رفع  عملية  أول  2011/8/12م 
بمرشوع  اخلاصة  احلديدية  واهلياكل  للجسور 
التوسعة، وبارشت يوم السبت 26رمضان عام 
1432هـ بعملية رفع ونصب أربع من اجلسور 
اخلاصة،  القباب  من  هيكلني  مع  احلديدية 
اجلانب  يف  هلا  املخصص  األماكن  يف  ووضعها 
اإلمام  باب  جهة  من  املقدسة  العتبة  من  الغريب 

املراحل،  انجاز احدى  تم  احلسني وبعدها 
اجلسور  من  سبع  ونصب  رفع  بعملية  واملتمثلة 
التقوية  جسور  من  مالحقاهتا  مع  احلديدية 
 )sandwich ملقاطع  احلاملة  واجلسور  العرضية 
من  ثالث  تركيب  و  رفع  من  واالنتهاء   panel(

هذه  عىل  الصغرية  احلديدية  القباب  هياكل 
املقدسة  العتبة  اجلسور ويف اجلانب الرشقي من 
ومن جهة باب العلقمي بارشت الرشكة املنفذة 

للمرشوع باجلزء الثاين من هذه املرحلة(.
ويف 7ذي احلجة عام 1432 هـ 17 /2011/11 . 17

م تم إكتامل وصول مواد )sandwich panel( من 
ابو  املوىل  حرم  توسعة  بمرشوع  اخلاصة  فلندا 
الرشيف  صحنه  بتسقيف   العباس الفضل 
تتكون  التي  املادة  هلذه  الفنية  املواصفات  وعن 
من طبقتني من احلديد املغلون واملصبوغ حراريًا 
ملقاومة الرطوبة وكافة العوامل اجلوية واملناخية 
هاتني  وبني  الواحدة  للطبقة  )6ملم(  وبسمك 
الزجاجي،  الصوف  من  طبقة  تضغط  الطبقتني 
ثم  الزجاج  صهر  طريق  عن  تصنع  مادة  وهو 
بني  عالية  بدرجة  وتضغط  ألياف،  إىل  حتويله 
هذه الطبقات وبسمك )15سم( ليصبح سمك 
ترتاوح  وبأطوال  )21سم(  الواحدة  الطبقة 
الشمس  حرارة  بدفع  وتقوم  من)1-12م(. 
احلرم  داخل  ودائمة  معتدلة  حرارة  وإعطاء 
الرشقي  اجلانب  من  تنفيذها  ويتم  املقدس، 

للعتبة املقدسة من جهة باب العلقمي)67(.
واملوافق  . 18 1433هـ  عام  حمرم   18 ويف 

2011/12/14م، متت املبارشة بعمليات رفع 
وتركيب قطع مادة )sandwich panel( املخصصة 



81

أ. د. عباس جاسم محود؛ وآخرون

بمرشوع  اخلاص  احلديدي  اهليكل  لتغليف 
 العباس الفضل  ابو  املوىل  حرم  توسعة 

بتسقيف صحنه الرشيف.
املوافق 2012/1/21م . 19 ويف 27 صفر 1433 

أهنت الكوادر الفنية واهلندسية املختصة بمجال 
 %50،)Sandwich panel( عمليات تركيب قطع
من العمليات اخلاصة برفع وتركيب مجيع القطع 
القطع  بني  رابطة  مواد  من  كافة  ملحقاهتا  مع 

ومواد عازلة أعىل وأسفل كل قطعة.
متت . 20 1432هـ،  عام  الثانية  مجادى   30 ويف 

األريض  الطابق  أواوين  وترميم  صيانة  أعامل 
قلع  األوىل  املرحلة  تضمنت  عدة  مراحل  عىل 
ثم  ومن  بانتظام،  القديم  الكربالئي  الكايش 
تثبيت  وبعدها  املستهلك،  الطابوق  إخراج 
ما  تشكل  متداخلة  أقواس  وعمل  اإلطار، 
الذي  )الرسمي(  أو  لالواوين  الزخرفة  يسمى 
ُيكون شكل التقوس ويكون بأشكال عدة جزء 
منها يسمى )اخلفاش والطيارة واجلناح الكبري( 
وهذه مسميات خمتلفة يتداوهلا أصحاب احلرف 

واالختصاصات. 
واملوافق . 21 1432هـ  عام  رجب   3 يف  أما 

كتيبة  أول  تثبيت  أنجزت  قد  2011/6/6م، 
السور  من  اجلنوبية  اجلهة  يف  مذهبة  قرآنية 
املكتبة والتي  الكفيل إىل  والتي متتد من متحف 
السفيل  الطابق  بني  الفاصل  باجلزء  تثبيتها  تم 

والعلوي لألواوين)68(.
اجلناح . 22 إنجاز  تم  1433هـ،  19رمضان  ويف 

باجلهة  العمل  وابتدأ  الرشقي  واجلناح  الشاميل 
وصيانة  ترميم  مرشوع  من  واجلنوبية  الغربية 

أواوين الطابق األريض يف العتبة العباسية املقدسة 
مجالية  الزاهية  بألوانه  ستضفي  املرشوع  وهذا 
كبرية للمكان الطاهر إضافة إىل الشكل املعامري 
هلذه  والعراقة  األصالة  عىل  يدل  الذي  الرتاثي 
العتبة املقدسة، بعد أن تم إنجاز أواوين الطابق 
الثاين، الذي تضمن تغليف الساحات املكشوفة 
بالكايش الكربالئي وعمل األواوين واألقواس 

بشكل مشابه ومطابق للطابق األول)69(.
23 . /3/3 املوافق  1433هـ  الثاين  ربيع   9 ويف 

تغليف  بعمليات  املبارشة  متت  2012م 
املقدسة  العباسية  للعتبة  السفيل  الطابق  أواوين 
بالكايش الكربالئي ويف 2012/3/28مانتهى 
جتديد  ملرشوع  املذهبة  القرآنية  الكتيبة  تثبيت 
الفضل  ابو  املوىل  ملرقد  الكربالئي  الكايش 

.)70(العباس
اما بـ 16 ربيع األول 1433هـ فقد تم االنتهاء . 24

العلوي  التاج  من األعامل اخلاصة كافة  بتصنيع 
للشباك والتي يبلغ عددها 18 تاجًا)71(. 

واملوافق . 25 1433هـ  عام  األوىل  مجادي  ويف3 
الفنية  الكوادر  أهنت  2012/3/26م، 
الفضل  ابو  املوىل  مرقد  شباك  بمرشوع  العاملة 
باألعمدة  كافة  اخلاصة  األعامل   العباس
اجلانبية  للشباك الرشيف وعددها )18( عمودًا 
سمكه  أما  الرشيف،  الشباك  حميط  عىل  موزعة 
عن  طريق  الزيادة  هذه  وكانت  ملم،  فهو)15( 
بعمر  ليتمتع  والفضة  الذهب  نسبة  يف  زيادة 
ضد  أكرب  ومقاومة  للتغريات    ومقاومة  أطول 

االسوداد)72(. 
26 . /5/  8 املوافق  1433هـ  الثانية  16مجادى  أما 
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2012م فقد تم االنتهاء من أعامل تصنيع قطع 
بمرقد  اخلاص  اجلديد  للشباك  السفلية  التيجان 
يتم  وبعدها   العباس الفضل  ابو  املوىل 
األمامي  للوجه  واأليمن  األيرس  اجلانبني  هتيئة 
والتي  حلمها،  بعمليات  البدء  لغرض  للتاج؛ 
التفريز  تتم بمراحل عدة  جتري بعدها عمليات 
وباستعامل  بالتاج،  اخلاصة  النقوش  وعمل 
للشكل  وصوالً  خاصة  ومعدات  أدوات 
نقوم  العملية  هذه  من  وبعد  االنتهاء   النهائي، 
عدة،  بدرجات  األمامي  الوجه  تنعيم  بعمليات 
وعىل مراحل للتخلص من  اخلطوط والشوائب 

 املوجودة عليه كافة()73(.
27 . /6/20 واملوافق  1433هـ  رجب   29 أما 

العاملة  الفنية  الكوادر  أكملت  فقد  2012م 
 بمصنع العتبة العباسية املقدسة لصناعة شبابيك 
األرضحة واملزارات الرشيفة، اجلزء األخري من 
)وردة  قاعدة  الرشيف  الشباك  عمود  فقرات 
عىل  موزعة  قطعة،   18 من  وتتكون  العمود( 
أعمدة الشباك الرشيف كافة وعند اجلزء  السفيل 
وبزيادة  2،5ملم  وسمكها  عمود،  كل  من 
القديمة،  القطعة  سمك  عىل  ونصف  ضعفني 
وكانت هذه الزيادة  يف السمك عن طريق  زيادة 
فنية  بطريقة  وخلطهام  والفضة  الذهب  نسبة  يف 
ومظهر  أطول  بعمر  لتتمتع  حديثة  وعلمية 
 خارجي مجيل ومقاومة للتغريات ومقاومة أكرب 
ضد االسوداد،  كذلك امتازت بأن طريقة تركيبها 
وأماكن الرتكيب عىل  سطح العمود كانت خمفية 
يظهر  العمود  جعلت  مما  ظاهرية  وغري  متامًا 
مرورًا  العلوي  التاج  من  واحدة  قطعة  وكأنه 

ببدن  العمود والتاج السفيل وقاعدة الوردة )74(.
الكوادر . 28 أنجزت  1433هـ  شوال   23 ويف 

العباسية  للعتبة  التابع  الصياغة  بمصنع  العاملة 
املقدسة قواعد الشبابيك السفلية للشباك  اجلديد 
 العباس الفضل  ابو  بمرقد  املوىل  اخلاص 
عىل  موزعة  قاعدة   14 عددها  والبالغ  كافة، 
الشبابيك  ترتكز  عليها  التي  الشباك،  حميط 
أوطأ  عند  الواحدة  القاعدة  سمك  اما  اجلزئية، 
22ملم،  يبلغ  فيه  نقطه  أعىل  ويف  6ملم  نقطة 
تبلغ ستة أضعاف  السمك  أي بمعدل زيادة يف 
السمك القديم وهذه الزيادة مل تكن جمرد  زيادة 
سمكية فقط بل عن  طريق زيادة يف نسبة الذهب 
والفضة ووفق معاير ونسب خلط ليتمتع بعمر 
ضد  أكرب  ومقاومة  ومقاومة  للتغريات    أطول 

االسوداد )75(. 
أما 15 ربيع الثاين 1433، فقد بدأت املالكات . 29

اهلندسية العاملة بمرشوع توسعة حرم املوىل ابو 
الرشيف  صحنه  بتسقيف   العباس الفضل 
عىل   ) Sky- Light ( نوع  من  الزجاج  وتركيب 
املفتوحة  املناطق  يف  الزجاجية  اخليام  هياكل 
تشكل مساحتها  والتي  السقف،  من  واملتحركة 
حوايل 50%منه، هذه القطع ) Sky-Light ( سهلة 
الرتكيب وخفيفة الوزن ومقاومة للكرس وفائقة 
متانة  وذات  اجلوية  للظروف  ومقاومة  املرونة 
وقابليتها العالية عىل عزل الصوت، ويرتكز هذا 
الزجاج عىل حامالت خاصة به )سبايدر( وتتم 
عملية تركيبه بطريقة فنية وبام يضمن ثباته وعدم 
حتريكه من هذه  األجزاء مستقبالً )76(، )وحتدث 
وزير  معايل  اىل  الصايف  امحد  السيد  سامحة 
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التخطيط االستاذ الدكتور عيل يوسف الشكري 
اىل  مشريًا  التسقيف...  عمليات  عن  بإعجاب 
عىل  املتحركة  الزجاجية  السقوف  استخدام 
 هيئة خيام يف اشارة اىل خميم اإلمام احلسني
 العباس الفضل  ابو  للموىل  كان  الذي 
موقف بطويل يف الذود عنه حتى ان واحدة من 
)حامي  هي  العباس  الفضل  ابو  املوىل  صفات 
املتحركة  السقوف  هذه  ان  موضحًا  اخليام(.. 
درجة  عىل  حتافظ  فهي  عالية  مواصفات  ذات 
تسمح  اهنا ال  كام  الصحن  داخل فضاء  احلرارة 
حتتوي  انام  مبارش  بنحو  الشمس  اشعة  بدخول 
االضاءة  بدخول  السامح  شأهنا  من  فالتر  عىل 
فقط.. كام باإلمكان فتحها يف ايام الشتاء لدخول 
بعملية  القيام  فعال  تم  وقد  الشمس..  نور 
جتريبية من خالل فتح احدى اخليام الزجاجية 
 :عيل اإلمام  قال  وكام  املتحركة..()77( 

بالفهم.  العلم  باخلربة  االعامل 
أما يف 19 رجب 1433هـ واملوافق االحد 10 . 30

متقدمة  بمراحل  متثل  فقد  2012م   حزيران 
يقطعها العمل برتكيب ونصب اخليام الزجاجية 
يف  املناطق  وذلك  التوسعة  بمرشوع  اخلاصة 
تشكل  والتي  السقف  من  واملتحركة  املفتوحة 
املهندس محيد جميد  مساحتها حوايل 40% وبني 
القدس  ارض  لرشكة  املفوض  املدير  الصائغ، 
تركيب  تم  قيايس  وبوقت  بفرتة  )انه  العراقية،  
ونصب 32 خيمة واملتبقي هو5 خيام فقط، وان 
عملية  تركيب اهليكل مع التغليف بالزجاج هي 
التي تتضمن  عملية حتتاج لرتكيز ودقة عاليني، 
إضافة  لرتكيب ألواح الزجاج عىل هياكل اخليام، 

الكبرية  القباب  يف  السفلية  األقواس  وتغليف 
باب  الكبرية عند   والصغرية، وهياكل األقواس 
 ،العباس الفضل  ابو  املوىل  حلرم  القبلة 
باحلرم  حتيط  التي  الصغرية  األقواس   كذلك 
الزجاج  ألواح  بنفس  الرشيف  والصحن 
وحسب   ) Sky-Light ( اخليام  املستخدمة  يف 

التصاميم واملخططات امُلعدة للمرشوع()78(.
ويف اخلميس 9 آيار عام 2013م وصلت األعامل . 31

اخلاصة برتكيب قطع السقوف الثانوية وملحقاهتا 
األخرى ملرشوع توسعة احلرم بتسقيف الصحن 
الرشيف اىل مراحلها النهائية، حيث أنجز حوايل 
أكثر من 95% من هذه املرحلة وتم االنتهاء من 
تركيب قطع السقوف الثانوية للصحن الرشيف 
والتي شملت األجزاء الثابتة واجلسور الداخلية 
إضافة لتغليف ثالث من القباب الكبرية والبالغ 
عددها أربعًا، وتغليف القباب الصغرية والبالغ 
)أن  جميد  محيد  وأوضح  قبة  عرشة  أربع  عدده 
ديكورات  عبارة  هي  الثانوية  السقوف  قطع 
متناغمة  إسالمية،  وزخارف  ومقرنصات 
ومتناظره مع النسج املعامري للصحن الرشيف 
وللعتبة ككل وبطريقة حديثة)79(، واملادة األولية 
قوية  مادة  وهي   )Fiber class( هي  القطع  هلذه 
بالصالبة واملرونة وحتّمل ظروف  وخفيفة متتاز 
وغريها،  والضغط  والرطوبة  كاحلرارة  قاسية، 
وهي غري مرضة بالبيئة، كذلك متتاز بعزل عايل 
عالية  ومقاومة  وصالبة  والصوت  للحرارة 
مقاومة  ذات  وهي  واحلريق،  والضغط  للكرس 
املاء تم جلبها من كوريا اجلنوبية  عالية لترسب 
يف  أما  مسبقًا،  امُلعّدة  للقياسات  وفقًا  وتقطيعها 
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17شعبان عام 1434هـ واملوافق2013م، فقد 
ابتدأ العمل يف اجلانب الرشقي من العتبة املقدسة 

من جهة )باب العلقمي()80(.
كانون . 32 املوافق 8  هـ  ويف األحد 4 صفر 1435 

اجلزء  من  االنتهاء  تم  فقد  2013م،  االول 
األول للمرشوع من تركيب قطع املرايا اخلاصة 
بامدة  وديكوراته  الثانوية  سقوفه  وتغليف  به، 

الزجاج املقطع فنيًا)81(.
ويف 2014/1/18م حيث متت املبارشة بتغليف . 33

النوع  من  أكانت  سواء  مجيعها  الثابتة  القباب 
عددها  والبالغ  الصغرية  القباب  وهي  االول 
أربع عرشة قبة التي ترمز اىل االئمة االربعة عرش 
املعصومني او من النوع الثاين وهي القباب 
القبة االوىل  الكبرية والبالغ عددها أربع قباب، 
األخر  والثالث  البنني  أم  السيدة  باسم  ستكون 
متثل كل واحدة منها باسم أخ من إخوة املوىل ابو 
تغليفها  من  االنتهاء  وتم   العباس الفضل 

بالكايش الكربالئي يف 2014/4/1م)82(.
34 . 17 واملوافق  هـ  عام1434  االول  ربيع   5 ويف 

صناعة  من  االنتهاء  تم  2013م،  الثاين  كانون 
الفضل  ابو  املوىل  لشباك  الفضية  اإلطارات 
اخلشبية  األجزاء  عىل  وتركيبها   ،العباس
لكافة  خارجي  غطاء  بمثابة  وهي  الشباك  من 
ومتانة  قوة  اليه  تضيف  مما  اخلشبي  الصندوق 
متناهية،  بدقة  قياساهتا  أخذ  تم  حيث  اضافية 
نفسها  اخلشب  بقطع  اخلاصة  القياسات  وهي 
قد  التي  الفراغات  لتجنب  خطأ،  نسبة  وبأقل 
ويبلغ  الفضية(  األجزاء  تركيب  عند  حتصل 
عمودية  قطعة  و28  طولية،  قطعة   28 عددها 

للشباك  كافة  اخلشبية  املفاصل  عىل  موزعة 
القديم،  السمك  ضعف  وبسمك  الرشيف، 
حيث يبلغ  سمك البطانة )الصفيحة( 1،5ملم، 
وعند النقوش النباتية هلا يبلغ السمك 5ملم)83(.

واملوافق2014/04/12م . 35 عام1435هـ  ويف 
ُتبارش  املقدسة،  العراق  عتبات  يف  مرة  ألّول 
أسفل  حرم  بإنشاء  املقّدسة  العباسية  العتبة 
عن  لعزهِلّن  بالنساء؛  خاص  الرشيف  الصحن 
قدسية  عىل  املحافظة  أجل  من  وذلك  الرجال؛ 
حرّية  بكّل  وأدائها  العبادية  واألعامل  الصالة 
وبدون تقييد داخل الصحن الرشيف للموىل ابو 
من  املرشوع  و)حلساسّية   العباس الفضل 
الناحية العمرانية واإلنشائية فقد تّم إعداد دراسة 
وباستخدام  بالتنفيذ؛..  الرشوع  قبل  متكاملة 
شملت  املجال،  هذا  يف  املتبعة  الطرق  أفضل 
دراسة الرتبة وقوة جدار الصحن واحلرم ومدى 
وُقّدم تصميٌم  سُتنّفذ،  التي  احلفر  حتّمله ألعامل 
اإلنشائية  وبتفاصيله  للمرشوع  األبعاد  ثالثيُّ 
سينفذ  وكام  كافة.  واملعامرية  والكهربائية 
اإلمام  بايب  جهة  من  رئيسان  مدخالن  للصحن 
 ،اجلواد حممد  واإلمام  الكاظم  موسى 
جلدار  يمتّد  أن  الصحن  تصميم  يف  روعي  وقد 
 العباس الفضل  ابو  للموىل  الطاهر  احلرم 
وُيفَصُل عنه بشباٍك خاصٍّ ألداء الزيارة، عىل أن 
يزّود بمصاعد وسالمل كهربائية لصعود ونزول 

الزائرين)84(.
الفنية . 36 املواصفات  أهّم  أّما  2014/5/2م  يف 

فهي:  إنجازها  تّم  التي  للقطع  واهلندسية 
املزهرية  من  ملحقاته  مع  الركنّي  )العمود 
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السفلية التي يرتكز عليها والتاج العلوّي الذي 
األعمدة  عدد  يبلغ  حيث  العمود(  هذا  يعتيل 
الشباك  عة عىل أركان  اجلانبية أربعة أعمدة موزَّ
الرشيف، ويبلغ وزُن كّل عموٍد منها )30 كغم( 
وُسْمك  )10سم(  قطر  وبنصف  )2م(  وبطول 
مواصفات  كذلك  ملم(   7-6( بني  يرتاوح 
هلذا  اإلضافات  من  ُتعّد  التي  السفلية  املزهرية 
مزهرية  حيوي  كان  القديم  أّن  لكون  الشّباك، 
من املرمر، واسُتبِدَلت حاليًا بأخرى فّضية ذات 
 30( وبارتفاع  ملم(   8-6( بني  يرتاوح  سمك 
سم( وبوزن )4كغم(، وقد روعي يف تصميمها 
التي  الشباك  أجزاء  بقية  مع  التصميمي  التناغم 
التيجان  أطواق  مع  متجانس  وبشكل  حتاذهيا 
هو  عمود  لكّل  العلوي  التاج  اما   ،)85( السفلية 
اآلخر عدده أربعة تيجان فإّنه يبلغ من الُسْمك 
)2.5كغم(  الواحد  التاج  وزن  ويبلغ  )5ملم( 

وطول )21سم( ونصف قطره )10سم()86(.
أما يف2014/5/7م فقد متّت املبارشة برتكيب . 37

أّول القطع عىل اهليكل اخلشبي اخلاص بالشباك 
أسبقية  وحسب  ُمَعدٍّ  جلدول  وفقًا  جتري  والتي 
)قواعد  وهي  الشباك،  من  وجزء  قطعة  كّل 
قاعدة(   14( عددها  والبالغ  السفىل(  الشبابيك 
موّزعة عىل حميط الشباك وترتكز  عليها الشبابيك 

اجلزئية، وتعترب قاعدة لتلك املشبكات)87(.
للعتبة . 38 الفنية  الكوادر  2014م   /9/2 ويف 

العباسية تنتهي من تركيب قطع الشّباك اجلديد 
.)88(لرضيح املوىل ابو الفضل العباس

املثلثات . 39 أعامل  اكتامل  تم  ويف2014/11/7م 
 العباس الفضل  ابو  املوىل  لشباك  الذهبية 

واملصنوعة من الذهب اخلالص عيار)22( ويبلغ 
عددها )28( مثلثًا بواقع مثّلثني لكّل قطعٍة يتّم 
تركيبهام يف أعىل كّل مشّبٍك وعىل اجلهتني وبسمك 
)52سم×77سم(  وبقياس  )1.25ملم( 
الواحد، وكام أن  للمثّلث  يبلغ )5كغم(  وبوزٍن 
األعامل النهائية شملت ختليص املثلثات الذهبية 
الشوائب وتنظيفها  كافة  القري من  املنقوشة عىل 
تبييضها  أعامل  بعدها  لتتّم  القري،  حرق  بعملية 
جليها  ثّم  ومن  خاصة،  كيميائية  بحوامض 
األعامل  هذه  لُتختتم  املطلوب  اللون  إلعطائها 
تكون  وبانتهائها  )الطراش()***(  بعملية 
)التجفيت(  لعمليتي  جاهزة  الذهبية  املثلثات 
عىل  والرتكيب  البعض،  بعضها  مع  تركيبها  ثم 
اهليكل  عىل  تثبيتها  ثّم  ومن  املشّبكات  قطع 

اخلشبي)89(.
املوافق . 40 1436هـ  عام  االول  15ربيع  ويف 

تصنيع  من  االنتهاء  تم  2015/01/07م 
الفضل  ابو  للموىل  اجلديد  الشباك  مثّلثات  تاج 
يف  ترّكب  التي  األجزاء  أحد  هو   ،العباس
جزئيه  بني  رابطة  حلقة  وتكون  الشباك  مثّلثات 
تاجًا   )14( عددها  ويبلغ  واأليرس  األيمن 
مع  لتكّون  مجيلة  وفنيٍة  حرفيٍة  بطريقٍة  وصنعت 
باقي أجزاء املشّبكات لوحًة فنيًة رائعة كون هذه 

األجزاء تكّمل إحداها األخرى)90(.
املوافق . 41 1436هـ  عام  االول  7ربيع  شكل 

صناعة  ملراحل  اكامالً  م،   2014/12/30
العباس من خالل  الفضل  ابو  املوىل  شباك 
إهناء عمل السندانات الذهبية التي يبلغ عددها 
اخلالص  الذهب  من  مصنوعٌة  سندانة   )18(
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بُسْمك  حبة   )22( عيار  متثل  منها  فالواحدة 
)1ملم( وبقياس )10×55(سم، والتي تقع يف 
املشبكات  قطع  بني  اجلانبية  األعمدة  تاج  أعىل 
املشّبكات؛  لقطع  ذهبّيني  مثّلثني  كل  بني  أي 
ولكوهنا مصنوعة من الذهب فهذا حيتاج اىل دّقٍة 
إضافية ألّن معدن الذهب يكون صعب املراس 
وصعب التطويع لكنّه مل يصعب عىل أنامل من 
جعل خدمة املوىل ابو الفضل العباس هدفه 
)2أ،  الشكل  يف  كام   )91( العليا  وغايته  األسمى 

ب(.
يف . 42 الفنية  الكوادر  قامت  ويف2015/1/31م 

العتبة العباسية باملبارشة برتكيب املشّبكات عىل 
الرشيف  بالشباك  حتيط  الذي  اخلشبي  اهليكل 
مجيع  من   العباس الفضل  ابو  للموىل 
جهاته، التي يبلغ عددها )اربعة عرش( مشّبكًا تّم 
املختصني  الفنيني  قبل  من  وتصميمها  إعدادها 

واملرشفني عىل مرشوع الشباك الرشيف )92(.
مرشوُع . 43 ضّم  2015م  شباط   4 األربعاء  ويف 

الفضل  ابو  املوىل  لصحن  األفقية  التوسعِة 
املشاريع  من  العديد  طّياته  بني   العباس
الفرعية، والتي بُجْمَلتها مرشوع توسعة بوابات 
)إّن  له(،  الرئيسة  )املداخل  الرشيف  الصحن 
يبلغ  الرشيف  بالسور  املحيطة  األبواب  عدد 
ُعِمَلت هلا  أبواب، توّسعت كمداخل أي  تسعة 
تقريبًا  الطبيعي  طوهلا  أضعاف   بثالثة  بوابات 
باب  فمثال  القديمة،  للبوابات  حاضنًة  فكانت 
)2،75م(    طوله  يبلغ  كان   احلسني اإلمام 
للباب  وأصبح )11م(، حيث كان أقىص طول 
التوسعة كّل  بعد مرشوع  هو )3م( وقد أصبح 

باب له بّوابة كبرية، ثم ُعِمَل لكّل باٍب ديكوراٌت 
الكايش  فيها  واستخدم  به  خاّصة  ونقوٌش 
وبعُض  املعّرق(  وبعضه  املذّهب  الكربالئي 
قبابًا  هبا  اخلاصة  التصاميم  ضّمت  األبواب 
تركيب  األعامل  شملت  كذلك  ومقرنصات، 
التسليامت  بعض  عليها  ُخطَّت  ضوئيٍة  قطٍع 
تشري  التي   العباس الفضل  ابو  املوىل  عىل 
اسم  اليها  مضافًا  هبا  اشتهر  التي  أوصافه  اىل 
االنتهاُء  فتّم  له..،  تعريفيًة  عالمًة  ليكون  الباب 
 ،باب اإلمام اجلواد منه بصورة كاملة مثل 

ومنها ما دون ذلك وبنسب متفاوتة..()93(.
والتجديد . 44 العمرانية  التطورات  توالت  وقد 

زينتها  أوج  وصلت  حتى  العباسية  العتبة  عىل 
وحلتها، وما زالت هذه املشاريع مستمرة حتى 
يومنا هذا ترتاوح ما بني صيانة وتوسعة واعادة 
اإلسالمية  بالزخارف  األماكن  بعض  تزيني 

اجلميلة. 

و�شف الم�شهد 

ثالثة  من  شكل)3(  العباسية  الروضة  تتألف 
وما  واحلرم  الصحن،  السور،  وهي:  رئيسة  أجزاء 

يلحق به من أروقة للرجال والنساء.

الروضة  يسور  مرتفع  ضخم  سور  باملرقد  حييط 
من مجيع جهاهتا ويشكل جدراهنا اخلارجية)94( يبلغ 
وبشكل  باالجر  ــارج  اخل من  مشيد  11م  ارتفاعه 
ومطعمًة  بالطابوق  مغلفة  وخارجية  داخلية  أقواس 
النقشات  وحسب  املزخرف،  الكربالئي  بالكايش 
املصممة عىل الطراز األسالمي، ويف أعىل السور كتيبة 
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من الكايش الكربالئي خمطوط عليها آيات من القرآن 
الكريم )95( شكل )4(، وحتيط بالصحن من الداخل 
سلسلة من احلجرات يبلغ عددها 57 حجرة يتصدر 
كاًل منها ايوان ذو عقد مدبب، ويمكن الدخول اىل 
صحن الروضة من احد عرش بابًا تتوجها عقود مدببة 
ومزينة بتشكيالت زخرفية وهذه األبواب هي: باب 
وباب  احلسن  اإلمام  وباب  اجلنوبية،  باجلهة  القبلة 
وباب  الكاظم  موسى  اإلمام  وباب  احلسني  اإلمام 
صاحب الزمان يف اجلهة الغربية، وباب اإلمام حممد 
البنني يف  أم  وباب  اهلادي  اإلمام عيل  وباب  اجلواد، 
املؤمنني  أمري  اإلمام  وباب  العلقمي  وباب  الشامل 
وباب اإلمام الرضا يف اجلهة الرشقية من املرقد)96(، 
 )5( شكل  متنوعة  زخارف  الصحن  جدران  ويزين 

وفرشت أرضية الصحن باملرمر األبيض. 

ايوان  وهو  ايوان  أكرب  العباسية  احلرضة  ويتقدم 
من  أعمدة  عرشة  عىل  يستند  رواق  يتقدمه  الذهب 
املرمر، وعىل جانبي األيوان توجد مئذنتان يزين ثلثها 
األعىل بالطات الذهب، أما الثلثان اآلخران فيزينهام 
بكلمتي)اهلل  املربع  الكويف  باخلط  املزين  الذهب 
حممد(، و)ارتفاع كل منهام 39م عن مستوى أرضية 
احلرضة وكتب يف وسطهام آيات قرآنية كريمة باخلط 
الكويف اجلميل، وخيرتق جسم كل مأذنة سلم حلزوين 
يتم الدخول اليه من الطابق األريض للحرضة ويؤدي 
اىل رشفة األذان املسقفة، وتستند الرشفة عىل صفني 

من املقرنصات اجلميلة املرتاكبة()97(. 

بشكل  مقرنصة  صغرية  جوسق  املئذنة  ويتوج 
بالذهب.  مطلية  رمانة  أو  سارية  تعلوها  فصوص 
ويؤدي األيوان الذهبي اىل رواق حييط بغرفة الرضيح 

هذه  وسط  ويف   )6( شكل  والقاشاين  باملرايا  مزين 
قلب  يشكل  الذي  املقدس  الرضيح  يوجد  احلرضة 
والفضة  الذهب  من  مصنوع  شباك  به  وحييط  البناء 
)خاتم  ثم  زجاجي  صندوق  وبداخله   ،)7( شكل 
مزخرف  مزجج  خشبي  صندوق  عن  عبارة  وهو 
قرآين  برشيط  وموشح  باملينا  ومطعم  هندية  بنقوش 
وسيدنا  ملوالنا  الطاهر  اجلسد  الصندوق  هذا  وحتت 
قطعة  توجد  حيث   العباس الفضل  ابو  املوىل 
سطح  يعلو  القرب،  عىل  وضعت  مستطيلة  املرمر  من 
وتتوسط  م   48 حميطها  يبلغ  مرتفعة  قبة  الروضة 
املئذنتني ترتكز هذه القبة من الداخل عىل أربع جدران 
الكربالئي  الكايش  من  بكتيبة  وموشحة  ضخمة 
املنافقون()98(،  سورة  عليها  كتب  90سم  عرضها 
أما  الصغرية،  املرايا  بقطع  الداخل  من  القبة  وزينت 
من اخلارج فزينت ببالطات من الذهب، وتعلو القبة 

رمانة مطلية بالذهب يعلوها اسم اهلل تعاىل.

)ومن املعجزات اخلالدة أن قرب املوىل ابو الفضل 
أمتار  بعدة  مبارشة  الرضيح  حتت  يقع   العباس
كل  من  املاء  به  وحييط  والسمنت  باآلجر  مبني  وهو 
جوانبه كأنه يطفو عىل بحرية صغرية، والعجيب أن 
الطعم  من  خال  صاف  زالل  ماء  هو  املوجود  املاء 
وجوده  عىل  السنني  مــرور  رغم  والرائحة  واللون 
للتربك  املاء  يستعمل هذا  هناك. ويف بعض األحيان 
فإن  العلقمي  هنر  اندثار  من  وبالرغم  واالستشفاء، 
يكون  أن  اال  يأبى  الرشيف  بمرقده  حييط  الذي  املاء 

مهزة الوصل بني املايض واحلارض()99(، شكل )8(.
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موؤ�شرات الإطار النظري

الزوار . 1 جذب  يف  الصدارة  مركز  املشاهد  حتتل 
والتربك  والدعاء  للصالة  كافة  العامل  أقطار  من 
هبا كمراكز دينية مقدسة إضافة إىل كوهنا مراكز 
سياحية وأثرية فنية واقتصادية مهمة، وقد وىص 
نبينا العظيم بزيارة القبور لالتعاظ وتذكر اآلخرة، 
 وخري مثال عىل ذلك قبور أهل بيت النبوة
التي تعلمنا حياهتم دروسًا يف التضحية والفداء 

وإعالء كلمة اهلل سبحانه وتعاىل.
املوىل . 2 شخصية  يف  معانيه  بأسمى  االيثار  يتجىل 

االمام  قال  حيث   ،العباس الفضل  ابو 
فلقد  العباس،  عمي  اهلل  )رحم   :السجاد
ّاثر وأبىل وفدى أخاه بنفسه، حتى قطعت يداه، 
يف  املالئكة  مع  هبام  يطري  بجناحني،  اهلل  فأبدله 

اجلنة...(.
العراق . 3 خاصة  املقدسة  املشاهد  عىل  طرأت 

عامرات عدة عىل مر العصور من اخللفاء وامللوك 
البناء  يف  البساطة  من  بدأت  البيت  أهل  وحمبي 
بطرز  مرت  وقد  ازدهارها  أوج  وصلت  أن  إىل 

إسالمية متنوعة.
مرقد . 4 السيام  العراق  يف  املقدسة  املشاهد  حتفل 

الزخارف  بأنواع   العباس الفضل  ابو  املوىل 
)اهلندسية، واخلطية، والنباتية، والعامرية( املنفذة 
وخزينًا  ثريًا  مصدرًا  جعلها  مما  متنوعة  بتقنيات 
اإلسالمية  والعامرة  الزخرفية  للفنون  ثمينًا 
لتتواءم مع قدسية هذه املشاهد عند املسلمني كام 
أزمنة  إىل  تعود  نفيسة  فنية  تضم هدايا وحتفيات 
العتبات  متاحف  يف  وضعها  املمكن  من  قديمة 

املقدسة.

الف�شل الثالث: 

مجتمع البحث

اأوًل: مجتمع البحث 

شمل جمتمع البحث الزخارف النباتية واهلندسية 
بأنواعها  حيوانية(  )آدمية،  والتشخيصية  واخلطية 
املعرق(  )القاشاين  املزجج  البالط  عىل  كافة  املنفذة 
واخلشب والذهب والفضة واملرايا، واملوظفة داخل 

روضة احلرم.

للباحثتني،  االستطالعية  الدراسة  خالل  ومن 
العباسية  للعتبة  عديدة  ميدانية  بــزيــارات  قامتا 
 )9( بلغ  الــذي  البحث  جمتمع  لتحديد  املقدسة، 
املعتمدة  التنوعات  مجيع  شملت  زخرفية  تكوينات 
متكررة، وعىل  املقدسة وغري  احلرم  تزيني روضة  يف 
إال  املقدسة،  الروضة  غرفة  حجم  صغر  من  الرغم 
التكوينات  يف  التنوعات  من  عدد  أكرب  ضمت  أهنا 

الزخرفية والتقنية. 

ثانيًا: عينة البحث 

بصورة  بحثهام  عينة  باختيار  الباحثتان  قامت 
التنوعات  وفــق  عــىل  الكيل  املجتمع  مــن  قصدية 
بلغت  وقد  املقدسة،  العباسية  العتبة  يف  احلاصلة 
العباسية  العتبة  من  زخرفيًا  تكوينًا   )3( بحثها  عينة 

املقدسة. 

ومتت عملية اختيار هذه العينة عىل وفق املسوغات 
اآلتية: 

إهنا تغطي موضوع الدراسة بام يتالءم مع متثيلها . 1
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للخطاب االبداعي للتكوينات الزخرفية ضمن 
حدود البحث. 

محل اخلطاب الفكري الزخريف تنوعًا واضحًا من . 2
حيث البناء العام. 

عند . 3 املتكررة  الزخرفية  التكوينات  استبعاد  تم 
حتديد جمتمع البحث الكيل. 

أخذت الباحثتان يف اختيار عينة بحثهام. وكام هو . 4
مبني يف اجلدول اآليت:

اسم الدولة
متمع العتبة املقدسةاملحافظة

البحث
عينة 

البحث

93العتبة العباسيةكرباءالعراق

ثالثًا: منهج البحث 

التحلييل، كونه  الوصفي  املنهج  الباحثتان  اتبعت 
البحث  هــدف  لتحقيق  مواءمة  واألكثر  األنسب 

الشامل.

رابعًا: تحليل العينة

أنموذج )1- أ، ب، ج، د، هـ، و، ز( 

اسم العمل: شباك فضة موشح بالذهب مع تاج  •
ذهب.

املوقع: العتبة العباسية املقدسة.    •

 نوع الزخرفة: خمتلط. •

نوع البناء الزخريف: عمودي. •

اخلامة: الفضة والذهب. •

باملينا  • والتطعيم  الطرق  الزخريف:  التنفيذ  تقنية 
والتكفيت بالذهب.

التحليل والمناق�شة

متيز الشباك بتوليف مجايل متنوع من حيث املفردات 
والوحدات والتقنيات والعنارص والعالقات الرابطة 

مع التنوع يف األسلوب التنظيمي.

ضام  عقد  من  مساحة  األكــرب  املستطيل  يتألف 
متجاوز مفصص احتضن تكوينات هندسية قوامها 
مربعات ذات زوايا مدورة اكتسبت مجالياهتا بنظامها 
الفضاء  ليشغل  وأفقيا  عموديا  املتناوب  التكرار  ذي 
ويتوج  املربعات  وسط  تتخلالن  فتحتني  مع  كليا 
ينتهيان  متعاكس  بشكل  منحنيان  غصنان  العقد 
الفصوص  ثالثية  زهرة  ويتوسطهام  صغرية  بزهرة 
نباتية  ــة  ورق عىل  كليا  مركبة  جانبي  مقطع  ذات 
التكوين عىل  وينظم هذا  الفصوص ومعرقة،  ثالثية 
اإلستقرار  الشكل  ليمنح  املتامثل  التوازن  مبدأ  وفق 
ثنائي  بنظام  العقد  جانبا  ونظم  واجلــامل،  والوحدة 
اجلانبني،  عىل  كامل  بتكرار  العمودي  املحور  عىل 
منها  تتفرع  متموجة  أغصانًا  العقد  نصف  وتضمن 
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فمنها  واألشكال،  األحجام  متنوعة  نباتية  أوراق 
وأخرى  وسطي  عرق  ذات  مسننة  وأخــرى  بسيطة 
األصغر  املسننة  األوراق  من  ــيل  داخ حشو  ذات 
بأزهار  حمشوة  ملتفة  هنايات  ذات  مسننة  أو  حجام 
أحجامها  تنوعت  فقد  األزهار  اما  بسيطة،  وأوراق 
قوامها  مجالية  أبعاد  وذي  منسجم  بشكل  وأشكاهلا 
أزهار بسيطة مفصصة ومسننة ذات مقطع جانبي أو 
أو كليا أي ذات حشو داخيل  رأيس ومرتاكبة جزئيا 
األزهار  هذه  بعض  وتوحي  واألوراق  األزهار  من 
جوانب  طي  من  ناجتة  األجتاهية  الدورانية  باحلركة 
الورقة باجتاه واحد مما يفعل من مجاليات التنوع من 
التكوينات  وتنوع  باألحجام  املتفاوتة  النسب  خالل 
اإليقاعية  الديناميكية  احلركة  تنوع  مع  الزخرفية 
الناجتة من حركة الغصن واألزهار ضمن كل موحد 
منظم  افريز  الزخريف  التكوين  هذا  ويؤطر  مرتابط، 
مع  جانبي  مقطع  ذات  أزهار  قوامه  متبادل  بتكرار 
أغصان ذات حركة موجبة موحدة تنبثق منها أوراق 
خالل  من  مجالية  أبعاد  ذات  ايقاعية  بحركة  معرقة 
التنوع بالوضع مع متاثل املفردات املتكررة فهي ذات 

تنوع انامئي حركي، أنموذج )1-أ(. 

1 - أ

للمستطيل  املجاور  مساحة  األقل  املستطيل  أما 
األول فقوامه عمود نصفي ذو أخاديد طوالنية تتوجه 
احللزوين  احلشو  ذات  األكانتس  من  أوراق  أربــع 
بطابع  السمكة  تشبه  لتوحي هبيأة  تلتقي كل ورقتني 
ذات  ــار  أزه اهليأتني  بني  يفصل  اسالمي  ــريف  زخ
مقطع جانبي، يليه مربع مزخرف بزهرة ذات مقطع 
عريضة  وفوهة  حمزز  بدن  ذات  آنية  يعلوها  رأيس 
وأوراد  معرقة  أوراق  منه  تنبثق  غصن  منها  خيرج 
اجلوري الكاملة والبدائية النمو وذات املقطع اجلانبي 
ذات  فهي  متنوعة  وحركات  وبأوضاع  ــرأيس  وال
نسيج زخريف منظم بتكرار متكافئ ومنسجم ومجيل، 
ضام  عقد  هيأة  عىل  طوق  أورادهــا  مع  اآلنية  يتوج 
جانبيها  وعىل  اخلارج  من  حمزز  ومفصص،  متجاوز 
زخرفة قوامها مفردات كأسية كاملة ومقسومة ثنائية 
الفلق وهذه اآلنية مع أورادها وطوقها مصمتة بلون 
واألغصان  األوراد  حول  ظالل  اضافة  مع  الذهب 
القيمة الضوئية وتباينها إلبراز  عىل األرضية لتفعيل 

مجالية املفردات الزخرفية، أنموذج )1-ب(.

1 - ب
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الزخارف  فله  الباب  حيوي  الذي  املستطيل  أما   
من  خيتلف  أنه  اال  العقد  جانبي  عىل  نفسها  النباتية 
اخلارجي،  والتأطري  الزخريف  الداخيل  احلشو  حيث 
فنجد من حيث احلشو الداخيل تضمن العقد نصوصًا 
ونصوص  دعاء  يتلوها  مزخرف  مهاد  عىل  ألدعية 
مربعات  اىل  الباب  قسمت  كام  الباب،  تعلو  قرآنية 
ويؤطر  ومصمتة،  الثلث  بخط  كلها  نصوصًا  حتوي 
أوراق  مع  بالتبادل  مكررة  الفراولة  ثامر  املستطيل 

الفراولة املعرقة مع أغصاهنا، أنموذج )1-ج(.

1 - ج

وأخرى  نصية  بافاريز  املستطيالت  أعىل  شغل 
البارزة  الذهبية  النصوص  بعض  أحيطت  زخرفية، 
أزرق  مهاد  عىل  شغلت  مفصصة  هندسية  أشكال 
مزخرف باألغصان اخلرضاء مع أزهار بلون وردي 
مع  النصوص  وتباين  أبيض سامهت يف وضوح  مع 
هندسية  أشكال  األفاريز  أحد  يتخلل  كام  األرضية، 
من  القريبة  الزهور  من  باقات  احتضنت  مفصصة 
الذهب؛  بلون  مصمتة  كوهنا  من  الرغم  عىل  الواقع 
النيص  األفريز  شغل  كام  املظهري،  التنوع  ألضفاء 
النصوص  جتزئة  دون  مــن  كامل  بشكل  األخــري 
املــزخــرف  املينا  مــن  أزرق  مــهــاد  عــىل  وحتــديــدهــا 

باألغصان واألزهار، أنموذج )1-د(.

1 - د

املتبادل  بالتكرار  نظم  فقد  الزخريف  األفريز  أما 
واألوراق  األزهــار  من  مرتاكبة  منهام  كل  لزهرتني 
احتوت إحدامها عىل أغصان منحنية اىل الداخل ذات 
األعىل  نحو  متجهة  إحدامها  وكانت  حلزوين  حشو 
احتضن  زخــريف  قلب  مع  األسفل  نحو  واألخــرى 
عىل  مصمت  ذهبي  بلون  األئمة  أحد  اسم  بداخله 
وزين  واألزهــار،  باألغصان  مزخرف  أخرض  مهاد 
ملتفة  بأزهار وأوراق  املفردات  املحيط هبذه  الفضاء 
مللء الفضاء وقد خطت مجيع النصوص بخط الثلث 
لقابليته عىل التشكيل والرتاص بصور مجالية متنوعة 

حسب الفضاء املقرر، أنموذج )1-هـ(.

1 - هـ

وقد توجت األفاريز بصف من الرشفات املورقة 
التي حتتضن شكاًل بيضويًا مزخرفًا باملينا عىل شكل 
بأزهار وردية قريبة يف  تناظر رباعي حمشو  قلب ذي 
القلب  أحيط  بينام  أبيض،  مهاد  عىل  للواقع  حماكاهتا 
مشغولة  الزوايا  عىل  آنيات  وظفت  كام  أزرق  بلون 

باملينا، أنموذج )1-و(.

1 - و
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وقد زين أعىل التاج افريز من األشكال اهلندسية 
أغصان  من  النباتية  بالزخارف  املحشوة  املفصصة 
من  صف  يتوجها  الواقع  من  قريبة  بصور  وأزهــار 
الذهب  بلون  املصمتة  املجسمة  اجلناحية  اآلنيات 
وهي  اخلالص  الذهب  من  كفًا  حتمل  آنية  تتوسطها 
الفضل  ابــو  املــوىل  لكف  ترمز  واقعية  برشية  كف 
معركة  الطف  معركة  يف  املقطوعة   العباس

التضحية والشهادة والبطولة، أنموذج )1-ز(. 

1 - ز

 

 

املتبادل  التكرار  بطريقة  اآلنيات  هذه  ونظمت 
مع  األوراق  من  مركبة  زخرفية  جتريدية  أزهار  مع 
وتوحدت  الزخارف  تنوعت  فقد  كأسية  مفردات 

بأنظمة تكرار عالية الدقة واجلامل.

أنموذج )2(

اسم العمل: القبة الداخلية. •
املوقع: العتبة العباسية املقدسة. •
نوع الزخرفة: خمتلط. •

نوع البناء الزخريف: مركزي دائري. •

اخلامة: مرايا. •

تقنية التنفيذ الزخريف: التجميع. •

التحليل والمناق�شة 

دائرة  هيأة  عىل  هنديس  شكل  من  القبة  تتألف 
دوائر  بشكل  تنترش  كاملة  كأسية  مفردات  قوامها 
بشكل منسجم ومتناسب مع املساحة الكلية طبقت 
بأسلوب تنظيمي متناوب يف الدائرة األوىل ومتبادل 
يف  ومتبادلة  الثانية  الدائرة  يف  واضحة  غري  ثمرة  مع 
الدائرة الثالثة مع قلوب لوزية تضمنت أسامء األئمة 
من  ليفعل  أسود،  وبلون  الثلث  بخط  عرش  اإلثني 
دور التضاد ومجالياته ضمن البنية الكلية للتكوينات 
الزخرفية، كام وظف حرف )العني( بشكل زخريف يف 
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الصف األول من القلوب اإلشعاعية ليعمل كتوليف 
مجايل ووظيفي رمزي لإلشارة اىل أول حرف من اسم 
املوىل ابو الفضل العباس، وقد تم تكراره بشكل 
متعاكس ومتجانس مع القلوب ومع املساحة الكلية 

للفضاء املقرر.

منظمة  التناظر  ثنائية  اشعاعية  قلوب  تنترش  كام 
النجمة  اىل  ــوال  وص ومتشابك  متعاكس  بشكل 
بجوانبها ورؤوسها  اإلثني عرش رأسا وتتصل  ذات 
التي  واضحة  غري  ثمرة  مع  كاملة  كأسية  مفردات 
وأوحت  لوزية،  التناظر  رباعية  قلوب  مع  وظفت 
خلطوط  املتعددة  اإلجتاهية  باحلركة  القلوب  هيأة 
تنوع  مجاليات  لتولد  املصمتة  اإلشعاعية  القلوب 
تكراري  نظام  وفــق  عىل  نظمت  ومتوالدة  انامئية 
أنموذج  القطر،  نحو  ومتزايد  املركز  نحو  متناقص 

)2-أ(.

2 - أ

رأسا  عرش  اثني  ذات  بنجمة  القلوب  وتنتهي 
زخرفية  مكثفة  بنقاط  وحمشوة  اخلطوط  ومزدوجة 
الرؤوس  بعدد  صغرية  نجمة  النجمة  هذه  وتتمركز 

متتابع  بشكل  التكوينات  هذه  رتبت  وقد  نفسه، 
ومتامسك مع التغيري باألوضاع مما فعل من مجاليات 
كام  الزخرفية،  باألشكال  التنوع  مع  املظهري  التنوع 
تقنية  استخدام  نتيجة  تكونت  التي  الظالل  أوحت 
التجميع للمرايا التي تعتمد عىل بروز األشكال بمنح 

الوضوح للتكوينات الزخرفية عن املهاد الغائر.

أن  اال  للمرايا  الناعم  امللمس  من  الرغم  وعىل 
تقنية اإلظهار بالبارز والغائر أوحت بتنوع املالمس 
حتدثها  التي  املتنوعة  اإلنعكاسات  مع  وخاصة 
املرايا من األضواء، كام تكتسب املرايا لون اإلضاءة 
أبعاد  وذات  متنوعة  بألوان  لتبدو  عليها  املنعكسة 

مجالية ضمن وحدة متامسكة ينظمها تكرار موحد.

أنموذج )3-أ، ب، ج، د(
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اسم العمل: باب فضة  •
املوقع: العتبة العباسية املقدسة •
نوع الزخرفة: خمتلط •
نوع البناء الزخريف: عمودي  •
اخلامة: فضة •
تقنية التنفيذ الزخريف: الطرق  •

التحليل والمناق�شة

برزت مجالية التنوع يف األسلوب التنظيمي األفقي 
املقرر، فشكل  الفضاء  واملتكافئ ضمن   والعمودي 
تضمنت  رئيسة  أقسام  ثالثة  قوامه  مستطيل  الباب 
املستطيل  يتمركز  عموديًا،  وآخــر  أفقيًا  مستطياًل 
األفقي قلبًا زخرفيًا لوزيًا رباعيًا التناظر عىل املحاور 
مزخرف  مهاد  ذو  غائر  وهو  والعمودية،  األفقية 
باألزهار البسيطة واملركبة مع أغصان منحنية تنتهي 
بأوراد ذات مقطع جانبي وحيتضن القلب قلبًا زخرفيًا 
باقة  وتتوسطه  الأللئ  تؤطره  حجام  أصغر  لوزيًا 
بحجم  التدرج  ان  نصفي،  تكرار  ذات  األزهار  من 
التكوين  البرصي ومجالية  اىل اإلستقرار  ادى  القلب 
املتدرجة،  باألحجام  التناسب  جراء  من  الزخريف 
مفصصة  بسيطة  أزهــار  القلب  جوانب  وتزخرف 
طبيعة  ذات  أغصان  مع  متنوعة  وبأحجام  ومركبة 
موجية تتفرع منها األزهار، ويتامثل املستطيل العلوي 
املستطيالت  الباب وتؤطر هذه  والسفيل عىل جانبي 
مع  الفتح(  )سورة  من  آية  بضمنها  قرآنية  نصوص 
النصوص  هذه  وحتيط  الثلث  بخط  وأشعار  أقوال 
أشكال هندسية مفصصة لتعمل عىل اضفاء الوحدة 

بالرغم من التنوع، أنموذج )3-أ(. 

3 - أ

السيادة  مركز  فاحتل  العمودي  املستطيل  أمــا 
بصورة  ــرف  وزخ املساحة  من  األكــرب  اجلــزء  كونه 
غائر  قلب  قوامه  وخطية  نباتية  بزخارف  عمودية 
وذات  الفلق  ثنائية  مقسومة  كأسية  عنارص  حتيطه 
حشو حلزوين وزخرف داخله بأغصان ذات طبيعة 
مركزها  مفصصة  بسيطة  أزهار  منها  تتفرع  موجية 
ويتمركزه  مركبة  أزهــار  مع  زخرفية  مكثفة  نقطة 
قلب لوزي مركب كليا ذو مهاد زخريف وعىل جانبيه 
ذات  كاملة  كأسية  مفردات  ثالث  والسفيل  العلوي 
حشو داخيل قوامه أزهار بسيطة مفصصة، وحيتضن 
قلبًا أصغر حجام حيوي نص )اهلل ويل التوفيق( بخط 
الثلث مما نتج تنوعا يف الوحدات األساسية وتباينًا يف 
أبعاد  ذي  موحد  كيل  انسجام  عرب  املساحي  احلجم 

مجالية، أنموذج )3-ب(. 

أما العمود الذي يفصل بني البابني فقد زين بأزهار 
جمسمة مع أشكال معينية تضم بداخلها أزهارًا بسيطة 
مكررة بالتناوب، أما أسفل العمود فقد شغل بشجرة 
ذات حماكاة واقعية وذات انشاء حر )3-ج(، وتؤطر 
تغري  مع  متبادل  تكرار  ذات  بسيطة  أزهــار  الباب 
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بالوضع، فأوحت باحلركة الديناميكية اإليقاعية التي 
أنموذج  اسالمية،  مجالية  معاجلات  وفق  عىل  نظمت 

)3-د(.

3 - د3 - ج

الف�شل الرابع:

اأوًل: نتائج البحث

من خالل ما جاء يف اإلطار النظري، وكذلك يف 
حتليل عينة البحث توصلت الباحثتان إىل نتائج عدة: 

والزخريف . 1 العمراين  الفكري  اخلطاب  يتمظهر 
التي  املقدسة  للمكانة  نظرًا  العباسية  بالعتبة 
املوىل  وشجاعة  ونسب  شخصية  حول  تتمحور 

ابو الفضل العباس، كام يف نامذج العينة.
األضالع . 2 ذات  اهلندسية  الزخارف  تتشكل 

الرباعية كوحدة أساسية يف التكوينات الزخرفية 
أنموذج )1، 3(، أو قد تكون نباتية وذات طابع 
عىل  نباتية  أوراق  مثل  األضالع  رباعي  هنديس 

شكل معني أنموذج )3(. 

3 - ب
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واملرتاكبة( . 3 )املتداخلة  اهلندسية  األشكال  تتميز 
بخطاب مجايل ظهر فيه تنوٌع تقنٌي حيث تتمركزها 

نجمة بعدد اثني عرش رأسًا أنموذج )2،3(.  
تم توظيف خط الثلث عىل سطح البناء العمراين . 4

أنموذج  املقدسة  العباسية  العتبة  روضة  داخل 
.)3 ،2 ،1(

الكتل . 5 احتلتها  التي  املساحة  حجم  يف  التنوع 
املظهر  املتنوعة  العمرانية  األفاريز  داخل  اخلطية 
مصمت  مهاد  عىل  شغلت  فقد  واللون،  واملهاد 
ازرق  مهاد  وعىل   ،)3  ،1( أنموذج  الفضة  من 
داخل  ضمنًا  شغل  كام   ،)1( أنموذج  مزخرف 

القلوب الرباعية أنموذج )1، 2، 3(. 
)اهلل( . 6 اجلاللة  كلفظ  معينة  )ألفاظ(  حتتل 

بيت  وأهل   ،)الكريم)حممد الرسول  ولفظ 
العباسية  العتبة  يف  الصدارة  مركز   ،النبوة

املقدسة، وبصور وخطوط متنوعة.
اقتبس الفنان املزخرف من الواقع ما يتناسب من . 7

املفردات النباتية ذات األبعاد اجلاملية مع قدسية 
زخرفة  تم  تراثية:  كـزخارف  املقدس،  املكان 
شبابيك العتبة العباسية املقدسة بزخارف تراثية 
ذات صلة بالرتاث البيزنطي كأوراق االكانتس، 
الطوالنية  االخاديد  ذات  االعمدة  وإنصاف 

أنموذج )1(.  

ثانيًا: ال�شتنتاجات 

للزخرفة . 1 والتطبيقية  الفكرية  اخلطابات  ارتبطت 
عن  متباينة  بنسب  مبتعدة  زخرفية  بتجريدات 

الواقع التشخييص أو املادي.

التشكيالت . 2 يف  الزخريف  التنوع  طبيعة  ترتبط 
العتبة  يف  املوجودة  الداخلية  للزخارف  البنائية 
اجلاميل  التنظيم  بمعطيات  املقدسة،  العباسية 

للعنارص واألسس الرابطة هلا.
تعد صيغ التنوع الزخريف يف املساحات اجلدارية . 3

بمثابة  املقدسة  العباسية  العتبة  يف  الداخلية 
تفرتض  التي  البرصية  للرؤية  مجايل  تكثيف 
معاجلات بنائية وتقنية تدعم حالة التنوع يف تلك 

املساحات. 
الزخريف، . 4 التنوع  لفعل  االظهارية  القيمة  تتعزز 

احلي  املستوى  من  االنتقال  خالل  من  شكليًا 
للصورة الزخرفية إىل املستوى الذهني )املدرك( 

هلا.  
وظف الفنان املزخرف رموزًا تراثية تعود أصوهلا . 5

إسالمية  مجالية  رؤى  وفق  عىل  البيزنطيني  إىل 
املرتبط  املكان  قدسية  مع  تتناسب  خالصة، 

.بشخص املوىل ابو الفضل العباس

 ثالثًا: التو�شيات 

أرشفة صور التكوينات الزخرفية الداخلية للعتبة . 1
العلمية  للدراسات  وإعدادها  املقدسة  العباسية 
والفنية اجلاملية، مع تسهيل مهمة الباحثتني؛ ألهنا 

تعد جزءًا من الرتاث العراقي. 
مراجعة املصادر اخلاصة بالعتبة العباسية املقدسة . 2

للتغريات  نظرًا  وتطويرها،  وتنقيحها  العراقية 
الكثرية التي طرأت عىل البناء املعامري من توسيع 
للوحدات البنائية ضمن العتبات املقدسة، فمن 
املفرتض أن تكون هنالك تغيريات يف املعلومات 
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العمراين،  التوسيع  حالة  مع  تتناسب  التوثيقية 
وخصوصًا فيام يعنى بالقياسات.  

اعتامد أساليب زخرفية تنفيذية يف العتبة العباسية . 3
تتسم  العراقية  اإلسالمية  واملساجد  املقدسة 
اهلوية  لتأكيد  وذلك  العراقي؛  الرتاثي  بالطابع 
الفضل  ابو  املوىل  قدسية  مع  املتوافقة  املحلية 

  .العباس

رابعًا: درا�شات م�شتقبلية

األبعاد الوظيفية للزخارف اإلسالمية يف العامرة . 1
الدينية. 

املساجد . 2 يف  اهلندسية  الزخرفية  الوحدات  تنوع 
اإلسالمية. 

الوحدة والتنوع يف زخارف القرآن الكريم. . 3

الهوام�ض 

الرسم ( 1) فنجان:  الصاحب  عبد  السادة  عبد  اخلزاعي، 
املعارصة،  والرؤية  اإلسالمية  النظرة  بني  التجريدي 
كلية  بغداد،  جامعة  منشورة،  غري  دكتوراه  أطروحة 

الفنون اجلميلة، 1997م، ص40.
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العربية ( 4) باأللفاظ  الفلسفي؛  املعجم  مجيل:  صليبا، 
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سابق، ص153.

رجل ( 28) العباس  يوسف:  عيل  حممد  السيد  االشيقر، 
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الأ�شواق في كربالء

ن�شاأتها وتطّورها حتى )ق14هـ/20م(

المدرس المساعد

 أحمد مهلهل األسدي

باحث في مركز كربالء للدراسات والبحوث
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األسواق يف كربالء نشأتها وتطورها حتى )ق14هـ/ 20م(

الملّخ�ض

سنتناول يف هذا البحث موضوعًا قد عزفت عنه أغلب الدراسات والبحوث التي ُكتبت يف تاريخ كربالء 
املقدسة، سيام االقتصادية منها، ففي هذا البحث سنكتُب ما توّصلنا إليه من معرفة باحلالة التي نشأت عليها 
األسواق الكربالئية، ثم كيف تطّورت تلك األسواق بمرور الزمن، سواء أكان التطّور يف بناء السوق، أم يف 
ل أبرز العوامل التي ساعدت كثريًا عىل ذلك التطّور يف امُلّدة  بضائعها، أم يف نشاطها، وستنكشف للقارئ املتأمِّ

دة. املحدَّ

The Markets in Karbala:

Emergence and Development Until the 14th AH / 20th AD Century

Asst. Lec.

 Ahmed Muhlhel Al-Asadi 

Karbala Center for Studies and Research

Abstract 

This research deals with a topic that hasn’t been seriously tackled in the previous studies and 
researches written about the history of the holy city of Karbala especially its economical status. 
The researcher discusses the results related to the historical markets of Karbala and the changes 
and development in these markets over the past time. Moreover, the development related either 
to their buildings, goods or activities will be tackled. The reader will easily discover different 
factors that helped these markets to develop in such restricted time.
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مة المقدِّ

بسم اهلل الرمحن الرحيم

وأتمُّ  الصالة  وأفضُل  العاملني،  ربِّ  هلل  احلمُد 
د  التسليم عىل املبعوث رمحة للناس أمجعني، نبيِّنا حممَّ

وعىل آله الطيبني الطاهرين، وصحبه امُلتَّقني.

أما بعد...

 إنَّ البحث يف نشأة أسواق كربالء وتطّورها عرب 
يسري،  غري  أمر  منها  األوىل  سيام  اإلسالمية  العصور 
فاملؤرخون  املعلومات يف هذا اجلانب،  لندرة  وذلك 
والرحالة وغريهم ممّن ذكروا تلك املدينة آنذاك كان 
ذكرهم هلا َعَرضّيًا يف سياق كتاباهتم عن َحَدٍث ما، أو 
أهنم يذكرون جانبًا من حياة املدينة وهيملون جوانب 
ضها بني فينة وأخرى  أخرى، فضاًل عن ذلك هو تعرُّ

إىل االعتداء والتخريب.

ومع ذلك، فإّن توّفر بعض اإلشارات وقليل من 
تقريبية للحالة  تقديم صورة  النصوص ساعدنا عىل 
وقد  تطّورها.  ثم  كربالء  أسواق  عليها  نشأت  التي 
أصبح البحث أقلَّ صعوبة يف العصور املتأخرة بعد أن 
صارت كربالء مقصدًا ألرباب األقالم سيام الرحالة 
ما  ودّونــوا  كربالء  زاروا  الذين  واألجانب  العرب 
وصفًا  قّدموا  أهنم  تلك  مشاهداهتم  ومن  شاهدوه، 
دّونوه  ما  جمموع  ومن  كربالء،  يف  لألسواق  رائعًا 
حيث  من  لألسواق  كاملة  شبه  صورة  رسم  يمكن 
بنائها ونشاط حركتها وما فيها من البضائع املختلفة 

وبعض اخلدمات.

أّوالً  نذكر  أن  البحث  هذا  طبيعة  اقتضت  لقد 
وثانيًا  واالصطالح،  اللغة  يف  السوق  كلمة  معنى 
العربية يف اجلاهلية  تاريخ األسواق  سنقّدم مَلحة من 
واإلسالم، وثالثًا سيكون البحث يف ُصلب موضوعنا 
وبعد  وتطّورها(،  نشأهتا  كربالء  يف  )األسواق  وهو 
ذلك ستكون خامتة البحث وفيها أبرز نتائجه، تليها 

قائمة بأسامء املصادر واملراجع.

اأّوًل: ال�شوق في اللغة وال�شطالح

َحْدُو . 1 وهو  وتؤنَّث،  ر  ُتذكَّ لفظة  لغة:  السوق 
ما  يِّقة:  والسَّ َسوقًا.  يسوقه  ساقه  يقال  ء.  اليشَّ
امرأيت  إىل  سقُت  ويقال  الدواّب.  من  استيق 
هذا،  من  مشتّقٌة  وق  والسُّ وَأَسْقُتُه.  َصَداقها، 
أسواق.  واجلمع  يشء،  كلِّ  من  إليها  ُيساق  ملا 
واشرتوا،  باعوا  إذا  القوم،  ق  تسوَّ وُيقال: 

وق موضع البياعات)1(. والسُّ
االصطالح . 2 يف  السوق  تعني  اصطالحًا:  السوق 

واملشرتون،  البائعون  فيه  يلتقي  الذي  املكان 
سلعة  لتبادل  بينهم  ما  يف  اتصال  عىل  ليكونوا 
من  جمموعة  يعني  املدن  يف  وهو  خدمة)2(،  أو 
احلياة  فيها  ترتّكز  التي  واملصانع  احلوانيت 
الصناعية والتجارية، ويف القرى تعني األسواق 

البسيطة التي تنترش فيها)3(.

الجاهلية  في  الأ�شواق  تاريخ  من  َلمحة  ثانيًا: 

والإ�شالم

وانساقوا  ــواق  األس اجلاهلية  يف  العرب  عــرَف 
املواد  ومجيع  السلع  لعرض  وبعيد،  قريب  من  إليها 
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العرب  املؤرخون  اختلف  وقد  وبيعها)4(،  التجارية 
يف عدد تلك األسواق)5(، وليس هذا مهاًم وإنام املهم 
ظهور  قبل  العرب  حياة  يف  بارزة  ظاهرة  ُعّدت  أهنا 
شبه  يف  األماكن  أغلب  غّطت  أهنا  حتى  اإلســالم، 
اجلزيرة العربية إْن مل يكن كلها)6(، ومن تلك األسواق 
كان  الذي  العام  املوسمي  عكاظ)7(  سوق  وأعظمها 
الناس يِفدون إليه من أطراف اجلزيرة العربية، ومنها 
ينزل  وما  القرى  من  جيــاوره  ما  عىل  يقترص  كان  ما 

بساحته من القبائل كسوق َهَجر وغريه)8(.

كبريًا،  اهتاممًا  السوق  نال  اإلسالم  ظهر  وحني 
وقد هّذب معامالت الناس فيه بتحريمه بعض بيوع 
منترشة  كانت  التي  الالإنسانية  وممارساهتم  اجلاهلية 
اختيار  إىل   النبي ودعــا  أسواقهم)9(،  بعض  يف 
موضع السوق يف املدينة، فلاّم حّدد مكانه قال: ))هذا 
اخلراج(()10(،  عليه  ُيرَضب  وال  حُيَجر،  ال  سوقكم، 
معروف  مكان  له  أصبح  السوق  موضع  وباختيار 
وحُمدد، وكفى اهلل العرب مؤونة الرتحال بني أسواق 
اجلزيرة، ومل يعد هناك حاجة إىل مواسم وأسواق عىل 
ما كانت عليه احلال يف اجلاهلية، ألن العرب سكنت 
املدن الكبار من بالد الشام والعراق ومرص وفارس 
ت هي ألنفسها أمصارًا عظم شأهنا مع الزمن  ومرصَّ

كالبرصة والكوفة وبغداد وغريها)11(.

وقد كان من رشوط بناء املدن يف نظر املسلمني أن 
يتوّفر فيها قبل كل يشء أمران رضوريان، مها املسجد 
بالقرب  أو  املسجد  حول  ُيقام  كان  الذي  والسوق 
الكوفة  وجامع  الثالثة،  البرصة  جوامع  يف  كام  منه، 
األســواق  هــذه  تطّورت  وقــد  واســـط)12(،  وجامع 

كانت  العراق  يف  فاألسواق  الزمن،  بمرور  العراقية 
سقوف  أو  مباٍن  دون  ومن  مفتوحة  األمر  بادئ  يف 
يف  البائعون  ينصبها  كان  البواري  من  ظِــالل  خال 
مواضعهم املختارة)13(، ويظهر أن أهل السوق كانوا 
يأتوهنا  هلم،  ملك  كأهنا  فصارت  أمكنتهم  عرفوا  قد 
املكان  إىل  يسبق  كان  َمن  وليس  بضاعتهم،  ليبيعوا 
اإلمــام  أن  ــروى  ُي به من غــريه، وهلــذا  أحــّق  يصبح 
حازوا  قد  أهله  ورأى  وق  السُّ إىل  خرج  مّلا   عيل
أمكنتهم، قال: ))ليس ذلك هلم، إنَّ سوق املسلمني 
حتى  يومه  له  فهو  موضع  إىل  سبق  َمن  كمصاّلهم، 
فضاًء،  كان  السوق  أنَّ  عىل  يدل  وهذا  يدعه(()14(. 
يتقاسم مساحته جمموعة من البائعني، واستمّر احلال 
هكذا إىل أن ُعقدت باحلجارة يف زمن وايل األمويني 
اهلل  عبد  بن  خالد  والكوفة(  )البرصة  العراَقنْي  عىل 
القرسي )105-120هـــ/723-737م()15(، )فإنه 
بنى األسواق وجعل ألهل كل بياعة دارًا وطاقًا()16(.

ثالثًا: الأ�شواق في كربالء، ن�شاأتها وتطّورها

فسنجدها  كربالء  يف  األسواق  عن  حتدثنا  ما  إذا 
التطّور، حتى وصلت  كذلك قد مّرت بمراحل من 
للهجرة/  عرش  الرابع  القرن  يف  عليه  كانت  ما  إىل 
العرشين للميالد، ويرجع الفضل األكرب هلذا التطّور 
الرشيف  القرب  املأخوذة من وجود  املدينة  قداسة  إىل 
لإلمام الشهيد أيب عبد اهلل احلسني وأخيه أيب الفضل 
هو  ما  وأسواقها  كربالء  تطّور  أّن  إذ   ،العباس
إال نتيجة حلركة الزائرين الذين يقصدوهنا باستمرار 

وبأعداد متزايدة كام سنالحظ ذلك.
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أحد  ــرى  ي كــام  كــربــالء  األســـواق يف  نــشــأة  إنَّ 
للهجرة/  الثالث  القرن  بداية  الباحثني)17( ترجع إىل 
التاسع للميالد، وبالتحديد إىل عرص خليفة العباسيني 
املأمون )198-218هـ/813-833م(، فقد كانت 
أسواق كربالء يف تلك املدة تسودها الطُّمأنينة وتؤّمها 

القوافل.

بام  كربالء  مدينة  اتساع  أن  ُينكر  ال  الواقع،  يف 
وما  العبايس  العرص  يف  أكثر  كان  أسواقها  ذلك  يف 
هذا  ولكن  اإلسالمي،  تارخيها  من  مىض  مما  بعده 
ذلك  قبل  كانت  الصغرية،  البلدة  هذه  أن  يعني  ال 
وبال  بسيطة  كانت  وإْن  األســواق،  من  متامًا  خالية 
مباٍن أو سقوف؛ ألن وجود السوق من رضوريات 
خلدون  ابــن  ــار  أش ــذا  وهل مــكــان،  أي  يف  السكان 
األسواق  أّن  ))اعلم  بقوله:  )ت808هـــ/1405م( 
الرّضورّي  فمنها  النّاس  حاجات  عىل  تشتمل  كّلها 
كالباقالء  معناها  ومــا  احلنطة  من  ــوات  األق وهــي 
والكاميّل  احلاجّي  ومنها  وأشباهه،  والّثوم  والبصل 
واملراكب  واملاعون  واملالبس  والفواكه  األَدم  مثل 

وسائر املصانع واملباين...(()18(.

كربالء،  ألهل  سوق  وجود  من  ُبّد  ال  كان  إذن: 
ليتزّودوا منه ما حيتاجون إليه من رضوريات احلياة، 
وقد ظهر بعد تتّبع األخبار والروايات أن أقدم إشارة 
األّول  القرن  من  كانت  كربالء  يف  سوق  وجود  اىل 
عساكر  ابن  روى  فقد  للميالد،  للهجرة/السابع 
أنه قال:  ي،  دِّ السُّ )ت571هـ/1175م( وغريه عن 
من  شيٌخ  لنا  فعمَل  هبا  الَبّز)19(  أبيُع  كربالَء  ))أتيُت 
ْينا عنده فذكرنا َقْتَل احلسني، فقلُت:  طيٍّ طعامًا فتعشَّ
ما رُشَك يف قتله أحد إال مات بأسوأ ميتة، فقال: ما 

ك يف ذلك، فلم  أكذبكم يا أهل العراق، فأنا فيَمن رُشِ
فذهب  بنفط  يتَّقد  وهو  املصباح  من  دنا  حتى  يربح 
فذهب  فيها  النار  فأخذت  بإصبعه  الفتيلة  ــِرج  خُي
ُيطفيها بريقه فأخذت النار يف حليته فغدا فألقى نفسه 

يف املاء فرأيته كأنه مُحََمة(()20(.

مما ُيستفاد من هذا النص التارخيي، أنه كان ألهل 
كربالء بعد استشهاد اإلمام احلسني بمدة يسرية 
كربالء،  أرض  خــارج  من  التّجار  يقصدها  سوق 
إليها،  ساكنيها  حلاجة  بضاعتهم  أرضها  عىل  ليبيعوا 
موضع  يف  عساكر  ابن  أورده  الذي  النص  وبحسب 
النص  عن  االختالف  يسرية  بألفاظ  كتابه  من  آخر 
ي كان من أهل الكوفة، وقد  دِّ املذكور، إّن التاجر السُّ
جاء ليبيع عىل أهلها بعض أنواع الثياب)21(. واعتامدًا 
عىل ذلك جيب تصحيح االعتقاد بأن نشأة األسواق 
السابع  للهجرة/  األّول  القرن  إىل  ترجع  كربالء  يف 
للهجرة/  الثالث  القرن  بداية  إىل  وليس  للميالد، 

التاسع للميالد.

أّن عمران مدينة كربالء كان وما يزال يعود  وبام 
أن  إذ  به،  ومرتبطًا  املرّشف  احلسيني  للحائر  فضله 
املدينة  هذه  تكوين  يف  األعظم  السبب  هو  وجــوده 
للزيارة  الناس من كل حدب وصوب  التي قصدها 
واملتاجرة والسكن، لذلك فاألسواق يف كربالء أيضًا 
للمشهد  الِقَدم  منذ  وتطّورها  وجودها  فضل  يعود 

احلسيني املقّدس.

وجــود  بفضل  تّتسع  ــواق  ــ األس كــانــت  وإذا 
تأّثرت  قد  نفسه  الوقت  يف  فهي  الرشيف  املشهد 
احلائر  له  تعّرض  الذي  بالتخريب  مّرة  من  أكثر  يف 
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العبايس  هــارون  زمن  يف  حدث  كام  احلسيني)22(، 
بكرب  أمَر  الذي  )170-193هــــ/786-808م( 
قرب اإلمام احلسني)23( ليمحو آثاره، وحتاًم أن هذا 
االجراء قد أّثر عىل وضع املدينة وعىل حركة زائرهيا، 
فتكون األسواق يف كربالء كذلك قد تأثرت ملا هلا من 
توّقفت  قد  أهنا  شّك  فال  احلركة،  بتلك  كبري  ارتباط 
أن  إذا ما عِلمنا  أو قّلت حركتها؛ سيام  املدة  يف تلك 
السوق كانت قريبة من احلائر احلسيني املطّهر كالتي 
األئمة  ومزارات  مراقد  من  بالقرب  اليوم  نشاهدها 
واألولياء يف خمتلف حمافظات ونواحي العراق، فهي 
يمتد  منها  وقسم  هبا  وحتيط  املقدسة  باملراقد  ترتبط 
خالهلا)24(  من  إال  املــرور  يمكن  فال  مداخلها  أمام 

)الحظ صورة رقم1()*(.

)صورة رقم1(

)198-218هـــ/  العبايس  املأمون  جميء  وبعد 
وأسواقها  كربالء  عادت  احلكم،  إىل  813-833م( 
أن  ويظهر  ذلك،  ذكر  تقّدم  وقد  جديد  من  لتنتعش 
متقّدمة  درجة  بلغ  حتى  استمّر  قد  االنتعاش  هذا 

)232-247هــــ/846- العبايس  املتوّكل  عهد  يف 
861م(، لذلك ال غرو من تعّرض كربالء وُدوِرها 
))شديد  كان  فقد  التخريب،  إىل  أيامه  يف  وأسواقها 
الوطأة عىل آل أيب طالب، غليظًا عىل مجاعتهم مهتاًم 
الظن  وسوء  عليهم،  واحلقد  الغيظ  شديد  بأمورهم 

والتهمة هلم(()52(.

وقد أورد الشيخ الطويس )ت460هـ/1067م( 
كثري  َخْلق  يقصدها  كان  كربالء  أن  مفادها  روايــة 
وكانوا  املتوّكل،  ُحكم  من  سنوات  يف  الزائرين  من 
فراجت   ،احلسني اإلمــام  قرب  عند  جيتمعون 
األسواق فيها فكانت فرصة مواتية للتّجار لترصيف 
بضائعهم، ولكن هذا االنتعاش الذي شهدته أسواق 
املتوّكل  سياسة  بسبب  طوياًل،  يستمر  مل  كربالء 
السياسة  تلك  متّثلت  وقد  املدينة)26(،  جتاه  العدائية 
ليمنع  قادته ومعه جند كثري  املتوكل أحد  بأْن أرسل 
احلائر  عند  اجتامعهم  ويفّرق  الــزيــارة  من  الناس 
قّوات  فوصلت  الرشيف،  القرب  وختريب  احلسيني 
أن  إاّل  ــر  األوام بتنفيذ  وبــدأت  كربالء  إىل  املتوّكل 
بوجه  ثاروا  يومذاك  املدينة وغريهم ممّن حرض  أهل 
َمن  أمسك  مَلَا  آخرنا  عن  ُقتلنا  ))لو  وقالوا:  القوات 
املتوّكل  قائد اجلند إىل  بقَي منّا عن زيارته((، فكتب 
ُيعلمه احلال، فكتب إليه بالكف عنهم واخلروج من 

كربالء)27(. 

حّريتها  تستعيد  احلادثة  تلك  بعد  كربالء  أخذت 
لتكون  السوق  فعادت  الزيارة،  مراسيم  ممارسة  يف 
البضائع  يف  تنّوعًا  وأكثر  املساحة،  يف  أكرب  املّرة  هذه 
ويف حركة الناس، فوصلت األخبار إىل املتوّكل مرة 
يف  قائدًا  فأرسل  كربالء،  عليها  التي  باحلالة  أخرى 
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الذمة  برباءة  ينادي  ُمناديًا  وأمر  اجلند،  من  كثري  مجع 
أرضه  وحرث  القرب  َنَبَش  ثم  احلسني،  قرب  زار  ممَّن 

وانقطع الناس عن الزيارة)28(.

مقاليد  املنترص  ابنه  وتــويّل  املتوّكل  مقتل  وبعد 
خطى  عىل  يــرِس  مل  عـــام)247هــــ/861م(،  احلكم 
وأطلق  إليهم  أحسن  بل  العلويني،  حماربة  يف  والده 
عيل  اإلمــامــني  ــرَبي  ق بــزيــارة  ــر  وأم حقوقهم،  هلم 
مرة  أنفاسها  جترُّ  كربالء  فعادت   ،)29(واحلُسني
إىل  أسواقها  عودة  يف  األثر  له  كان  مما  هبدوء  أخرى 
الزمن،  بمرور  فشيئًا  تتوّسع شيئًا  فقد أخذت  احلياة 
معادية  غري  وأخرى  موالية  سلطات  لتعاقب  وذلك 
ـــ/945- )334-447هـ بوهييني  من  املدينة،  هلذه 
)447-590هــــ/1055- سالجقة  ثم  1055م( 
1193م(، فقد حتّسنت أحوال املدينة وأسواقها إبان 
حكامهام)30(،  بعض  زارها  وقد  احلكومتني،  هاتني 

فنَمت وتوّسعت بربكات احلائر احلسيني.

بني  البوهيي  العهد  انترشت يف  األسواق  أن  فنقرأ 
الدولة  عضد  قام  أن  بعد  وذلك  املرّشفني  املرقدين 
مرقد  بناء  بإعادة  ـــ/977-982م(  ــ )367-372هـ
اإلمام احلسني بني عاَمي )369-371هـ/979-
981م(، وبناء مرقد اإلمام العباس ألّول مّرة عام 
)372هـ/982م(، وتشييد بيوت وأسواق جديدة يف 
رقم2(  صــورة  )الحــظ  التّجار  سوق  وهي  املدينة، 
وسوق احلسني )الحظ صورة رقم3( وسوق العباس 

)الحظ صورة رقم4(. 

)صورة رقم2(

)صورة رقم 3( سوق احلسن، 1990

)صورة رقم 4( سوق العباس، 1966
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عضد  قــام  عندما  األســـواق  هــذه  ُأنشئت  وقــد 
بصحن  امللحق  الصغري  الصحن  بإنشاء  الــدولــة 
الروضة احلسينية، فشّيَد سوقًا بدأ من باب الصحن 
جهة  إىل  ع  تفرُّ وسطه  ويف  الشامل  جهة  إىل  الصغري 
سيدنا  صحن  من  الغريب  الباب  إىل  ليصل  الــرشق 
األسواق  أقدم  من  السوق  هذا  وُيعد   .العباس

التي ُشيِّدت يف كربالء)31(.

يف  الفاعل  أثــره  له  كان  واإلعــامر  االهتامم  فهذا 
حياة املدينة العامة)32(، وبال شّك فإن السوق كان له 

نصيب كبري من التطّور.

التطّور  والرّحالة  اجلغرافيني  بعض  وصف  وقد 
الذي شهدته مدينة كربالء وهي مهيأة لذلك التطّور 
للزراعة،  صاحلة  خصبة  أرض  من  مقّوماته،  لتوّفر 
ليس  إليها،  الزائرين  توافد  وكذلك  املياه،  ووفــرة 
بل من دول أخرى ويف  العراق فحسب،  من داخل 
الدينية  املناسبات  يف  سيام  فــارس)33(،  بالد  مقدمتها 
نحو  )ت  اإلدريـــي  إليه  ــار  أش ما  وهــو  الكبرية، 
عىل  موضعها  ))كربالء  بقوله:  ـــ/1164م(  560ه
مشهد  وله  عيل  بن  احلسني  قرب  وهبا  الفرات..  غريب 
عظيم يف أوقات من السنة(()34(. وهذا بطبيعة احلال 

كان له أبعد األثر يف نشاط واتساع أسواقها.

إذن: إن استقرار املدينة وعدم التعّرض إليها وإىل 
ف بالتخريب، يؤّدي إىل انتعاش  احلائر احلسيني امُلرشَّ
أسواقها وتوّسعها، وال شّك يف أهنا تنتعش أكثر إذا 
الذين  والسالطني  احلّكام  لدن  من  اهتاممًا  الَقت  ما 
كانوا يزوروهنا بني الفينة واألخرى وُينفقون األموال 
العباسيني  خليفة  عهد  يف  حصل  كام  ساكنيها،  عىل 

ـــ/1226-1242م(  )623-640هـ باهلل  املستنرص 
ابن  احلسني  اهلل  عبد  أبا  الطالبيني  نقيب  أمر  الذي 
العلويني  عىل  دينار  آالف  ثالثة  بتفريق  األقسايس، 

املقيمني يف النجف والكاظمية وكربالء)35(. 

وكذلك حصل مثل هذا االهتامم عند زيارة السلطان 
حممود غازان )694-703هـ/1294-1303م( إىل 
كربالء، فقد ذكر ابن الفوطي )ت723هـ/1323م( 
السلطان  أن  ـــ/1296م(  )696هـ عام  حــوادث  يف 
النجف  مدينتي  يف  الرشيفني  املشهدين  زار  غــازان 
العلويني،  من  ألهلهام  كثرية  أمواالً  وبذل  وكربالء 
الزيارة يف عام )698هـ/1298م( وفعل  وتكررت 

كام يف زيارته األوىل)36(.

وإذا ما وصلنا إىل القرن الثامن للهجرة/ الرابع 
احلسينية  والروضة  كربالء  أن  نجد  للميالد،  عرش 
عامرة  كانت  السوق  أن  شك  وال  عامرهتا،  متام  يف 
بطوطة )ت779هـ/1377م(  ابن  يقول  إذ  أيضًا. 
)727هـ/  عام  يف  احللة  بعد  كربالء  زار  -الذي 
مدينة  إىل  منها  سافرنا  ــم  ))ث 1326م()37(-: 
مدينة  وهي   عيل بن  احلسني  مشهد  كربالء 
الفرات،  ماء  ويسيقها  النخل  حدائق  حتفها  صغرية 
والروضة املقدسة داخلها، وعليها مدرسة عظيمة، 
للوارد والصادر، وعىل  الطعام  فيها  وزاوية كريمة 
باب الروضة احلُّجاب والَقَوَمة، ال يدخل أحد إال 
الفضة  من  وهي  الرشيفة  العتبة  فُيَقبِّل  إذهنم،  عن 
والفضة  الذهب  قناديل  س  املقدَّ الرضيح  وعىل 

وعىل األبواب أستار احلرير(()38(.



115

م. م. أمحد املهلهل األسدي

املدينة  تطّور  عىل  كبرية  داللة  فيه  الوصف  فهذا 
وازدهار عمراهنا الديني واملدين، وقد يكون ابن بطوطة 
حالة،  قد أمهل ذكر السوق، وهذا ليس غريبًا عىل الرَّ
فمثاًل نجد كل من األصطخري )346هـ/957م(، 
أمهال  قد  367هــــ/977م(  بعد  )ت  حوقل  وابــن 
املقديس )ت نحو  بينام جاء  الكوفة)39(،  ذكر أسواق 
380هـ/990م( بعدمها بمّدة يسرية فذكرها، فقال: 
جليلة  البناء  حسنة  خفيفة  جليلة  قصبة  ))الكوفة 

األسواق كثرية اخلريات...(()40(.

من  خالية  تكن  مل  كربالء  مدينة  أن  نعتقد  لذلك 
األسواق يف زمن رحلة ابن بطوطة، بل كانت منتعشة 
األسواق ورائجة البضائع، سيام وأنه أشار إىل توفري 
الطعام للصادر والوارد، ومما نستدل به أيضًا أنه نقل 
بالتجارة  كربالء  أهل  بعض  اشتغال  ُيفيد  آخر  نّصًا 
آنذاك، ويف النص كذلك إشارة واضحة إىل وصول 
ع)41(، وهذا يعني أن  جّتار كربالئيني إىل الصني للتبضُّ
املتنّوعة  البضائع  املزيد من  السوق كانت بحاجة إىل 
الرغبة  هذه  تلبية  إىل  بالتُّجار  حدا  مما  للطلب  نتيجة 

التي ُتعد من حُمّركات السوق املهمة.

والتاجر الكربالئي الذي ذكره ابن بطوطة، ُيدعى 
أبا احلسن عيل بن منصور الكربالئي، وهو أكرم َمن 
وكان  قوله،  حدِّ  عىل  العراقيني  من  بطوطة  ابن  لقَيه 
فارقه،  ثم  ــوارزم  خ إىل  بطوطة  ابن  اصطحب  قد 
املعلومة  وهذه  بلده)42(،  أهل  مع  الصني  إىل  وذهب 
االنتعاش  حالة  تؤّكد  الّرحالة  هذا  هبا  أحتفنا  التي 
الثامن  القرن  يف  كربالء  أسواق  إليها  وصلت  التي 
من  جعلت  فقد  للميالد،  عرش  الرابع  للهجرة/ 
بعض التّجار الكربالئيني يسافرون إىل الصني لرشاء 

البضائع الصينية ثم يبيعوهنا يف أسواق كربالء، ألهنا 
خمتلفة،  مناطق  من  للزائرين  جذب  حمط  أصبحت 
وقد كانت جتارة العراقيني من الصني رائجة من َقْبُل، 
العراق  أن  )ت255هــــ/868م(  اجلاحظ  ذكر  فقد 
احْلَِرير  من  خمتلفة،  بضائع  الصني  من  يستورد  كان 
والرسوج  والطواويس  واملداد  والكاغد  والغضائر 
هنا  )الــدارســني( وغــريهــا)43(، ومن  ــدار صيني  وال
يف  كربالء  أسواق  شهدته  الذي  االتساع  فلنتصّور 

تلك امُلدة.

وقد ظّلت مدينة كربالء تشهد تطّورًا يف أوضاعها 
مستلزمات  لتوّفر  التطّور  هلذا  مؤّهلة  وهي  العامة، 
احلياة الرضورية فيها كافة، وأّما أسواقها فهي كذلك 
م يف القرنني  واكبت التطّور، وقطعت أشواطًا من التقدُّ
والسادس  عرش  اخلامس  للهجرة/  والعارش  التاسع 
أخذت  الزائرين  ــداد  أع وأن  سيام  للميالد،  عرش 
القرن  يف  عددهم  )لونكريك(  ر  قــدَّ فقد  بالتزايد، 
بعرشات  للميالد،  عرش  السادس  للهجرة/  العارش 
املدينة كانت أوسع وأكثر  األلوف، وذكر كذلك أن 
وهذه  األرشف)44(.  النجف  مدينة  ُأختِها  من  حركة 
املعلومات تفيد بأن أسواق كربالء قد تطّورت كثريًا، 
مع  البناء،  يف  جديدًا  شكاًل  اخّتذت  قد  نجدها  فإننا 
أّكده  ما  وهذا  وازديادها،  بضائعها  خمتلف  يف  تطّور 
املدينة  زار  الذي  تيخريا،  بيدرو  الربتغايل  الرحالة 
 )29( املصادف  اجلمعة  يوم  يف  إليها  وصوله  وكان 
ربيع الثاين من عام )1013هـ/ 1604م()45(، وبقَي 

فيها ُمّدة ثامنية أيام)46(.

كربالء،  مدينة  عن  انطباعاته  تيخريا  سّجل  لقد 
فذكر أهنا مدينة كبرية مفتوحة، تضم أكثر من أربعة 
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آالف منزل، ومعظم سّكاهنا من العرب، وفيها بعض 
اإليرانيني، واألتراك)47(.

وأما وصفه لألسواق يف كربالء، فإن تيخريا قّدم 
التطّور  حالة  عىل  ُتربهن  األمهية  يف  غاية  معلومات 
التي وصلت إليها أسواق كربالء، فقد ذكر أهنا كانت 
مبنّية بناًء حمكاًم بالطابوق)48(، وهذا يعني أن السوق 
كانت قبل جميء تيخريا بمّدة قد ُبنَيت بالطابوق بعد 
أن كانت فضاًء مفتوحًا؛ ألن هذا التغرّي والتطّور يف 

البناء ال حيدث بني ليلة وضحاها.

متلؤها  كانت  كربالء  أســواق  أن  تيخريا  وذكــر 
تيرسُّ  إىل  أشار  فقد  التجارية)49(،  والسلع  احلاجات 
واحلبوب  املأكوالت  وتوّفر  وُرْخِصها،  األرزاق 
توّفر  وكذلك  ــرز،  وال والشعري  احلنطة  من  بكثرة 
أوربــا،  يف  عندهم  التي  كتلك  والفواكه  األشجار 
ــــرضوات والــلــحــوم، وشــاهــد كذلك  ــر اخل ــوفِّ وت
مصنوعات خمتلفة، فمنها الِقَرب وطاسات النحاس 
كانوا  الذين  الُسقاة،  حيملها  كــان  التي  اجلميلة، 
يدورون بقَرهِبم اجللدية املألى باملاء ويسقون الناس 
سّيد  لذكرى  وإحياًء  لألجر،  وطلبًا  اهلل  سبيل  يف 
الشهداء اإلمام احلسني)50(، ويف وصف تيخريا 
أكثر  يّتضح  الذي صار  احلريف  التخصص  يتبنّي  هذا 
فيه  ُيباع  كان  التجار  سوق  أن  فنقرأ  الزمن،  بمرور 
صياغة  حمالت  وتنترش  املختلفة،  بأنواعها  األقمشة 
وبيع الذهب والفضة يف سوق العباس، وأما حمالت 
بيع الكامليات فكانت تنترش يف بداية سوق احلسني، 
ُتباع  التي  واملحالت  القيساريات  فتتوزع  هنايته  ويف 

فيها البضائع املختلفة)51(.

عند  كربالء  يف  األســواق  تتوّقف  مل  وبالتأكيد 
ُملبية  أكثر  تتطّور  راحت  بل  التطّور،  من  احلد  هذا 
احتياجات السكان بشكل عام واحتياجات الزائرين 
فيها  أخــرى  أســواق  فيها  فظهرت  خــاص،  بشكل 
وإذا  واخلدمات،  واملصنوعات  البضائع  من  أنواع 
رت يف القرون  كان بعضها موجودًا من َقبل فإهنا ُطوِّ

الالحقة.

العرب  أسواق  ظهرت  التي  األسواق  تلك  فمن 
وذلك  والعالوي  رقم5(،  صورة  )الحظ  وامليدان 
سوق  فكان  1642م(،  )1052هــــ/  عام  بحدود 
الفواكه  لبيع  امليدان  وسوق  األقمشة،  لبيع  العرب 
العالوي  وسوق  وغريها،  واللحوم  واخلــرضوات 
سوق  كذلك  وظهر  والطحني.  واحلبوب  الرز  لبيع 
آخر ُسّمي بسوق النعلجية؛ ألنه كان خمتّصًا بصناعة 
وبيع األحذية والنعل، وهناك أسامء ألسواق أخرى 
اخلياطني،  ــوق  وس ــرّساجــني،  ال ســوق  منها  كثرية 
وسوق احلياك، وسوق باب السالملة، وسوق املخيم، 
وسوق  رقــم6(،  صورة  )الحظ  اخلان  باب  وسوق 

الصفارين)52( )الحظ صورة رقم7(.

)صورة رقم 5( امليدان، 1320هـ
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)صورة رقم 6( 

)صورة رقم 7(  سوق الصّفارين

لنا  رسمتها  التي  والتطّور  ــار  االزده صورة  إن 
مة لألسواق الكربالئية قد استمّرت  املعلومات املتقدِّ
واضحة يف السنوات والقرون الالحقة، بل ُأضيفت 
هلا صور أخرى من االزدهار والتطّور، وهذا ما أّكده 

الّرحالة وغريهم من أرباب األقالم ممّن زاروا  مجيع 
كربالء يف ُمَدج متعاقبة.

فمن ذلك ما ذ كره الرحالة األملاين كارستن نيبور 
الذي زار كربالء يف القرن الثاين عرش للهجرة/ الثامن 
عرش للميالد، وحتديدًا يف عام )1179هـ/1765م(، 
فيه  تتمُّ  كربالء  يف  معماًل  الرحالة  هذا  شاهد  فقد 
وأشكال  خمتلفة  بأحجام  واملسابح  الــرتب  صناعة 
إاّل  هو  ما  املعمل  هذا  ظهور  أن  الواقع  ويف  مجيلة، 
ذات  املصنوعات  هذه  عىل  الشديد  اإلقبال  نتيجة 

األغراض العبادية.

ــرى من  ــواع أخـ ــ أن نــيــبــور إىل  ــار  ــك أشـ ــذل وك
ُيرَسم  كان  الورق  من  ملفات  ومنها  املصنوعات، 
وأرضحة  الرشيف  النبوي  والرضيح  الكعبة  عليها 
مرسومة  كانت  األشكال  هذه  ومجيع   ،األئمة
تذهيبها  يف  اقتصاد  دون  من  وملّونة  بدائية  بطريقة 
وطالئها بالفضة، وقد اشرتى نيبور ملفًا من الورق 
بطول ستة أقدام وثالث بوصات ويبلغ عرضه ثامين 

بوصات)53(.

عرش  التاسع  للهجرة/  عرش  الثالث  القرن  ويف 
الذي  لوفتس  اإلنجليزي  اآلثار  عامل  ُيشري  للميالد، 
امتالء  إىل  1853م(  ـــ/  )1270ه عام  كربالء  زار 
الزّوار  إليها  التي كان حيملها  أسواق كربالء بالسلع 
صناعة  وجود  إىل  ُمشريًا  العامل،  أنحاء  خمتلف  من 
املصوغات، واحلفر امُلتَقن عىل األصداف امُلستخَرجة 
من مغاصات البحرين)54(، وما وجود هذا النوع من 
آنذاك،  كربالء  الزدهار  إاّل  الثمن  الباهظة  الصنائع 
وسعة النشاط التجاري الذي حفلت به املدينة، التي 
ـــ/1856م(  )1273هـ عام  يف  دكاكينها  عدد  َر  ــدِّ ُق
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العيل  عبد  ذلك  ذكر  وقد  دكــان،  األربعامئة  بنحو 
خان امللّقب بأديب امللك الذي قصد كربالء يف العام 

املذكور)55(.

عام  كربالء  زار  الذي  أرش  جون  الرحالة  وأّكد 
يف  االزدهــار  حالة  استمرار  ـــ/1864م(  )1281هـ
األسواق الكربالئية، فقد ذكر أن املدينة كانت حتفل 
معامل  فيها  يشاهد  ومل  امللموس،  التجاري  بالنشاط 
الركود واالنحطاط التي متّيزت هبا معظم مدن العامل 

اإلسالمي آنذاك عىل حدِّ قوله)56(.

عام  يف  كــربــالء  زار  ممــن  كوبر  ســوانــس  ــان  وك
)1311هـ/1893م(، وقد وصف املدينة باالزدهار 
كذلك  وذكر  أسواقها،  وكثرة  بالزائرين  وازدحامها 
وهو  للصريفة)57(،  حمل  وجود  وهي  مهمة  معلومة 
أمر كان ال بد منه لتسهيل عملية ترصيف العمالت 
املختلفة التي كانت تدخل أسواق كربالء سيام تلك 

التي كان حيملها الزائرون معهم من بلداهنم.

بغداد  يف  األملاين  القنصل  كربالء  زار  كوبر  وبعد 
ـــ/1898م(، وقد  فردريك روزن يف عام )1316ه
ازدهار أسواقها  جاء يف وصفه لكربالء ما يدل عىل 
ذكر  إذ  األخـــرى،  الــرشق  مــدن  بقّية  عن  ومتّيزها 
أشبه  الــرشق  مــدن  كمعظم  بغداد  كانت  ))وبينام 
تطفح  كربالء  كانت  الشمس  غــروب  بعد  باملقربة 
باحلياة وتزخر باحلركة، وكانت الشوارع واألسواق 
الكربى مضاءة ومعظم املخازن )الدكاكني( مفتوحة 
ومجاهري الزوار وأكثرهم من الفرس، وهم يتكلمون 
خراسان،  ومن  أذربيجان  من  ويأتون  الرتكية  اللغة 
تعجُّ هبم الشوارع ومتتلئ املقاهي وقد متّتعنا باملناظر 

الزاهية للحياة الرشقية احلقيقية(( )58(.

وهو  بــوري،  الزنكي  هــارون  حممد  ذكر  كذلك 
التي  واحلالة  كربالء  أسواق  هندي،  وأديب  عالمة 
عام  املدينة  زار  أن  بعد  ــار  االزده من  عليها  كانت 
من  فيها  وجده  ما  ذكر  فقد  1910م(،  )1328هـ/ 
املتنوعة،  والعقاقري  والبقوليات  املختلفة،  الفواكه 
املتعددة،  املناشئ  ذات  واأللبسة  بأنواعها،  واللحوم 
وذكر  واهلندية،  واحلجازية  واليمنية  العراقية  فمنها 
البيع  أبواب  إذ أن  أن حركة السوق كانت مستمرة، 

والرشاء كانت مفتوحة يف أغلب األوقات)59(.

وقد أّكدت حالة االزدهار هذه الليدي درور التي 
)1339هــــ/1921م(،  عام  بحدود  كربالء  زارت 
مغرية،  كانت  كربالء  أســواق  دكاكني  أن  فذكرت 
وخمتلف  املعروضة  السلع  تنّوع  من  فيها  شاهدته  ملا 
احللوى  لبيع  دكاكني  وجود  مع  واخلــرض،  الفواكه 
ووصفت  ــك.  ذل وغــري  الرتكي  واللقم  اإليرانية 
رقم8(  صورة  )الحظ  متعّرجة  بأهنا  املدينة  أسواق 

وتنتهي بأبواب تعلوها طوق مغّشاة بالقاشاين)60(.

)صورة رقم 8(  
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ومما كان ُيعرض يف أسواق كربالء للبيع، ما أشار 
إليه املسترشق الفرني جاك بريك، الذي زار كربالء 
عام )1374هـ/1954م(، فقد أشار إىل بيع العطور 
املقدسة  العتبات  تصّور  التي  والبطاقات  واهلدايا 
الكتب  أيضًا  ورأى  مكتوبة،  مجل  فيها  وأخــرى 
القرآنية  واآليــات  واملدهشة  الغريبة  واملجوهرات 
والنحاس،  والفضة  الذهب  من  قطع  عىل  املكتوبة 
دًا  وغريها من السلع التي عّدها بريك باآلالف، مؤكِّ
يف  العراقية  املــدن  بقية  مثل  كانت  كربالء  أن  عىل 

تعاطيها جتارة اجلملة واملفرد)61(.

إن األسواق التي سبق ذكرها وهي سوق التجار 
متّت  قد  وغريها،  العباس  وســوق  احلسني  وســوق 
إزالتها بعد عام )1411هـ/1991م( )الحظ صورة 
األسواق  بعض  مع  تشّكل،  كانت  أن  بعد  رقم9(، 
املقّدستني  الروضتني  مع  متجانسًا  هيكاًل  األخرى، 
وبقية األبنية األخرى، ولكن هذا ال يعني أن ازدهار 

كــربــالء  يف  األســـــواق 
نشاطها  قــلَّ  أو  مخد  قد 
الــتــجــاري، بــل صــارت 
عت  وسِّ التي  الــشــوارع 
كشارع العباس، وشارع 
بـــاب الــقــبــلــة، وشـــارع 
الـــــســـــدرة، وشـــــارع 
من  وغــريهــا  العلقمي 
ظهرت  التي  الــشــوارع 
مركز  خـــارج  مــؤخــرًا 
جتارية  املدينة-مناطق 
ضغط  نتيجة  نــشــطــة، 

احلاجة املتزايدة بتزايد زّوار املدينة وساكنيها)62(.

شهدهتا  التي  التطّور  عملّية  فلنتصّور  هنا  من 
األّول  القرن  منذ  الزمن  بمرور  كربالء  أســواق 
أرضــًا  كانت  عندما  للميالد،  للهجرة/السابع 
ما  ثم  يقصدها،  َمن  وقلَّ  البضائع  وبسيطة  مفتوحة 
أسواقًا  أصبحت  حينام  بنائها  يف  تطّور  من  حصل 
وفيها  بالقاشاين،  مزّينة  أبواب  ذات  بالطابوق  مبنية 
اليشء  املتنوعة  البضائع والصناعات واخلدمات  من 
األسواق،  هذه  يف  إال  يوجد  ال  قد  وبعضها  الكثري، 
امُلتبّضعني  وكثرة  الواضح،  احلريف  التخصص  مع 
العراق  ُمدن  أو  كربالء  أهل  من  ليس  وامُلتاجرين 
البلدان اإلسالمية  األخرى فحسب، بل من خمتلف 
ثم  األغلب،  األعم  يف  الزيارة  بقصد  يأتون  الذين 
مراكز  إىل  العرشين  القرن  أواخر  يف  األسواق  حتّوْل 
حمّلها  وحّلت  منها  الكثري  ُأزيَل  أن  بعد  كثرية  جتارية 

الشوارع يف داخل مركز املدينة وخارجها.

)صورة رقم 9(  بعض آثار أحداث الشعبانية 1991
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الخاِتمة

لقد متّخض هذا البحث املوسوم بـ )األسواق يف 
عن  ق14هـــ/20م(  حتى  وتطّورها  نشأهتا  كربالء، 
بالنقاط  إدراجها  يمكن  التي  النتائج  من  جمموعة 

اآلتية:

اإلسالمية . 1 األسواق  لنشأة  التارخيية  اجلذور  إّن 
للهجرة/  األّول  القرن  إىل  ترجع  كربالء  يف 

السابع للميالد.

وازدهارها . 2 عمرانّيًا  كربالء  مدينة  تطّور  إنَّ 
القربين  بوجود  يرتبط  يزال  اقتصاديًا، كان وما 
أيب  اإلمــام  وأخيه  احلسني  لإلمام  الرشيفني 

.الفضل العباس

العباسية . 3 الدولة  ُحّكام  بعض  العتداءات  كان 
عىل وجه اخلصوص، أثٌر يف تعطيل عجلة التقّدم 
يف  ُتقابلها  وأسواقها،  كربالء  ملدينة  العمراين 
سنوات  يف  واالعامر  االهتامم  من  سنوات  ذلك 

تلك الدولة نفسها وما بعدها.

مّرت أسواق كربالء - كام يف بقّية أسواق املدن . 4
مساحة  يف  التّطور  من  بمراحل   - ــرى  األخ
إليه  الــواردة  والبضائع  بنائه  وشكل  السوق 

والصادرة عنه.

العراق . 5 ــل  داخ مــن  القادمني  للزائرين  كــان 
ــرب األثــر يف ازدهـــار األســواق  ــه، أك ــارج وخ

الكربالئية وتطّورها.

إنَّ ازدهار األسواق الكربالئية وتوافد الزائرين . 6
التّجار  بعض  شّجع  املــقــّدســة،  املدينة  عــىل 
الكربالئيني إىل السفر خارج العراق، فقد ذهب 

بعضهم إىل الصني وذلك جللب السلع التجارية 
املرغوب فيها.

تواريخ . 7 يف  كربالء  زاروا  الذين  للرحالة  كان 
يف  العامة  احلياة  وصــف  يف  كبري  أثــر  خمتلفة، 
ونشاطها  أسواقها  بذكر  يتعلق  ما  كربالء، سيام 
املختلفة  جوانبها  من  وصفوها  فقد  التجاري، 
وصفًا ال غنى ألي بحث عن الرجوع إليهم يف 

ما دونوه.

 الهوام�ض 

)*( نودُّ أن ُنشري هنا إىل أن الصور الفوتوغرافية التي 

أسواق  بعض  ختص  والتي  هذا  بحثنا  ناها  ضمَّ
كربالء وغريها من الصور هي ليست بالرضورة 
البحث،  متن  يف  عنها  املحكي  املّدة  نفس  ر  تصوِّ
تراث  مركز  من  الصور  تلك  عىل  حصلنا  وقد 

كربالء يف العتبة العباسية املقّدسة.
فارس)ت395هـ(، ( 1) بن  أمحد  فارس،  ابن  راجع: 

السالم حممد هارون،  اللغة، تح: عبد  معجم مقاييس 
)مادة:  ص117  ج3،  1979م،  بريوت،  الفكر،  دار 
)ت711هـ(،  مكرم  بن  حممد  منظور،  ابن  سوق(؛ 
مج10،  1405هـ،  قم،  احلوزة،  أدب  العرب،  لسان 

ص167 )مادة: سوق(.

البيايت، طاهر فاضل، والشمري، خالد توفيق، املدخل ( 2)
َعاّمن،  للنرش،  وائل  دار  ط1،  االقتصاد،  علم  إىل 

2009م، ص199.

املرشق ( 3) يف  األسواق  هبجت،  سوسن  يونس،  راجع: 
وراء  ما  وبالد  فارس،  وبالد  )العراق،  اإلسالمي 
العرص  هناية  إىل   حممد الرسول  عهد  من  النهر( 
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بغداد،  اإلسالمية-جامعة  العلوم  كلية  جملة  البوهيي، 
ع42، ج1، 2015م، ص353.

قبل ( 4) العرب  تاريخ  سهيل،  حممد  طقوش،  راجع: 
2009م،  بريوت،  النفائس،  دار  ط1،  اإلسالم، 

ص95.

اليعقويب ( 5) عند  بينام  سوقًا،   )12( حبيب  ابن  عّدها 
راجع:  سوقًا.   )11( اهلمداين  وعند  أسواق،   )10(
املحرب،  )ت245هـ(،  حبيب  بن  حممد  حبيب،  ابن 
دار  منشورات  شتيرت،  ليختن  إيلزه  بتصحيحه:  اعتنى 
ص263-268؛  )د.ت(،  بريوت،  اجلديدة،  اآلفاق 
292هـ(،  بعد  )ت  يعقوب  أيب  بن  أمحد  اليعقويب، 
رشكة  ط1،  مهنا،  األمري  عبد  تح:  اليعقويب،  تاريخ 
مج1،  2010م،  بريوت،  للمطبوعات،  األعلمي 
)ت334هـ(،  أمحد  بن  احلسن  اهلمداين،  ص325؛ 
صفة جزيرة العرب، تح: حممد بن عيل االكوع، ط1، 

مكتبة اإلرشاد، صنعاء، 1990م، ص296.

األحوال ( 6) عن  ملحة  ذباح،  ظاهر  الشمري،  راجع: 
االقتصادية عند العرب قبل اإلسالم، جملة مركز بابل 

للدراسات اإلنسانية، ع2، مج4، )د.ت(، ص330.

راجع: ابن حبيب، املحرب، ص267.( 7)

اجلاهلية ( 8) يف  العرب  أسواق  سعيد،  األفغاين،  راجع: 
1974م،  بريوت،  الفكر،  دار  ط3،  واإلسالم، 

ص193.

الرمي ( 9) أو  احلجارة  بإلقاء  يتم  كان  الذي  البيع  مثل 
باحلصاة، ذكروا هلذا البيع صورًا كثرية جتري يف سوق 
دومة اجلندل، منها: أن يقول أحد املتبايعني لآلخر: »ارم 
هذه احلصاة، فعىل أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم«. 
راجع: ابن حبيب، املحرب، ص264؛ االفغاين، أسواق 

العرب يف اجلاهلية واإلسالم، ص46.

إمتاع ( 10) )ت845هـ(،  عيل  بن  أمحد  املقريزي،  راجع: 

واحلفدة  واألموال  األحوال  من  للنبي  بام  األسامع 
دار  ط1،  النميي،  احلميد  عبد  حممد  تح:  واملتاع، 

الكتب العلمية، بريوت، 1999م، ج9، ص362.

راجع: األفغاين، أسواق العرب يف اجلاهلية واإلسالم، ( 11)
ص363.

يونس، األسواق يف املرشق اإلسالمي، ص353.( 12)

راجع: اليعقويب: أمحد بن أيب يعقوب )ت بعد 292هـ(، ( 13)
ط1،  ضنّاوي،  أمني  حممد  حواشيه:  وضع  البلدان، 
ص149؛  1422هـ،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار 

هدى  والفتالوي،  موسى،  العابدين  زين  جعفر،  آل 

هناية  حتى  كربالء  يف  احلضارية  األبنية  حسني،  عيل 

2015م،  املقدسة،  كربالء  الكفيل،  دار  )656هـ(، 

ص205.

فتوح ( 14) )ت279هـ(،  حييى  بن  أمحد  البالذري،  راجع: 

1988م،  بريوت،  اهلالل،  ومكتبة  دار  البلدان، 

ص293.

راجع: ماسينيون، املسيو لويس، خطط الكوفة ورشح ( 15)

خريطتها، ترمجة: تقي حممد املصعبي، تح: كامل سلامن 

اجلبوري، دار القارئ، بريوت، )د.ت(، ص58.

راجع: اليعقويب، البلدان، ص149.( 16)

)دراسة ( 17) كربالء  عامرة  عيل،  حممد  رؤوف  األنصاري، 

عمرانية وختطيطية(: ط1، مؤسسة الصاحلاين، دمشق، 

2006م، ص202.

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد)ت808هـ(، ديوان ( 18)

العرب والرببر ومن عارصهم  تاريخ  املبتدأ واخلرب يف 

من ذوي الشأن األكرب، تح: خليل شحادة، ط2، دار 

الفكر، بريوت،1988م، ج1، ص453.

البّزاز. والَبّز ( 19) الّثياب. والبِزازُة: حرفة  ٌب من  : رَضْ الَبزُّ

أيضًا: رضب من املتاع. اخلليل الفراهيدي، اخلليل بن 
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أمحد )ت170هـ(، كتاب العني، تح: مهدي املخزومي، 

وإبراهيم السامرائي، ط2، دار اهلجرة، قم، 1409هـ، 

ج7، ص353 )مادة: بز(.

ابن عساكر، عيل بن احلسن )ت571هـ(، تاريخ مدينة ( 20)

الفكر،  دار  العمروي،  غرامة  بن  عمرو  تح:  دمشق، 

بريوت، 1995م، ج14، ص233؛ الذهبي، حممد بن 

أمحد )ت748هـ(، سري أعالم النبالء، تح: جمموعة من 

1985م،  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  ط3،  املحققني، 

ج3، ص313.

ج14، ( 21) دمشق،  مدينة  تاريخ  عساكر،  ابن  راجع: 
ص234.

النبالء ( 22) بغية  الكليدار،  احلسني  عبد  طعمة،  آل  راجع: 
يف تاريخ كربالء، تح: عادل الكليدار، مطبعة اإلرشاد، 

بغداد، )د.ت(، ص67.

)ت460هـ(: ( 23) احلسن  بن  حممد  الطويس،  راجع: 
اإلسالمية-مؤسسة  الدراسات  قسم  تح:  األمايل، 

البعثة، ط1، دار الثقافة، قم، 1414هـ، ص325.

راجع: األنصاري، عامرة كربالء، ص202.( 24)

)ت356هـ(، ( 25) احلسني  بن  عيل  األصفهاين،  الفرج  أبو 
مؤسسة  ط4،  صقر،  أمحد  تح:  الطالبيني،  مقاتل 

األعلمي للمطبوعات، بريوت، 2006م، ص478.

وما ( 26) احلسيني  احلائر  عىل  العبايس  املتوّكل  اعتدى  لقد 
)233هـ/847م،  األعوام  يف  مّرات،  أربع  حوله 
247هـ/861م(  237هـ/851،  236هـ/850م، 
الطربي  ذكره  وقد  الثاين،  االعتداء  منها  واملشهور 
عام  حوادث  أهم  ينقل  وهو  )ت310هـ/922م( 
)236هـ/850م( فقال: ))وفيها أمر املتوكل هبدم قرب 
ور، وأن  احلسني بن عيل وهدم ما حوله من املنازل والدُّ
حُيَرث وُيبَذر وُيسقى موضع قربه، وأن ُيمنَع الناس من 
إتيانه، فُذِكَر أن عامل صاحب الرشطة نادى يف الناحية: 

َمن وجدناه عند قربه بعد ثالثة بعثنا به إىل املطبق، فهرب 
الناس، وامتنعوا من املصري إليه، وُحِرَث ذلك املوضع، 
وُزرع ما َحواَليه((، واملّرة األخرية من اهلدم كانت يف 
يف  كربالء  بلغت  حني  وذلك  املتوّكل،  ُحكم  أواخر 
أوّج نشاط السوق املرتبط بكلِّ تأكيد بحركة الزائرين. 
تاريخ  )ت310هـ(،  جرير  بن  حممد  الطربي،  راجع: 
الرسل وامللوك، ط2، دار الرتاث، بريوت، 1387هـ، 
ص328-329؛  األمايل،  الطويس،  ص312؛  ج4، 
الكليدار، تاريخ كربالء وحائر  آل طعمة، عبد اجلواد 
األرشف،  النجف  احليدرية،  املكتبة   ،احلسني

1418هـ، ص191-180.

راجع: الطويس، األمايل، ص328.( 27)

راجع: الطويس، األمايل، ص329.( 28)

راجع: ابن األثري، عيل بن حممد )ت630هـ(، الكامل ( 29)
دار  ط1،  تدمري،  السالم  عبد  عمر  تح:  التاريخ،  يف 

الكتاب العريب، بريوت، 1997م، ج6، ص188.

يف ( 30) احلضارية  األبنية  والفتالوي،  جعفر،  آل  راجع: 
كربالء، ص106-103.

راجع: األنصاري، عامرة كربالء، ص202.( 31)

لنشأة ( 32) التارخيية  العوامل  عباس،  املوسوي،  راجع: 
بغداد،  الرشيد،  دار  اإلسالمية،  العربية  املدن  وتطّور 

1982م، ص178.

راجع: ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج7، ص749.( 33)

نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق، مج1، ص668.( 34)

راجع: ابن الفوطي، عبد الرزاق بن أمحد )ت723هـ(، ( 35)
السابعة،  املائة  النافعة يف  احلوادث اجلامعة والتجارب 
تح: مهدي النجم، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 

2003، ص87-86.

ابن الفوطي، احلوادث اجلامعة، ص333، 335.( 36)
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إىل ( 37) والّرحالة  املسترشقني  نظرة  جليل،  عطية،  راجع: 
للناهبني، بريوت،  العلم  بيت  الروضة احلسينية، ط1، 

2007م، ص21.

حممد بن إبراهيم )ت779هـ(، رحلة ابن بطوطة املسامة ( 38)
بريوت،  صادر،  دار  األمصار،  غرائب  يف  النّظار  حتفة 

1992م، ص221.

راجع: األصطخري، إبراهيم بن حممد )ت 346هـ(، ( 39)
مسالك املاملك، مطبعة بريل، ليدن، 1937م، ص82؛ 
ابن حوقل، حممد بن حوقل )ت بعد 367هـ(، صورة 
األرض، دار صادر، بريوت، 1938، ج1، ص239.

380هـ(، ( 40) نحو  )ت  أمحد  بن  حممد  املقديس،  راجع: 
مكتبة  ط3،  األقاليم،  معرفة  يف  التقاسيم  أحسن 

مدبويل، القاهرة، 1991م، ص116.

ص364-( 41) بطوطة،  ابن  رحلة  بطوطة،  ابن  راجع: 
أمحد  العمري،  اهلل  فضل  ابن  كذلك:  وراجع   .365
ممالك  يف  األبصار  مسالك  )ت749هـ(،  حييى  بن 
1423هـ،  ظبي،  أبو  الثقايف،  املجمع  ط1،  األمصار، 

ج3، ص137، 183.

راجع: رحلة ابن بطوطة، ص365-364.( 42)

راجع: عمرو بن حممد )ت255هـ(، التبرصة بالتجارة ( 43)
الرفيعة  البلدان من األمتعة  يف وصف ما يستظرف يف 
واألعالق النفيسة واجلواهر الثمينة، تح: حسن حسني 
القاهرة،  اخلانجي،  مكتبة  التوني ط3،  الوهاب  عبد 
1994م، ص26؛ الدوري، عبد العزيز، تاريخ العراق 
االقتصادي يف القرن الرابع اهلجري، ط3، دار املرشق، 

بريوت، 1995م، ص162.

من ( 44) قرون  أربعة  هيمسيل،  ستيفن  لونكريك،  راجع: 
تاريخ العراق احلديث، نقله إىل العربية: جعفر اخلياط، 

ط4، )د.ت(، 1968م، ص39، 56.

الروضة ( 45) إىل  املسترشقني والرحالة  نظرة  راجع: عطية، 

احلسينية، ص27.

منشور ( 46) الغربية،  املراجع  يف  كربالء  جعفر،  اخلياط، 
كربالء،  املقدسة-قسم  العتبات  )موسوعة  ضمن 
بريوت،  األعلمي،  مؤسسة  ط2،  جعفر(،  للخلييل، 

1987م، ج8، ص284.

مذكرات ( 47) يف  كربالء  كربالء،  تراث  مركز  راجع: 
شؤون  قسم  املقدسة،  العباسية  العتبة  ط1،  الرحالة، 
2016م،  كربالء،  واإلنسانية،  اإلسالمية  املعارف 

ص20.

العتبات ( 48) الغربية، موسوعة  املراجع  اخلياط، كربالء يف 
املقدسة للخلييل، ج8، ص284.

العتبات ( 49) الغربية، موسوعة  املراجع  اخلياط، كربالء يف 
املقدسة للخلييل، ج8، ص284.

العتبات ( 50) الغربية، موسوعة  املراجع  اخلياط، كربالء يف 
املقدسة للخلييل، ج8، ص282؛ مركز تراث كربالء، 

كربالء يف مذكرات الرحالة، ص21.

األنصاري، عامرة كربالء، ص206.( 51)

األنصاري، عامرة كربالء، ص208.( 52)

مذكرات ( 53) يف  كربالء  كربالء،  تراث  مركز  راجع: 
الرحالة، ص40.

مذكرات ( 54) يف  كربالء  كربالء،  تراث  مركز  راجع: 
الرحالة، ص75، 78.

مذكرات ( 55) يف  كربالء  كربالء،  تراث  مركز  راجع: 
الرحالة، ص86-80.

مذكرات ( 56) يف  كربالء  كربالء،  تراث  مركز  راجع: 
الرحالة، ص102؛ اخلياط، كربالء يف املراجع الغربية، 
ص296- ج8،  للخلييل،  املقدسة  العتبات  موسوعة 

.300

مذكرات ( 57) يف  كربالء  كربالء،  تراث  مركز  راجع: 
الرحالة، ص143-142.
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مذكرات ( 58) يف  كربالء  كربالء،  تراث  مركز  راجع: 
الرحالة، ص148.

مذكرات ( 59) يف  كربالء  كربالء،  تراث  مركز  راجع: 
الرحالة، ص172، ص176.

مذكرات ( 60) يف  كربالء  كربالء،  تراث  مركز  راجع: 
الرحالة، ص203-202.

مذكرات ( 61) يف  كربالء  كربالء،  تراث  مركز  راجع: 
الرحالة، ص224.

راجع: األنصاري، عامرة كربالء، ص265-264.( 62)

الم�شادر والمراجع 

- ابن األثري، عيل بن حممد )ت630هـ(

تدمري، . 1 السالم  تح: عمر عبد  التاريخ،  الكامل يف 
ط1، دار الكتاب العريب، بريوت، 1997م.

-اإلدريي، حممد بن حممد )ت نحو 560هـ(

الثقافة . 2 مكتبة  اآلفاق،  اخرتاق  يف  املشتاق  نزهة 
الدينية، القاهرة، 2002م.

-األصطخري، إبراهيم بن حممد )ت 346هـ(

مسالك املاملك، مطبعة بريل، ليدن، 1937م.. 3

-ابن بطوطة، حممد بن إبراهيم )ت779هـ(

غرائب . 4 يف  النّظار  حتفة  املسامة  بطوطة  ابن  رحلة 
األمصار، دار صادر، بريوت، 1992م.

-البالذري، أمحد بن حييى )ت279هـ(

فتوح البلدان، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، 1988م.. 5

-اجلاحظ، عمرو بن بحر )ت255هـ(

التبرصة بالتجارة يف وصف ما يستظرف يف البلدان . 6
واجلواهر  النفيسة  واألعالق  الرفيعة  األمتعة  من 
التوني  الوهاب  عبد  حسني  حسن  تح:  الثمينة، 

ط3، مكتبة اخلانجي، القاهرة، 1994م.

- ابن حبيب، حممد بن حبيب )ت245هـ(

شتيرت، . 7 ليختن  إيلزه  بتصحيحه:  اعتنى  املحرب، 
منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، )د.ت(

-ابن حوقل، حممد بن حوقل )ت بعد 367هـ(

صورة األرض، دار صادر، بريوت، 1938م.. 8

-ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد )ت808هـ(

ومن . 9 والرببر  العرب  تاريخ  يف  واخلرب  املبتدأ  ديوان 
خليل  تح:  األكرب،  الشأن  ذوي  من  عارصهم 

شحادة، ط2، دار الفكر، بريوت،1988م.

-اخلليل الفراهيدي، اخلليل بن أمحد )ت170هـ(.

وإبراهيم . 10 املخزومي،  مهدي  تح:  العني،  كتاب 
السامرائي، ط2، دار اهلجرة، قم، 1409هـ.

-الذهبي، حممد بن أمحد )ت748هـ(

سري أعالم النبالء، تح: جمموعة من املحققني، ط3، . 11
مؤسسة الرسالة، بريوت، 1985م.

-الطربي، حممد بن جرير )ت310هـ(

الرتاث، بريوت، . 12 دار  وامللوك، ط2،  الرسل  تاريخ 
1387هـ.

-الطويس، حممد بن احلسن )ت460هـ(

اإلسالمية-مؤسسة . 13 الدراسات  قسم  تح:  األمايل، 
البعثة، ط1، دار الثقافة، قم، 1414هـ.

-ابن عساكر، عيل بن احلسن )ت571هـ(

تاريخ مدينة دمشق، تح: عمرو بن غرامة العمروي، . 14
دار الفكر، بريوت، 1995م.

- ابن فارس، أمحد بن فارس)ت395هـ(

حممد . 15 السالم  عبد  تح:  اللغة،  مقاييس  معجم 
هارون، دار الفكر، بريوت، 1979م.

-أبو الفرج األصفهاين، عيل بن احلسني )ت356هـ(
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مؤسسة . 16 ط4،  صقر،  أمحد  تح:  الطالبيني،  مقاتل 
األعلمي للمطبوعات، بريوت، 2006م.

-ابن فضل اهلل العمري، أمحد بن حييى )ت749هـ(

املجمع . 17 األمصار، ط1،  األبصار يف ممالك  مسالك 
الثقايف، أبو ظبي، 1423هـ

- ابن الفوطي، عبد الرزاق بن أمحد )ت723هـ(

املائة . 18 يف  النافعة  والتجارب  اجلامعة  احلوادث 
الكتب  دار  ط1،  النجم،  مهدي  تح:  السابعة، 

العلمية، بريوت، 2003م.

- املقديس، حممد بن أمحد )ت نحو 380هـ(

مكتبة . 19 ط3،  األقاليم،  معرفة  يف  التقاسيم  أحسن 
مدبويل، القاهرة، 1991م.

-املقريزي، أمحد بن عيل )ت845هـ(

واألموال . 20 األحوال  من  للنبي  بام  األسامع  إمتاع 
النميي،  احلميد  عبد  حممد  تح:  واملتاع،  واحلفدة 

ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1999م.

-ابن منظور، حممد بن مكرم )ت711هـ(

لسان العرب، أدب احلوزة، قم، 1405هـ.. 21

- اهلمداين، احلسن بن أمحد )ت334هـ(

االكوع، . 22 عيل  بن  حممد  تح:  العرب،  جزيرة  صفة 
ط1، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، 1990م.

- اليعقويب: أمحد بن أيب يعقوب )ت بعد 292هـ(

تاريخ اليعقويب، تح: عبد األمري مهنا، ط1، رشكة . 23
األعلمي للمطبوعات، بريوت، 2010م.

البلدان، وضع حواشيه: حممد أمني ضنّاوي، ط1، . 24
دار الكتب العلمية، بريوت، 1422هـ.

املراجع:

-األفغاين، سعيد

دار . 25 ط3،  واإلسالم،  اجلاهلية  يف  العرب  أسواق 
الفكر، بريوت، 1974م.

-األنصاري، رؤوف حممد عيل

ط1، . 26 وختطيطية(:  عمرانية  )دراسة  كربالء  عامرة 
مؤسسة الصاحلاين، دمشق، 2006م.

-البيايت، طاهر فاضل، والشمري، خالد توفيق

للنرش، . 27 وائل  دار  ط1،  االقتصاد،  علم  إىل  املدخل 
َعاّمن، 2009م.

هدى  والفتالوي،  موسى،  العابدين  زين  جعفر،  آل   -
عيل حسني

)656هـ(، . 28 هناية  حتى  كربالء  يف  احلضارية  األبنية 
ط1، دار الكفيل، كربالء املقدسة، 2015م.

-اخلياط، جعفر

كربالء يف املراجع الغربية، منشور ضمن )موسوعة . 29
العتبات املقدسة-قسم كربالء، للخلييل، جعفر،(: 

ط2، مؤسسة األعلمي، بريوت، 1987م.

- الدوري، عبد العزيز
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الملخ�ض

مرت املدن املقدسة وإىل يومنا هذا، بمراحل عمرانية خمتلفة، وأضحت يف حقب زمنية، إحدى أهم احلوارض 
اإلسالمية البارزة من الناحية الفنية والعمرانية، وجاء ذلك نتيجة التداخل العمراين الواضح الذي جيمع بني 
التأثريات اخلارجية والتقاليد املحلية. فقد تركت فنون عامئر حضارات وادي الرافدين باعتبار أن هذه البقعة 
من األرض جزء منها وفنون عامئر دول إسالمية تعود إىل حضارات قديمة، كاحلضارة الفارسية والبيزنطية، 
آثارها يف تشكيل البنية العمرانية هلذه املدينة املقدسة، وما شيد فيها من روائع فنون العامرة اإلسالمية، كاملراقد 

واملساجد واملدارس الدينية واألسواق والبيوت الرتاثية وغريها. 

تعد العامرة ارقى حقول املعرفة واكثرها تعبريا عن تفاعل االنسان مع الزمان واملكان ومتثل املعنى التعبريي 
املراقد  عىل  االسالمية  العامرة  ومرت   االئمة مراقد  اعامر  عىل  عملوا  الذين  املعامريني  الفكار  والرمزي 
املقدسة عرب تارخيها الطويل بمراحل متطورة متخذه صورا متعددة جاءت انعكاساهتا عىل فنون العامرة. وقد 
تعرضت بعض املراقد الرشيفة  بسبب عوامل برشية للحرق والنهب من  قبل الوهابيني وغريهم فتم بعدها 
اجراء االصالحات الالزمة من اجل احلفاظ عىل قدسية املراقد واحلفاظ عىل هيبتها، اال ان القاجاريني انفقوا 
املبالغ الطائلة من اجل احلفاظ عىل مراقد االئمة فقد قام القاجاريون بتخصيص الكثري من االموال لعامرة املراقد 
الشباك  الكثري من الذهب من اجل جتميل  بانفاق  اثناء زيارهتم االرضحة املقدسة  القاجاريني  وقد قام بعض 

للقرب الرشيف.

قسم هذا البحث اىل مقدمة ومتهيد واربعة مباحث وخامتة، اهتم املبحث االول بدور القاجاريني يف اعامر 
مرقد االمام عيل، و تطرق املبحث الثاين اىل دور القاجارين يف اعامر املراقد املقدسة يف كربالء وناقش هذا 
املبحث دور القاجاريني يف اعامر مرقد االمام احلسني وأخيه أيب الفضل العباس، اما املبحث الثالث  فقد 
أختص بمناقشة دور القاجاريني يف اعامر مرقد االمامني الكاظميني، اما املبحث الرابع  فتطرق اىل ابرز 

.اصالحات القاجاريني عىل مرقد االمامني العسكريني
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A The Iranian Role in the Restoration of the Holy Shiite Shrines

 in Iraq during Al-Qagari Era )1796-1925(

Assist. Instructor
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Abstract  

Since its inception, the city of Karbala has passed several stages of urban development. In a 
period of time, it has become one of the most prominent Islamic cities in terms of technical and 
architectural standards. This was due to the remarkable architectural interference that combined 
external influences with local traditions. The art of the civilizations of the Mesopotamia and the 
art of other Islamic nations such as the Persian and Byzantine civilizations have their significant 
effects on the ways of designing the physical structure of the holy city of Karbala specifically the 
Islamic architecture masterpieces such as mosques, religious schools, markets, heritage houses, 
etc.

Construction is the most knowledgeable and most reflective aspect of human interaction with 
time and space representing the expressive and symbolic meaning of the ideas of the architects 
who built the holy shrines of Imams (peace be upon them).The Islamic architecture of the holy 
shrines has passed through a long history of sophisticated and multi-image phases which had 
left noticeable architectural reflections. Some of the holy shrines were burnt and looted by the 
Wahhabis and others. Then they were rebuilt and renewed in order to preserve their holiness and 
prestige. The Iranian religion scholars spent large sums of money in order to preserve the shrines 
of Imams and they allocated a lot of money to rebuild these holy shrines. During their visit to the 
holy shrines, some of them spent a lot of gold in order to enamel the windows of the shrines.

This research has an introduction, four chapters and a conclusion chapter of the most important 
conclusions that the researcher has drawn.  The first chapter sheds light on the role of Al-Qagarians 
in building the shrine of Imam Ali (peace be upon him) in Najaf. In the second chapter, the 
researcher explains their role in building the holy shrines in Karbala of Imam Al-Hussein and 
Imam Al-Abbas (peace be upon them). The third chapter is about their role in building the shrine 
of Imam Al-Kadhum (peace be upon him) in Baghdad, whereas the fourth chapter introduces the 
most notable reforms of the shrine of Imam Ali Al-Hadi and Al-Hassan Al-Askari (peace be upon 
them) in Samarra.
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المقـدمــة

جتلت النهضة العمرانية خالل العصور اإلسالمية 
واالرضحــة  املساجد  عــامرة  عىل  بالرتكيز  املتعاقبة 
للنهضة  واضحا  جتسيدا  متثل  باعتبارها  املقدسة 
يف  الدينية   للمراقد  الدور  لتعاظم  ونظرا  العمرانية، 
عامرهتا  عىل  والعمل  اتساعها  من  البد  كان  احلياة  
العرص  يف  املعامرية  النهضة  جتليات  جتسدت  لذلك 
والعثامين   والقاجاري  واململوكي  والعبايس  االموي 

باعتبارها االمتداد الطبيعي للمساجد.

وبحثنا احلايل سلط الضوء عىل العنارص املعامرية 
يف  استخدامها  تم  والتي  االسالمية  العامرة  لفنون 
املراقد املقدسة يف العراق ودور القاجاريني يف اعامر 
العتبات املقدسة فأضافت قدسية اسالمية فربز ابداع 
املعامري املسلم باستعامل الفنون والكتابات ممزوجة 
حيث  النباتية.  والزخرفات  اهلندسية،  باألشكال 
اعامر  يف  القاجاريني  قبل  من  الكبري  اجلهد  بذل  تم 
 املراقد املقدسة وهي كل من رضيح االمام عيل
ورضيح   والعباس احلسني  االمــام  ــح  ورضي
الكاظمني واخريا رضيح العسكريني حيث 
القاجاريني يف  الطائلة من قبل  تم ختصيص االموال 
هذه  عىل  واحلفاظ  الطاهرة  املراقد  هذه  اعامر  سبيل 
السنني  مر  عىل  عليها  طرا  الذي  اخلراب  من  املراقد 
قبل  من  هلا  تعرضت  التي  الغزوات  خالل  من  او 

الوهابيني وغريهم.

قسم هذا البحث اىل مقدمة ومتهيد واربعة مباحث 
وخامتة تضمنت اهم ما توصلت اليه من استنتاجات، 

يف  القاجاريني  دور  اىل  االول  املبحث  يف  فتعرضت 
اعامر مرقد االمام عيل، كام تعرضت يف املبحث 
املقدسة  املراقد  اعامر  يف  القاجاريني  دور  اىل  الثاين 
دور  اىل  اوال  املبحث   هــذا  قسم  وقــد  كربالء  يف 
القاجاريني يف اعامر مرقد االمام احلسني، وثانيا  
  العباس االمام  مرقد  اعامر  يف  القاجاريني  دور 
اما املبحث الثالث  ايضا حتدث عن دور القاجاريني 
يف اعامر مرقدي االمامني الكاظميني اما املبحث 
القاجاريني  اصالحات  ابرز  اىل  التطرق  فتم  الرابع  

.عىل مرقدي االمامني العسكريني

املصادر  من  جمموعة  عىل  الباحث  اعتمد  وقد 
البحث  اغنت  التي  املوضوع  هذا  دراسة  يف  املهمة 
صادق  حممد  كتاب،  مقدمتها  يف  ويــأيت  ألمهيتها، 
احلسينّية  املعارف  دائرة  الكربايس،موسوعة  حممد 
وكتاب جعفر الشيخ باقر ال حمبوبة، مايض النجف 
ال  الكليدار  اىل كتاب عبد اجلواد  وحارضها اضافة 
وكتاب    احلسني وحائر  كربالء  تاريخ  طعمه، 
كتاب  اىل  اضافة  الكاظمية  تاريخ  ياسني،  ال  رايض 
سامراء.  تاريخ  يف  الكرباء  مآثر  املحاليت،  اهلل  ذبيح 
واغلب هذه الكتب تتحدث عن الدور القاجاري يف 

اعامر العتبات املقدسة.

سوى  واملعرفة  العلم  لطريق  فليس  ــريا...  واخ
بطعم  صاحبه  يتلذذ  تعب  لكنه  اجلهد  وبذل  التعب 
املصادر  قلة  اكابد  جعلني  الذي  والتفوق  النجاح 
التارخيية التي تعرضت اليها يف دراسة هذا املوضوع.

الرغم من كل املصاعب فقد امتمت بحثي  وعىل 
هناية  يف  عساين  وما  وعال  جل  اهلل  عىل  توكيل  بعد 
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يغفر يل زاليت  ان  اهلل عز وجل  اسال  ان  اال  البحث 
زاليت  عذرا  يلتمس  ان  البحث  هذا  يقرا  ملن  متقربا 
وجل  عز  الباري  داعيا  بالسوء  أمارة  نفس  من  فهي 
ان يغفرها يل ويوفق اجلميع ملا فيه اخلري والسداد واهلل 

ويل التوفيق.

تمهيد: 

اعمار العتبات المقد�شة لمرحلة ما قبل 

القاجاريين

اولً: اعمار مرقد المام علي )عليه ال�شالم( 

االمــام  رضيــح  عىل  االوىل  الــعــامرة  ذكــر  تم  قد 
شيد  ابواب  اربعة  عىل  حتتوي  كانت  واهنا   عيل
هذه العامرة الرشيد حيث بنى عىل القرب الرشيف قبة 
وطرح  امحر  طني  من  وهي  ابواب  اربعة  هلا  وجعل 
عىل راسها جرة خرضاء واما نفس الرضيح فانه بناه 

بحجارة بيضاء)1(.

زيد  بن  حممد  يد  عىل  فكانت  الثانية  العامرة  اما 
القرب  عىل  بنى  فانه  283هـ  سنة  بحدود  الداعي)2( 
اما  طاقا.  سبعون  فيه  وحصنا  وحائطا  قبة  الرشيف 
العامرة الثالثة التي قام هبا عضد الدولة)3( هذه العامرة 
يد  اليه  وصلت  ما  احسن  ومن  العامرات  امجل  من 
االموال  عليها  بذل  حيث  الوقت  ذلك  يف  االنسان 
من  والعامل  والنجاريني  الرازة  اليها  وجلب  اجلزيلة 

سائر االقطار)4(.

ثانياً: مرقد المام الح�شين )عليه ال�شالم(

ان العامرة القائمة اليوم عىل القرب املطهر باألصل 
تلك العامرة التي شيدها السلطان اويس اجلالئري)5( 

ولــداه  بعده  من  فأمتها  ـــ-1366م  ــ 767ه عــام  يف 
786هـ- سنة  يف  امحد  والسلطان  حسني  السلطان 
وامللوك  ــراء  االمـ صــار  ــك  ذل بعد  ومــن  1385م 
يف  يتسابقون  والعثامنيني  الفرس  من  والسلطني 
القسط األوفر  املقدسة ألخذ  العتبة  التقرب اىل هذه 

من تعمريها واصالحها.

امللوك  قائمة  يف  الصفوي)6(  اسامعيل  الشاه  وان 
القرن  اوائــل  يف  تعمريه  من  اوفر  حظا  نالوا  الذين 
الفتية  الصفوية  االمرباطورية  ألن  للهجرة  العارش 
نتاجا  كانت  الصفوي  اسامعيل  الشاه  اسسها  التي 
مبنيا  االنبعاث  هذا  وكان  الديني،  لالنبعاث  ظاهرا 
املدنية،  بالثقافة  املفعم  القويم  الشيعي  االيامن  عىل 
كربالء  مدينة  الصفوي  اسامعيل  الشاه  زار  وعندما 
احلرير  انواع  بأفخر  الرشيف  الصندوق  باكساء  قام 
فوق  ونصب  والذهب.  بالفضة  واملوشى  املزركش 
القرب املطهر اثني عرش قنديال من الذهب اخلالص)7(.

ثم قامت الدولة الصفوية من بعد الشاه اسامعيل 
الصفوي بقسط اوفر من اعامر احلائر واصالح شؤونه 
من حني اىل حني حيث قام الشاه طهامسب)8( بإجراء 
مأذنته  عامرة  وجتديد  املقدس  احلائر  عىل  تعمريات 
فكانوا  احلد  هذا  عند  الصفويني  تعمريات  تقف  ومل 
الشاه  ان  اذ  فرصه  كل  يف  اجلليلة  اخلدمات  يقدمون 
1032هـــ-1623م  بغداد  فتحه  عند  الكبري  عباس 

قام بخدمات عدة نحو احلائر)9(.

ثالثًا: مرقد المام العبا�ض )عليه ال�شالم(

مر املرقد الرشيف باطوار عدة من العامرات عىل 
العراق ولكن  تولوا حكم  الذين  امللوك واحلكام  يد 
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1032هـــ- سنة  يف  كانت  الــعــامرات  هــذه  افضل 
تم  حيث  الصفوي  عباس  عهد  خــالل  1623م 
تزيني القبة بالبالط الكاشاين امللون ووضع صندوقًا 
مشبكًا عىل القرب ونظم الرواق. ويف سنة 1153هـ-
نادر شاه االفشاري اىل مرقد االمام  1640م اهدى 
املرقد  مباين  بعض  وزيــن  كثرية  حتفا   العباس
نادر شاه  املقدس ويف سنة 1156هـ - 1744م قام 

بتغطية القبة بالكاشاين.

ويف سنة 1183هـ - 1769م امر وزير نادر شاه 
االفشاري مريزا حسني شاه زاده باعادة بناء الرواق 
جديدًا  مشبكًا  صندوقًا  وصنع  للحرضة  االمامي 

للرضيح)10(.

رابعاً: مرقد المامين الكاظمين )عليهما ال�شالم(

بنيت اول عامرة كبرية عىل احلرم املطهر لالمامني 
الكاظم واجلواد يف سنة 336هـ - 948م بأمر 
حلرم  احلالية  العامرة  أما  البوهيي.  الدولة  معز  من 
االمامني الكاظمني فتعود اىل عام 914هـ - 1508م 
وزار  بغداد  الصفوي  اسامعيل  الشاه  دخل  عندما 
وجتديدها  اساسها  من  عامرته  بقلع  فأمر  املشهد 

بتوسيع الروضة وتشييد مسجد يف الشامل)11(.

بصنع  امــر  عندما  الشاه  اعــامل  ــرز  اب من  وكــان 
الصندوقني  عىل  يوضع  الفوالذ  من  ضخم  رضيح 
ليحميهام من النهب والسلب اثناء املعارك والفوىض 
ومن اعامل الصفويني خالل عهدهم الثاين يف العراق 
سنة  الصفوي  عباس  بن  صفي  الشاه  به  أمــر  ما 
يف  االصالحات  بعض  بإجراء  1636م  1045هـ- 

املنائر  الكبرية وتصغري  املنائر  املشهد كإحكام قواعد 
االربعة الصغرية الواقعة يف زوايا سطح احلرم)12(.

خام�شاً: مرقد المامين الع�شكريين )عليهما ال�شالم(

كان نارص الدولة احلمداين)13( اول من بنى قبة عىل 
وتعرضت  945م  333هـ-  عام  الرشيفني  املرقدين 
تلك العامرة اىل اطوار عدة من البناء واخلراب بسبب 
604هـــ-1308م  عام  االول  احلريق  وقع  احلريق. 
فقام اخلليفة العبايس النارص لدين اهلل)14( بإعادة البناء 
حسن  السلطان  قام  كام  1310م.   - 606هـــ  سنة 
ويف  هلام  البهو  وعمل  واملــأذن  القبة  ببناء  اجلالئري 
عام 750هـ - 1349م حيث تعرضت هذه العامرة 
فأمر  1695م   - ـــ  1106ه عام  يف  ايضا  حرق  اىل 
اركان  وتدعيم  املبنى  برتميم  الصفوي  حسني  الشاه 

املرقدين العسكريني)15(.

المبحث الول:

دور القاجاريين في اإعمار مرقد المام علي 

)عليه ال�شالم(

من بني كل العامرات التي مرت عىل املرقد العلوي 
واجلامل،  والروعة  بالرفعة  الصفوية  العامرة  متيزت 
عباس  )الشاه  أن  وورد  اليوم،  القائمة  العامرة  وهي 
الصفوي األول()16( بارش بتشييدها يف سنة 1040هـ 
عىل  وأرشف  سنني،  ثالث  ملدة  فيها  العمل  واستمر 
أمر  وقد  املازندراين،  تقي  مريزا  الوزير  فيها  العمل 
احلرم  وتوسيع  العلوية  القبة  بتجديد  عباس  الشاه 
واملفضضة  املذهبة  بالقناديل  وجــهــزه  الــرشيــف 
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ختطيط  ضوء  عىل  البناء  وتم  الثمينة،  واملفروشات 
عمراين رائع وضعه الشيخ حممد بن احلسني العاميل 
املوجود  التصميم  وهو  البهائي  بالشيخ  املعروف 
عباس  الشاه  حفيد  صفي  الشاه  أضاف  وقد  اآلن، 
وأمر  العامرة  هــذه  عىل  واسعة  إصالحات  األول 
من  ابتداء  الطاهر  واحلرم  الرشيف  الصحن  بتوسيع 

عام 1047هـ)17(.

صفي  الشاه  قام  ـــ/1637م  ــ 1047ه سنة  ويف 
القائم  البناء  األول حفيد الشاه عباس االول بنقض 
وتشييده من جديد، فقد أمر بتوسيع احلرم والصحن 
غاية  يف  النجف  ــراف  اطـ مــن  حــجــرًا  واستعمل 
املهندسني  العمل  اللون واستقدم هلذا  الصفاء وهباء 
ـــ/1642م  ــ 1052ه سنة  وفاته  حتى  واملعامريني 
واكمل ولده الشاه عباس الثاين العامرة هبيئتها احلالية، 
وتم بناء املنارتني عام 1067هـ/1656م وتم حتويل 
البيضاء إىل قبة خرضاء والعامرة  احلالية  تعود  القبة 
التاريخ  هذا  بعد  حدث  ما  وأما  التاريخ،  ذلك  إىل 
بمواد  وإكساءات  إضافات  فهو  الرشيف   املرقد  يف 

ثمينة)18(.

باهلندسة  السابقة  العامرات  العامرة عن  متتاز هذه 
املنظر،  يف  والفخامة  والسعة  الرائعة  املعامرية  الفنية 
وهي تعد بحق آية من آيات الفن اإلسالمي األصيل، 
عهد  يف  مهمة  إضافات  من  شهدته  ما  مع  السّيام 
تذهيب  أمهها  من  التي  االفــشــاري()19(،  شاه  )نادر 
الذي يسمى  املطهرة واإليوان الرشقي  العلوية  القبة 
بتذهيبها  العمل  ابتدأ  وقد  الذهبي،  باإليوان  اليوم 
1156هـــ- سنة  وانتهى  -1742م  سنة1154هـ 

آالف  عرشة  ذلك  يف  شاه  نــادر  انفق  ــد  1744م وق
نادري  تومان  ألف  مائة  زوجته  أنفقت  كام  نادري، 

لرتميم سور املشهد وجتديد القاشاين فيه)20(.

الرضيح  إىل  أهدى  املذكور  الشاه  أن  إىل  مضافا 
املقدس اهلدايا والتحف التي ال تقدر بثمن  ومما جيدر 
خلوًا  كانت  شيدت  حني  الصفوية  العامرة  أن  ذكره 
أمر  النجف  مدينة  شاه  نادر  زار  وإذ  تزيني،  كل  من 
اخلالص(  )الذهب  باإلبريز  املوقرة  القبة  تكسى  أن 
وأمر بأن تكسى املئذنتان واإليوان وأن تطىل الكتابة 
املمنطقة للقبة من داخلها بامليناء والفسيفساء وذلك 
تأريخ تذهيب  ثبت  يف سنة 1156هـ-1744م وقد 
جبهة  عىل  الذهبية  باحلروف  كتابة  والروضة  القبة 

اإليوان الزاهي)21(.

 املؤمنني أمري  اإلمام  ملرقد  العامرة  هذه  وان 
صمم  فقد  املهمة،  الفلكية  الظواهر  بعض  تضم 
بمثابة  ليكون  الرشيف  للصحن  الرشقي  ــدار  اجل
شاخص لتعيني وقت الزوال عىل مدى فصول السنة 
اجلدار،  هذا  من  مكانني  يف  موجودة  الظاهرة  وهذه 
ومن الظواهر األخر التي تتكرر كل يوم عند رشوق 
الشمس وغروهبا ويف مجيع فصول السنة، حيث تنفذ 
أشعة الشمس عند بزوغها اىل داخل احلرم املطهر من 
القبة الرشيفة، ويف  الشباك الرشقي الذي يقع اسفل 
آخر حزمة  بخروج  الشمس  تغرب  الغروب،  ساعة 
من أشعتها من داخل احلرم الطاهر من الشباك الغريب 

الذي يقع يف اسفل القبة الرشيفة)22(.

1204هـــ-  سنة  يف  )القاجاريني()23(  عهد  ويف 
مؤسس  ــان()24(  خ آقا  حممد  )الشاه  جدد  1789م 
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وعمل  الرشيف  للمرقد  الشباك  القاجارية  الدولة 
سنة  ويف  عالية.  قيمة  ذات  فنية  حتفة  ًيعترب  صندوقا 
1219 هـ/1804م تم تذهيب الباب الرئيس الذي 
تباعًا،  االبــواب  تذهيب  وتم  الذهب  خيرتق ايوان 
واستمرت أعامل إكساء واجهات اجلدران بالقاشاين 
جدران الروضة  يف  والــزيــادات  التوسيع  ــامل  وأع

اخلارجية)25(.

احلــاج حممد  قــام  ـــ/1820م  ــ ويف سنة 1236ه
عيل  )فتح  رجــال  من  وهــو  الصدر  خــان  حسني 
جرى  اللتني  املأذنتني  تذهيب  بإصالح  شاه()26( 
تذهيبهام يف عهد نادر شاه االفشاري فقام بإصالحهام 

وزيادة الذهب عليهام)27(.

خزنة  إرجــاع  تم  ـــ/1823م  ــ 1239ه سنة  ويف 
ازدياد  بعد  بغداد  اىل  نقلها  اثر  عىل  العلوي  احلرم 
هجامت الوهابيني عىل النجف واخلوف من استيالئهم 
عليها. وكان ارجاعها يف عهد الوايل )داود باشا()28(، 
حممود.  املال  بن  طاهر  حممد  املال  النجف  وحاكم 
وبعد توقيع الصلح بني الدولتني الفارسية والعثامنية 
صناديق  الغطاء  كاشف  آل  موسى  الشيخ  تستّلم 
النجف  اىل  احليدرية خمتومة بخامته وجاء هبا  اخلزانة 
مع جمموعة من اجلند، ووضعت اىل الرواق الرشقي 
مما ييل رجيل االمام عيل، وبقيت مل ترها عني ومل 
التي  السنة  اىل سنة 1287هـ، وهي  يد برش  تلمسها 
العتبة  بزيارة  القاجاري  شاه  الدين  نارص  هبا  ترشف 
العراق. ويف سنة 1262هـ/1854م تم  املقدسة يف 
بأمر   املؤمنني امري  ملرقد  الفيض  الشباك  جتديد 
املعتمد وزير حممد شاه ابن عباس مرزه بن فتح عيل 

شاه)29(.                                                            

1287هــــــ/1870م  سنة  رمــضــان  شهر  ويف 
شاه  الدين  )نارص  السلطان  االرشف  النجف  زار 
والعلامء  املجاورين  عىل  وأنعم  الــقــاجــاري()30(، 
احلرضة  العتاب  وقــدم  املطهرة،  الروضة  وخدمة 
بحضور  امللك  سورة  عليه  مكتوبا  املاس  من  كيسا 

متويل احلرضة الرشيفة)13(.

القاجاري  الدين شاه  وقد طالب السلطان نارص 
)مدحت  الــوايل  فاستأذن  احليدرية  اخلزانة  بفتح 
وارسل  له،  فأذن  السلطانية  الذات  من  باشا()23( 
للحضور واإلرشاف ناظر االوقاف العام امحد كامل 
انضم هو ومدحت  بغداد بارسع  وقت، ثم  فوصل 
باشا واجلنود واالمراء اىل موكب اهلاميوين النارصي 
النجف من طريق احللة، فوصلوها يف  اىل  وتوجهوا 
الثالث عرش من رمضان، وبعد ثالثة ايام فتحت له 
اخلزانة العظمى وقد مر عليها سبع واربعون سنة ومل 
تفتح، فحرض فتحها رجال الدولة مع الشاه ووزيره 
مشري الدولة ومدحت باشا وامحد كامل، ومن العلامء 
التقليد  ومرجع  العلوم  بحر  آل  عيل  السيد  العالمة 
الشيخ مهدي حفيد وغريهم، وملا اخرجوا الصناديق 
وخمتومة  ــط  ورشائـ بــاســالك  ــدودة  ــش م ــا  ــدوه وج
الشاه  فقبله  الغطاء  آل كاشف  الشيخ موسى  بخاتم 
كارث  به  االحتفاظ  وامــر  القاجاري  الدين  نارص 
تارخيي. ويف سنة 1298هـــ/1880م جدد قرب امري 
اثار  من  وهو  املحارب  كهيئة  وجعل   ،املؤمنني
مشري السلطنة الشريازي، من رجال السلطان نارص 
الدين شاه القاجاري، وقد ارخ منه بعبارة »تم رضيح 

االمري«)33(.   
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المبحث الثاني:

دور القاجاريين في اإعمار المراقد المقد�شة 

في كربالء

اولً: دور القاجــاريين في اأعمار مرقـــد المـــام 

الح�شيــن )عليه ال�شالم(

تذهيب  ــم  ت )1793م(،  ســنــة1207هـــ  يف 
زمن  ففي  القاجاريني  عهد  قبة احلسني عىل 
القاجارية،  الدولة  مؤسس  خان  حممد  آغا  السلطان 

والذي كان أول من قام بطالئها بالذهب)34(.

ــدوق  ــن تـــم جتـــديـــد ص ــة 1225هــــــــ  ــن يف س
ــان جــان  ــدده خـ ــ اخلــاتــم لــلــقــرب املــطــهــر فــقــد ج
كــرسوا  قــد  كــانــوا  ــيــني()35(  )الــوهــاب ألن  القاجار 
ـــ  ــ ــدوق وأحـــرقـــوه يف ســنــة 1216ه ــصــن  هـــذا ال
السلطان  عهد  يف  )1817م(،  1232هـ  سنة  يف  ثم 
فتح عيل شاه القاجاري، وبعد غارة الوهابيني. جرت 
املذكور  السلطان  يد  عىل  للحائر  كثرية  اصالحات 
وتم  الغطاء.  كاشف  آل  جعفر  الشيخ  املرحوم  هبمة 
وأمرت  احلسني،  ملوالنا  املقدسة  للقبة  الثاين  الطالء 
بالذهب  املئذنتني  بطالء  ــاه(  ش عيل  )فتح  ــة  زوج
حتى حد أسفل الرشفة، وقام نجله حممد عيل مرزه 
وما  احلــرم  وتزيني  أيضًا  احلائر  بتعمري  القاجاري 

حيتاجه من تعمري)36(.

يف سنة 1259هـ-1844م، جدد املسجد الكائن 
قبل  من  الرشيف  الصحن  من  الرشقي  القسم  يف 
يف  املتوىف  الرشتي)37(  قاسم  السيد  بن  كاظم  السيد 

العام نفسه. يف سنة 1273هـ-1857م، تم التذهيب 
شاه  الدين  نارص  السلطان  قبل  من  للقبة  الثالث 
بناءها  جدد  حيث  شاه  عيل  فتح  حفيد  القاجاري 

وقساًم من تذهيبها)38(.

السلطان  أمــر  )1860م(،  1276هـــ  سنة  ويف 
املرقد  كسوة  بتجديد  القاجاري  شاه  الدين  نارص 
وتبديل صفائح الذهب وطالء القبة بالذهب للمرة 
الثالثة، وشيد إيوانه الكبري املعروف اليوم بـ)اإليوان 
الصحن  من  الغريب  اجلانب  وتوسيع  الــنــارصي(. 
وجتديد بنائه حيث وجه كبري علامء ايران)*( املرحوم 
الشيخ عبد احلسني الطهراين سنة 1276هـ من أجل 

اصالح وجتديد وتعمري الصحن الرشيف)39(.   

الــوزيــر  قــام  )1864م(،  ـــ  ــ 1281ه سنة  يف 
شيده  الذي  اإليوان  بتجديد  موسى  مرزا  القاجاري 
الشاه سليامن الصفوي يف القسم الشاميل من الصحن 
احلسيني ويعرف باإليوان الكبري الذي يتوسطه إيوان 
)صايف صفا( وُعرف فيام بعد بإيوان )ليلو( ثم إيوان 

الوزير.

عبد  السلطان  والــدة  أمرت  هـ،   1282 سنة  يف 
اجلهة  يف  املاء  إلرواء  خزان  بتشييد  العثامين  املجيد 

اجلنوبية الرشقية من الصحن الرشيف.

انشئ رضيح من  ـــ-1871م،  ــ 1288ه سنة  يف 
زوجة  من  وبتربع   الشهداء سيد  لقرب  الفضة 
شاه  عيل  فتح  حفيدة  القاجاري  الدين  نارص  الشاه 

)السيدة انيس(.

يف سنة 1309هـ )1892م( وإثر تصدع ظهر يف 
اإليوان الوسطي املعروف اليوم )باإليوان النارصي( 
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مل  والذي  القاجاري  شاه  الدين  نارص  بانيه  إىل  نسبة 
يوفق إلكامل بنائه)40(.

ثانياً: دور القاجاريين في اإعمار مرقد المام 

العبا�ض )عليه ال�شالم(

الناصبيني  هجوم  وبعد  القاجاري  العهد  ويف 
الوهابيني السعوديني عىل كربالء، ووصول خرب هذه 
اجلريمة البشعة إىل إيران، قّدم أهايل إيران وبالتضامن 
مع احلكومة اإليرانية يومذاك )يف عهد فتح عيل شاه 
املنكوبة،  املدينة  هلذه  سخّية  مساعدات  القاجاري( 
وأعادوا بناء كل ما هدم فيها. وأعيد بناء روضة أيب 
عليه،  كانت  مما  أفضل  بشكل   العباس الفضل 
وأمر السلطان حممد شاه بن عباس مرزا بن فتح عيل 
عام   العباس لرضيح  الفضة  من  شباك  بصنع 

1227هـ-1812م)41(.

العهد  الروضة املقدسة طيلة  البناء يف   ومل ينقطع 
القبة  تزيني  شــاه  الدين  نــارص  ــاد  وأع القاجاري. 
انتهى  ـــ-1887م  ــ 1304هـ عــام  )ويف  بالقاشاين 
1305هـــ.  ويف  الرشيف،  الصحن  بقاشاين  العمل 
كام  بالقاشاين(.  الطاهرة  القّبة  بتزيني  العمل  انتهى 
بشيخ  املعروف  الطهراين  احلسني  عبد  الشيخ  قام 
وظف  حيث  الروضة،  تلك  يف  كثري  ببناء  العراقني، 
الكبري()42(،  أمري  خان  تقي  )املريزا  ثلث  املهّمة  هلذه 
1221هـــ  سنة  املــعــروف،ويف  ــران  إي وزراء  رئيس 
من  العباسية  الروضة  مئذنتي  إكساء  تم  )1806م( 
اخلارج بالبالط القاشاين من قبل حممد حسني الصدر 

األعظم األصفهاين.

شاه  عيل  فتح  أمر  )1821م(  1236هـ  سنة  ويف 
ملرقد  اخلالصة   الفضة  من  رضيح  بصنع  القاجاري 
ماله  من  تومان(   6000( لذلك  وبذل   العباس
املريزا  تعاون النجاز الرضيح كل من  اخلاص. وقد 
هدايت نوري املستويف واملريزا تقي نوري املستويف، 
وقد توىف فتح عيل شاه قبل أن يتم الرضيح وقد اكمل 
خلفه  املطهرة  الروضة  عىل  حمله  يف  ونصبه  الرضيح 
1246هـ  سنة  يف  شاه  الدين  نارص  والد  شاه  حممد 

)1831م()43(. 

مملكة  سلطان  قام  )1843م(  1259هـ  سنة  ويف 
السلطان ماجد عيل  بن  اهلند حممد عيل شاه  أودة يف 
للحرضة  األمامي  والبهو  العباس  قبة  بإكساء  شاه، 
الـــرواق  مبنى  عـــامرة  جتــديــد  وكــذلــك  بالقاشاين 

والصندوق املشبك فوق الرضيح.

بناء  ــادة  إع تم  )1850م(  1266هــــ  سنة  ويف 
السلطان  قبل  من  جديد  من  العباس  مرقد  وتعمري 
الثاين  السلطان حممود  بن  املجيد األول  العثامين عبد 
وتويف  )1840م(  1256هـ  سنة  اخلالفة  توىل  الذي 
سنة 1277هـ )1861م()44(.                                                            

)عبد  الشيخ  توىل  )1866م(  1283هـ  سنة  ويف 
احلسني الطهراين امللقب()45( بـ)شيخ العراقني( بأمر 
الغربية  تشييد اجلهة  القاجاري  الدين شاه  من نارص 
وقسم من اجلهة الشاملية للصحن. أما اجلهة الرشقية 
فتوىل  للصحن  الشاملية  اجلهة  من  الباقي  والقسم 
تشييدها حممد صادق الشوشرتي الشهري باألصفهاين 
إكساء  بإعادة  أيضًا  وقام  )1887م(  1304هـ  سنة 
ويف  القاشاين، بالبالط  ــارج  اخل من  املرقد  قبة 
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العثامين  السلطان  أمــر  )1889م(  1306هـــ  سنة 
للحرضة  األمامي  البهو  تسقيف  بإعادة  احلميد  عبد 

باخلشب الصاج والزان)46(.

السيدة  قامت  )1892م(  1309هــــ  سنة  ويف 
القاجاري  شاه  الدين  نارص  زوجة  الدولة  إحــرتام 
بإكساء البهو األمامي حلرضة العباس بالذهب. وقد 
بإكساء  )اللكناهوري(  شاه  عيل  حممد  آصف  أكمل 
بالذهب  البهو  األمامي هلذا  اجلدار  الباقية من  البقية 

أيضًا.

ويف سنة 1311هـ )1894م( نصبت ساعة كبرية 
 العباس سيدنا  مرقد  لصحن  القبلة  باب  فوق 
من قبل احلاج أمني السلطان وما تزال قائمة حاليًا، 

وأرشف عىل نصبها السيد عيل قطب)47( .

المبحث الثالث:

دور القاجاريين في اعمار مرقد المامين 

الكاظمين )عليهما ال�شالم(

كان املشهد الكاظمي عىل فخامة عامرته الصفوية 
تعمرياته،  يف  مهمة  اصالحات  لبعض  فاقدا  اليزال 
لوال  هبا،  القيام  عىل  عازمني  كانوا  الصفويني  ولعل 
حماربني  بصفة  ووقوفهم  ايدهيم،  من  البالد  خروج 
سنة  اىل  لذلك،  يتوقفوا  فلم  فيها،  احلاكمة  للدولة 
خان  حممد  السلطان  أمر  كام  ـــ-1793م،   1207هـ
الصفويون  بدأه  ما  بإكامل  القاجارية  الدولة  مؤسس 
يف هذا املشهد فأضاف إليها ثالث منائر أخرى عىل 
السلطان  بناها  قد  كان  التي  السابقة  املنارة  طــراز 

املنائر  إنشاء  عىل  األعامل  هذه  واشتملت  العثامين، 
الثالث الكربى التي رفع الصفويون سمكها إىل حد 
السلطان  عهد  منذ  مشيدة  الرابعة  وكانت  السطح، 
املــؤذن  رأس  فــوق  من  سقف  بال  ولكنها  ـ  سليم 
الثالثة  كالسقوف  سقف  املناسبة  هبذه  هلا  فُشيِّد   -
تأسيس  أيضًا  األعامل  تلك  ومن  اجلديدة  األُخــرى 
صحن واسع حيف باحلرم من جهاته الثالث: الرشقية 
باحلرم  الكبري  اجلامع  ويتصل  الغربية،  و  واجلنوبية 
بمساحته  الصحن  ختطيط  وتم  الشاملية،  جهته  من 

املوجودة اليوم)48(. 

ومل تنقطع األعامل العمرانية يف املشهد بموت حممد 
شاه سنة 1211هـ -1797م، بل كانت للشاه اجلديد 
فتح عيل شاه أعامل ُأخرى، منها: نقش باطن القبتني 
وِقَطع  وامليناء  الذهب  بامء  الروضتني  سقف  وطيل 
كلها  الروضة  جدران  تزيني  ومنها:  امللون،  الزجاج 
أعىل  إىل  )الكتيبة(  الصفوي  الكاشاين  الطابوق  من 
اجلدار املتصل بالسقف بقطع الزجاج اجلميل املثبت 
عىل اخلشب، وكان من أبرز أعامل هذا الشاه تذهيب 
هذا  جدد  مّلا  وذلك  األربع،  الصغار  واملنائر  القبتني 
وبقي  احلسني بكربالء  اإلمام  قبة  تذهيب  الشاه 
بموجب  فنُقل  احلاجة،  عن  فائضًا  القديم  الذهب 
فتوى رشعية إىل الكاظمية، حيث ُأعيد صقله وطليه 
ما  إليه  وُأضيف  الغرض،  هلذا  امُلَعّد  الطابوق  عىل 
لزمت إضافته، وتم هذا التذهيب يف سنة 1229هـ-

1882م)49(.

سنة  الــقــاجــارّي  ــاه  ش عــيل  فتح  السلطان  ــام  ق
وغّشى  الروضة،  يف  بتعمريات  1231هـــ-1816م 
اهلندسّية،  األشكال  ذات  الصغرية  باملرايا  اجلدران 
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وزرَكَش باطن القّبتني بالنقوش اجلميلة باملِينا وأنواع 
ِجْهر  )َمنُو  الدولة  معتمد  الوزير  جاء  األصباغ)50(. 
للجنوب  املقابَل  الروضة  إيــواَن  فزخرف  خــان( 
األئّمة  أســامء  اإليـــوان  صــدر  يف  وكتب  بالذهب، 
املعروفة  الرشقّية  ّفَة  الصُّ ثّم عمل   ،االثني عرش
فة  الصُّ ُأقيمت  ذلــك  بعد  املـــراد(،  بــاب  بـ)طارمة 
سنة1255هـ-1840)51(.                                                                           الِقبلة(  )طارمة  اجلنوبّية 
الدين شاه  يف عام 1270هـــ-1854م أرسل نارص 
املعروفني،  عرصه  علامء  أحد  إيران  ملك  القاجاري 
وهو الشيخ عبداحلسني الطهراين املشتهر بلقبه )شيخ 
خمطط  تنفيذ  عىل  لإلرشاف  العراق  إىل  ـ  العراَقني( 
عمراين واسع للعتبات املقدسة، من: جتديد وإصالح 
وجتميل، بتخويل كامل وبدأت األعامل العمرانية يف 
املشهد الكاظمّي سنة 1281هـ -1865م بعد انتهاء 
أعامل العمران يف كربالء وسامراء. وكان من مجلة ما 
حصل عليه املشهد: إحكام ُأسس جدرانه من قعرها 
املتصل باملاء إىل أعىل، وجتديد الواجهة اخلارجية من 
جدران احلرم، وتغشية اجلدران بالطابوق الكاشاين، 
به من  متصلتني  احلرم  أمام  دّكتني كبريتني  وتأسيس 
وبناء  باملرمر،  وتبليطهام  والرشقية  اجلنوبية  جهَتيه 
الزائرين  إليداع  الدكتني  هاتني  أطراف  يف  مداخل 
أحذيَتهم وأماناهتم فيها ثم تم اختيار الدكة الرشقية 
خشبيًا،  عمودًا   22 عىل  يقوم  عليها  سقف  لرفع 
ــراد(   امل بــاب  )طــارمــة  اســم  املجموع  عىل  وُأطــلــق 
به  ذهبت  الذي  الذهب  من  زاد  بام  الرشقية  الطارمة 
قبة العسكريني يف سامراء، وانتهى العمل يف كل 

ذلك سنة1285هـ-1869م)52(.

يف سنة 1282هـ-1866م غيش اإليوان الرشقي 

 ،بالذهب مما فضل من قبة اإلمامني العسكريني
قبل  القاجاري  الدين  نارص  الشاه  من  بأمر  وذلك 
السقوف  رممت  وكذلك  املقدسة،  العتبات  زيارته 
واملرايا والنقوش، وزينت اجلدران اخلارجية للرواق 
عامد  ابتدأ  ـــ-1877م  1293هـ سنة  يف  بالقاشاين، 
الدولة )فرهاد مريزا بن عباس مريزا بن فتح عيل شاه 
الصحن  ببناء  الدين  نارص  امللك  عّم  القاجاري()53( 
فقلع  عامرته،  بتجديد  قام  كام  املقدس،  الكاظمي 
البنيان السابق ِمن أساسه، واشرتى مجلة من البيوت 
الصحن  إىل  ليضيفها  غالية  بأثامن  للصحن  املجاورة 
ــن  واألواوي احلجر  وأنشأ  وعرضا  طــوال  فيوسَعه 
الصحن  يف  التي  الرساديب  ونظم  بالقاشاين،  املزينة 
بالصخور  الصحن  املوتى، وفرش  لدفن  واألواوين 

التي استوردها من إيران)54(.

كام نصب ساعتني كبريتني وكذلك جدد تذهيب 
اهلادي  عبد  احلاج  الرصف  عىل  وكيله  وكان  املآذن، 
وانتهت  يومها،  الكاظمّية  أحد وجهاء  األسرتآبادي 

األعامل سنة 1297هـ-1880م. 

شهر  من  السادس  ـــ-1907م  1324ه عام  ويف 
مجادى األُوىل ُنصب رضيح جديد بَبَذَل احلاّجة بنت 
من  مثقال  ألف   250 مقدار  الشريازي  امللك  مشري 
الفضة صنع يف الثالث سنة 1324هـ-1907م)55(.                                           

)للشيخ   الكاظمني اإلمامني  تاريخ  يف  جاء 
جعفر النقدي: يف املجموعة املسامة بـ )احلقيبة( للسيد 
الباذل  الدين:  صدر  حسن  السيد  اهلل  آية  نجل  عيل 
احلاجة  هي  اآلن  املوجود  الكاظمي  الرضيح  لفضة 
الشريازي،  امللك  مشري  املرحوم  بنت  بيكم  سلطان 
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اإلصبهاين  الطباطبائي  كاظم  املريزا  املرحوم  يد  عىل 
التاجر، والذي صاغ هذا الرضيح ثالثة من الصاغة، 
الــورد  أيب  آل  هاشم  السيد  بن  حمسن  السيد  هــم: 
الكاظمي،  الصايغ  عيل  حممد  والسيد  الكاظمي، 

واملريزا حمّمد الشريازي النجفي)56(.

أمري  ــام  اإلم الــذي صاغ رضيح  أبــوه هو  وكــان 
أن  قبل  املطهر  القرب  عىل  كان  الــذي    املؤمنني
اهلند.  من  القرب  عىل  اليوم  املوجود  الرضيح   يرسل 
فّضة  حتت  املنحوت  اخلشب  صنع  الذي  النجار  أما 
النجار،  عيل  حممد  احلاج  فكان  الكاظمي،  الرضيح 
رجاًل  وكان  بالصالح،  املعروفني  األخيار  من  وكان 
حسينيا ال ختلو داره من تعزية لإلمام احلسني سالم اهلل 
عليه. وقد تّم نصب هذا الرضيح املبارك يف السادس 

من مجادى األوىل سنة 1324هـ-1907م)57(.  

المبحث الرابع:

دور القاجـاريين في اإعمار مرقـد المـامين 

الع�شكرييـن )عليهما ال�شالم(

 ما ان دخلت سنة )1200ه / 1786م( فتصدى 
أمراء  أحد  الدنبيل(  خان  )أمحد  الشهيد  املؤيد  امللك 
لإلمامني  املقدس  املشهد  لعامرة  أذربيجان  يف  خوي 
الوقت  ذلــك  عــلــامء  أحــد  وكــلــف  العسكريني، 
لتويل  السلاميس  رفيع  حممد  املريزا  وهو  وأفاضلهم 
والتعمري  الصيانة  عمليات  نفقات  عىل  اإلرشاف 
بعامرة  رشع  الالزمة  املبالغ  رصد  وبعد  والبناء)58(. 
وقد  والرخام،  الصوان  باحلجر  والرسداب  الروضة 
الزائر  يدخله  القبلة  جهة  من  باب  للرسداب  كان 

بعد زيارة مرقد العسكريني بأن ينزل درجا ثم يسري 
سنة  ففي  الــرسداب،  يدخل  حتى  جدا  ضيق  ممر  يف 
القبلة  جهة  من  الباب  ردم  1788م(  ــ /  )1202ه
وجعل للرسداب بابا من اجلهة الشاملية، واستبدلت 

األبواب  اخلشبية)59(. 

والصحن،  ــوان  واإليـ الـــرواق  البناء  شمل  ثم 
وجدد بناء السور، وروعي يف ترتيب البناء أن حياكي 
مرقد اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب يف 
النجف األرشف يف ذلك الوقت. وأضاف إىل البناء 
الــرسداب،  إىل  ينتهي  ــا  ورواق آخــر،  صحنا  اجلديد 
وأحدث  طراز،  أمجل  عىل  الرشيفة  الروضة  وبنيت 
السيدتني  فن هنديس)60(. كام شمل اإلعامر رضحيي 

نرجس)61( وحكيمة)62( )ريض اهلل عنهام(.

ــرشوع  امل ــذا  ه عــىل  طائلة  مبالغ  ــت  رصف ــد  وق
التجديدي، لكن األحداث والظروف مل متهل األمري 
رواق  يف  ودفن  العام،  نفس  يف  قتل  فقد  خان،  أمحد 
حسني  ولده  توىل  ما  ورسعان  سامراء.  يف  اإلمامني 
مقاليد  1793م(  )1207هــ /  سنة  املتوىف  خان  قيل 
قد  أبوه  كان  ما  فواصل  والــده،  األمــور، وحل حمل 
ابتدأه فأكمل البهو واألبواب، وزين جامع الرسداب 
بالنقوش، وكتب اآليات القرآنية عىل أركانه، كام زين 
لنفسه  أعد  وأخريا  املعرق،  األزرق  بالقاشاين  القبة 
قربا حفره إىل جنب قرب أبيه يف الرواق فدفن فيه بعد 

وفاته)63(. 

عىل  ينفق  ذلــك  بعد  رفيع  حممد  املــريزا  وبقي 
مشاريع البناء واإلعامر حتى اكامله عام )1225ه  / 

1810م()64(. 
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شوال  أول  يف  1796م(   / )1210هـــ   سنة  يف 
املوافق 9 نيسان خرج الوزير سليامن باشا من بغداد 
العسكريني.  اإلمامني  لزيارة  سامراء  إىل  متوجها 
للصيد  والرباري  البساتني  إىل  ذهب  الزيارة  بعد  ثم 
والتنزه ويف سنة )1285ه  / 1868م( وخالل حكم 
نارص الدين شاه القاجاري املقتول سنة )1313ه / 
املطهرة  الروضة  بناء  وجتديد  بتعمري  أمر  1896م( 
من  جلب  الذي  األخرض  بالرخام  أرضها  ففرشت 
مذهب  فيض  بآخر  الفوالذي  الشباك  وجدد  إيران، 
الرواق  أرض  فرش  أعاد  كام  أرضه،  ورخم  التاج، 
ورمم  األبــواب،  وأبــدل  باملرمر،  والصحن  والبهو 
بعض  وأصلح  الدنبيل،  خان  امحد  بناه  الذي  السور 

جوانب الصحن املتصدعة واملنهارة)65(.

املنائر  وأطراف  املنورة،  القبة  كسيت  مرة  وألول 
الباب  فوق  السور  عىل  ساعة  ونصبت  بالذهب، 
حاليا.  املــوجــودة  الساعة  وهــي  للصحن  الرئيس 
اإلمامني  ملرقد  أساسية  عامرة  آخر  هذه  أن  والظاهر 
العسكريني الذي كان يف كل مرة يزداد اتساعا ورونقا 
اليوم من األهبة  ما هو عليه  إىل  ومجاال. حتى وصل 
واجلالل والسعة، إذ تبلغ مساحته اليوم حوايل)13( 
ألف مرت مربع. فطول الصحن )112( مرتا، وعرضه 

)108( أمتار، وهو مفروش باملرمر األبيض)66(.

أمتار، وهو مكسو   )7( فيبلغ  ارتفاع سوره  وأما 
إىل ارتفاع مرتين باملرمر األبيض، وما يعلوه فقد كي 
بالقاشاين امللون البديع. يف سنة )1287ه  /1870م( 
يف  املقدسة  العتبات  بزيارة  شــاه  الدين  نــارص  قــام 
النجف وكربالء وسامراء وقد محل معه من التحف 
واهلدايا واألموال الشئ الكثري، ومل أقف عىل مقدار 

ونوع اهلدايا التي قدمها حلرضة اإلمامني يف سامراء. 
وأجريت بعض اإلصالحات واإلنشاءات اخلدمية، 
من قبيل تبديل األبواب وتفضيض الشباك وتذهيبه، 
الرشيف  الصحن  توسعة حول  انجزت مشاريع  كام 

بعد ذلك التأريخ)67(.

الخاتمة
من خالل البحث عن موضوع دور بالد فارس  يف 
اعامر العتبات املقدسة يف العراق يف العهد القاجاري 

يمكن ان نستنتج النقاط اآلتية:

والفن . 1 العلم  يف  الراقية  احلقول  من  العامرة  تعد 
الذي يعرب عن تفاعل االنسان مع الزمان واملكان 
ومتثل املعنى التعبريي والرمزي ال فكار املعامريني 
الذين عملوا عىل اعامر مراقد االئمة ومرت 
العامرة االسالمية عىل املراقد املقدسة عرب تارخيها 
متعددة  صورا  متخذه  متطورة  بمراحل  الطويل 

جاءت، انعكست عىل فنون العامرة.
بفعل . 2  االئمة ومقامات  مراقد  أصبحت 

قبل  من  اجراؤها  تم  التي  االعامر  عمليات 
السياح  من  الكثري  جلذب  مركزا  القاجاريني  
هبا  اتصفت  التي  الدينية  الصبغة  عىل  واحلفاظ 

هذه املدن.
عوامل . 3 بسبب  الرشيفه  املراقد  بعض  تعرضت 

الوهابيني  قبل  من  والنهب  للحرق  برشية 
وغريهم فتم بعدها اجراء االصالحات الالزمة 
من اجل احلفاظ عىل قدسية املراقد واحلفاظ عىل 

هيبتها.
املبالغ الطائلة التي تم انفاقها من قبل القاجاريني . 4

أثر  فقد  االئمة  مراقد  عىل  احلفاظ  اجل  من 
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القاجاريون بتخصيص الكثري من األموال لعامرة 
املقدسة  االرضحة  زيارهتم  اثناء  وقاموا  املراقد 
بانفاق الكثري من الذهب من اجل جتميل الشباك 

للقرب الرشيف.
ال يمكن اغفال الدور الكبري التي قامت به بعض . 5

عىل  اصالحات  من  والسلطات  احلكومات 
مراقد االئمة بفرتات زمنية متعاقبة للحفاظ 

عىل املراقد الرشيفة.

الهوام�ض

يف ( 1) نظرة  املقدسة  العتبات  عامرة  عطية،  ناجي  عيل 
قسم  املقدسة  العلوية  العتبة  ط1،  الروحية،  اجلوانب 
الشؤون الفكرية، النجف االرشف، 2008م، ص30.

 هو حممد بن زيد بن حممد بن اسامعيل جالب احلجارة ( 2)
املعروف   السبط احلسن  بن  زيد  بن  احلسن  بن 
بالداعي الصغري ملك طربستان سبعة عرش سنة، قتل 
بخارى.  اىل  زيد  ابنة  راسه  ومحل  287هـ  شوال  يف 
جعفر الشيخ باقر ال حمبوبة، مايض النجف وحارضها، 

ج1،ط2، دار االضواء، بريوت، 1986م، ص42.

خرسو ( 3) فنا  الدولة  عضد  السلطان  هو  الدولة:  عضد 
بن احلسن بن بويه الديلمي وكان معدودا من الفقهاء 
والدهاة.  والفرسان  والسالطني  والشعراء  واملحدثني 
وكان شيعيا معارصا للشيخ املفيد بن حممد بن النعامن 
ولد باصبهان يوم االحد اخلامس من ذي القعده سنة 
شوال  من  الثامن  االثنني  يوم  بغداد  يف  وتويف  324هـ 
سنة 372هـ وهو اول من لقب بشهنشاه وكانت واليتة 
عىل العراق مخس سنوات ونصف واوىص ان يدفن يف 

النجف االرشف. املصدر نفسه، ص 43.

عيل ناجي عطية، املصدر السابق، ص31.( 4)

سنة ( 5) اجلالئري  اويس  السلطان  ولد  اجلالئري:  اويس 
739هـ وتزوج يف اواخر سنة 756هـ توىل احلكم بعد 
والده الشيخ حسن برزك. وقد عمل اويس عىل توسيع 
رقعة الدولة اجلالئرية فاستوىل عىل اذربيجان ورشوان 
الري  ضم  التوسعية  اعامله  واخر   قزوين  وسواحل 
سنة 772هـ وقام بتحويل العراق اىل والية عاصمتها 
اهلداية   دار  اجلالئرية،  الدولة  طرطور،  شعبان  بغداد. 

للطباعة والنرش، القاهرة، 1987م، ص24.

-1487م ( 6) 892هـ  سنة  يف  ولد  الصفوي:  اسامعيل 
وهو  فارس  بالد  يف  الصفوية  الدولة  مؤسس  وهو 
القائد الديني الذي اسس احلكم للصفويني. قام الشاه 
اسامعيل بقتل امري دولة االق قوينلو واعلن قيام دولته 
ان  اعلن  به  قام  ما  واول  تربيز.  مدينة  يف  وعاصمتها 
ثم  االثني عرشية  االمامية  هو  الصفوية  دولته  مذهب 
املجاورة. عبدالعزيز  املناطق  التشيع يف مجيع  بنرش  قام 
ط1،  الصفويني،  عودة  الشافعي،  املحمود  صالح 

مكتبة االمام البخارى، مرص، 2007م،ص11.

وحائر ( 7) كربالء  تاريخ  طعمه،  ال  الكليدار  اجلواد  عبد 
النجف  احليدرية،  املكتبة  منشورات   ،احلسني

االرشف، 1997م،ص228-227.

طهامسب: وهو احد شاهات الدولة الفارسية االقوياء ( 8)
1514م  سنة  يف  ولد  االول  اسامعيل  ألبيه  خلفا  كان 
توىل عرش الدولة الصفوية وعمره )11( ونظرا لصغر 
تعرضت  سنة  الدولة  ادارة  مهمة  القزلباش  توىل  سنه 
قبل  من  االخطار  اىل  حكمه  اثناء  الصفوية  الدولة 
الدولة العثامنية ولكن طهامسب استطاع الصمود بوجه 
العثامنيني. حكم الشاه طهامسب حوايل اثنني ومخسني 
احلميد  صفوي.عبد  حكم  مدة  اطول  وهي  عاما 
اخلارجية  وعالقاهتا  الصفوية  الدولة  اوضاع  االرقط، 
يف عهد الشاه عباس االول 996-1038هـ/1588-
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العلوم  كلية  منشورة،  ماجستري، غري  1626م، رسالة 
اجلزائر،  الوادي،  خلرض  محه  جامعة  االجتامعية، 

2015م، ص37.

السابق، ( 9) املصدر  طعمه،  ال  الكليدار  اجلواد  عبد 
ص232.

حمّمد صادق حمّمد الكربايس، دائرة املعارف احلسينّية، ( 10)
تاريخ املراقد، احلسني وأهل بيته وأنصاره، ج 1، طـ1، 
اململكة  لندن،   - للدراسات  احلسيني  املركز  إصدار 

املّتحدة، 1998م، ص 241.

عيل ناجي عطية، املصدر السابق، ص31.( 11)

حممد حسني ال ياسني، تاريخ املشهد الكاظمي، ط1، ( 12)
مطبعة املعارف، بغداد، 1967م، ص89.

امللقب ( 13) احلسن  حممد  ابو  وهو  احلمداين:  الدولة  نارص 
نارص الدولة ابن ايب اهليجاء بن محدان بن محدون وهو 
صاحب  كان  املوصل.  يف  احلمدانية  الدولة  مؤسس 
ناجي  عيل  سنة.  وثالثني  اثنني  واالها  وما  املوصل 

عطية، املصدر السابق، ص46.

املستضئ كان ( 14) بن احلسن  امحد  اهلل: وهو  لدين  النارص 
577-623هـ/1180- بغداد  حكم  عباسيًا  خليفة 
1225م حاول اعادة اخلالفة اىل دورها املهيمن السابق 
كام  فارس  وبالد  النهرين  مابني  بالد  اىل  سيادتة  ومد 
كان ايضا عاملا ومؤلفا وشاعرا. حممد سهيل طقوش، 
بريوت،  النفائس،  دار  ط7،  العباسية،  الدولة  تاريخ 

2009م،ص247.

عيل ناجي عطية، املصدر السابق، ص47.( 15)

األكثر ( 16) احلاكم  األول: كان  الصفوي  عباس  الشاه 
أيضًا  يعرف  كان  الصفويني.  من ساللة  سموًا 
شهر  بداية  شاه إيران يف  األكرب )أصبح  باسم عباس 
أبيه حممد  عىل  مترد  بعدما  عام 1588م،  أكتوبر 
حاكاًم  األكرب  عباس  عني  الصفوي وسجنه، 

العرش  إىل  ووصل  عام1581م،  يف  عىل خراسان، 
الفاريس بمساعدة مرشد غويل أوستاجلو، أفرغ جهوده 
بعد  خراسان.  احتلوا  األوزبكيني الذين  ضد  أوالً 
كفاح طويل وحاد، استعاد مشهد، وهزمهم يف معركة 
بالده.  من  وأبعدهم  قرب هرات يف1597م،  عظيمة 
عام1592م  من قزوين إىل أصفهان يف  عاصمته  حرك 
غالم  1629م.  يناير عام  من  عرش  يف التاسع  متويف 
ترمجة:  املعارص،ط1،  االيراين  التاريخ  نجايت،  رضا 
الكتب االسالمي،  دار  عبدالرحيم احلمراين، مؤسسة 

ايران، 2008م، ص20. 

النجف ( 17) تاريخ  الدين،  حزر  بن  عيل  بن  حسني  حممد 
ايران،    ما،  دليل  منشورات  ط1،  ج2،  االرشف، 

ص288. 

جعفر الشيخ باقر ال حمبوبة، املصدر السابق، ص46-( 18)
.47

االفشارية ( 19) السلسلة  مؤسس  هو  االفشاري:  شاه  نادر 
االول  ترشين   22( 1100هـ  حمرم  يف  ولد  ايران،  يف 
عام 1688م  وكان يعني أباه عىل رعي ما يملكان من 
ما  غري  التعليم  من  له  يتح  ومل  واملاعز،  الغنم  قطعان 
الثامنة  بلغ  فلام  باملخاطر.  املحفوفة  الشاقة  احلياة  لقنته 
وأمه  هو  اختطفه  ألرسته  كبريًا  أباه  وخلف  عرشة 
باعومها  حيث  خيوة  إىل  ومحلومها  األزبك  املغريون 
هرب  نادرًا  ولكن  األرس،  ذل  يف  األم  وماتت  عبيدًا. 
وأصبح زعياًم لعصابة لصوص، واستوىل عىل كاالت 
املدن  هذه  ووالء  والءه  وأعلن  ومشهد،  ونيشابور 
فارس  من  األفغانيني  بطرد  وتعهد  طهامسب،  للشاه 
ورد عرش فارس إىل طهامسب. وقد أنجز هذا كله يف 
طهامسب  ورد  م   )1730-1729( متالحقة  محالت 
إىل عرشه، فعني نادرًا سلطانًا عىل خراسان وسيستان 
وكرمان ومازندران.غالم رضا نجايت، املصدر السابق، 

ص21.
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التارخيية لرضيح ( 20) اليعقويب، اجلذور  محود حمسن حسن 
دكتوراه،غري  اطروحة   ،طالب ايب  بن  عيل  االمام 
العلمي  والرتاث  العريب  التاريخ  معهد  منشورة، 

للدراسات العليا، بغداد، 2012م، ص188.

النجف ( 21) تاريخ  يف  املفصل  احلكيم،  عيسى  حسن 
احلكم  هناية  حتى  االسالم  ماقبل  عرص  من  االرشف 
العثامين، ط1، املكتبة احليدرية، قم املقدسة، 2006م، 

ص362.

حسن عيسى احلكيم، املصدر السابق، ص367.      ( 22)

بالد ( 23) حكمت  التي  القبائل  أحدى  هم  القاجاريون: 
فارس خالل املدة )1794-1925(م وهي من القبائل 
املنحدرة من سابور اىل بالد فارس، وكانت من العشائر 
التي ساندت قيام الدولة الصفوية، واختلف املؤرخون 
يف اصل هذه القبيلة، ويرجح االكثرية ان اصوهلم تعود 
اىل القبائل الرتكامنية، يرجح القاجاريون نسبهم اىل ترك 
بن يافث بن نوح وهم اوالد قاجار بن نويان بن رستاق 
بن سايانويان بن جالير بن نريون، وسموا باسم جدهم 
بالعهد  به، وسمي عهدهم  االعىل )قاجار( واشتهروا 
القاجاري، اذ توىل العرش الفاريس فيه سبعة شاهات 
وهم اغا حممد خان )1794-1796(م وفتح عيل شاه 
)1834-1848(م  شاه  وحممد  )1796-1834(م 
الدين  ومظفر  شاه)1848-1896(م  الدين  ونارص 
-1907( شاه  عيل  وحممد  شاه)1896-1907(م 
1909( واخرهم امحد شاه )1909-1925(م. كارل 
بروكلامن، تاريخ الشعوب اإلسالمية، ترمجة: نبيه امني 
بريوت،  للماليني،  العلم  دار  البعلبكي،  ومنري  فارس 

ط10، 1984م، ص656.

اغا حممد خان: هو مؤسس الدولة القاجارية يف إيران، ( 24)
ويف سنة 1161 هـ. اطاح حممد عيل خان    الذي كان 
من قبيلة القاجار، بحكم خلفاء كريم خان زند ووصل 

إىل احلكم وجعل طهران عاصمة له وكان حاد الطبع 
وهجوماته  يوحد إيران بحمالته  أن  واستطاع  عنيفا 

املتكررة. غالم رضا نجايت، املصدر السابق، ص22.

السابق، ( 25) املصدر  الدين،  حزر  بن  عيل  بن  حسني 
ص372.

الفتح حسني قيل ( 26) فتح عيل شاه: هو االبن االكرب اليب 
خان )شقيق آغا حممد خان( ولد يف والية دامغان مقر 
بعد  الفاريس  العرش  1769م،اعتىل  عام  ابية  حكم 
1797م.  ايار  يف  خان  حممد  اغا  اغتيال  خرب  وصول 
يف  الداخلية  التطورات  الرشع،  خلف  حاتم  حممد 
ايران يف عهد فتح عيل شاة)1834-1772(م، رسالة 
ماجستري، غري منشورة، كلية الرتبية االساسية، اجلامعة 

املستنرصية، 2009م، ص56-54.                  

حسن عيسى احلكيم، املصدر السابق، ص368.( 27)

آخر ( 28) هو  باشا  داود  كان  لقد  وايل بغداد.  باشا:  داود 
داود  وولد  مدينة بغداد،  حكموا  الذين  املامليك  والة 
يف تبليي يف جورجيا، وبيع يف بغداد مملوكًا، ثم اعتنق 
حيث  باشا  سليامن  الوايل  عىل  اإلسالم وتعرف  دين 
تزوج من ابنته وتدرج يف أرقى املناصب يف زمانه، ومن 
ثم أصبح واليًا عىل بغداد بعد وفاة سليامن باشا، فاشتهر 
عنه غزواته للعشائر املتمردة يف لواء الدليم كام اشتهر 
للغزوات الفارسية التي  وصده  ودفاعه  بسالته  عنه 
عبداهلل،  سعدي  أحتالل بغداد.ايناس  تنوي  كانت 
1258-1918م،ط1،دار  احلديث  العراق  تاريخ 
بغداد،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  عدنان  ومكتبة 

2014م، ص356.

السابق، ( 29) املصدر  الدين،  حزر  بن  عيل  بن  حسني 
ص428-427.

يف ( 30) الدين شاه  نارص  ولد  القاجاري:  الدين شاه  نارص 
تربيز يف عام 1831م ووالده السلطان حممد شاه ثالث 
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اشتهرت  قاجار  آل  امرية من  القاجار، ووالدته  ملوك 
وتعليمه  برتبيته  اعتنت  التي  وهي  والذكاء  بالفطنة 
وحلت حمل والده بعد وفاته، فنجحت يف تنصيبه عىل 
بوجه  قامت  التي  املشاكل  بوجه  الوقوف  العرش ويف 
تنصيبه، اشتهر نارص الدين بانه من اهل الفكر واالدب 
والشعر، ووصفه احد الفرنسيني بانه سيكون من اهل 
حممود  املال  احلاج  يد  عىل  وتتلمذ  الكبرية،  العقول 
التربيزي فبدأ يف تعليمه وهو معجب بذكائه وظل بعد 
امتام دراسته يطالع الكتب ويبحث عن االمور املفيدة 
ايران،  تاريخ  مكاريوس،  شاهني  حياته.  اواخر  حتى 
مطبعة املقتطف، مرص،  1898م، ص242.                   

محود حمسن حسن اليعقويب، املصدر السابق، ص192.  ( 31)

مدحت باشا: اشتهر كثريا يف تاريخ تركيا احلديث وقد ( 32)
له صلة  يكن  مل  انه  الفتاة رغم  تركيا  كقائد حلركة  برز 
مبارشة بالنشاط الدائر يف لندن وباريس، توىل مناصب 
عدة يف االدارة واحلكومة يف الدولة العثامنية فقد حصل 
بعد  رسيعا  ترقى  ثم  العظمى،  الصدارة  وظيفة   عىل 
والية  عىل  حاكام  عني  ثم  العايل  الباب  خدمة  يف  ذلك 
الدانوب اجلديد واسندت اليه رئاسة جملس الدولة، ثم 
بغداد )1286- 1289هـ/ 1869- عني عىل والية 
اظهر  توالها  التي  املناصب  هذه  مجيع  ويف  1872(م 
الدستور  قانون  دراية ومقدرة وكفاءة وكان قد وضع 
عبداهلل،  سعدي  ايناس  )1876م(.  اعام  العثامين 

املصدر السابق، ص432.              

السابق، ( 33) املصدر  الدين،  حزر  بن  عيل  بن  حسني 
ص521.

السابق، ( 34) املصدر  طعمه،  ال  الكليدار  اجلواد  عبد 
ص235.

الوهابيون: جمموعة دينية ظهرت يف شبه اجلزيرة العربية ( 35)
يد حممد  الثامن عرش عىل  القرن  الثاين من  النصف  يف 

ودعا  الوهابية،  احلركة  أسس  الذي  الوهاب  عبد  أبن 
أتباعها بـ)الوهابيني( نسبة إىل مؤسسها، ويعتقدون بأن 
الغزو واجب وأهنم أهل دين. حسني ابن غنام، تاريخ 

نجد، ط1، القاهرة، 1961م، ص17-13.

مطبعة ( 36) الذاكرة،  يف  كربالء  طعمة،  آل  هادي  سلامن 
الديواين، بغداد، 1988م، ص15-14.

دين ( 37) رجل  وهو  الرشتي:  قاسم  السيد  بن  كاظم  سيد 
املدرسة  يف  دين  رجل  ابرز  ثاين  يعد  شيعي  وفقيه 
بعد وفاة استاذه امحد بن  قيادهتا  الشيخية حيث تسلم 
زين الدين االحسائي الذي أسس هذه املدرسة ووضع 
الرشتي يف بعض األوساط  الفكرية ويعرف  قواعدها 
الزركيل،  الدين  خري  االجمد.  السيد  بلقب  الشيعية 
بريوت،  للماليني،  العلم  دار  ط15،  ج5،  االعالم، 

2002م، ص215.

السابق، ( 38) املصدر  طعمه،  ال  الكليدار  اجلواد  عبد 
ص236.

)*(يسمى الفرس بالدهم ايران وهي تسمية مشتقة من كلمة 
التي تعني بالد االريني، ويرجح  الواردة يف االفستا  اريا 
ان يكون استعامهلا قد بدا منذ جميء االقوام االرية اىل بالد 
ايران واستيطاهنم فيها منذ االلف األول قبل امليالد، اما 
احدى  اسم  من  مشتقة  فأهنا  فارس  وبالد  فارس  كلمة 
ايران  بالد  استوطنت  التي  الكبرية  االيرانية  القبائل 
بالد  مصطلح  واطالق  امليالد،  قبل  األول  االلف  منذ 
فارس يكاد يكون مقترصًا عىل املصادر التارخيية العربية 
والغربية، واصلها من الكلمة االيرانية القديمة )برسا(. 
القديم،  ايران  تاريخ  واخرون،  باقر  طه  ينظر:  للمزيد 

بغداد مطبعة جامعة بغداد، 1979، ص 16-14.

دراسة ( 39) كربالء  عامرة  االنصاري،  عيل  حممد  رؤوف 
عمرانية وختطيطية، مؤسسة الصاحلي للطبع، 2006م، 

ص127.
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خمترص ( 40) الكليدار،  مصطفى  حسن  حممد  السيد 
سبهر،  رشكت  مطبعة   ،1 ط  كربالء،  تأريخ 

ايران، 1949م،ص325.

انتصار عبد عون السعدي، املصدر السابق، ص22.( 41)

املريزا تقي خان امري كبري: هو حممد تقي خان فرهاين ( 42)
امللقب بأمري كبري، ولد عام 1807م يف مدينة »هزاوة«، 
كان والده يعمل طباخًا يف بيت قائم مقام، صدر أعظام 
البالط  يف  خان  تقي  حممد  عمل  آنذاك،  شاه  حممد 
القاجاري، وكان يؤدي خدماته بدقة وذكاء، كام كان له 
دور مهم يف معاهدة اررضوم الثانية لعام 1847م التي 
العثامنية، ويف عام 1848م  إيران والدولة  عقدت بني 
اصبح صدرًا، عظم لدى نارص الدين شاه فحاول وضع 
االصالحية  حماوالته  ان  غري  البالد،  ألصالح  برنامج 
اىل  مصاحلهم   ترضرت  الذين  الشاه  اعوان  دفعت 
الثاين  ترشين   21 يف  منصبه   عن  فعزل  به،  الوشاية 
القبض عليه وتم  القي  1851م وأبعد اىل كاشان، ثم 
محزة  حممد  مسلم  ضده.  الوشاية  ألستمرار  اعدامه 
العميدي، امري كبري انموذج للتحديث يف ايران اواسط 
منشورة،  غري  ماجستري،  رسالة  عرش،  التاسع  القرن 

كلية اآلداب، جامعة بغداد،2007م، ص12.

حممد صادق الكربايس، املصدر السابق، ص302.( 43)

تارخيها-( 44) كربالء  تراث  طعمه،  ال  هادي  سلامن 
االعلمي  مؤسسة  ط1،  اعالمها،  ارسها-  عشائرها- 
للمطبوعات، كربالء، 1964م، ص45.                       

شيخ ( 45) احلائري  عيل  ابن  هو  الطهراين:  احلسني  عبد 
املنجزات  من  الكثري  االمامية،له  علامء  من  العراقيني، 
واخلدمات للعتبات املقدسة، وله رساله علمية طبعت 
سنة 1285هـ، تويف يف الكاظمية سنة 1286هـ ونقل 
حممد  احلسينية.  الروضة  يف  فدفن  كربالء  اىل  جثامنه 

صادق الكربايس، املصدر السابق، ص161.

الدينية ( 46) املراقد  عامرة  ختطيط  اهلل،  نرص  مرتىض  ميثم 
العثامنية،  الفرتة  هناية  حتى  املقدسة  كربالء  مدينة  يف 
اطروحة دكتوراه، غري منشورة، كلية االداب، جامعة 

بغداد، 2010م، ص109.

سلامن هادي ال طعمه، تراث كربالء، ص 46.( 47)

الكاظمية، ج1، ط1، مطبعة ( 48) تاريخ  ال ياسني،  رايض 
املقدسة.  الكاظمية  للعتبة  العامة  االمانه  الكفيل،  دار 

بغداد، 2016م، ص95.

قسم ( 49) املقدسة،  العتبات  موسوعة  اخللييل،  جعفر 
للمطبوعات،  االعىل  مؤسسة  ط1،  ج1،  الكاظمية، 

بريوت، 1987، ص245.

جعفر اخللييل، املصدر السابق، ص246.( 50)

رايض آل ياسني، املصدر السابق، ص108.( 51)

حممد حسني ال ياسني، املصدر السابق، ص117.( 52)

فرهاد ( 53) الدولة  معتمد  هو  القاجاري:  مريزا  فرهاد 

عيل  مريزا ابن فتح  عباس  العهد  ويل  ابن  مريزا 

وهو  القاجارية  األرسة  مشاهري  شاه القاجاري من 

عم نارص الدين شاه القاجاري كان رجل ادارة وسياسة 

واليًا  تعيينه  تم  للفنون.  جامعًا  مؤرخًا  وكان  وادب 

عىل لورستان وخراسان ، كام عينه نارص الدين شاه نائبًا 

مصنفات  وله  اوربا  بلدان  اىل  رحلته  خالل  للسلطنة 

كثرية شهرية منها )القمقام الزخار والصمصام البتار(

و)جام  وشهادته،  احلسني  اإلمام  سرية  يف  فاريس 

يف  األرضية وتوارخيها  اجلغرافية لتامم الكرة  يف  جم( 

و)كنز  و)زنبيل(  السبيل(  و)هداية  بابًا  واربعني  مائة 

الكبري  التعمري  اثاره  ابرز  من  ذلك.  وغري  احلساب( 

آل  رايض  يف الكاظمية يف بغداد.  عليه  انفق  الذي 

ياسني، املصدر السابق، ص123.

قاسم عبد اهلادي دايخ الزيرجاوي، االوضاع السياسية ( 54)
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االخري  العثامين  العهد  يف  الكاظمية  يف  واالجتامعية 

منشورة،  غري  دكتوراه،  اطروحة  )1831-1917(م، 

معهد التاريخ العريب والرتاث العلمي، بغداد، 2011، 

ص80.

قسم ( 55) املقدسة،  العتبات  موسوعة  اخللييل،  جعفر 

الكاظمية، ص247.

رايض آل ياسني، املصدر السابق، ص124.( 56)

حممد حسني آل ياسني، املصدر السابق، ص119.( 57)

ط3، ( 58) وحديثا،  قديام  العراق  احلسني،  الرزاق  عبد 

مطبعة العرفان، صيدا، 1958م، ص110.

قسم ( 59) املقدسة،  العتبات  موسوعة  اخللييل،  جعفر 

للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  ط2،  ج1،  سامراء، 

بريوت، 1987م، ص222.

قسم ( 60) املقدسة،  العتبات  موسوعة  اخللييل،  جعفر 
سامراء، ص223.

احلسن ( 61) االمام  زوجة  وهي  نرجس:  السيدة 
والسيدة   املهدي حممد  االمام  وام   العسكري
الروم  ملك  قيرص  حفيدة  وهي  يشوعا  بنت  نرجس 
حواري  من  وهو  شمعون  اىل  امها  من  يرجع  ونسبها 
ويف  سامراء  يف  يف  ودفنت  توفيت   عيسى النبي 
الشريازي،  احلسيني  حممد  العسكريني.  االمامني  مقام 
للتحقيق  اجلود  مركز  ط1،   املعصومني امهات 

والنرش، بريوت، 2003م،ص273.

(62 ) اجلواد حممد  االمام  بنت  وهي  حكيمة:  السيدة 
احلسن  االمام  وعمة   اهلادي االمام  واخت 
العسكري امها جارية اسمها سامنة املغربية، وكانت 
السيدة حكيمة هلا مكانة سامية عند األئمة وتوفيت يف 
 .العسكرين االمامني  بجوار  ودفنت  سامراء 
سرية   اجلواد حممد  االمام  احلسيني،  السيدعدنان 

وتاريخ، ط1، مركز الرساله، 2000م، ص22.

قسم ( 63) املقدسة،  العتبات  موسوعة  اخللييل،  جعفر 
سامراء، ص224.

سامراء، ( 64) تاريخ  يف  الكرباء  مآثر  املحاليت،  اهلل  ذبيح 
االرشف،  النجف  احليدرية،  املكتبة  منشورات  مج2، 

2005م، ص23.

العتبة ( 65) يف  االسالمية  العامرة  الواسطي،  شاكر  زينب 
اجلامعة  االساسية،  الرتبية  كلية  جملة  العسكرية، 

املستنرصية، جملد 1، العدد 87، 2015م، ص18.

ذبيح اهلل املحاليت، املصدر السابق، ص24.( 66)

جعفر اخللييل، املصدر السابق، ص223.( 67)

الم�شادر

اوالً: الكتب العربية واملعربة
احلديث . 1 العراق  تاريخ  عبداهلل،  سعدي  ايناس 

1258-1918م،ط1، دار ومكتبة عدنان للطباعة 
والنرش والتوزيع، بغداد،2014م.

قسم . 2 املقدسة،  العتبات  موسوعة  اخللييل،  جعفر 
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قسم . 3 املقدسة،  العتبات  موسوعة  اخللييل،  جعفر 
للمطبوعات،  االعىل  مؤسسة  ط2،  ج1،  سامراء، 

بريوت 1987م.

النجف . 4 مايض  حمبوبة،  ال  باقر  الشيخ  جعفر 
بريوت،  االضواء،  دار  ط2،  ج1،  وحارضها، 

1986م.

النجف . 5 تاريخ  يف  املفصل  احلكيم،  عيسى  حسن 
االرشف من عرص ماقبل االسالم حتى هناية احلكم 
العثامين، ط1، املكتبة احليدرية، قم املقدسة، 2006م  

القاهرة، . 6 ط1،  نجد،  تاريخ  غنام،  أبن  حسني 
1961م.
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سامراء، . 7 تاريخ  يف  الكرباء  ماثر  املحاليت،  اهلل  ذبيح 
النجف  احليدرية،  املكتبة  منشورات  مج2، 
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دار الكفيل، االمانة العامه للعتبة الكاظمية املقدسة، 

بغداد، 2016م.
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الملخ�ض

إن الوضع اإلجتامعي يف كربالء خيتلف عن بقية مدن العراق، ألن كربالء مدينة دينية هلا صفة روحية يف 
العامل اإلسالمي، والسيام لدى الشيعة، هلذا كانت عامل جذب لعدد كبري من املسلمني للسكن فيها واإلستقرار 
بجوار مرقدي اإلمام احلسني واإلمام العباس متيز املجتمع الكربالئي بتنوع فئاته االجتامعية من العلامء 
العامل واحلرفيني والفالحني  والعاملني يف جمال األدب والعلم، فضاًل عن  والتجار والفقهاء،  الدين  ورجال 
الذين كانوا يمثلون النسبة الكربى يف املجتمع الكربالئي، وقد ساد التآلف فئات  املجتمع الكربالئي، والسيام 

بني علامء الدين وتالميذهم.

املقدسة  العتبات  يتضح مما تقدم ان احلالة اإلجتامعية يف مدينة كربالء اعتمدت بشكل أساس عىل وجود 
ومراقد األئمة األطهار، وشكل توافد الزوار إليها يف األعياد واملناسبات الدينية عاماًل رئيسًا يف اقتصاد املدينة 
وإزدهارها عىل مر العصور، وإنعكس ذلك إجيابًا عىل احلالة املعيشية لسكاهنا، والعكس صحيح، فلوال وجود 

العتبات املقدسة فيها  ملا قامت املدينة وملا احتلت هذه األمهية املتميزة.
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Social life in Karbalaa city during the  last Ottoman 

age )1869-1914(

Asst. Lec.

 Intisar A. Mohsin Al-Saadi

Baghdad University-College of Education for women

Abstract

The social situation in Karbala is different from the rest of the cities of Iraq because Karbala 
has a religious spiritual status in the Muslim world, especially for the Shia.  This factor is a 
attraction for many Muslims to live and seek for stability next to Imam Al-Abbas and Imam 
Al-Hussein’s holy shrines (peace be upon them). The community of Karbala is distinguished by 
the diversity of social classes of scholars, religion scholars, merchants, jurists, specialists in the 
field of literature and science, as well as workers, craftsmen and farmers who were representing 
the largest proportion in the society. However, there was harmony among these various classes 
in Karbala community, especially among religion scholars and their students.

It is evident from the above that the social life in Karbala relied mainly on the holy sites 
of the Imams. Visitors flocked in festivals during the religious events representing a major 
factor in the city’s economical prosperity through the ages as a positive impact on the living 
conditions of its society, and vice versa; without the presence of the holy shrines it cannot have 
such distinctive significance.
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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد 
الطيبني  آله  وعىل   حممد النبيني  وخاتم  املرسلني 

الطاهرين. 

ــن أمهـــــيـــــة دراســــــــــــة احلــــيــــاة  ــ ــم ــ ــك ــ ت
ــة  ــدس ــق امل ــالء  ــ ــرب ــ ك مـــديـــنـــة  يف  ــيـــة  ــتـــامعـ  اإلجـ
صورًا  إعطائنا  عىل  قدرهتا  يف  )1869-1914(م، 
إبان  ونشاطه  الكربالئي،  املجتمع  طبيعة  عن  خمتلفة 
حكم العثامنيني، وهي أحُقب زمنية اتسمت بسامت 
واألنشطة  والتقاليد  باألعراف  ارتبطت  إجتامعية 
وبكوهنا  العريقة،  املدينة  هذه  يف  الشائعة  اإلجتامعية 
داخل  من  أكان  سواء  سنويًا  الزائرين  آالف  مقصد 
الواليات العثامنية أم من خارجها. لقد تبني أن أمهية 
حتتويه  ما  خالل  من  تتبلور  املقدسة  كربالء  مدينة 
التي  الروحية  العالقة  دينية عظيمة بحكم  منزلة  من 
اإلمام  فيه  يرقد  إذ  الطاهر،  بثراها  املسلمني  تربط 
ومعه   العباس الفضل  أبو  وأخوه   احلسني
بقية من أهل بيته وأصحابه األطهارفمنذ ذلك 
الوقت أصبحت هذه املدينة حمط أنظار املسلمني حتى 
فالعتبات  السامية،  ومنزلتها  الرفيعة  مكانتها  تبوأت 
احلضاري  العراق  وجه  تعكس  كربالء  يف  املقدسة 

امام العامل العريب اإلسالمي.

مقدمة  عىل  يقسم  أن  الدراسة  طبيعة  اقتضت 
األول  املبحث  فكان  خامتة،  مع  مباحث  وثالثة 
متهيدا رضوريًا، إذ تناول عوامل تطور مدينة كربالء 
املدينة  نشوء  يف  الديني  العامل  أثــر  واستعرضنا 

جعلها  الذي  الديني  طابعها  إعتبار  عىل  وتطورها 
مقصدًا للزائرين، يف حني تناول املبحث الثاين فئات 
احلاكمة  الفئة  إىل  فيه  تطرقنا  إذ  الكربالئي،  املجتمع 
وفئة  املدينة  يف  العلمية  األرس  وأهــم  العلامء  وفئة 
استعراض  عن  فضاًل  َدَنة،  والسَّ واحلرفيني،  التجار 
وتطرق  اإلجتامعية،  احلياة  يف  ودورهــا  املرأة  مكانة 
اإلجتامعية  احلياة  دراسة مظاهر  الثالث عىل  املبحث 
والتقاليد  بــالــعــادات  املتمثلة  كــربــالء  مدينة  يف 
ودور  الدينية،  واملناسبات  واألعــيــاد  اإلجتامعية 
املجتمع الكربالئي يف إحيائها وغريها من الطقوس 

واملامرسات التي ترافق هذه املظاهر.

اعتمدت الدراسة عىل جمموعة متنوعة من املصادر 
األصلية بام يف ذلك عدد غري قليل من املصادر العربية 
واملعربة واألجنبية، يأيت يف مقدمتها مؤلفات الباحث 
ــراث  )ت كتب  والســيــام،  طعمة  آل  هــادي  سلامن 
األثر  هلا  كان  والتي  الذاكرة(  يف  و)كربالء  كربالء( 
األكرب يف إغناء البحث باجلوانب اإلجتامعية يف مدينة 
كربالء، فضاًل عن كتاب )احلركة العلمية يف كربالء( 
للباحث نور الدين الشاهروردي الذي له أثر كبري يف 
العريب(  اخلليج  )دليل  وكتاب  الثاين،  املبحث  إغناء 
فيه  سجل  ــذي  ال لوريمر  الربيطاين  للمسترشق 
من  املهمة  واجلوانب  وسكاهنا  املدينة  عن  إنطباعاته 
ببعض  املدينة، ومتت االستعانة  احلياة اإلجتامعية يف 
والفارسية  والفرنسية  )اإلنكليزية  األجنبية  الكتب 
والعثامنية( وغريها من املصادر واملراجع التي ال تقل 
لذكرها  هنا  املجال  يسع  ال  والتي  ذكرناه  عام  أمهية 
الباحثة يف تسليط الضوء عىل طبيعة احلياة  ساعدت 

اإلجتامعية يف مدينة كربالء.
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المبحث الأول: ن�شاأة مدينة كربالء 

وتطورها

  ُتعّد مدينة كربالء من املدن املقدسة يف العراق، 
احلسني   اإلمام  مرقد  ففيها  الدين  عامل  أوجدها  اذ 
احلموي  ياقوت  أعــزى  وقد   ،العباس وأخيه 
لفظة كربالء نسبة إىل رخاوة تربتها اهلشة؛ ألهنا تعني 
رخاوة القدمني)1(، إذ أهنا مشتقة من لفظة )الكربل( 
وهو اسم نبت احلامض وهو نبات مرشق أمحر ينبت 
بكثرة هناك فسميت به)2(، وقيل أيضًا إّن الكربل ورد 

أمحر)3(.

الكرب  ــن  م مشتق  اسمها  أن  ــًا  ــض أي ــر  وذكـ
والبال)4(، إستنادًا إىل قول اإلمام عيل: ))هذه 
أرض كرب وبالء يدفن فيها احلسني وسبعة عرش من 
ولد فاطمة، وأهنا لفي الساموات معروفة أرض كرب 

وبالء....(()5(. 

فضاًل عن ذلك أطلق عىل مدينة كربالء تسميات 
هذه  ــن  وم املــديــنــة،  قدسية  مــن  اكتسبتها  عـــدة، 
التسميات)شاطئ الفرات)6(، وادي الطف)7(، مشهد 
احلسني، احلائر أو احلري()8( وجاءت هذه التسميات 

متأخرة بعد واقعة الطف املشهورة.

احلالية  كربالء  مدينة  تكتسب  مل  حال  أية  وعىل 
األن  هلا  التي  املقدسة  واملنزلة  السامية  املكانة  هذه 
اليوم  اإلمام احلسني وصحبه يف  استشهاد  لوال 
)العارش( من شهر حمرم احلرام عام )61 هـ( )680م( 
يف هذه البقعة التي تقع بني كربالء القديمة يف التاريخ 

  احلسني ــام  اإلم بذلك  تنبأ  وقــد  والنواويس، 
نفسه قبل أن يرد أرض كربالء ويلقى مرصعه فيها، 
إذ قال: »كأين بأوصايل تقطعها عسالن الفلوات 

بني النواويس وكربالء«)9(. 

مقدسة  إسالمية  كحارضة  كربالء  مدينة  نشأت 
مدينة  تدين  إذ   ،احلسني اإلمــام  استشهاد  مع 
قرب  نواهتا  فكانت  الطف  واقعة  إىل  بنشأهتا  كربالء 
اإلمام احلسني، إذ قام قوم من بني أسد بنصب 
معامل عليه كي يستدل هبا وال يضيع أثره وذلك بعد 
يومني من إنتهاء املعركة)10(، وقد شهدت يف مراحلها 
إزدهارها  عىل  أّثــرت  تطورات  املختلفة  التأرخيية 

ونموها العمراين)11(.

خمتلف  من  يؤموهنا  املؤمنني  مقصد  فأصبحت 
الدينية  املناسبات  يف  العام  أيام  طول  وعىل  الديار، 

وغريها من األيام)12(.

كربالء  مدينة  توسعت  الــواقــع  ذلــك  وبحكم 
فيها  العمران  وأمتد  القديمة،  املدينة  داخل  عمرانيًا 
فيها)13(،  األسواق  فانترشت  املدينة  سور  خارج  إىل 
خاناهتا)15(  وازدادت  وتنوعت  والقيساريات)14(، 

كمخازن وملبيت القوافل التجارية فيها)16(.

إىل  فيها  العمران  وامتد  كربالء  مدينة  إّتسعت 
خارج سور املدينة بعد أن ضاقت هبا األبنية داخله، 
السكان،  حاجات  إستيعاب  عىل  ــادرة  ق َتُعْد  ومل 
)لوفتس()17( الربيطاين  اآلثار  عامل  أكده  الذي  األمر 
بقوله:   1853 عام  للمدينة  زيارته  عند   )Loftus(

أسوار  خارج  املشيدة  األبنية  من  الكثري  هناك  »بأن 
املدينة«، ويستدل من ذلك أن املدينة أخذت بالتوسع 
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عند زيارته هلا)18(، وهلذه اإلشارة داللة كبرية تعكس 
الذي  والتدمري  اخلراب  آثار  جتاوز  عىل  املدينة  قدرة 

تعرضت له سابقًا. 

مدينة  ــا)19()1872-1869(  ــاش ب مدحت  أوىل 
كربالء وعمراهنا اهتاممًا كبريًا، إذ قام بتوسيع املدينة 
الزوار،  إستيعاب  عىل  قدرهتا  لعدم  نظرًا  وحتسينها، 
املدينة  توسع  الزيارات وقد جاء  والسيام يف مواسم 

إستجابة لنمو عدد السكان وتطوره.

األخــرية  السنوات  يف  كربالء  مدينة  توسعت 
كربالء  مدينة  أصبحت  حتى  العثامين  احلكم  من 
ملا  بغداد  بالبنان كإحدى أهم سناجق)20(  اليها  يشار 
اصاهبا من تطور عمراين أشاد به كل من زار املدينة، 
فكان من بني هؤالء عامل اآلثار والرحالة االمريكي 
بعثة جامعة  )John Beters( رئيس  بيرتز()21(  )جون 
عام  املدينة  زار  الذي  اآلثار  عن  للتنقيب  بنسلفانيا 
بلدة  »اهنا  اآلتية:  اإلنطباعات  عنها  وسجل   1890
خارج  أنشىء  الــذي  اجلديد  القسم  وأن  مزدهرة، 
منتظمة  وأرصفة  واسعة  شوارع  فيه  القديم  السور 
كأهنا مدينة أوربية، ومع ان سور املدينة القديم مهدم 

إالّ أن ابوابه ما زالت قائمة«)22(.

اهلل  فتح  عامنوئيل  البغدادي  الرحالة  وأشــاد 
من  إليه  وصلت  وما  كربالء  مدينة  بعامرة  عامنوئيل 
إزدهار، والسيام اجلزء اجلديد من املدينة بقوله: »ان 
كربالء اجلديدة ويقصد منطقة العباسية بطرفيها التي 
انشأها الوايل مدحت باشا ذات طرق واسعة فسيحة، 
وتضم كربالء مساجد مجيلة وفنادق كثرية وقصورًا 
شاهقة ودورًا قوراء«، وهذا يدل عىل أن املدينة كانت 

مزدهرة من الناحية العمرانية واهنا كانت من امهات 
مدن ديار العراق يف تلك املدة، وأن الطراز املعامري 
القسم  عن  خيتلف  املدينة  من  القديم  القسم  ألبنية 
اجلديد وازقته ضيقة)23(. وما كان ذلك ليحصل لوال 
مدينة  ُيعدُّ مؤسس  الذي  باشا  الوايل مدحت  جهود 
التي  اإلدارية  التغيري  مالمح  برسمه  احلديثة  كربالء 
القديمة ومدينة  توسعت جنوبًا لتضم مدينة كربالء 

كربالء احلديثة.

المبحث الثاني: الفئات الإجتماعية

إن الوضع اإلجتامعي يف كربالء خيتلف عن بقية 
صفة  هلا  دينية  مدينة  كربالء  ألن  العراق،  واليــات 
روحية يف العامل اإلسالمي والسيام لدى الشيعة، هلذا 
للسكن  املسلمني  لعدد كبري من  كانت عامل جذب 
احلسني  ــام  اإلم مرقدي  بجوار  واإلســتــقــرار  فيها 
تكون  ــاس  األس هــذا  وعــىل   العباس واإلمــام 
املجتمع الكربالئي من جنسيات متنوعة من الفرس 

والعرب واألتراك واهلنود واألفغان)24(.

متيز املجتمع الكربالئي بتنوع فئاته اإلجتامعية من 
والعاملني  والفقهاء،  والتجار  الدين  ورجال  العلامء 
يف جمال األدب والعلم، فضاًل عن العامل واحلرفيني 
يف  الكربى  النسبة  يمثلون  كانوا  الذين  والفالحني 
املجتمع الكربالئي، وقد ساد التآلف فئات  املجتمع 
الكربالئي، والسيام بني علامء الدين وتالميذهم)25(. 
وأختلفت تلك الفئات بمستوياهتا املعاشية والثقافية، 
هذا  عىل  الكربالئي  املجتمع  تقسيم  سنحاول  وهلذا 
دراسة  يف  اخلــوض  وقبل  عــدة،  فئات  اىل  األســاس 



155

م. م. انتصار عبد عون السعدي

هذه الفئات جيب أن نعطي صورة واضحة عن عدد 
السكان املدينة.

احلكومة  ــا  اوردهت التي  اإلحصائيات  اختلفت 
العثامنية عن أعداد سكان مدينة كربالء)26(، ذلك أن 
معظم األرقام التي سوف نستعرضها عن عدد سكان 
اعطاء  وعدم  الكبري  التباين  تعكس  كربالء  مدينة 
الرحالة  ختمينات  عىل  اعتمدت  ألهنا  دقيقة؛  صورة 
الرحالة  فقّدرها  الربيطانية  التقارير  أو  األجانب 
الفاريس عبد العيل خان عام 1856 بــ)100( ألف 
السكان  عدد  )جريي(  حدد  حني  يف  تقريبًا،  نسمة 
وقدر)جون  نسمة)27(،  ألف  بــ)60(   1878 عام 
بيرتز( بنحو )35،000( نسمة عام 1890م)28(، يف 
الوقت الذي حدد )كوينه( عدد سكان مدينة كربالء 
أحىص  حني  يف  نسمة)29(،  ألف  1892بــ)65(  عام 
 1904 عام  آواخر  يف  كربالء  مدينة  سكان  لوريمر 
الرعايا  من  أرباعهم  ثــالث  نسمة(  بــــ)50،000 
حوايل  هبا  ويوجد  العرب،  من  والبقية  اإليرانيني 
هندي،  و)1200(  هيوديًا  و)50(  تركي   )100(
كام أن هبا عددًا من البلوش و قّدر أيضًا عدد سكان 
نسمة،   )8000( وشثاثا  نسمة   )4500( املسيب 
كربالء  قضاء  يف  املستقرين  السكان  عدد  وقــّدر 
املسلمني  من  معظمهم  نسمة(   80،000( هو 
 ،)10،000( السنة  املسلمني  عدد  وقّدر  الشيعة، 
قدر   1910 عام  ويف   ،)30()300( اليهود  وعدد 
بــ)100(  سكاهنا  عدد  الزنكي(  هــارون  )حممد 
عامنوئيل  اهلل  فتح  عامنوئيل  وحــدد  نسمة،  ألــف 
نسمة)31(،  ألف  بـ)85(  التايل  العام  السكان يف  عدد 
اإلحصائية  مع  بيرتز  جون  إحصائية  تطابقت  وقد 

أعدته  الذي  الرسي  العسكري  التقرير  اوردها  التي 
املمتدة  املنطقة  عن   1911 لعام  الربيطانية  القوات 
بني بغداد واخلليج العريب، وقد جاء فيه:« إن سكان 

مدينة كربالء يقدرون بنحو )60( ألف نسمة«)32(. 

الكثري من  ُأدخــلــت  ــر ذلــك االخــتــالط  أث عــىل 
املجتمع  عىل  والسلوكيات  واألعـــراف  الــعــادات 
اإلجتامعية  عاداته  يف  أثــرت  وبالتايل  الكربالئي، 
وتقاليده وأضحت لديه تقاليد غري مألوفة يف وسط 
تأثر هؤالء األجانب  ما  املدينة ورسعان  أبناء جمتمع 
باللغة العربية لغة القرآن الكريم، ومن ثم ذوباهنا بني 

ثنايا املجتمع الكربالئي.

الفئة الحاكمة . 1

ــراد  أف بقية  عــن  منعزلة  احلاكمة  الفئة  كانت 
باملجتمع  وترتبط  بإمتيازاهتا،  عنه  ومتميزة  املجتمع، 
بعالقات هامشية وسطحية يف اغلب االحيان بقصد 
من  احلاكمة  الفئة  تتألف  و  ونظامها،  للدولة  الوالء 
عوائل ترجع يف أصوهلا اىل قوميات تركية او كردية 
مكونني قوة غريبة عن املجتمع و مسيطرة عىل مراكز 
صار  ثم  القائممقام  وكــان  السيايس،  القرار  اختــاذ 
ضامن  عن  األول  املسؤول  هو  ذلك  بعد  املترصف 
املدينة، وتبعًا لسياسة احلكومة  وإستقرار واألمن يف 
املركزية يف عدم إبقاء الباشوات مدة طويلة خشية من 
إنفرادهم بالسلطة والتمرد عىل السلطة املركزية)33(، 
وقد ترك هذا التغري املستمر أثرًا سيئًا عىل اإلدارة يف 
والتعرف  إصالحية  بأعامل  القيام  دون  حال  كربالء 
املترصف  يكون  إن  فام  أهلها،  و  املدينة  أحوال  عىل 
ببعض  رشع  أو  وفكر  املدينة  أحوال  عىل  تعرف  قد 
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األعامل واإلصالحات حتى قامت احلكومة العثامنية 
أكثر من صفة  التغري إال أن هناك  بعزله، ورغم هذا 
مشرتكة جتمع بني مترصيف كربالء وجتعلهم يظهرون 
بالغطرسة  معظمهم  فتميز  متشاهبة،  بخصائص 
من  األمــوال  ومجع  لقوميتهم،  والتعصب  والقسوة 
هذه  يتبع  ما  و  كانت  طريقة  وبأي  خمتلفة،  مصادر 
الطرق من قسوة و ظلم وتفيش الرشوة، إذ اتسمت 
سياسة بعض املترصفني بالتعسف والتسلط عىل عامة 
الناس، مما أدى اىل شيوع الفزع واخلوف بني خمتلف 
األمثلة  ومن  منهم،  العامة  سيام  وال  املجتمع  فئات 
 1870 عام  يف  باشا  مدحت  قيام  ذلك   عىل  الدالة 
بالرشوة  إهتامه  بعد  باشا  إسامعيل  املترصف  بعزل 

فساقه إىل املحكمة لينال جزاءه العادل)34(.

ومل يكن للوالة أي عالقة باملجتمع وإنام اقترصت 
البارزة مما  املدينة والشخصيات  أعيان  عالقتهم عىل 
خلق حاجزًا بينهم وبني املجتمع، إذ كان القائممقام 
بعيدًا  الــرساي  يف  أوقاته  معظم  يقيض  املترصف  أو 
عام يتعرض له الناس من احلرمان والفقر)35(، وكان 
املترصف جيلس يف الطابق األعىل من الرسايا إلدارة 
دائم،  بشكل  الرسمي  الزي  مرتديًا  املدينة  شؤون 
واخلدم،  واجلنود  اإلدارة  أعضاء  من  عدد  به  وحييط 
املدينة،  داخــل  منازل  يف  املوظفني  معظم  ويقطن 
كربالء  ــواء  ل ــؤون  ش إدارة  يف  املترصف  ويساعد 
املحاسبة  )املحاسب(  أبرزهم  املوظفني،  من  عدد 
النافعة  ومهندس  دار(،  )دفــرت  واملكتوبجي  جي، 
اخلاقاين،  الدفرت  ومدير  املــال،  ومدير  )األشغال(، 
وقائد قوة اجلندرمة)36(، كام يوجد يف مركز كل قضاء 
أمني صندوق، فضاًل عن  صغار املوظفني والَكَتَبة، 

هلم  فكانت  السنجق  أركــان  يمثلون  هــؤالء  وكــان 
بعدهم  يأيت  السنجق،  إدارة  دائمة يف جملس  عضوية 

يف األمهية رؤساء الدوائر احلكومية األخرى.

بأنه  املجتمع  إىل  تنظر  احلاكمة  الفئة  كانت  لقد 
واملحكومون  احلكام،  وهــم:  قسمني   عىل  ينقسم 
عىل  العمل  فهو  الثاين  القسم  مهمة  أما  )الرعية(، 
وكانت  متطلباته)37(،  وتلبية  األول  القسم  خدمة 
بلغت  إذ  جيدة)38(  للمترصفني  املخصصة  الرواتب 
رواتبهم ما يقارب)9500( قرش فقد كانت رواتب 
مترصيف كربالء تتميز بالزيادة عن الواليات االخرى 
أن  إالّ  ذلك  ورغم  قرشًا)39(،   )2375( بلغت  التي 
جشع بعض مترصيف كربالء ومجعهم لألموال بشتى 
حتسني  أو  تطوير  يف  يساهم   مل  والوسائل  الطرق 
مناسبة  فرصة  املدينة  كانت  فقد  املدينة،  ــاع  أوض
لتحقيق املنفعة اخلاصة ولو اقتىض ذلك اإلعتداء عىل 

املحرمات وحقوق املجتمع.

فئة العلماء. 2

احتلت هذه الفئة قمة اهلرم اإلجتامعي والديني يف 
املدينة، واشتهرت بعطائها العلمي والثقايف واألديب، 
وتعاظم دورها كفئة فّعالة ومؤثرة، إذ استمدت تلك 
ساللة  من  إنحدارها  من  إما  الديني،  نفوذها  الفئة 
وملعرفتها  جلهودها  أو   ،حممد األعظم  الرسول 
أكثر  من  حينها  كانت  التي  الدين  وأصول  بالرشيعة 

املؤهالت تأثريًا يف املجتمع الديني)40(.

امتازت هذه الفئة بكوهنا مؤلفة من كل قطاعات 
املستويات  ــن  وم ــفــي،  والــري احلـــرضي  املجتمع 
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االقتصادية كافة وجدوا يف العلم جماالً لإلرتقاء، منهم 
والوعاظ،  واخلطباء  والقضاة  واألئمة  املجتهدون 
وكان معظمهم من خارج كربالء ويرجع سبب ذلك 

كون كربالء متتلك عامل جذب روحي)41(.  

أصبح العلامء يف كربالء فئة بارزة، واحتلوا مرتبة 
والتقدير  باالحرتام  حيظون  وكانوا  متميزة،  دينية 
إجتامعية  رشحية  شكلوا  وقد  الــنــاس)42(،  مجيع  من 
اإلجتامعية  الرتكيبة  يف  الواضح  وأثرها  مكانتها  هلا 
للمجتمع)43( فكانوا من أبرز الرشائح تأثريًا يف احلياة 
اإلجتامعية والثقافية، إذ تعد هذه الفئة هي املختصة 
بتحصيل العلوم الدينية وصوالً اىل مرحلة االجتهاد 
اثر  ذات  وتوجيهاهتم  فتاواهم  وتعد  واإلفــتــاء)44(، 
اشتملت  وقد  هذا  الكربالئي)45(،  املجتمع  يف  كبري 
علوية(  وغري  )علوية  كثرية  علمية  ارس  عىل  كربالء 
طوال تارخيها  املجيد وانجبت هذه االرس كثريًا من 
ومن  والشعراء  واألدباء  والفقهاء  والعلامء  االعالم 
املناسب هنا ان نسلط الضوء عىل اهم االرس العلمية 

يف مدينة كربالء:

أرسة آل طعمة:أ. 

كربالء  استوطنت  التي  العلمية  األرس  أقدم  من 
يرجع  اهلجري،  الثالث  القرن  منتصف  من  إبتداًء 
حممد  السيد  ابن  املجاب  إبراهيم  السيد  إىل  نسبهم 
اجلد  وهو   الكاظم موسى  اإلمــام  ابن  العابد 
عرفت  الذي  االسم  وهو  فائز،  آل  لسادات  األقدم 
باسم  عرفت  األرسة  ــذه  وه األرسة)46(،  هــذه  به 
جدها السيد طعمة )الثالث( الواقف ملقاطعة )فدان 
بني  من  برز  /1615م)47(،  1025هـــ  عام  السادة( 

اإلقتصادية  ظروفهم  بحكم  األرسة  هــذه  رجــال 
وموقعهم اإلجتامعي والوظيفي هو السيد خليفة بن 
نعمة اهلل بن طعمة )الثالث( والسيد عبد الوهاب آل 

طعمة)48(.

ارسة الطباطبائي)49(:ب. 

خدم  كربالء،  يف  معروفة  علوية  علمية  أرسة 
أفرادها من جيل آلخر مسرية العلم واملعرفة بحوزة 
كربالء، وأسهموا بدور فاعل يف تطوير آفاق الثقافة 
من  وأول  اإلســالمــي)50(.  الــرتاث  واغناء  الشيعية 
هو  كربالء  يف  بالشهرة  وحظي  األرسة  هذه  من  برز 
السيد عيل حممد الطباطبائي صاحب كتاب )رياض 
املتوىف  الطباطبائي  املجاهد  حممد  والسيد  املسائل(، 
مهدي  حممد  والسيد  1826م(   / ـــ  )1242ه عام 
الطباطبائي  احلجة  باقر  حممد  والسيد  الطباطبائي، 

املتوىف عام )1331هـ/1912(م)51(.

أرسة الشهرستاين:ج. 

اإلمام  إىل  وتنتسب  العريقة،  العلمية  األرس  من 
واسعة  بشهرة  حظيت  وقد   ،الكاظم موسى 
ورؤســاء  علامء  فيها  برز  إذ  املدينة،  حــدود  ختطت 
الوسط  يف  مــرمــوقــة  مكانة  احــتــلــوا  وسياسيون 
االجتامعي)52(، وأبرز َمن اشتهر من هذه األرسة هو 
الشهرستاين)53(،  املوسوي  السيد مريزا حممد مهدي 
مهدي  حممد  السيد  بن  القاسم  أبــو  مــرزا  والسيد 
والـــورع  ــة  ــداي اهل أعـــالم  مــن  ــو  وه الشهرستاين، 
حممد  السيد  بن  حسني  حممد  مرزا  والسيد  والتقوى 
1247هـ،  سنة  بطاعون  املتوىف  الشهرستاين  مهدي 
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1395هـــ  عام  املتوىف  الشهرستاين  صالح  والسيد 
)1975/8/30م()54(. 

أرسة الشرازي:د. 

هي إحدى األرس العلمية الدينية التي تنتسب إىل 
ابن  عيل  بن  احلسني  بن  عيل  بن  الشهيد  زيد  اإلمام 
إىل  العراق  إىل  نزوحها  تاريخ  يعود   ،أيب طالب
القرنني املاضيني، وحازت هذه األرسة شهرة واسعة 
هذه  من  وبرز  اإلسالمي،  املجتمع  يف  رفيعة  ومنزلة 
الشريازي  حسن  حممد  املريزا  املرجع  السيد  األرسة 
األكرب  املرجع  وهو  إليه،  منتسب  الشريازي  وبيت 

للشيعة خالل القرن التاسع عرش)55(.

هـ.  أرسة القزويني:

املعرفة  من  ــر  واف بنصيب  حظيت  علمية  أرسة 
الثاين  القرن  يف  كربالء  مدينة  استوطنت  والثقافة، 
عرش اهلجري، واشتهر منها السيد حممد باقر املوسوي 
القزويني امللقب بـ)معلم السلطان()56(. فضاًل عن هذه 
لذكرها)57(،  احلديث  يسع  ال  عدة  أرس  هناك  األرس 
آل  أرسة  الكشمريي،  )أرسة  االرس  هذه  من  نذكر 
الشاهروردي  آل  أرسة  الــربغــاين،  أرسة  سلطان، 
األرُس  من  وغريها  العلوم(  بحر  وآل  البهبهاين  و 

العلمية.

يف  اإلجتامعية  احلياة  يف  بــارزًا  دورًا  العلامء  أدى 
األساس  العلامء  وظيفة  بأن  القول  ويمكن  كربالء، 
نشاطهم  أوجــه  عىل  غطت  دينيني  قــادة  بوصفهم 
وضع  نستطيع  لذا  أمهية،  تقل  ال  أهنا  مع  الدنيوي 
واصلت  وهكذا  التعليمي)58(،  اإلطــار  يف  العلامء 

مدينة كربالء تأدية دورها العلمي من خالل موقعها 
كمركز للمرجعية، ومن خالل كوهنا مركزًا مهاًم من 

مراكز اإلشعاع العلمي.

فئة التجار والحرفيين. 3

يف  االقتصادي  اهلــرم  قمة  التجار  فئة  شكلت 
املدينة، إذ تألفت من عنارص خمتلفة من الناحية الدينية 
أو العرقية، وامتازت هذه الفئة بالنشاط الواضح، إذ 
غلبت عىل صناعتهم وجتارهتم النزعة الدينية، وذلك 
بسبب قدسية املدينة، وقصدها عرشات اآلالف من 
ان  واملالحظ  املقدسة)59(.  العتبات  لزيارة  املسلمني 
كربالء قد متتعت بوجود عدد من األقليات القومية 
األفغان(،   - الفرس   - األتراك   - )اهلنود  املختلفة 

األمر الذي ساعد عىل نمو وإزدهار جتارهتا)60(.

أسهم التجار بدور فاعل يف إنعاش حركة التجارة 
الــواليــات  وســائــر  كــربــالء  مدينة  ــل  داخ ونموها 
التي  العثامنية وجتاوزها إىل دول اجلوار، مثل فارس 
الــوايل  وشجع  ــة)61(،  جتــاري عالقات  معها  أقامت 
الوالة العثامنيني األغنياء والتجار عىل رشاء األرايض 
عىل  ساعد  ومما  واستثامرها)62(،  كربالء  مدينة  يف 
الزوار سنويًا من كل  تقاطر  اقتصاديًا  املدينة  إزدهار 
وقد  الزيارات،  مواسم  يف  والسيام  وصوب،  حدب 
يضطر الكثري منهم اىل املبيت يف املدينة والسكن فيها 
كثرية،  أمــواالً  كربالء  عىل  ون  يــدرُّ فهم  مؤقتًا)63(، 

ناهيك عن التربعات والنذور)64(.

أما احلرفيون فإهنم قسموا عىل ثالثة أقسام وهم: 
او  بيوهتم،  يف  يشتغلون  الذين  املستقلون  احلرفيون 
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بأنفسهم،  يملكوهنا  ــأدوات  وب خاصة  حوانيت  يف 
وتكون سوقهم التجارية حمدودة قد ال تتعدى املدينة 
ويسمون  الصنائع  أصحاب  الثانية  والفئة  نفسها، 
نظمت  حمــالت  يف  يشتغلون  وهــم  بــاألســطــوات، 
من  كبري  عدد  عىل  حتتوي  للمصنع   مقاربة  بصورة 
أدوات اإلنتاج، حيركها مساعدون خلفات وصناع، 
األحذية  كعامل  يومية،  بأجور  يشتغلون  وهــؤالء 
والنجارين، وضمت األسواق حرفًا أخرى كحياكة 
االخرية  والفئة  وغريها،  والعقال  واليشامغ  العباءة 
أو  مستقلني  يشتغلون  الذين  املاهرون  العامل  هم 
منتوجاهتم  بيع  واعتمدوا يف  مع غريهم،  باإلشرتاك 
عىل وسيط يكون من التجار، وتكون سوقهم أوسع 
واألغطية  السجاد  كصناعة  احلرفيني  ســوق  من 

والصاغة وغريها من احلرف والصنائع)65(.

املحلية  الصناعات  من  بكثري  كربالء  وانفردت 
والصناعات  الدبس  وصناعة  الرتب  صناعة  أبرزها 
النحاسية  والصناعات  احلــرصان  كصناعة  احلرفية 
اتصفت  عمومًا  الديني،  الطابع  ذات  والتذكارات 
وحرفية  يــدويــة  بأهنا  كــربــالء  مدينة  يف  الصناعة 
وتعد  البدائية،  واألدوات  اليدوي  العمل  تستعمل 
والنقوش  والقطنية  احلريرية  املنسوجات  صناعة 
قائمة  يف  والتطريز  والــعــبــاءات  الــرأس  ومناديل 

البضائع اليدوية)66(.

مما تقدم، استثمر سكان مدينة كربالء هذا املوقع 
الدينية  واملناسبات  املقدسة  املراقد  زيارة  ومواسم 
القادمون  الزوار  وشكل  السنة،  مدار  عىل  واألعياد 
عاماًل  العراق  وخارج  العراقية  الواليات  داخل  من 
سكاهنا.  ومعيشة  املدينة  إقتصاد  لتحريك  مهاًم 

إقتصاد مدينة كربالء مرتبط  إن  القول  لذلك يمكن 
الدينية  أن اخلصوصية  أي  املقدسة،  العتبات  بوجود 
للمدينة، التي متيزت هبا كربالء عن بقية مدن العراق 
األخرى كان ذلك له مردود إجيايب عىل اقتصاد املدينة 

وسكاهنا.

وقد شكل هؤالء احلرفيون مع التجار والفالحني 
الفئة التي هي أكثر ثباتًا يف جمتمع مدينة كربالء، مقارنة 
بفئة العلامء وتالميذهم الذين يرحلون عن املدينة بعد 
للعلم يف مدن  العلمي، وذلك طلبًا  اكامل حتصيلهم 
أخرى، لذلك فقد أصبح هلذه الفئة أثر كبري يف احلياة 
اإلجتامعية؛ كوهنا الفئة التي أخذت رؤوس األموال 
تتكدس لدهيا، ومن ثم تأثريها يف جمريات األحداث 
العامة فضاًل عن توافد الزوار األجانب إىل العتبات 
املقدسة يف كربالء، يعود بعوائد إقتصادية عىل دخل 

الوالية مما ساهم يف دعم االقتصاد املحيل.

الفئة العامة. 4

سواء  الكربالئي  املجتمع  بقية  الفئة  هذه  تضم 
أم  املتوسط  الدخل  ذوي  من  العاملني  من  أكانوا 
صغار التجار، وأرباب احلرف والصنائع، فضاًل عن 
العاطلني عن العمل واملتقاعسني عن تعاطي احلرف 
املادية  الفوارق  الذين عانوا من  املجتمع  املختلفة يف 
التي متخضت عن العالقات اإلجتامعية واالقتصادية 
جمموعات  الغالب  يف  يشكلون  كام  املتكافئة،  غري 
واللصوص  واألشــقــيــاء،  املــتــرشديــن  مــن  خمتلفة 
وغريهم، وتقع هذه املجموعات يف أسفل سلم هذه 

الفئة اإلجتامعية. 



160

احلياة اإلجتماعية يف مدينة كربالء يف العهد العثماني االخري )1914-1869(

إن نمو الفئة العامة يعود اىل التحوالت اإلجتامعية 
إبان  العثامنية  بالواليات  مرت  التي  واإلقتصادية 
باحلياة  كبري  تأثري  ذوي  هؤالء  وكان  العثامين،  العهد 
اإلجتامعية، وتفاوتت هذه حسب الظروف السائدة 
يف املجتمع الكربالئي، وقد امتهن هؤالء مهنًا خمتلفة، 
ومعظمهم كان يعمل بأجور يومية، فهناك احلطابون 
ذوي  من  وغريهم  والنجارون  والسقاة  واحلاملون 

االجور اليومية)67(.

املسلمني  آلالف  حمجًا  كربالء  مدينة  ولكون 
ومن  واملناسبات،  الزيارات  مواسم  خالل  يؤموهنا 
مهنة  انتعشت  فقد  الزائرين  هلؤالء  املاء  توفري  اجل 
حمالت  ببناء  واالحسان  اخلري  اهل  وقام  السقائني 
املاء  )السبيل( فكان  اطلق عليها  املاء  خاصة لرشب 
حيمل يف قرب ويباع عىل املحتاجني، وكان السقاؤون 

يزاولون هذه املهنة منذ مدة طويلة)68(.   

فإن  بغداد،  عن  لكربالء  النسبي  للبعد  ونظرًا 
الن  العامة  للفئة  السبيل  مهد  قد  الديني  مركزها 
تؤدي دورًا بارزًا يف احلياة اإلجتامعية يف كربالء)69(، 
إدارة  سوء  آثار  من  كربالء  مدينة  سكان  عانى  فقد 
هلم  المأوى  الفقراء  اغلب  فكان  العثامنيني،  الوالة 
واختذوا من املساحات اخلالية بني االسوار سكنًا هلم 
الرضائب  فداحة  من  عانوا  كام  القامتهم)70(،  وحماًل 

املفروضة عليهم)71(.

العهد  يف  كربالء  يف  العامة  الفئة  دراسة  من  تبني 
العثامين اهنا عانت يف هذا العهد من حاالت البؤس 
والفقر والفاقة واالوبئة، فضال عن تردي اوضاعها 
دقيقة  احصائية  هناك  تكن  مل  إذ  والفكرية،  الثقافية 

لعدد الكتاتيب يف العراق، اال اهنا قدرت بام ال يقل 
العثامين)72(، هذا  العهد  عن )400( كتاب يف اواخر 
وقِدر عدد املدارس الدينية يف العراق يف اواخر العهد 
العثامين بـ )149( مدرسة دينية)73(، وهكذا فقد عمل 
اغلب ابناء الفئة العامة يف االعامل واحلرف املتواضعة 
ان  البقاء دون  العيش يف سبيل  للرزق وكسب  طلبا 
يف  اإلجيابة  اخلطوات  بعض  العثامنية  احلكومة  تتخذ 

هذا املجال.

ال�شدنة. 5

وتنظيم  بخدمة  املكلف  الشخص  هو  السادن: 
الرفيعة  املــراكــز  مــن  والــســدانــة  املــقــدس،  املــرقــد 
ألحد  احلاكمة  السلطة  تقلدها  الرشيفة  والوظائف 
ُيعني  السادن  وكان  املدينة)74(،  أهايل  من  األرشاف 
يكسب  وبذلك  احلاكمة)75(،  الدولة  سلطة  قبل  من 
املرقد  خدمة  يف  الرشعية  كامل  املعني  الشخص 
رفيع  منصب  فالسدانة  اخلــدم)76(،  بقية  مع  املقدس 
به  فرمانًا خاصًا  العثامنية وأصدرت  عقدته احلكومة 

لبعض األرس الكربالئية وهم بالرتتيب:

 )آل طعمة الفائزي، آل األشيقر، ال احلائري، آل 
غزبة( وقد اختارت كل أرسة منهم اثنني للقيام هبذه 
يتوارث  اليوم  هذا  إىل  )1844(م  عام  ومنذ  املهمة، 

أبناؤهم هذا املنصب()77(.

إدارة  فهي  للسادن  الرئيسة  الوظائف  أهم  أما 
يقوم  مــن  وتعيني  الــرشيــفــني،  املــرقــديــن  شـــؤون 
املؤذنان وبعض اخلدم لإلرشاف  فيه، منهم  باخلدمة 
شهرية  رواتـــب  هلــم  خيصص  ــان  وك نظافته،  عــىل 
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صيانة  أيضًا،  السادن  وظائف  ومن  منتظمة)78(، 
وأغالق  فتح  مراسيم  وعن  الزيارة،  أوقات  وتنظيم 
الزوار  بشؤون  والعناية  الرشيف)79(  احلسيني  املرقد 
واحلفاظ عىل ممتلكات املرقدين الرشيفتني منها حفظ 
عىل  واإلرشاف  فيه،  املوجودة  والكنوز  النفائس 
الروضتني)80(، فكانت يف كربالء أرسة عرفت  إنارة 
املؤدية  الطرق  إنارة  عىل  تعمل  كانت  شــامع)81(  بآل 
داخل  الشموع  أشعال  خــالل  من  الروضتني  اىل 
الطرقات، وداخل الروضتني، وكان السادن له نائب 
حيل حمله يف حال سفره، وتضم هذه الفئة أيضًا موظفًا 
الذي  الغرفة  ورئيس  اخلــدم  رئيس  منصب  يشغل 

يعرف بـ )رسكشك()82(.

ترشفت  العلويني  من  وعشائر  أرس  كربالء  ويف 
ــايس)83(،  ــب ــع ال واحلـــرم  احلسيني  ــرم  احلـ بخدمة 
واشتهرت أرسة آل طعمة بسدانة املرقدين الرشيفني، 
فقد كان هلم مكانة مرموقة ومنزلة سامية يف كربالء 
1874م  عام  حتى  1842م  عام  وبعد  وخارجها، 
آل  ارسة  إىل  احلسينية  الــروضــة  ســدانــة  إنتقلت 
الشيخ  منهم،  ومها  اثنان  مقاليدها  إذ تسلم  كمونة، 
الشيخ  أوالد  حسن  مريزا  والشيخ  كمونة،  مهدي 
حتى  بإرشافها  السدانة  كمونة)84(وإستمرت  حممد 
عادت إىل ارسة آل طعمة لتتوالها حتى هناية احلكم 
األرس  هذه  أبناء  كان  القول،  وخالصة  العثامين)85(، 
يعدون هذا العمل رشفًا هلم، ومن ثم فإن هلذه الفئة 

أثرًا كبريًا داخل املجتمع الكربالئي)86(.

المراأة وو�شعها الإجتماعي. 6

ظلت املرأة العراقية بشكل عام واملرأة الكربالئية 
العادات  أسرية  العثامين  العهد  طوال  خاص  بشكل 
برشية،  قيمة  للمرأة  تعطي  ال  التي  البالية  والتقاليد 
إذ خضعت ملجموعة من املؤثرات، التي أثرت تأثريًا 
الكربالئي)87(  املجتمع  يف  مكانتها  حتديد  يف  كبريًا 
القيود املفروضة عليها التي كان هلا األثر  فضاًل عن 
بناء  يف شل حركتها. وكادت أن تؤخر مسامهتها يف 
بصفاته  املحافظ  كربالء  جمتمع  لطبيعة  جمتمعها)88( 
اقل  مستوى  يف  أهنا  عىل  اليها  ُينظر  كان  إذ  الدينية، 
من مستوى الرجل، ويتوجب عليها ان تعيش داخل 
تلبس  ان  عليها  منه  خرجت  ما  وإذا  بيتها،  جدران 
احلجاب، وعىل الرجال ان يتجنبوا ذكرها يف املجالس 
فقد  اآلداب)89(،  عن  خروجًا  يعد  ذلك  ألن  العامة 
كانت حمتجزة يف البيت ومل يسمح هلا باإلختالط مع 
الرجال، وبقيت جزءًا من بيتها، الختتلط بغري أهلها، 
إالّ يف املناسبات الدينية واملآتم احلسينية)90(. إذ تتوىل 
)املاّلية( بعد قراءة التعزية وهو شعر موزون ومقفى، 
إذ تنشد يف نغم شجي، ثم تنتقل إىل )الردة( مصحوبة 
املجلس  ختتم  ثم  احلزن،  عىل  تدل  خاصة  بحركات 
احلسيني بالنعي بعد مدة قصرية تدل عىل اخلتام)91(، 
وكل  والكتابة  القراءة  من  حرمت  ذلك  عن  فضاًل 
أنواع التعليم لكي ال توصلها ألغراض فاسدة، فهي 
ولكنها  نــادرًا،  إالّ  البيت  من  خترج  تكن  مل  املدن  يف 
الرعي  يف  الرجل  تساعد  كانت  والبادية  الريف  يف 

والزراعة)92(.
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إهنا  بل  فقط،  احلجاب  عىل  املرأة  عزلة  تقترص  مل 
بيتها،  داخل  حتى  الرجال  عن  تامة  عزلة  يف  تعيش 
البيت، لذلك مل  النساء يف أماكن خاصة من  إذ تقيم 
يكن هناك سبيل للرتويح والرتفيه عن نفسها سوى 
وبإذن  دورية  بصورة  تقام  التي  اجلامعية  الزيارات 
من  يتسرتن  أن  عليهن  احلالة  هذه  ويف  فقط،  الزوج 
عىل  يتعذر  حتى  القدمني،  أمخص  إىل  الــرأس  أعىل 
ازواجهن متييزهن إذا واجهوهن يف الطريق، وعليهن 
املتعرجة  واألزقـــة  الضيقة  بــالــدروب  يمررن  أن 

ويتجنبن املحالت العامة واملقاهي)93(.

من  النمط  هــذا  ينعكس  ان  الطبيعي  من  كــان 
إذ   املرأة  لدى  اإلجتامعي  الوعي  مستوى  عىل  احلياة 
مل يعد باإلمكان أن تتخذ القرار املناسب يف مسألتني 
مهمتني من مسائل حياهتا أال ومها الزواج والتعليم، 
قساوة  بحكم  زوجها  اختيار  حق  املرأة  حرمت  فقد 
طرق  وأن  املتشددة،  والدينية  اإلجتامعية  األعراف 
تلك   إليها  أضافت  الــزواج  بني  واالختيار  الــزواج 
االعتبارات اإلجتامعية التقليدية يف حجب الزوجني 
يبنى  إذ   الــزواج،  قبل  اآلخر  أحدمها  مشاهدة  عن 
أرسي  وبقرار  بينهام  األرسي  اإلتفاق  عىل  االختيار 

عند توفر الرشوط بذلك)94(.

فـــرص  كـــانـــت  الـــتـــعـــلـــيـــم،  مـــســـألـــة  ويف 
ــرص الــرجــل،  ــ ــن ف ــل مـ ــ  الــتــعــلــيــم لــلــمــرأة أق
والتطريز  اخلياطة  عــىل  مقترصة  كانت  فأعامهلا 
ــة  ــ ــد رضوري ــع ــامل الـــتـــي ت ــ ــ ــن األع ــا مـ ــريهـ  وغـ
ــاث، فــقــد حــرمــت املـــرأة  ــإلن ــا ل ــواه ــن س أكــثــر م
تــؤدي  الــقــراءة والــكــتــابــة؛ ألهنــا   مــن حــق تعلم 
وثقافتها  افــســادهــا،  إىل  املجتمع  نــظــرة  بحسب 

الــقــرآن  ــظ ســـور مـــن  ــف ــدى ح ــع ــت ت  ضــيــقــة ال 
قبل  مـــن  او  ــا)95(  ــ ــدهـ ــ والـ يـــد  عـــىل  ــم  ــري ــك ال
البيت  ــرية  اسـ املـــرأة  فكانت  )املــــاليــــات()96(. 
الشارع  يف  مشاهدهتا  ويندر  املجتمع  عن  ومنعزلة 
كانت  أهنــا  إال  احلــاجــيــات،  ــرشاء  ل الــســوق  يف   أو 
ــقــامــات  وامل لــلــمــراقــد  الـــزيـــارات  ألداء  ــرج  ختـ
ــرة يف كل  ــ م ــامم  ــح ــل ل ــن خـــروجـــهـــا   فـــضـــاًل عـ

أسبوع)97(.

وبحكم هذا الواقع تردت مكانة املرأة يف املجتمع 
الكربالئي، فال تعد كوهنا أداة خلدمة الرجل وإنجاب 
األطفال، بل حتولت إىل متاع ُيرص وحيفظ يف البيوت 

ال رأي هلا يف أي حق من حقوقها)98(.

والتقاليد  العادات  بسبب  طبيعيًا  أمرًا  ذلك  كان 
العراقي  املجتمع  حكمت  التي  البالية  اإلجتامعية 
العراقية  املرأة  املرحلة والسيام  تلك  بصورة عامة يف 
حقوقها  أفقدهتا  متدنية  نظرة  إليها  ينظر  كان  التي 

وقللت من شأهنا.

المبحث الثالث: مظاهر الحياة 

الإجتماعية:

البيت الكربالئي . 1

بكثافة  كربالء  ملدينة  العمراين  التخطيط  امتاز 
جامعي  حول  رئيسة  بصورة  متركزت  التي  البيوت 
 ،العباس وأخيه  احلسني  اإلمامني  ومرقدي 
الناس  تربط  التي  الروحية  العالقة  إىل  ذلك  ويعود 
منها  اقرتبت  كلام  البيوت  كثافة  وتزداد  بالروضتني 
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اكثر  ان  نالحظ  لذلك  عنها  ابتعدت  كلام  وتقل 
البيوت متالصقة، أما املمرات واألزقة املؤدية إىل هذه 
وقد  متعرجة،  أشكال  وذات  ملتوية  فتكون  البيوت 
تنتهي بنهايات مسدودة ال خمارج هلا)99(، وقد تطرق 
الرحالة الرويس )بريزين( ذلك بقوله: »توازي مدينة 
كربالء بسعتها سعة مدننا، الدور تبنى غالبا متالصقة 
الواحدة باألخرى، ويف مجيع مدينة كربالء ال وجود 

للساحات وامليادين«)100(.

جمموعة  عىل  الرتاثية  الكربالئية  البيوت  حتتوي 
عنارص معامرية أساسية امهها:

الساحة . 1 ُتعدُّ  )احلوش(:  الداخلية  الساحة 
عامرة  مميزات  أهم  من  املكشوفة  الداخلية 
املساكن الرتاثية يف املدن اإلسالمية)101( وخيتلف 
املراتب  باختالف  مساحته  يف  الكربالئي  البيت 
عادة  البيوت  تتكون  إذ  للناس،  اإلجتامعية 
الضيوف  بمجالس  تبدأ  مكشوفة  ساحة  من 
وتعرف  البيت  مقدمة  يف  وتقع  ومرافقها، 
ألفراد  املخصصة  الغرف  إىل  تنتقل  ثم  بالرباين، 
ويطلق  املكشوفة  بالساحة  حتيط  التي  األرسة 
الساحة  شكل  ويرتاوح  )الدخالين(،  عليها 

املكشوفة ما بني املربع  واملستطيل)102(. 
الوصل . 2 حلقة  وهو  الرئيس(:  )الباب  املدخل 

بني البيت واخلارج يطل عىل الزقاق أو الشارع، 
املزخرف  اخلشب  من  بباب  عادة  ويزود 
بالزخارف اإلسالمية ويتناسب حجم الباب مع 

حجم البيت)103(.

العنارص . 3 من  )الطارمة(:   )104()Iwan( )اإليوان( 
الكربالئي  البيت  تصميم  يف  األساسية 

وسقف،  جدران  ثالثة  له  بناء  وهو  اإليوان 
املطلة  األمامية  واجهته  من  مكشوفا  ويكون 
االيوان  سقف  يكون  ما  وغالبا  عىل)احلوش(، 

مغطى)105( بقبو)106(.

بوجود . 4 الكربالئي  البيت  يتميز  الرسداب)107(: 
مكان للراحة واإلستقرار يطلق عليه )الرسداب( 
تقيض فيه األرسة ساعات طويلة يف أيام الصيف 
وانخفاض  السميكة  بجدرانه  ويمتاز  احلارة، 
إذ  البيت،  أرضية  مستوى  من  أرضيته  مستوى 
يصل إنخفاضه يف بعض األحيان إىل أمتار عدة 
مما يساعد يف محايته من احلرارة الشديدة يف فصل 

الصيف)108(.

الظواهر . 5 من  )املرشبيات(  الشناشيل)109(: 
يعرف  ما  كربالء  يف  الرتاثية  البيوت  يف  املألوفة 
املزخرفة  اخلشبية  الرشفات  وهي  بالشناشيل، 
املعلقة واملصطفة عىل الطريق العام، ففي بيوت 
فنية  قطع  اىل  الشناشيل  تتحول  احلال  ميسوري 
قطع  تتخللها  التي  نقوشها  بجامل  وذلك  رائعة 

زجاجية صغرية ملونة)110(. 

أرضيات  توجد  الكربالئية  البيوت  بعض  ويف 
البيوت  بعض  متــتــاز  كــام  بــالــبــالط)111(،  مغطاة 
البيوت  ومعظم  البنجرات)112(  بوجود  الكربالئية 
الكربالئية يراعى يف بنائها إقامة غرفة للصالة تكون 
مكان  الضيوف  معرفة  أجل  من  القبلة  نحو  موجهة 
ُتعدُّ  الغرفة  هذه  أن  عن  فضاًل  السؤال،  دون  القبلة 

مكانًا للتربك الذي يسود البيت)113(.
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الأعياد والمنا�شبات الدينية. 2

العهد  إبان  اإلجتامعية  واملناسبات  االعياد  ُتعدُّ 
وحــدة  عــن  تعرب  التي  املظاهر  ــم  أه مــن  العثامين 
الدينية  املناسبات  أصــالــة  ــن  وع املــجــتــمــع)114(، 
والتعارف  التالقي  عن  فضاًل  وقدسيتها،  والدنيوية 
والراحة  الشمل  ومجع  اإلسالمية  الديانة  أبناء  بني 
اجلديدة  باملالبس  الظهور  يف  احلياة  روتني  وتغيري 
والنظافة واالناقة، واداء الفرائض الدينية من حضور 

الصالة واملوائد العامة وغريها من املراسيم)115(.

تتمثل املناسبات الدينية يف أحداث تارخيية ودينية 
مهمة سجلت توارخيها، وُحفظت يف ذاكرة املجتمع 
لغرض  الزوار  فيها  يتوافد  ايامًا مشهورة  واصبحت 

اداء مراسيم الزيارة)116(.

إحياء  عىل  كربالء  يف  الدينية  املناسبات  تتمثل 
منذ  كربالء  مدينة  أهايل  يقيم  إذ  عاشوراء،  ذكرى 
مئات السنني معامل احلزن والعزاء وتقام جمالس العزاء 
لكال اجلنسني يف املساجد والبيوت)117(، وأقيمت يف 
يف  للمشاركة  عدة  جتمعات  السكنية  كربالء  حمالت 
التجمعات  هذه  سميت  وقد  احلزينة،  املناسبة  هذه 
)املواكب احلسينية()118(، ونالحظ أن بعض الشعائر 
العزاء احلسيني تعود نشأهتا  التي تقام يف  والطقوس 
جمتمع  يألفها  مل  جديدة  فلكلورية  دينية  طقوس  إىل 
بإستحداث  الطقوس  هذه  ومتثلت  سابقًا،  كربالء 
الشموع  ومسريات  والزنجيل  والتطبري  التشابيه 
وغريها، وقد بدأت هبا الوفود اهلندية التي قدمت إىل 
هذه  تكررت  ثم   ،احلسني اإلمام  لزيارة  كربالء 

احياؤها  يتم  سنوية  عادة  أصبحت  حتى  الطقوس 
هذه  كربالء  أهايل  اقتبس  إذ  حمرم،  شهر  يف  عام  كل 

الطقوس وطوروها. 

فضاًل عن ذلك هناك مناسبات أخرى)119( حيتفل 
ميالد  بذكرى  االحتفال  بينها  من  كربالء  أهايل  هبا 
عرش(  )الثالث  يوم  يصادف  الذي   عيل اإلمام 
واملهرجانات  األحتفاالت  تقام  إذ  رجب،  شهر  من 
يف املدينة وحيرضها كثري من اخلطباء والشعراء، ومن 
زالت  تقام وما  التي كانت  ايضًا  املناسبات األخرى 
 حارضة يف أذهان الناس هي زيارة اإلمام احلسني
والنصف  رجب  شهر  من  عرش  واخلامس  األول  يف 
من  اآلالف  مئات  كربالء  يؤّم  إذ  شعبان،  شهر  من 
اليوم  الزيارة واالحتفال هبذا  املؤمنني ألداء مراسيم 
الثاين عرش وهو  اإلمام  الذي يصادف مولد  العظيم 
اإلمام املهدي املنتظر الغائب)120(، وخيصص كل 
الصباح  ففي  املهدي،  اإلمام  مقام  لزيارة  مجعة  يوم 
املساء  الندبة، ويف  لقراءة دعاء  الرجال عنده  يتجمع 

تتجمع النساء ويشعلن الشموع ويضعنها باملاء.

  فضاًل عن ذلك أحتل شهر رمضان قدسية كبرية 
لدى املسلمني يف مجيع أنحاء العامل اإلسالمي، إذ يتم 
وتقام  والتكبري  بالتهليل  املبارك  الشهر  هذا  إستقبال 
فيه الزينة واألنوار فرحًا بليايل رمضان املباركة)121(، 
الشهور  من  التاسع  الشهر  هو  رمضان  شهر  إن  إذ 
القمرية يتسم بالطابع الديني فهو شهر الصيام والقيام 
واإلطعام والتسبيح، وقبل قدوم شهر رمضان بأيام 
هبذا  اخلاصة  الغذائية  ــواد  امل لــرشاء  الناس  يستعد 
الشهر الفضيل، كالطحني والرز والدهن واهليل وماء 

الورد... الخ)122(.
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األيام  هذه  يف  تنشط  االقتصادية  احلركة  فإن  لذا 
يقبلون  والناس  املــواد  بتلك  مليئة  املخازن  فنرى 
عىل رشائها بشكل ملفت، وبعد أذان املغرب وأذان 
الفجر وقبل بدء الشهر الكريم نسمع من عىل مآذن 
الروضتني احلسينية والعباسية عبارات هتليلية يتلوها 
املؤذن الستقبال هذا الشهر، وأشهر هذه  العبارات 
الطاعة  شهر  يــا   - رمــضــان  شهر  يــا  بــك  )مرحبًا 

والغفران()123(.

)فوك  األمريكي  الرحالة  ــارة  زي صــادف  وقــد 
قدوم  مع  1875م  عام   )Fogg-Perny( ــريين()124(  ب
األسواق  يف  الناس  إلزدحام  فدهش  رمضان،  شهر 
املساجد  أن  وذكر  التموينية،  باملواد  بيوهتم  لتجهيز 
فتحت أبواهبا بشكل الفت، واتسعت حركة املدينة، 
العامل،  يف  رآه  ما  امجل  بأهنا  رمضان  ليايل  ووصف 
لياًل  ينشغلون  الناس  إن  مــفــادُه:  ما  أيضًا  واورد 
والزيارات،  األدعية  وقراءة  القرآن  وتالوة  بالصالة 
الزيارات  هذه  وتعمل  رمضان،  يف  التزاور  يكثر  كام 
عملها يف معاجلة بعض األحقاد والضغائن، وإعادة 

الصفاء إىل بعض النفوس)125(.

العوائل  معظم  هبا  يقوم  متوارثة  عــادة  وهناك 
الكربالئية، وهي )التسابيك( أي الصوم ليوم واحد 
او ثالثة ايام يف آواخر شهر شعبان استعدادًا للشهر 
عىل  الناس  يصعد  شعبان   )30( مساء  ويف  املبارك، 
ملراقبة   العالية  واملرتفعات  واملساجد  املنازل  سطوح 
يعلنون  ظهوره  من  التأكد  وبعد  رمضان،  هــالل 
البرشى ببدء الصوم)126(، وحتى األطفال يصومون 
السويدي  الرحالة  ذكــره  ما  نحو  عىل  الشهر  هــذا 

)سوانسن كوبر( )Kowper( 1893: »ذهبنا إىل بيت 
مهدي،  السيد  املدعو  الصغري  ابنه  إىل  وقدمنا  السيد 
وبعد أن تناسينا أن الوقت هو رمضان عرضنا عليه 

الربتقالة حيث رفضها)127(.

وعليها  ــد  ــوائ امل ُتــعــد  رمــضــان  شهر  وخـــالل 
صحون احللويات بأشكاهلا املختلفة أبرزها صحون 
جانب  ويف  الشوارع،  أرصفة  امتداد  عىل  )املحلبي( 
بعض املقاهي، ويورد لنا الرحالة )فوك( أسامء بعض 
أهل كربالء، ومن  فيها  يربع  التي  الشعبية  األكالت 
والحظ  بـ)املحلبي(،  املعروف  )الفرين(  أشهرها 
الزالبية  والسيام  احللوى،  أكل  يف  الناس  إرساف 
أن  لدهيم  املتوارثة  العادات  أن  وذكــر  والبقالوة، 
وقت  الصائم  يتناوهلا  التي  األوىل  اللقمة  تكون 
»اللهم  دعاء  ترديد  مع  والتمور  الرطب  من  الفطور 
أنت  إنك  منا  فتقبل  أفطرنا  رزقك  وعىل  صمنا  لك 

السميع العليم«)128(.

وخيتتم شهر رمضان صوت املؤذن وقت الغروب 
أو السحور بعبارة )الوداع الوداع  يا شهر رمضان يا 
شهر الطاعة والغفران(، وعندها يتجمع الناس عىل 
السطوح واملرتفعات مثلام راقبوا هالل شهر رمضان 
باإلهتامم نفسه يراقبون هالل شهر شوال، وإذا ظهر 
والتهليل،  بالتكبري  األصــوات  ضجت  اهلــالل  هلم 
وهينئ الناس بعضهم بعضًا إيذانا بحلول عيد الفطر 

املبارك)129(.

األعياد  واستقبال  اإلستعداد  املسلمون  اعتاد 
يف  املتمثلة  النفوس  يف  وقدسيتها  ملكانتها  الدينية 
هناية شهر رمضان بعيدي الفطر يف األول من شوال 
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هذان  ُيعد  إذ  احلجة،  من ذي  العارش  واألضحى يف 
ألهنام  وأمهــهــا؛  املسلمني  اعياد  أكــرب  من  العيدان 
يرتبطان بركنني أساسني من أركان الدين اإلسالمي، 
إذ يرتبط عيد الفطر بفريضة الصيام يف شهر رمضان. 
اهلل  بيت  اىل  احلج  بفريضة  االضحى  عيد  ويرتبط 
األعياد  هبذه  االحتفال  عىل  الناس  وحرص  احلرام، 
صباح  يف  الصائمون  يذهب  كام  ــورة)130(،  ص بأهبى 
احلسينية  والروضتني  واملساجد  اجلوامع  إىل  العيد 
من  اإلنتهاء  وبعد  العيد،  صالة  ألداء  والعباسية 
الصالة يفطرون وهينئ بعضهم بعضًا قائلني )أسعد 
اهلل أيامكم، أعاده اهلل علّينا وعليكم باليمن والربكة( 
)عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخري(، ويكثر التزاور 
بعضهم  لتهنئة  واألفــراد  العوائل  بني  العيد  أيام  يف 

بعضًا واداء )الواجب()131(.

اجلديدة  املالبس  بتجهيز  الناس  عامة  ويقوم 
ويبدي  العيد،  إلستقبال  ذلــك  وغــري  واحللويات 
بعضًا  بعضهم  ويزور  بيوهتم  بتزيني  اهتاممًا  الناس 

ويقضون أيام العيد بالفرح والرسور)132(.

فضاًل عن االحتفال هبذين العيدين يتم االحتفال 
الغدير  بعيد  االحتفال  ابرزها  أخرى،  بأعياد  ايضًا 
النبوي  واملــولــد  احلجة  ذي  مــن  عــرش  الثامن  يف 
املساجد وتضاء  النبوية يف  املناقب  تقام  إذ  الرشيف، 
املآذن باملصابيح وتوقد القناديل الكثرية يف الدروب 
واألسواق واالحتفال بعيد الغدير يف )الثامن عرش( 
احلسني  ــام  اإلم مرقدا  يزدحم  إذ  احلجة،  ذي  من 
اليوم  هبذا  لإلحتفال  بالناس   العباس واإلمام 
املبارك، وبعض الناس يتوجهون إىل النجف األرشف 

اعياد  وهناك   ،)133(عيل ــام  اإلم مرقد  لزيارة 
الكربالئيون  حيتفل  إذ  السنة،  فصول  بحسب  تقام 
املهمة،  االعياد  من  وهو  )النوروز(  الدخول  بعيد 
ما  وأهم  الدخول،  صينية  إعداد  الكربالئيون  اعتاد 
يقال هلا )سبع سينات( وهي من  فيها أكالت معينة 

العادات الفارسية يف النوروز)134(.

فضال عن هذه املناسبات ُتقيم العوائل الكربالئية 
والــزواج  ــوالدة  ال بمناسبة  واملواليد  االحتفاالت 
أو  قصيدة  يتلون  مناسبة  كل  ويف  والوفاة،  واخلتان 

مولودًا خاصًا باملناسبة)135(.

التي  والطقوس  الدينية  املناسبات  اهم  هي  هذه   
ال  املناسبات  هــذه  بعض   كربالء،  يف  تقام  كانت 
او  كربالء  مدينة  ابناء  باحيائها  ويقوم  مستمرة  تزال 

الزائرون الذين يفدون اليها الحيائها.

العادات والتقاليد الإجتماعية. 3
عــادات  الكربالئي  املجتمع  عامة  ــدى  ل كــان 
الضيوف  إستقبال  منها  متميزة،  إجتامعية  وتقاليد 
واالحتفاء هبم، ويرجع سبب ذلك كوهنا مدينة دينية 
دائام ًيفد إليها الزوار من شتى أنحاء البالد، وهذا ما 
عام   )Lofitce( )لوفتس(  الربيطاين  الرحالة  الحظه 
1853م عند زيارته للمدينة ما يؤكد هذه العادة لدى 
أهايل كربالء بقوله: »إستقبلت لدى وصويل كربالء 
إستقباالً حافاًل، فقد خرج احلاكم وبصحبته عدد من 
املوظفني والوجهاء واملعممني عىل الطريقة الرشقية، 
أكد اجلميع أن بيوهتم ومجيع ما يملكون حتت ترصف 
املهمة  فالضيافة عند الرشقيني من األمور  القادمني، 

حتى درجة التقديس«)136(.
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تبادل  هي  األخــرى  اإلجتامعية  العادات  ومن 
األفــراح  يف  أم  املناسبات  يف  أكــان  ســواء  الزيارات 
بـ  واملجالس  الــزيــارات  هذه  وتسمى  والـــوالدات 
)القبويل( بني النساء، وترتدي النساء املالبس املتميزة 

ويظهرن  بأهبى صورهن)137(. 

باقي  ــن  ع الــكــربــالئــي  املجتمع  خيتلف  وال 
واخلرافات  باألساطري  إيامنه  األخرى يف  املجتمعات 
القديمة التي ترسخت يف العقول حتى صارت عادة 
الرحالة  ووصف  الكربالئي،  املجتمع  لدى  متوارثة 
شاهدها  التي  املعتقدات  بعض  )فــوك(  االمريكي 
اإلعتقاد   منها  الكربالئي)138(،  املجتمع  اهايل  لدى 

بأهنم سيستقبلون ضيفًا عندما:

 تقع معركة بني العصافري.. 1
 عندما تنام الدجاجة بالشمس.. 2
 إذا طفرت قطعة من العجني يف أثناء خبز صاحبة . 3

البيت.
 إذا كنست الطفلة.. 4

من  الكربالئيني  تشاؤم  من  إستغرابه  أبدى  كام 
يكمن  الرش  بأن  العتقادهم  السفر  أثناء  يف  األرنب 
رؤية  من  الناس  تشاؤم  أكثر  فوك  أدهش  ومما  فيه، 
األغنام يف الطريق، ويتجنبون السري يف اجلانب نفسه 

الذي يسري فيه قطيع الغنم)139(.

كام جرت العادة عند حدوث خسوف القمر قيام 
بعض الصبيان بالرضب عىل الصفائح والطواف يف 
جزءًا  إبتلعت  التي  احلوت  لتخويف  وذلك  األزقة، 
من القمر حسب اعتقادهم، مع ترديد أهزوجة)140(:

يـــــــاحـــــــوتـــــــة يـــــــــا مــــنــــحــــوتــــة

ــايل ــ ــ ــعـ ــ ــ ــا الـ ــ ــ ــرنـ ــ ــ ــمـ ــ ــ هـــــــــــــدي كـ

ــه ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مـ جـــــــــــــــان  إن 

ــه ــ ــي ــ ــن ــ ــي ــ ــص ــ إنــــــــــدكــــــــــلــــــــــج   ب

مدعاة  األيـــام  بعض  ــأن  ب االعتقاد  لدهيم  كــام 
تبدأ  أن  ال جيوز  اجلمعة  يوم  ففي  والتشاؤم  للتفاؤل 
بالقيام باألعامل، فال جيوز مثال غسل املالبس، ألهنم 
يعتقدون أن املاء اجلاري يف هذا اليوم يكون متصال 
بأوساخ  اجلنة  مــاء  تعكري  جيــوز  فال  اجلنة،  بأهنار 
املالبس، وهذا اإلعتقاد له جذور تارخيية، إذ أن يوم 
اجلمعة يعد يوما مباركا لدى عامة املسلمني ووردت 
قول  منها  نذكر  والــروايــات،  األحــاديــث  بشأنه 

 :الرسول

)خري يوم طلعت فيه الشمس، ففيه خلق اهلل آدم، 
وفيه اسكنه اجلنة، وفيه هبط وفيه تاب اهلل عليه وفيه 
تقوم الساعة، وفيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم سأل 
أن  يعتقدون  اياه()141(، كام  اهلل تعاىل خريا إال أعطاه 
لدهيم  فنجد  املباركة)142(،  األيام  من  األربعاء  يوم 
الرزق  جيلب  أنه  إلعتقادهم  فيه  السمك  أكل  عادة 
يومنا  حتى  متوارثة  العادة  هذه  زالت  وما  والربكة، 
احلارض، فضاًل عن عادة كتابة التعاويذ وتعليق يشء 
عىل باب البيت مثل رأس غزال أو حرمل، وهي من 
أجل  من  أهنا  ويعتقد  املتوارثة،  اإلجتامعية  العادات 

دفع العني)143(.
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مرا�شيم الزوا	 في مدينة كربالء. 4

الزواج ظاهرة إجتامعية تتم بعد موافقة الزوجني 
والغرض  معينة،  وأهليهام عىل وفق رشوط وقواعد 
األساس من الزواج بناء أرسة جديدة، إذ يقدم الفرد 
عىل تكوين أرسة تكون بمثابة العشرية له، ويستحيل 
بام  يتقدم  فاملجتمع  األرسة  دون  املجتمع  يتكون  ان 

حيمله أفراد األرسة من طابع ثقايف وحضاري)144(.

أهايل  توارثها  اخلاصة  وتقاليده  عاداته  وللزواج 
تكن  مل  اذ  العادات،  هذه  ومن  السلف،  عن  كربالء 
فتاة ذات  بالتفتيش عن  ابنة عم تقوم أرسته  للشاب 
بإرسال  الــزواج  مراسيم  وتبدأ  طيبة)145(  سمعة 
جمموعة من النساء من قبل أهل الرجل إىل بيت الفتاة 
إنطباعهن  ينقلن  ثم  الفتاة   عىل  اإلطــالع  أجل  من 
إىل  الشاب  عمد  املوافقة  حصلت  فإن  الشاب،  إىل 
عرف  أن  بعد  خلطبتها  رسمي  بشكل  النساء  إرسال 
الشاب  عن  تسأل  بدورها  الفتاة  وأرسة  مواصفاهتا، 
ومركزه اإلجتامعي وأخالقه)146(، بعد هذه املراسيم 
مع  الشاب  أهل  يقدم  إذ  املعنية،  املــرأة  خطبة  تتم 
رجل  بحضور  ووجهائها  املحلة  أهل  من  جمموعة 
الشائعة  التقاليد  الفتاة خلطبتها، ومن  بيت  اىل  الدين 
يف كربالء أن ال يرى الشاب الفتاة إالّ يف ليلة الزفاف، 
اذ يرسل أرستُه مع خاتم ذهبي وجمموعة من اهلدايا 

إىل بيت الفتاة)147(.

رجل  بحضور  الرشعي  العقد  مراسيم  تتم  ثم 
الدين، بعد اإلتفاق عىل مبلغ املهر )الصداق( وغالبًا 
احلارض  أما  لرية،  عرشة  ومخس  عرش  بني  يرتاوح  ما 

أن  الرجل  روبية، وعىل  ثامنني  قيمته حوايل  فترتاوح 
يدفعه نقدًا ذلك لتهيئة حتضريات الزفاف، وقد تعمد 
احلناء  مع  ظرف  يف  احلارض  وضع  إىل  النساء  بعض 
العروس  بيت  إىل  النساء  والعباءة واخلاتم، وتذهب 
من  قطعة  يف  توضع  وكانت  األشياء  هذه  لتسليمها 
من  اإلنتهاء  وبعد  )بالبقجة()148(،  تعرف  القامش 
العقد يمنحون ورقة رشعية وبموجبها يثبت الزواج 
بصورة رسمية فتبدأ مرحلة اإلعداد والتهيئة للزفاف 
من قبل أهل الشاب والفتاة)149(، ويسبق يوم الزفاف 
العروسني،  ــارب  اق اليها  حيرض  والتي  احلنة  ليلة 
هلذا  هبم  خاصة  ممارسات  وللرجال  للنساء  ونجد 
اليوم، إذ هيتمون بتزيني انفسهم بأمجل وسائل الزينة 
احتفاال هبذا اليوم امليمون وتستمر هذه االحتفاالت 
بيتها)150(،  باب  اىل  العروس  موكب  وصول  حتى 
بيتها  إىل  وأقارهبا  أهلها  قبل  من  العروس  زفة  وتتم 
اجلديد وهم حيملون املصابيح والفوانيس مع ترديد 
األهازيج الشعبية، ومن العادات املتبعة يف هذا اليوم 
أن تقوم العروس بوضع يدها اليمنى يف طبق )الرز( 
العروس  قريبات  إحــدى  تقوم  ثم  املطبوخ،  غري 
بإضافة الرز اىل كيس الرز املخزون يف الدار، وذلك 
أن  وقبل  لألرسة،  والربكة  اخلري  جيلب  بأنه  اعتقادًا 
قدميها  حتت  يذبح  الدار  عتبة  قدميها  العروس  تطأ 
الفقراء،  عىل  ويوزع  الصباح  يف  يطبخ  ثم  خروف، 
هلا  يقال  مصوغة  أو  هدية  لزوجته  الزوج  يقدم  ثم  
خالل  معارفهم  العروسان  يستقبل  ثم  )الصبحة( 
وأطباق  اهلــدايــا  معهم  حاملون  وهــم  ــام  أي سبعة 
تتخلل  التي  واملظاهر  املراسيم  من  وغريها  احللوى 

هذه املناسبات)151(.
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الأزياء. 5

العهد  إبــان  العراق  يف  السكان  ــاء  أزي امتازت 
الشديد يف أشكاهلا وأثامهنا وألواهنا،  بالتنوع  العثامين 
اإلجتامعية  الرشائح  لكثرة  طبيعي  إنعكاس  وذلك 
املوجودة فيه وحريتها يف إرتداء األزياء التي تنسجم 
ختتلف  األغنياء  فمالبس  اإلجتامعية،  أوضاعها  مع 
ومالبس  والفقرية،  الوسطى  الطبقات  مالبس  عن 
أبناء  يرتدهيا  التي  املالبس  عن  ختتلف  املــدن  أهل 
يف  الشديد  التفاوت  أثر  عن  فضاًل  والبادية  الريف 
يف  التنوع  يف  والشتاء  الصيف  بني  احلــرارة  درجات 
باختالف  املالبس  واختلفت  السكان)152(،  مالبس 
ورجل  والعامل  واحلــامل  فالفالح  املجتمع،  طبقات 
والذي  به،  اخلاص  لباسه  منهم  واحد  لكل  الدين 

إستمد من اإلرث احلضاري والفكر الديني)153(.

وثيقا  إرتباطا  كربالء  مدينة  يف  االزيــاء  إرتبطت 
رقيها،  وتشكل  واحلضاري،  اإلجتامعي  بالرتكيب 
واجناسها  أصنافها  وتنوعت  خياطتها  فن  وتعقد 
عىل طبيعة املجتمع الكربالئي ذات الطبيعة الدينية، 
تركت  وقــد  اجلغرافية  والبنية  املعيشية  وطرائقه 
عىل  امللحوظ  االثر  اإلجتامعي  والرتكيب  احلضارة 
االزياء يف كل عرص)154( ويالحظ من اسامء األلبسة 
الدولة  بطبيعة  تأثرت  قد  اهنا  كربالء  يف  السائدة 
بعض  فأسامء  العراق  يف  احلكم  تولت  التي  العثامنية 
ذات  اآلخــر  والبعض  عثامنية  كانت  االلبسة  هذه 
اصول فارسية مثل كمر )احلزام( كلمة فارسية تعني 

حذاء  وكلمة  املالبس،  حــول  يلف  الــذي  النطاق 
تسمى )بايوجيت(، والقنباز يعني الزبون وهو كلمة 

سورية االصل)155(.

ومن مالبس الرجال املعروفة هي:

عرف أ.  التي  املالبس  أشهر  من  وهو  الزبون: 
ظاهري  لباس  وهو  عام،  بشكل  العراقيون  هبا 
القامة  طول  عىل  والعباية  اجلبة  فوقه  يرتدي 
ويصنع  طويلة  أكامم  وله  األمام،  من  ومفتوح 
رغبة  وبحسب  األنواع  متعددة  أقمشة  من 
والتجار  الوجهاء  الزبون  ويرتدي  البسه، 
وغريهم)156(،  العشائر  ورؤساء  والفالحون 
وفوقه  الزبون  يرتدون  واحلرفيون  التجار  وكان 
العاممة)158( ويضعون  والعباءة)157(،  الدمريي 
الرشيفتني  الروضتني  خدام  أما  رؤوسهم.  عىل 
عىل  ويضعون  والعباءة  اجلبة  لباسهم  فيكون 

رأسهم)159( الكشيدة)160(.
)دشت( ب.  من  مأخوذة  فارسية  كلمة  الدشداشة: 

األكامم،  ضيق  ثوب  وهو  السفر  لباس  ومعناها 
واألعىل واسع، يشرتك يف لبسه الرجال والنساء 
من  يصنع  كربالء،  يف  شائع  لباس  والدشداشة 
االقمشة املختلفة، ولكن الغالب أهنا من احلرير 
يفضلون  الناس  أغلب  أن  غري  الترتون،  أو 

األقمشة ذات اللون الواحد )السادة()161(.
العباءة: ومن مالبس العراقيني الشعبية األخرى ج. 

بمختلف  الناس  مجيع  عند  عرفت  وقد  العباءة، 
طبقاهتم وتوضع فوق املالبس، وتكون عبارة عن 
جبة طويلة مفتوحة من األمام ال أكامم هلا، وفيها 

فتحتان يمد الالبس من خالهلا ذراعيه)162(.
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فضاًل عن أنواع أخرى من املالبس التي يرتدوهنا 
اجلبة،  الدمريي،  الزمخة،  الصدرية  )الدكلة،  هي 
الالطة، الفروة، املعطف، الرشوال، غرتة، البنطلون( 
خمتلفة)163(  رأس  ألبسة  رؤوسهم  عىل  ويضعون 
كالعاممة والسدارة والكشيدة الكوفية)164( )اليشامغ( 
العموم  وعىل  الــرأس،  ألبسة  من  وغريها  والعقال 
والعباءة  الدشداشة  هو  للرجال  السائد  اللباس  فأن 
احلاصل  والتطور  الزمن  مرور  مع  لكن  والعقال، 
أخذت املالبس تفّصل عىل طراز املالبس الغربية)165(.

الربيطانية  الرحالة  ــرت  ذك السياق  هــذا  ويف 
الكفايف  املدينة  أهل  »يرتدي  قائلة:  درور(  )الليدي 
لباسهم  كان  القول  وخالصة  العامئم.....«)166(،  او 
الرسمي هو الكوفية والعقال وثوب أبيض من اخلام 
العادي وعباءة ويتمنطق كل منهم بحزام من صوف 

الغنم، ويسمى بالرشباك)167(. 

وكان املجتمع الكربالئي ينظر بنوع من االحرتام 
إذ  اخلارجي،  ومظهره  هندامه  خالل  من  للشخص 
متيز لباس السادة وعلامء الدين بلبس العاممة السوداء  
بصورة عامة، تدل العاممة السوداء عىل ان الشخص 
أما   ،عيل اإلمــام  أوالد  إىل  هذا  لبسه  يف  ينتمي 
العاممة البيضاء فيلبسها عامة الناس الذين ال يتصل 
نسبهم بآل الرسول، ويطلق عليهم الشيوخ)168(، 
فالعاممة السوداء متيز علامء الدين من السادة، وكذلك 
طالب العلم منهم، كام أن بعض التجار من السادة 
هلم  متييزًا  السوداء  العاممة  بلبس  حيتفظون  مازالوا 
من غريهم من غري السادة، وقد يلبس بعض السادة 
طربوشًا أمحر مع رشيط أخرض يلتف حوله، أو كوفية 

خرضاء مع عقال أسود أو بدونه)169(.

أما ما يتعلق بمالبس املرأة الكربالئية، فنظرًا ألن 
كربالء مدينة ذات طابع ديني، فقد فرض عىل النسوة 
املرأة الكربالئية يغلب  حجاب مكثف)170(، فكانت 
عليها الطابع الريفي الزراعي والبدوي بشكل نسبي 
من  واخلليط  املتنوع  املجتمع  طبيعة  ومن  جهة،  من 
الطوائف املهاجرة واملقيمة من جهة أخرى وهي مع 
ما متلك من احرتام وتقدير إالّ أن املجتمع وضع هلا 
الكثري من  قيود التقاليد، فرتتدي عباءتني من حرير 
يلبسن إحدامها عىل املنكبني والظهر، ويلقني األخرى 
وتعصب  حرير،  بربقع  ويتربقعن  رؤوسهن  عىل 
رأسها بعصابة ذات اشكال متعددة أما غطاء الوجه 
فالذي يكون خفيفًا أو خمرمًا أو شفافًا يسمى البويش 
أو اخلامر، مع لبس اجلوارب السميكة التي ال يظهر 

منها يشء)171(. 

يمكن القول أن لألزياء شأنًا واعتبارًا، وهلا إرتباط 
بالقيم واألعراف السائدة، إذ هي إنعكاس للعادات 

والتقاليد السائدة آنذاك.

الأطعمة والم�شروبات. 6

التي  الشعبية  واألكــالت  األطعمة  بعض  هناك 
أهايل  إختذها  القديمة  كربالء  بيوتات  لدى  تنترش 
وهي  احلياة،  إلستمرار  ألنفسهم  يوميا  قوتا  املدينة  
واالقتصادي  اإلجتامعي  التباين  حتدد  يومية  عادة 
الشعبية  األكــالت  أشهر  ومن  املجتمع،  فئات  بني 
دوملة،  هريسة،  قيمة،  و  )متن  هي  املدينة  أهايل  لدى 
وغريها  الزهرة.......(  شيالن  ماش،  شلة  برغل، 
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من األطعمة واألكالت الشعبية)172(، فضاًل عن هذه 
الكربالئيون يف صنع بعض األطعمة  تفنن  األطعمة 
لإلستفادة منها يف احلفظ أو التغذية كصناعة الدبس 

التي برع هبا الكربالئيون)173(.

اعتاد  الــتــي  اخلفيفة  األطعمة  بعض  وهــنــاك 
يف  والعشاء  الغداء  وجبتي  بني  تناوهلا  الكربالئيون 
من  السوق  أو  الشارع  يف  ألعامهلم  ممارستهم  أثناء 
بينها تناول أنواع احللويات والعصائر املختلفة)174(، 
العيل  عبد  الفاريس  الرحالة  أشار  السياق  هذا  ويف 
خان )اديب امللك( إىل أنواع األطعمة التي تشتهر هبا 
احلقيقة  يف  العشاء  »....كان  قائال:  فتحدث  كربالء 
بأنواعها  واملخلالت  الفسنجون)175(  فهناك  جيدًا 
بعصارة  خملوطا  والرشبت  والقيمة  والبوراين)176(، 

الدارسني وانواع اخلرضاوات.....«.

التي  فضاًل عن ان هناك بعض األكالت املميزة  
نكهة  وهلا  هبا،  وتنفرد  كربالء  مدينة  هبا  اشتهرت 
خاصة مثل متن كلم وبعض األكالت الفارسية التي 
الدينية  املناسبات  أغلب  يف  الكربالئية  األرس  تعدها 
مثل )الزردة( الصفرة، كام متتلئ أسواق كربالء بأنواع 
واجلوز  اللوز  من  املصنوعة  الفارسية   احللويات 

وبعض احللويات الرتكية مثل )اللقم الرتكي()177(.

الألعاب ال�شعبية. 7

الصبيان  مــن  كــربــالء  مدينة  أبــنــاء  ــارس  م لقد 
املدن  سكان  بقية  شــان  ذلــك  يف  شأهنم  والشباب 
عن  للرتويح  العابًا  العثامنية  والــواليــات  والقرى 
أنفسهم يف شوارع املدينة ممن كانوا يف أعامر متقاربة 

فللصغار ألعاهبم الرياضية اخلاصة كلعبة الضميمينة، 
عن  ليبحث  أحدهم  بركض  اللعبة  هذه  وتتلخص 
يعرفه  ال  مكان  يف  اختبئوا  الذين  زمالئه  من  أحد 
جهد  بعد  املختبئني  ألحد  بمسكه  اللعبة  وتنتهي 

وعناء، ويتكرر الدور عليه وهكذا)178(.

هنا  احلديث  يسع  ال  اخــرى  ألعاب  عن  فضال 
لذكرها أبرزها )حنجيله، آب جارو، الصكلة، شري يا 
خط( و غريها)179(، مارس أهايل مدينة كربالء ألعابًا 
احلياة  متمامت  من  كوهنا  وذلــك  متنوعة،  رياضية 
اليوم،  نراه  الذي  بالشكل  تنظم  مل  أهنا  إال  اليومية، 
عضالت  تنمية  إىل  هتدف  خمترصة  بصورة  كانت  إذ 
اجلسم وتقويته، ومن أشهر هذه األلعاب هي رياضة 

)الزورخانة()180(. 

من  أكثر  إىل  يعود  جدًا  قديم  تأريخ  وللزورخانة 
انقرضت  التي  األلعاب  من  وهي  الزمان،  من  قرن 
النوادي  فتح  بسبب  وذلك  يامرسها،  من  لقلة  حاليًا 
بالرتاث  الرياضة  هذه  إرتبطت  احلديثة،  الرياضية 
التي  القديمة  الرياضية  األنشطة  من  فهي  اإلنساين، 
إذ  اخلاصة،  وطقوسها  تقاليدها  عىل  حمافظة  بقيت 
إرتبطت الزورخانة إرتباطا وثيقا بالطقوس الدينية، 
والشجاعة  القوة  كانت  اإلســالمــي  تارخينا  ففي 
والفروسية هي الصفات الغالبة عىل طابع الشخصية 
يف  األوحــد  الصفات  هــذه  رمــز  ــان  وك اإلسالمية 
التاريخ العريب واإلسالمي هو أمري املؤمنني عيل بن 
األمثال  ترضب  شخصيته  كانت  إذ   طالب أيب 

بالقوة والشجاعة)181(.
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منتصف  بغداد  والية  إىل  الرياضة  هذه  دخلت 
الواليات  بقية  إىل  انتقلت  ثم  عرش،  التاسع  القرن 
العرشين لتصبح رياضة فلكلورية  القرن  بدايات  يف 
البيت  ــل  أه بحب  تتغنى  والــتــي  عريقة  تــراثــيــة 
من  كربالء  مدينة  ُتعدُّ  الوقت،  بمرور   األطهار
املواطن األوىل للزورخانة، إذ كانت يف كربالء أربع 
زورخانات رئيسة األوىل: يف حملة باب اخلان، و حملة 
الزورخانة  أما  الغربية،  العباسية  وحملة  بغداد،  باب 
وكان  املخيم،  حملة  يف  فكانت  كربالء  يف  الرئيسة 
رائدها األول املصارع العاملي )عباس الديك(، فضاًل 
عن شاكر احلاّمل، وفالح البقال، وحممد عيل جدوع، 
الذين وضعوا  الرواد  و كاظم طنگور، وغريهم من 

اللبنات األوىل لرياضة الزورخانة يف كربالء)182(. 

تؤدى الزورخانة يف مكان خاص يسمى )اجلفرة( 
أمتار   )6( قطرها  دائــريــة  حفرة  شكل  عىل  وهــي 
من  الزورخانة  فريق  ويتكون  إنج،   )70( وبعمق 
)9( العبني، إضافة إىل منشد خاص جيلس يف مكان 
املوشحات واألشعار  يقرأ  إذ  يديه طبل،  مرتفع ويف 
جلوس  ويكون   عيل اإلمام  بحب  تتغنى  التي 
املنشد بإجتاه القبلة، ينزل الالعبون إىل احلفرة وينادي 
ويقبلها  األرض  عىل  وينحني  عيل(  )يا  منهم  كل 
ويتقدمهم  الالعبون  يصطف  واحــرتامــًا،  تقديسًا 
األكرب سنًا وأقدمهم ويبدأ اللعب ويتبعه اآلخرون، 
هبا  اخلاصة  تقاليدها وطقوسها  الزورخانة  ولرياضة 
اإلسالمية  واملبادئ  للقيم  الالعبني  إتباع  يف  تتمثل 
عيل  املؤمنني  أمري  اإلمام  بشخصية  والتأيس  السامية 
بن أيب طالب مما يثري فيهم الغرية والقوة وحيثهم 
واألخــوة،  ــروءة  واملـ احلسن  باخللق  التخلق  عىل 

وتتجسد هذه اخلصال احلميدة يف األناشيد واألشعار 
)املرشد(،  يدعى  شخص  ينشدها  التي  والقصص 
مجاعي  بشكل  مجيلة  رياضية  حركات  ويستعرضون 

أو فردي)183(.

الالعبون  يتبعها  التي  الرتبوية  النظرة  نأخذ  هنا 
التامة  والطاعة  القدسية  لدرجة  بالنظام  بالتمسك 
ويطلق  وتوجيهاته،  بإرشاداته  وااللتزام  للمتقدم 
عىل القائد املوجه )امليون دار(، ومن الطقوس املهمة 
هلذه الرياضة هي أن يكون مجيع أعضاء الفريق عىل 
وضوء وطهارة، ويبدأون اللعب بقراءة سورة الفاحتة 
فضاًل عن الصالة عىل حممد وآله قبل البدء باللعب، 
يقرأها  التي  واملواليد  املوشحات  اللعب  ويتخلل 
اإلنتهاء من كل حركة يصيل احلضور  املنشد، وعند 
الزورخانة  عرض  ويستغرق  حممد،  وآل  حممد  عىل 
يبدأ  العرض  من  اإلنتهاء  وعند  دقيقة   )40( مدة 
وقضاء  املرىض  لشفاء  خاص  دعاء  بقراءة  )املنشد( 

احلوائج، ثم الصالة عىل حممد وآل حممد)184(.

طابع  ذات  الزورخانة  رياضة  أن  نجد  تقدم  مما 
ديني، إذ تريب الناس عىل األخالق الفاضلة من صرب 
وإيثار وسامع للمواعظ واألدعية والتواشيح الدينية، 
نظرة  ينظر  كان  الكربالئي  املجتمع  أن  عن  فضاًل 

تقدير وإجالل ملن يامرس هذه الرياضة العريقة.  

الخاتمة

إن ملدينة كربالء منزلة مقدسة يف نفوس املسلمني، 
فأصبحت حمطة لتوافد عدد كبري من الزائرين عليها 
ــر الــذي  مــن خمتلف أنــحــاء الــعــامل اإلســالمــي األم
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نتيجة  واإلجتامعي  االقتصادي  واقعها  عىل  إنعكس 
السنة،  أيــام  طول  عىل  هلا  املتكررة  الــزيــارات  هذه 
فالنشاط التجاري وحركة السوق فيها تكون دائام يف 
حركة ونشاط، فضاًل عن إستقرار احلالة االقتصادية 
مما انعكس عىل استقرار الواقع اإلجتامعي فيها ورغم 
حتافظ  كانت  أهنا  إال  العثامنية  اإلدارة  وسوء  إمهال 
عىل ديمومة النشاط الزراعي وتنوعه بام خيدم السوق 

املحلية للمدينة واملدن املجاورة.

من الناحية اإلجتامعية، كانت هذه املنطقة بمكانتها 
العريقة وتقاليدها املتوارثة متنح مدينة كربالء هويتها 
جتمع  مركز  قريبة  سنوات  إىل  وكانت  املحافظة، 
قمنا  إذ  االجتامعية،  حياهتم  وحمــور  املدينة  سكان 
اإلجتامعية  والتقاليد  العادات  عىل  الضوء  بتسليط 
التي سادت املجتمع الكربالئي، فوجدنا أن معظمها 
املنطقة  يومنا احلارض، وكانت هذه  قائاًم حتى  مازال 
كربالء  متنح  الثقافية  والبيوتات  بالروضتني  املتمثلة  
الثقافة  تيارات  عىل  مفتوحة  كمدينة  خصوصيتها 
عىل  وحتى  واهلندية(  الرتكية  و  )الفارسية  اخلارجية 

بعض األفكار السياسية.
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المدار�ض البتدائية والر�شدية في مدينة كربالء خالل العام الدرا�شي 1913-1914م

عدد الطابعدد املدارساملدارساملدينة

270املدرسة االبتدائيةكرباء

120املدرسة الرشديةكرباء

اعداد الطلبة والمالكات التعليمية في المدار�ض البتدائية الر�شمية بولية بغداد وفي بع�ض المناطق التابعة لها خالل العام 

الدرا�شي )1913-1914( م

املدينة
عدد التاميذعدد القائمن بالتعليمعدد املدارس

املجموعاناثذكوراملجموعاملعلاتاملعلموناملجموعاناثذكور

514551141512922574332690بغداد

111122422643139470كرباء

92112352834368411الديوانية

717781612218330315403571املجموع

املصدر: عبدالرزاق اهلايل، تاريخ  التعليم يف العراق يف العهد العثاين 3861-7191م، بغداد،  9591م، ص651-451.
ساطع احلري، مذكرايت يف العراق  )1291-7291(م، بروت، 7691م، ج1، ص811.

المالحق 
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الملحق )2(:

يبين اهم المنا�شبات الدينية وموا�شم الزيارات في كربالء
املناسبةاليوم

ذكرى استشهاد اإلمام احلسن 10 حمرم 

ذكرى اربعن اإلمام احلسن20 صفر

زيارة اإلمام احلسن الرجبية1 رجب

ذكرى مياد اإلمام عي13 رجب

زيارة اإلمام احلسن الرجبية15 رجب 

مياد اإلمام احلسن3 شعبان

مياد اإلمام العباس4شعبان 

مياد اإلمام املهدي )احلجة(15 شعبان

والدة اإلمام احلسن املجتبى15 رمضان 

جرح اإلمام عي19 رمضان

استشهاد اإلمام عل21 رمضان

ليايل القدر19،21،23،27 رمضان

عيد الفطر املبارك1 شوال

استشهاد اإلمام جعفر الصادق25 شوال

والدة اإلمام عي الرضا11 ذي القعدة

استشهاد اإلمام حممد اجلواد29 ذي القعدة 

والدة اإلمام عي اهلادي2 ذي احلجة 

يوم عرفة 9 ذي احلجة 

عيد االضحى املبارك10و 11و 12 و 13 ذي احلجة 

عيد الغدير18 ذي احلجة 

وعددها )52( ليلة يف السنةليايل اجلمع

اجلدول من اعداد الباحثة باالعتاد عى املصادر اآلتية:
املصدر: عباس القمي، املصدر السابق، ص424. 

محيد مول النعيمي وميد حممود الدليمي، تقويم اوائل االشهر القمرية واملناسبات الدينية اإلسامية، بغداد، الدار العربية، 
8891م، ص91-81. 

سلان هادي ال طعمة، املوروثات والشعائر يف كرباء، بروت، دار احلجة، 3002م، ص042-732. 
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 الم�شادر والمراجع 

القرآن الكريم

اوًل:الكتب العربية والمعربة: 

ابراهيم احليدري، تراجيديا كربالء، وسوسيولوجيا . 1
اخلطاب الشيعي، دار الساقي، بريوت، 1999م.

ابراهيم شمس الدين القزويني، البيوتات العلوية، . 2
ج1.

امحد جودة، تاريخ الرتبية  والتعليم يف العراق واثره . 3
جعفر  )1534-2009(م،  السيايس  اجلانب  يف 
العصامي للطباعة الفنية  احلديثة، بغداد، 2010م.

الفئة . 4 موقف  الكريطي،  جبار  الكاظم  عبد  آالء 
املثقفة يف كربالء من التطورات السياسية يف العراق 
1908-1932، مكتبة احلكمة، كربالء، 2008م.

من . 5 العامليتني  احلربني  بني  ما  العراق  بورتر،  امل 
ميزويوتاميا،  دار  بورتر،  سريال  رسائل  خالل 

العراق، 2008م.

باقر رشيف القرييش، نظام االرسة يف اإلسالم، دار . 6
االندلس، النجف، 1992م. 

العاممة، مطبعة احلكومة، بغداد، . 7 بدري حممد فهد، 
1968م.

ملدينة . 8 الريايض  التأريخ  رجب،  الرزاق  عبد  جبار 
العني،  مكتب  قرن1991-1891،  خالل  كربالء 

كربالء، 2008م.

)قسم . 9 املقدسة  العتبات  موسوعة  اخللييل،  جعفر 
كربالء(، دار املعارف، بغداد، 1966م.

ترمجة . 10 بغداد،  اىل  فريزر  رحلة  فريزر،  بييل  جيمس 
جعفر اخلياط، بغداد،1964.

حنا بطاطو، الطبقات االجتامعية القديمة يف العراق، . 11
ترمجة: عفيف آلزار، مكتبة الغدير، قم، 2005م.

الدليمي، . 12 حممود  وجميد  النعيمي  جمول  محيد 
الدينية  واملناسبات  القمرية  االشهر  اوائل  تقويم 

اإلسالمية، بغداد، الدار العربية، 1988م.

شكر، . 13 صالح  إبراهيم  آثار  إسامعيل،  حمسن  خالد 
قلم وزير، مطبعة املعارف، بغداد، 1970م.

النشوء . 14 العثامنية من  الدولة  تاريخ  ايناجليك،  خليل 
دار  االرناؤوط،  م.  حممد.  ترمجة:  االنحدار،  اىل 

املدى اإلسالمي، بنغازي،  2002م. 

دليل العتبة العباسية املقدسة، دار الربهان للطباعة . 15
والنرش، كربالء، 2010م.

رؤوف حممد عيل االنصاري، عامرة كربالء دراسة . 16
دمشق،  الصاحلاين،  مؤسسة  وختطيطية،  عمرانية 

2006م.

17 .-1921( العراق   يف  مذكرايت  احلرصي،  ساطع 
1927(م، بريوت، ج1،  1967م.

كربالء، . 18 عن  تارخيية  ملحات  زميزم،  رشيد  سعيد 
مطبعة اجلاحظ، بغداد،  1991م. 

سلامن هادي آل طعمة، ومضات من تاريخ كربالء، . 19
مطبعة اآلداب، النجف االرشف، 1971.

العاين، . 20 مطبعة  الذاكرة،  يف  كربالء  ــــــــــــــــــــــــ، 
بغداد، 1988. 

ــــــــــــــــــــــ، عشائر كربالء وارسها، دار املحجة . 21
البيضاء، بريوت،ج1، 1998م.

كربالء، . 22 يف  والشعائر  املوروثات  ـــــــــــــــــــــ، 
بريوت، دار احلجة، 2003م.

من . 23 حكايات  كربالء،  من  حكايات  ـــــــــــــــــــــ، 
كربالء، مطبعة الفردوس، بريوت، 2006م.
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كربالء، . 24 جتارة  غرفة  تاريخ  ــــــــــــــــــــــ، 
كربالء،2011م.

املقدسة . 25 العلمية يف كربالء  ــــــــــــــــــــــــــ، االرس 
النجف  مطبعة  وذكريات(،  سرية  الشريازي  )آل 

االرشف، النجف، 2012م. 

الشؤون . 26 دار  كربالء،  تراث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، 
الثقافية، بغداد، ط3، 2013م.

اخلاضعة . 27 العربية  البالد  يف  رحلة  كوبر،  سوانسن 
طريق  عن  بومبي  اىل  املتوسط  البحر  من  لالتراك 
1893م،   عام  يف  العريب  واخلليج  والشام  مرص 
للنرش،  االهلية  الدار  الركايب،  عبد  صادق  ترمجة: 

عامن، 2004م.

القويم . 28 الصالح  االمريي،  عباس  حمسن  شهاب 
الصدر،  صادق  حممد  حممد  الشهيد  خطب  يف 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  اجلواهري  دار 

بغداد،2011م.

اإلمام . 29 عىل  النياحة  تاريخ  الشهرستاين،  صالح 
انصاريان  مؤسسة   ،عيل بن  احلسني  الشهيد 

للطباعة، قم،ج1، 2003م.

آياالت  . 30 يف  الوقف  البيايت،  عيل  الدين  صالح 
العراق خالل العهد العثامين األول، مركز البحوث 

والدراسات اإلسالمية، بغداد،  2012م.

إحتاللني، . 31 بني  العراق  تأريخ  العزاوي،  عباس 
مطبعة التفيض االهلية، بغداد،ج7، 1936م.

األوسط، . 32 الفرات  يف  عامان  فارس،  اجلبار  عبد 
مطبعة الرتاث، النجف االرشف، 1932م.

كربالء . 33 تاريخ  طعمة،  آل  الكليدار  اجلواد  عبد 
وحائر احلسني، املطبعة احليدرية، النجف االرشف، 

1997م.

دار . 34 التاريخ،  يف  طعمة  آل  التحايف،  احلميد  عبد 
املرتىض، بريوت، 2011م.

عبد الرمحن النجدي، احلياة االجتامعية يف الواليات . 35
مركز  منشورات  العثامين،  العهد  اثناء  العربية 
الدراسات والبحوث العثامنية املوريسكية، تونس، 

1988م. 

بريوت، . 36 كربالء،  تسخري  احلسني،  الرزاق  عبد 
1971م.

عبد الرزاق اهلاليل، معجم العراق، مطبعة النجاح، . 37
بغداد،ج1، 1953م.

يف . 38 العراق  يف  التعليم  تاريخ   اهلاليل،  عبدالرزاق 
العهد العثامين 1683-1917م، بغداد،  1959.

عبد اهلل فهد النفيي، دور الشيعة يف تطور العراق . 39
الكويت،  العرصية،  املطبعة  احلديث،  السيايس 

1976م.

الفارسية، . 40 قاموس  حسنني،  حممد  املنعم  عبد 
القاهرة، 1982م.

من . 41 كربالء  يف  العريب  األدب  احليل،  جودي  عبود 
اعالن الدستور العثامين اىل ثورة 14 متوز 1958م، 

منشورات جامعة اهل البيت، بريوت، 2014م.

العتبة احلسينية املقدسة، كربالء يف الوثائق العثامنية، . 42
والنرش  للطباعة  الكفيل  دار  اخلالدي،  أمري  ترمجة 

والتوزيع، كربالء، ج1، 2015م.

عفيف هبني، الفن اإلسالمي، دار اطلس، دمشق، . 43
1986م.

دار . 44 لسان،  للتاريخ  نورس،  كاظم  موسى  عالء 
القلم، بريوت، 2014.

الشعبي . 45 الرتاث  يف  والرش  اخلري  الفتال،  عيل 
الكربالئي، بريوت، مركز مدينة العلم، 2006.
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العراقي، . 46 املجتمع  طبيعة  يف  دراسة  الوردي،  عيل 
مطبعة احلوراء، بريوت، 2005م.

قتىل . 47 يف  امللهوف  طاووس،  بن  موسى  بن  عيل 
الطفوف، دار املرتىض، بريوت، د.ت.

عيل حسني اخلفاف الغفاري، دليل كربالء السياحي . 48
كربالء،  احلكمة،  مكتبة  واملعارصة،  الرتاث  بني 

2012م.

رضا . 49 حممد  تعريب  اجلنان،  مفاتيح  القمي،  عباس 
نوري النجفي، قم، دار الثقلني، 1997م.

50 .

واالرس . 51 العراق  إدارة  رؤوف،  السالم  عبد  عامد 
العهود  يف  والقضاء  اإلدارة  ورجال  احلاكمة 

املتأخرة، دار احلكمة للطباعة، بغداد، 1992م.

العراق، . 52 يف  األهيل  التعليم  العبيدي،  سعيد  غانم 
مطبعة اإلدارة احلكومية، بغداد، 1970م.

كربالء، . 53 تاريخ  يف  الوجيز  طعمة،  آل  جواد  فاضل 
كربالء، 2012م.

فائق جمبل الكاميل، قبسات من تراث كربالء، مطبعة . 54
الرائد، كربالء، 2011م.

فريال مصطفى، البيت العريب يف العراق يف العرص . 55
اإلسالمي، دار احلرية للطباعة، بغداد، 1982م.

ج3، . 56 اجلغرايف،  القسم  اخلليج،  دليل  لوريمر، 
ترمجة مكتب الرتمجة بمكتب سمو امري دولة قطر، 

الدوحة، 1977م.

التعارف . 57 دار  الشيعة،  أعيان  االمني،  حمسن 
للمطبوعات، بريوت، ج1، 1981م.

عريب، . 58 فاريس  الذهبي  املعجم  التونجي،  حممد 
بريوت، دار العلم للماليني، 1968م.

كربالء، . 59 حمافظة  معامل  عىل  اضواء  النويني،  حممد 
مطبعة القضاء، النجف االرشف، 1971.

العريب، . 60 املرشق  يف  العثامنية  الدولة  أنيس،  حممد 
1514-1914م، القاهرة، د.ت.

الوفاء، . 61 مطبعة  االنوار،  بحار  املجلي،  باقر  حممد 
بريوت، ج44،  د. ت.

احلسني، . 62 مدينة  طعمة،  آل  الكليدار  حسن  حممد 
مطبعة اهل البيت، كربالء،ج4، 1970م.

املركز . 63 املراقد،  تاريخ  الكربايس،  صادق  حممد 
احلسيني للدراسات، لندن،ج2، 2003م.

املسترشقني . 64 نظرة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 
للروضة احلسينية، اعداد، جليل العطية، بيت العلم 

للنابعني، بريوت، 2004م.

الطف . 65 بأرض  اللطف  جمايل  الساموي،  طاهر  حممد 
االعلمي  مؤسسة  كربالء،  تاريخ  يف  ارجوزة 

للمطبوعات، بريوت، 2011م.

حممد عيل القصري، بيوتات كربالء القديمة، مؤسسة . 66
البالغ، بريوت،2011م.

العراق . 67 العريب  الوطن  العربية،  الدول  مرشد 
والكويت، مطبعة الكويت، بغداد، د.ت.

مهنا رباط املطريي، اربعة قرون من تاريخ كربالء، . 68
مطبعة الزوراء، كربالء، ج9،  2009م. 

نور الدين الشاهروردي، احلركة العلمية يف كربالء، . 69
دار العلوم،  بريوت، 1990م.

االجتامعي، . 70 العراق  كيان  يف  مقدمة  جواد،  هاشم 
مطبعة املعارف، بغداد، 1946م.

احلسني، . 71 هنضة  خمترص  الشهرستاين،  الدين  هبة 
مطبعة دار السالم، بغداد،  1926م.
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يف . 72 النعامن  وجريان  الزمان  أعيان  األعظمي،  وليد 
مقربة اخليزران، مكتبة الرقيم، بغداد، 2001م.

وليد حممود اجلادر، االزياء الشعبية يف العراق، دار . 73
الشؤون الثقافية، بغداد، 1989م.

السعادة، . 74 مطبعة  البلدان،  معجم  احلموي،  ياقوت 
القاهرة، ج 7،  1906م.

يونس الشيخ ابراهيم السامرائي، القبائل والبيوتات . 75
العربية  الدار  العراق،  يف  اهلاشمية  العلوية 

للموسوعات، بريوت، 2004.

ثانيًا:الر�شائل والأطاريح الجامعية:

العامليتني . 1 احلربني  بني  كربالء  الرشيفي،  باقر  امحد 
)غري  ماجستري  رسالة  )1918-1939(م، 
والرتاث  العريب  التاريخ  معهد  بغداد،  منشورة(، 

العلمي، 2004م.

عشائر . 2 دور  الكريطي،  كاظم  اجلبار  عبد  آالء 
 الفرات االوسط يف التطورات السياسية يف العراق 
)غري  دكتوراه  اطروحة  )1918-1932(م، 

منشورة(، بغداد، معهد التاريخ العريب، 2011.

العراق . 3 أحوال  القيي،  هادي  حممد  جاسم 
رسالة   ،1869-1831 واالقتصادية،  اإلجتامعية 
كلية  بغداد،  جامعة  منشورة(،  )غري  ماجستري 

اآلداب، 1985.

جنان عبد الكاظم الزم، مظاهر احلياة اإلجتامعية يف . 4
الرحالة واجلغرافيني  اقليم املرشق من خالل كتب 
العرب واملسلمني، رسالة ماجستري )غري منشورة(، 

جامعة بغداد، كلية الرتبية للبنات، 2009م.

اإلجتامعية  . 5 األوضاع  عطية،  داخل  حسن 
-1939م،   1921 كربالء  مدينة  يف  واالقتصادية 

الرتبية  كلية  املستنرصية،  ماجستري،اجلامعة  رسالة 
األساسية، 2013م.

ملدينة كربالء، . 6 السكنية  الوظيفة  امليايل،  فليح  سمري 
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الملخ�ض

إنَّ ما خّلفته )الكولنيالية( التي جثمت عىل صدر العراق ألكثر من أربعة قرون هو األسواق املوحدة للصاغة 
والقصابني والقامشني والصفارين والعطارين والدباغني والكتبيني، وقد تركز ذلك يف بغداد بشكل واضح، 
الكتبيني،  أو  الكتب  باستثناء سوق  الواقع  أرض  عىل  متجسدا  بعضها  كان  ربام  األلوية  أو  الواليات  يف  لكنه 
ومن هذه األلوية هي- لواء- حمافظة كربالء، إذ مل يكن هلا سوق خاص بالكتاب والكتبيني وباخلصوص يف 
تاريخ العراق احلديث الذي ينعكس بظالله عىل املحافظة حيث نجد املكتبات متناثرة يف املدينة القديمة وبالتايل 

يصعب رصد اخلط البياين للكتاب ومن يتعامل به ومعه ويتعاطى الثقافة.

The Cultural Sites of the Holy City of Karbala

A Historic Study: 1964 – 2004

Dr. Alaa Mashdhob

Directorate General of Education - Karbala

Abstract

The legacy of colonialism which was imposed on Iraq for more than four centuries had left a 
unified design of markets for jewelers, butchers, fabric sellers, utensils makers, grocers, tanners 
and book shoppers.  This design can be obviously found in Baghdad, but in the other states or 
districts the design is almost the same with the exception of the books market or bookshops 
especially in Karbala as it did not have a specific market for books and bookshops. The lack 
of such market and the scattered libraries in the old city all over the history of Iraq makes it 
difficult to keep track of the book and monitor who deals with it and who has interest in culture 
as well.
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المبحث الأول: الإطار المنهجي

م�شكلة البحث
كام يصعب دراسة النسق الثقايف املعلن للمحافظة 
عىل مدى قرن )1917 - 2017(م لغياب التدوين 
أو ضعفه، »والتدوين كلمة مشتقة من ديوان، وكلمة 
كلمة  القديمة من  الفارسية  معربة عن  نفسها  ديوان 
الوسطى  الفارسية  يف  عنها  تطورت  التي   )di-pana(

كلمة )dewan( بمعنى األرشيف أو جامع املدونات. 
احتكاكها«)1(،  عند  احلرية  يف  حصل  ذلك  أن  والبد 
تؤرشف  التي  السابقة  الــدراســات  غياب  بمعنى 
الثقايف املعلن، لقد تعرض املكان  النسق  وتوثق هلذا 
يف مركز املدينة القديمة ألكثر من ثالث مرات للهدم 
والتجريف بعنوان التوسعة، وكان يف كل مرة يغيب 
النسق الثقايف املعلن ويظهر يف مكان آخر عىل شكل 
أثر سلبا عىل  ما  متناثرة غري منسقة ومتسقة  شتالت 
إحياء الثقافة ونموها بشكل صحيح. ولذلك كانت 
الثقافية  األنساق  عىل  التعرف  هو  البحث  أهــداف 

املعلنة يف حمافظة كربالء.

واستيالئه  املقبور  البعث  حزب  انقالب  وبعد 
عقود،  ثالثة  من  أكثر  ولفرتة  السلطة  مقاليد  عىل 
الظواهر  من  جمموعة  الكربالئي  الثقايف  الواقع  أفرز 
مصطلحات  جمموعة  عــن  عــبــارة  ــي  وه السلبية 
تكون  ربام  املعلن  الرصاع  أوجه  أحد  هي  ومفاهيم 
تكون عامة  الكربالئي وربام  الثقايف  بالوسط  خاصة 
والتي  العراق،  مستوى  عىل  أو  األوسط  الفرات  يف 
والعجمي،  )اللفو  ومنها  ــاء  األدب رصاع  عن  تعرب 

اخلارج،  وعراقيو  الداخل  عراقيو  واملعيدي،  املدين 
القائم والقادم، القار واملتحرك(. إضافة إىل الرصاع 
الثقافة  ــوزارة  بـ املتمثلة  احلكومية  املؤسسة  بــني 
واإلعالم واحتاد األدباء والكتاب من خالل الرتغيب 
والرتهيب. ما أدى اىل تشظي األديب إىل أنساق عدة 
موالية وممثلة للنظام املقبور وأنساق معارضة ومعادية 
له، لبس بعضها لباس الدين بينام لبس البعض اآلخر 
من  وقليل  االثنني،  بني  تاه  وبعضهم  العلامنية  لباس 
لبس لباس الوطن وراح يدافع عنه، ومثلهم من تبنى 

وجهة نظر الشعب وأصبح ناطقا باسمه.

الذي  األول  املبحث  خالل  من  ذلك  كل  وجتىل 
وامهية  مشكلة  خيص  الــذي  املنهجي  باإلطار  متثل 
وحتديد  البحث  حدود  اىل  إضافة  البحث  وأهداف 
املبحث  خالل  من  الدراسة  وتناولت  املصطلحات، 
األول  مطالب،  ثالث   - النظري  اإلطــار   - الثاين 
وتنافر  تناقض  الثاين  الكربالئية،  الثقافة  متظهرات 
سوق  تأسيس  عن  يتكلم  والثالث  املثقفني،  فئات 
املحافظة  ــاء  ألدب األديب  والنتاج  الكتب  رسداب 
املــؤرشات  من  مجلة  اىل  البحث  وانتهى  وكتاهبا، 
للحكومة  املعلن  الثقايف  النسق  ان  ومنها:  والنتائج 
تبلور يف فرتة الثامنينات، ثم حتول إىل نسق مضطرب 
ومتناقض وضعيف. وكان اهتاممه بالشعر العمودي 
والرواية.  بالقصة  اهتاممه  من  أكثر  والشعبي،  واحلر 
الكتب  استرياد  البائدة  البعث  حكومة  َمنعت  كام 
من  عنها  رغام  ُمنعت  ثم  ومن  العراق،  خارج  من 

االسترياد بعد فرض احلصار االقتصادي.

ان دراسة األنساق الثقافية املعلنة يف مدينة كربالء 
وأصالة،  جدة  من  فيها  ملا  نظرا  األمهية  غاية  يف  ُتعد 



194

األنساق الثقافية يف مدينة كربالء املقدسة )1964 - 2004(م

ويف  باالختالف،  وموغلة  شائكة  منطقة  يطأ  وألنه 
من  دراسته  يف  العلمي  املنهج  ينتهج  نفسه  الوقت 
من  جــزء  الباحث  وألن  الوصفي،  املنهج  خــالل 
هذا  ليس  وقرين  شاهد  خري  فهو  الثقايف  الواقع 
فحسب، فـ»عندما يستخدم اإلنسان املنهج العلمي، 
يف  وينهمك  واالستقراء،  االستنباط  بني  ينتقل  فأنه 
تفكري تأميل«)2(. من كل ذلك نستطيع حرص مشكلة 
خاهلا  من  متظهرت  التي  الكيفية  ــاآليت:  ب البحث 

االنساق الثقافية املعلنة يف حمافظة كرباء.

اأهمية البحث

بالنسق  تعنى  دراسات  النقدية   املدارس  أفرزت 
املضمر الذي متثل يف بعض أوجهه يف تسليط الضوء 
عىل املهمش واملهمل والضعيف واملرتوك واألسود، 
التشكالت  من  ــريه  وغ النسوي  األدب  ــرز  أف كام 
دراسة  أن  وجد  الباحث  ولكن  األخــرى.  النقدية 
الثقايف  للشارع  البياين  اخلط  لتتبع  املضمر  النسق 
بنتائج  خيــرج  وال  جمد  غري  يكون  ربــام  الكربالئي 
الثقافة يف هذه املحافظة، وألن  حقيقية تعكس واقع 
الثقافة متثل ضمري األمة وإنعكاسا لنموها احلرضي 
واملدين، ومن غري املمكن أن ينمو ويكرب دون رعاية 
احلكومة بغض النظر عن نوع هذه الرعاية، ولذلك 
آثر الباحث أن يدرسها وفق منهج نقدي أطلق عليه 
البحث  أمهية  تكمن  هنا  ومن  املعلن.  الثقايف  النسق 
ما  والدارسني،  للباحثني  مرجعا  سيكون  كونه  يف 
حياول  باحث  عىل  وعصية  مجة  صعوبات  يضفي 
قراءة الشارع الثقايف الكربالئي بطريقة النسق الثقايف 
أخذنا  ما  إذا  تغري مستمر  املعلن يف  املعلن، ألن هذا 

بنظر االعتبار انه رأس مال رمزي.

اأهداف البحث

الثقافية  األنساق  عىل  التعرف  إىل  البحث  هيدف 
املعلنة للشارع الثقايف الكربالئي.

حدود البحث

تنحرص حدود البحث بدراسة موضوعة األنساق 
وهي  الكربالئي  الثقايف  للشارع  املعلنة  الثقافية 
قراءة  هو  )املوضوعي(:  األول  احلد  اآليت:  بالشكل 
وتأويل النسق الثقايف املعلن احلكومي الرسمي وغري 
األدبــاء  ومنتدى  ــاء  األدب احتــاد  خالل  من  الرسمي 
وكل ما يتعلق بالكتاب من حلظته كمخطوطة وحتى 
)املكاين(:  الثاين  احلد  أما  وحمايثاته.  ككتاب  إظهاره 
هو الذي يتمثل بمحافظة كربالء وبعض املحايثات 
للعاصمة بغداد كوهنا مركز القرار الثقايف للحكومة 
)الزماين(:  الثالث  احلد  وأخريًا  واألدبــاء.  ولإلحتاد 
للشاعر  شعري  ديــوان  أول  بإصدار  يتحدد  الــذي 
عام  وحتى  )1964(م،  عام  اخلفاجي  عيل  حممد 

)2004(م، كمرحلة جديدة لوجه العراق.

تحديد الم�شطلحات

ان  عىل  املعتمدة  العربية  القواميس  جتمع  تكاد 
النسق بالعموم هو الصف الواحد من األشياء املرتبة، 
ففي لسان العرب يذهب إىل »ان معنى النسق من كل 
يشء ما كان عىل طريقة نظام واحد عام يف األشياء وقد 
اليشء:  »نسق  اللغة  يف  املنجد  ويف  تنسيقا«)3(.  نسقه 
نظمه، ناَسَق بينهام: تابع أنسق الرجل: تكلم سجعا. 
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اىل  بعضها  انتظم  األشياء:  وانتسقت  وتناسق  تنسق 
بعض. يقال تناسق كالمه أي جاء عىل نسٍق ونظام، 
فهو متناسق«)4(. ويف خمتار الصحاح يذهب اىل معنى 
نسق ن س ق: نسق بفتحتني إذا كانت أسنانه مستوية 
الكالم  من  جاء  ما  أيضا  والنسق  منظم  نسق  وخرز 

عىل نظام واحد«.

املمثل  لــومــان  »نيكالس  يعد  اصطالحا  ــا  أم
تتميز  التي  األنــســاق  لنظرية  األملـــاين  واملــؤســس 
وما  احلداثة  جمتمعي  إىل  النظر  يف  اجلديد  بأسلوهبا 
بعد احلداثة... إذن نظرية األنساق العامة هي نظرية 
شاملة يمكن تطبيقها عىل كل األنساق سواء أكانت 
اجتامعية أم نفسية«)5(، وكانت سوق الكتب أنموذجا 
املكتبات  وأصحاب  الكتبيني  من  به  يتعلق  ما  وكل 
بينهم  احلاصل  والتنابز  والتنافر  والتزاحم  واملثقفني 
واملهن واحلرف التي تتعاطى احلرف والكلمة ومنها 
الصحف  وبائعو  والطوابع  واملطابع  اخلطاطون 
واملجالت والدار الوطنية والرعاية احلكومية واحتاد 

األدباء ضمن مرحلة ما قبل االحتالل. 

ويرى لومان أن نسقا ال يمكنه القيام إال بوظيفته 
وهو مستقل بمعنى إنتاجه الذايت للقواعد التي يعمل 
عىل أساسها متامًا مثل إنتاجه للعنارص التي تشكله، 
وال يوجد يف النسق يشء آخر سوى عملياته الذاتية؛ 
وذلك لغايتني خمتلفتني »األوىل: تكوين البنى الذاتية، 
مغلق  لنسق  الذاتية  البنى  تشكيل  يتوجب  حيث 
العمليات عرب عملياته الذاتية، أي ال يوجد استرياد 
ليس  والثانية:  )تنظياًم(،  هناك  أن  يعني  وهذا  للبنى 
الذاتية  عملياته  سوى  ترصفه  وحتت  النسق  بحوزة 
البد  الذي  احلارض  أي  التارخيية،  احلالة  حيدد  لكي 

لكل يشء أن ينطلق منه«)6(. وإن النسق الثقايف املعلن 
وظيفته كشف أسباب الرصاع املعلن وتسليط الضوء 
عليه ومعرفة أسبابه وهو يف زمن النظام السابق لبس 
يذيب  أن  يستطع  مل  لكنه  ونظامها،  احلكومة  لباس 
الفواصل املفتعلة وغري احلقيقية بني من يتعاملون مع 
الكتاب والثقافة، مع أن حمافظة مثل كربالء متتاز بأهنا 
ذات لون ومذهب واحد، عىل العكس من املحافظات 
األخرى مثل بغداد والبرصة وكركوك واملوصل التي 
مل  وربام  واملذهب،  والدين  بالقومية  أطيافها  تتعدد 
اإليامن  بني  ودينيا  فكريا  رصاعا  تعيش  كربالء  تكن 
واإلحلاد إال عىل قدر ضيق يكاد يكون غري حمسوس 
أو ملموس ثقافيا قدر بعض اهلمس اجلانبي الذي ال 
اخلالف  كان  والنثر  الشعر  يف  عكسه  وعىل  يسمع، 
واالختالف ربام يصل إىل حد العراك وعدم االعرتاف 
من  يتخذ  مل  املثقف  أو  األديب  أن  واألهم  باآلخر. 
تغيري حياة اآلخرين،  أو  لتغيري حياته  األدب وسيلة 
خيباته  عن  للتعبري  أو  للتكسب  وسيلة  جعلها  بل 
وطموحاته املنكرسة واملتكرسة عىل عتبة الواقع. كام 
مل يكن لألديب القدرة عىل مواجهة املؤسسة الثقافية 
وجعلها  حلاميته  حتتها  انطوى  بل  املعلنة  احلكومية 
وسيلة للتكسب والعيش. ولذلك يركن الباحث اىل 
التعريف اإلجرائي الذي خيص النسق الثقايف املعلن 
هو دراسة الظواهر املعنوية واملادية العامة من  اآليت: 
الوصول إىل اخلاص  امليداين من أجل  البحث  خال 
للخروج بنتائج غر قطعية بل تتحمل التغر املستمر. 
نشأته،  بواكري  منذ  األنثروبولوجي،  علم  »اهتم  كام 
الوضع  هذا  يتغري  ومل  املألوفة  غري  الثقافات  بدراسة 
حينام  العرشين  القرن  من  ــرية  األخ العقود  يف  إال 
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املشكالت  اىل  اهتاممهم  األنثروبولوجي  حول علامء 
ثقافتهم  منها  تعاين  التي  الداخلية  واملعضالت 
دراسة  من  الباحث  إليه  ذهب  ما  وهذا  املحلية«)7(. 

األنساق الثقافية املعلنة.

الأ�شباب الموجبة 

الباحث  دعت  التي  واألساسية  املهمة  النقطة 
من  الكثري  عن  لغط  من  دار  ما  هو  البحث  لكتابة 
شابته  كام  العريب،  األدب  تاريخ  حول  اإلشاعات 
التي  املسافة  بعد  هو  والسبب  الشوائب،  من  الكثري 
حسني  طه  األستاذ  كتب  وعندما  التاريخ،  هبا  كتب 
عن  فيه  تكلم  العريب()8(،  األدب  تاريخ  )من  كتابه 
نظرية اإلنتحال يف الشعر اجلاهيل، والذي يقول فيه 
إن كل النحو والبالغة واألدب العريب، بل كل منتجنا 
العريب كتب بعد أكثر من ثالثة قرون تقريبا من البعثة 
النبوية، والذين كتبوه هم كل من خلف األمحر، محادة 
الراوية، أبن سالم اجلمحي، األصمعي، وقد حاولوا 
والرشاء  البيع  عىل  وعملوا  اإلسالمي،  الرتاث  مجع 
فيه، ألن األشعار كانت تشرتى من قبل القبيلة التي 
ينسب هلا الشاعر، وعندما انتهى هذا املوضوع وكان 
هذا باب رزقهم اضطرهم إىل إرجتال الشعر. فأخضع 
للمحاكمة وحكمت برباءته من التهم املوجهة إليه، 
من  يقصد  كان  حسني  طه  أن  ذلــك،  يف  وتأويلهم 
القرآن  يقيسون  منتحل. ألهنم  القرآن  أن  وراء ذلك 
عىل الشعر اجلاهيل، وحماولة ابن عباس الذي أشكل 
القرآنية والذي  السياقات  املفردات والكثري من  عىل 
فرس القرآن بالشعر اجلاهيل كونه اللغة األم له، وأنت 
هتديم  هو  فقصدك  ذلك  تدعي  عندما  حسني  طه  يا 

القرآن ومن ثم اإلسالم. ومثاال عىل ذلك بيت الشعر 
الذي يقول:

ــل ــاط ب اهلل  ــا  ــ خ ــا  ــ م يشء  ــل  ــ ك أال 

زائــــــل ــة  ــ ــالـ ــ حمـ ال  نـــعـــيـــم  وكــــــــل 

البيت الشعري عىل  الذي كان يقول عنه إن هذا 
سبيل املثال بنّي انه إسالمي وليس ما قبله. إن اخلوف 
من اإلندثار والتزوير وجتريف املدينة، وألن من كتب 
تاريخ املحافظة سابقًا اهتم بالعوائل الثرية واألعيان 
والوجهاء والسدنة، دون أن يلتفت لتاريخ املحافظة 
التاريخ  لكتابة  دعتني  األسباب  هذه  كل  الثقايف، 

الثقايف للمحافظة. 

المبحث الثاني: الإطار النظري 

اأوًل: تمظهرات الثقافة الكربالئية

»ثقافة  هي  العراقية  الثقافة  إن  البعض  يــرى 
مقاٍه«)9(، حيث درج املثقفون عىل اللقاء فيها والتحاور 
يف الشؤون العامة من احلياة، ومنها الشؤون الثقافية، 
الثقافية،  احلركة  يف  كبريًا  إجيابيًا  دورًا  »لعبت  وقد 
وعي  ومن  احلداثة  عىل  الرتكيز  وعززت  عممت  إذ 
املثقف لتجربته وخصائص شخصيته اإلبداعية، كام 
البلدان األخر  العريب يف  التفاعل مع األدب  عمقت 
احلديثة  واألعامل  االجتاهات  مع  التفاعل  عن  فضال 
تنتعش  املكتبات  وكانت  العاملية«)10(،  اآلداب  يف 
إعارة  نظام  استخدام  العادة عىل  فقد درجت  قرهبا، 
الصحف املشهور يف املقاهي، ومنها مقهى الرصاف، 

ومقهى سيد عيل وغريها.
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بدأت الثقافة الكربالئية يف أواسط الستينات وما 
بعدها تنمو وتزدهر مثل مروج احلقول الزاهية، وكان 
والبزارات  اخلانات  أصحاب  من  واألثرياء  التجار 
يدعمون األدب بشكل مبارش، وكان الشاعر )حممد 
و»أول  للمبتدئني،  بدعمه  مشهورا  اخلفاجي(  عيل 
ديوانه  أو  املبتدئ  كتاب  ــراءة  ق هو  به  يقوم  عمل 
السوق  جتــار  عىل  به  ويطوف  بيده  يأخذ  ثم  ومــن 
حسن  عيسى  ومنهم  طبعه،  مبلغ  ليجمع  امليسورين 
اليارسي، وقد تربع عبد األمري أبو دكه له بدينارين، 
وكذلك مجع بعض املال لتوفيق العطار من أجل طبع 

كتابه«)11(. 

كانت احلركة األدبية يف كربالء، جاذبة للمثقفني 
الباحثني  ملتقى  كانت  بل  األخرى،  املحافظات  من 
أن  النادرة، حتى  والكتب  املخطوطات  للبحث عن 
الباحث عباس العزاوي وقاسم حممد الرجب زارها 
لصاحبها  السعادة  مكتبة  يف  والتقيا  مرة  من  أكثر 
)الرشتي(  الــرشــدي  عائلة  وكانت  زيني،  سعيد 
كبرية  متتلك مكتبة ضخمة جدا حتتوي عىل كميات 
العزاوي  عباس  لألستاذ  تربعت  املخطوطات  من 
بالكثري منها، بل أهنم مألوا الكثري من علب الكراتني 
هبا دون أن يعرفوا قيمتها، والباقي تربعوا هبا إىل دار 
مكانا  أو  رفا  األخــري  هلم  أفــرد  حيث  املخطوطات 
خاصا هبم وذكر اسم املتربع بام يقدر بألفي خمطوطة. 
كام كانت عنوانا وملتقى لألدباء والكتبيني وأصحاب 
يزورها  كان  كام  األخرى،  املحافظات  من  املكتبات 
ومنهم  املتنبي،  شارع  مكتبات  أصحاب  من  الكثري 
عند  يلتقون  الرجب  وقاسم  األمني  حسن  األستاذ 
األخرى  للمكتبات  ينطلقون  ومنها  السعادة  مكتبة 

للبحث عن املخطوطات. كام يقصد املحافظة بعض 
واملجالس  بالدواوين  لتلتقي  األزهــر  من  الوفود 

الثقافية)12(.

املحافظة  يف  القرطاسية  يبيع  مــن  أشــهــر  ــا  أم
اإلمام  قبلة  باب  قرب  العاديل،  جعفر  السيد  فهو 
احلسني، و»كان يرتدي العاممة، ويعلن عن كل 
عن  إعالنا  كتب  املــرات  إحدى  ففي  يصله،  جديد 
يعلن  وكان  )دهيا(  قلم  ثم  ومن  )دهيا(  حرب  وصول 
ذلك يف بعض األحيان بصوته الطبيعي بطريقة جاذبة 
ومغرية فيجتمع حوله الصبية. كام كان جيلب جمالت 
أما شارع اإلمام عيل  األطفال ومنها ميكي وسمري، 
املحصور يف أعاله بساحة عىل األكرب ويف أسفله 
املطابع  من  الكثري  عىل  حيتوي  كان  البلوش  ساحة 
واملكتبة  كلكاوي،  وحسن  عزيز  ومنها  واملكتبات 
واهلاشمية  حممد،  وسيد  الفرات،  ومكتبة  األهلية 
والبحراين، الذي أعتقله األمن وعىل أثرها ترك مهنة 
املكتبة. ومكتبة الريس قرب مكتبة زيني، كان جيلس 

عىل الدكة ليجتمع قربه املثقفون«)13(. 

كان املشاع يف الوسط الثقايف الكربالئي ان األفكار 
قبله  التي  وربام  املنرصم  القرن  من  األوىل  العقود  يف 
تنبع يف قزوين ويتم التنظري هلا وتأصيلها يف النجف 
وتنترش يف كربالء، كام شاع بعد ذلك أن مرص تؤلف 
هناك  يقرأ وربام يف كل وسط  والعراق  تطبع  ولبنان 
أمثال خاصة هبا. ومن الشخصيات املهمة واملؤثرة يف 
الوسط الثقايف »عبد األمري الرتمجان«)*( وهو مدرس 
احلرضة  يف  وجيلس  )الكشيدة(  العاممة  يلبس  وفنان 
املنرب  وقراء  والشعراء  الشيوخ  من  الكثري  ويقصده 
من  الفنانني  من  الكثري  يقصده  كان  كام  احلسيني، 
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احلصول  أجل  من  األخرى  واملحافظات  العاصمة 
عىل حلن، أو تعديل حلن تم إنجازه أو أي خلل آخر. 
الذين  أفواه املسنني  تتناقله  الذي  الثقايف  هذا الرتاث 
منهم  الكثري  يرفض  السبعني،  أعامرهم  ــاوزت  جت
تدوينه، أما العتقادهم انه غري مهم، أو لعدم التفرغ 
له، أو ألن مهوم احلياة وكرب السن هو العائق لتدوينه.

ل فيها وُتعد  ولعل من األوجه التي جيب ان نفصِّ
احلركة  يرفد  الــذي  واملهمة  الرئيسة  الروافد  أحد 
للثقافة،  اآلخر  الوجه  ألهنا  الطباعة،  هي  الثقافية 
ألهنا متده باالستمرارية، وللمطابع تاريخ يف العراق، 
مطبعة  أول  بغداد  يف  أسست  )1839م(  عام  »ففي 

عىل  تقنياهتا  اعتمدت  التي  السالم،  دار  مطبعة  هي 
الزنكغراف، وكذلك عام )1856م( أنشئت مطبعة 
جتارية  طباعتها  أغلب  وكانت  احلجرية  كربالء 
)1859م(  عام  أنشئت  كام  وغريها،  دينية  ومسائل 
تاريخ  يف مدينة املوصل مطبعة أخرى«)15(. هذا هو 
املطابع يف العراق أيام احلكم العثامين، والذي استمر 

بعدها وإن كان ذلك يف تلكؤ كبري. 

عىل  يساعد  رئيس  جتــاري  وجــه  للمطابع  وكــام 
كانوا  حيث  املدرسية،  الكتب  طباعة  مثل  ديمومتها 
أجل  من  الصرب  بفارغ  ــدرايس  ال املوسم  ينتظرون 
التي  الدائرية  واحللقة  وعامهلم  مكائنهم  تشغيل 
طبع  إىل  إضافة  بالطالب،  وتنتهي  العامل  من  تبدأ 
قاسم  السيد  يذكر  ذلــك  ويف  ــرى  أخ مطبوعات 
الرجب يف مذكراته يف سوق الرساي - احللقة الرابعة 
تتوىل  املطابع  أوائل كل سنة كانت بعض  اآليت: »يف 
أشهر  ومن  واألجندات،  والتقاويم  املفكرات  طبع 
التي  العربية(  )املفكرة  انتشارا  وأوسعها  املفكرات 

إىل  تصدر  تزال  ال  وهي  األعظمي  نعامن  يصدرها 
يومنا هذا وكان ينظمها ويرتبها أحد خطباء املساجد 
عىل  حتتوي  هذه  واملفكرة  الزيدي.  ولقبه  بعقوبة  يف 
إىل  باإلضافة  واألمثال  احلكم  من  عجيب  خليط 
رابــط وال  يربطها  أخــرى ال  وأمــور  اجلوية  ــواء  األن
مواقيت  عىل  حتتوي  أهنا  كام  حــرص...  حتت  تدخل 
الصالة واألعياد واملناسبات ووفيات األئمة والقادة 

العسكريني«)16(. 

فان هلذه املطابع وجها آخر يف طباعة الكتب، وهي 
هذه  وكانت  توجهاهتا،  وبمختلف  الثقافية  الكتب 
املطابع يف الشوارع املجاورة لشارع املتنبي، وترشف 
التي  الكتب ملؤلفني عراقيني،  الكثري من  عىل طباعة 

كانت ترفد احلركة الثقافية.

ويف كربالء التي أتى ذكر دخول املطبعة إليها بعد 
بغداد، فقد كانت سابقا مهتمة بطباعة الكتب الدينية 
عىل وجه اخلصوص ملا حتتوي من مدارس دينية، بل 
إن احلوزة الدينية كان مقرها يف كربالء قبل أن حتدث 
قالقل بسبب قرة العني وما تبعها لتنتقل إىل النجف 
فان  احلايل  الزمن  ويف  فيها،  هنائيا  وتستقر  األرشف 
كربالء فيها الكثري من املطابع العامة وليست املختصة 
بطباعة خاصة، فهي تطبع الكتاب عىل قدم املساواة 
واللواء  كفري  مطبعة  ومنها  احلكومي  السجل  مع 
كربالء  وُتعد  والفرات.  والزوراء  والتأميم  وخليل 
يعود  إذ  الطباعة  معرفة  يف  األوىل  العراق  مدن  من 
اهلجري  عرش  الثالث  القرن  أواخر  اىل  ذلك  تاريخ 
ومنذ ذلك التاريخ عرفت كربالء خمتلف املطابع التي 
خدمت املدينة و»كان أكثر مطبوعاهتا مناشري جتارية 
مطبوعات  ضمن  ومن  دينية  ورسائل  أدعية  وكتب 
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ويف  اآللويس،  الثناء  أيب  مقامات  كتاب  املطبعة  هذه 
سنة 1861م املوافق لسنة 1289هـ جلب الشخص 
ثانية  حجرية  مطبعة  التربيزي  عباس  مريزا  املدعو 
ونصبت يف كربالء باسم مطبعة التربيزي... ومن بعد 
هذا التاريخ جلبت عدة مطابع اىل كربالء أشهرها:   

مطبعة املظفري، صاحبها حممود املظفري شيدت . 1
عام 1329 هـ.

صالح . 2 علوان  عباس  صاحبها  الشباب،  مطبعة 
الطهاميس شيدت عام 1354هـ - 1935 م.

مطبعة الثقافة، صاحبها حمسن عبد الرضا شيدت . 3
عام 1360 هـ - 1941 م.

شيدت . 4 الكتبي  إبراهيم  صاحبها  الطف،  مطبعة 
عام 1360هـ - 1941 م.

حممد . 5 جاسم  صاحبها  البيت،  أهل  مطبعة 
الكربالئي  املجتمع  صحيفة  مدير  الَكلكاوي 
سنة  اىل  املطبعة  هذه  تأسيس  تاريخ  ويعود 

1375هـ - 1956م.
املوسوي، . 6 كاظم  كربالء، صاحبها جواد  مطبعة 

شيدت 1381هـ - 1962م.
عبد . 7 وعدنان  املعامر  حمسن  اسسها  متوز،  مطبعة 

احلسني الدارمي، سنة 1391هـ - 1970م«)17(.

ثانيًا: عراقة المكتبات في المدينة 

القديمة

عمالقة  مكتبات  ظهرانيها  بني  كربالء  حتتوي 
كان  ألشخاص  والــنــوادر،  الكتب  بأمهات  وغنية 
الوريد،  يف  الــدم  مرسى  عروقهم  يف  يرسي  املــداد 

الذين  الرحالة  الكتبيني  يقصدون  كانوا  ولذلك 
يتنقلون بني املحافظات بعناوين نادرة ومفقودة، كام 
مجعة  كل  األكمكخانه«)18(،  »شارع  يقصدون  كانوا 
املكتبات  أصحاب  ومن  ضالتهم،  جيدوا  أن  عسى 
الكتبي  عالء  األستاذ  كربالء  يف  والعمالقة  املهمة 
والشيخ عيل محيدي والشيخ عزيز الطريف والباحث 
حسن عبيد عيسى يف قضاء اهلندية وآخرون، أما يف 
)أبو  اجلبوري  حسني  فكان  وأطرافها  املدينة  مركز 
اللطيف  وعبد  الشيباين  إبراهيم  والشيخ  تغلب( 
واملرحوم  أغايس  طابور  حسون  واملرحوم  اليارسي 
املكتبات  أصحاب  من  دكة  أبو  األمــري  عبد  حسن 
العامرة والتي ورثها ولداه صباح وفالح وطوراها، 
وعيل  احليل  جــودي  وعبود  طعمة،  هــادي  وسلامن 
الفتال وعدنان الغزايل ورضا كاظم اخلفاجي ومحزة 
وحيدر  عريبي  وعــيل  حسون  وامحــد  العرب،  ابــو 
العابدي وعيل حسني يوسف. ويف هذا الصدد يذكر 
الرجب يف مذكراته يف سوق الرساي -  قاسم حممد 
احللقة اخلامسة واملنشور يف جملة املكتبة اآليت: وأهم 
بغداد  الكتب وترصيفها هي  العراقية يف رشاء  املدن 
والبرصة  واملــوصــل  وكــربــالء  األرشف  والنجف 
للكتب  رشاء  العراقية  املدن  وأقل  وكركوك،  واحللة 
بل يكاد يكون الكتاب منعدما فيها ال وجود له وال 
ذكر هي لواء الكوت والرمادي وأما ألوية الديوانية 

والعامرة والنارصية فأحسن منها بقليل.

قضاء  كــان  عندما  املــايض  القرن  ستينات  ويف 
اهلندية ال يتجاوز عدد سكانه العرشين ألف نسمة، 
العامة  )املكتبة  هي  عامة  مكتبات  أربع  هنالك  كان 
العامة، مكتبة  املحلية، مكتبة احلكيم  التابعة لإلدارة 
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الرسول العامة ومكتبة الكتبي العامة، مكتبة الشيخ 
والطالب  الباحثني  تفيد  مكتبات  وهــي  الطريف( 
العلمي  الفضول  يقوده  ومــن  بالعموم  واملثقفني 
حيث  تنتهي،  ال  التي  ألسئلته  إجابات  عن  للبحث 
يستعريون ما يشاؤون منها من الكتب، يف حني كانت 
هناك أربع مكتبات جتارية هي )مكتبة جميد اهلندي، 
ومكتبة كامل بكر، ومكتبة نزار عبد الصمد، ومكتبة 
حيث  قرن  نصف  من  أكثر  بعد  كنيفذ(،  عيل  عبد 
الثالثامئة  يتجاوز  اهلندية  قضاء  سكان  عدد  أصبح 
والشهادات  النخب  من  وفيها  نسمة  ألف  ومخسني 
فيها  نجد  ال  الغفري،  العدد  والباحثني  واألكاديميني 
إذ  املحلية  لإلدارة  التابعة سابقا  العامة  املكتبة  سوى 
أن نصفها حتول إىل موكب حسيني والنصف اآلخر 
تقاسم بنايته البيت الثقايف يف اهلندية مع املكتبة. وفيام 
خيص املكتبات التجارية فليس يف هذا القضاء حاليا 
سعد  لصاحبها  اليومية  الصحف  لبيع  بسطية  سوى 

الذي جيد صعوبة يف الكالم.

ثقافيا إىل  ينتمون  الكرام،  القضاء  وربام أهل هذا 
الثقافية  الوشائج  وجتد  وبابل،  كربالء  مها  حمافظتني 
هاتني  يف  والكتبي  واألديب  بالكتاب  تربطهم  التي 
حيرض  بعضهم  فتجد  املساواة  قدر  عىل  املحافظتني 
كربالء،  أدباء  احتاد  يف  حيرض  كام  بابل  أدباء  احتاد  يف 
وكذلك يف معرفتهم باملكتبات والكتبيني، وقد خرج 
هذا القضاء الكثري من األدباء كان هلم الكأس املعىل 
عزيز  فاضل  ومنهم  العراق  مستوى  عىل  واملشهور 
فرمان وحاتم بصيلة و»حسن عبيد عيسى«)19( وحييى 

النجار وآخرون. وكلهم روافد للثقافة العراقية.

أول  »أن  مذكراته  الرجب يف  قاسم حممد  ويذكر 

مكتبة خرجت من سوق الرساي أو سوق املكتبات 
إىل شارع املتنبي هي مكتبة العرصية لصاحبها حممود 
هلذا  وكان   ،1951 عام  أواخر  ذلك  وكان  حلمي، 
فتبعه  فيه  بقي  من  عىل  كبري  أثر  السوق  من  اخلروج 
تقع  مكتبة  وأستأجر  الرجب  حممد  قاسم  األستاذ 
العسكري  املخبز  حياذي  مما  العرصية  املكتبة  مقابل 
سوق  ــارج  خ يكن  ومل   ،1953 عــام  ذلــك  ــان  وك
الرساي أو سوق املتنبي )األكمكخانه( مكتبات تبيع 

الكتب«)20(.

الصحف  لتوزيع  كربالء  يف  األوىل  املكتبة  اما 
هي  اجلمهوري  وبعدها  امللكي  العهد  يف  واملجالت 
تقع  التي  الكتبي  عباس  لصاحبها  األهلية  املكتبة 
لسيارات  بغداد  كراج  جماور  اجلمهورية  شارع  يف 
امللكي  العهد  صحف  وكانت  )الــتــورن(  التاكي 
صحف  أما  والزمان  األخبار  جريدة  من  كل  هي 
والزمان  األخبار  جريدة  فهي  اجلمهوري  العهد 
واحتاد الشعب وصوت األحرار واإلنسانية والثبات 
املثقف  جملة  فهي  املجالت  أمــا  واحلــريــة  والــثــورة 
معه سيد عيل  يعمل  كان  اجلديدة  والثقافة  والطليعة 
يعاونه ويوزع اجلرائد عىل املشرتكني بواسطة دراجته 
الدوائراحلكومية،  اشرتاكات  إىل  إضافة  اهلوائية 
وهناك باعة جوالة كان ترديدهم )أخبار اليوم جرايد( 
فلوس   )4( املكتبة  ربح  فلسا   )16( اجلريدة  سعر 
والبائع  املكتبة  صاحب  بني  اثنني  عىل  الربح  يقسم 
السيد  انفصل  منهام،  لكل  فلسني  ليصبح  املتجول 
دار األستاذ  منفذا من  األهلية واختذ  املكتبة  عيل من 
يف  الكائن  اإلنكليزية  اللغة  مدرس  السعيد  مهدي 
شارع قبلة احلسني مقابل مقهى الرصاف وأخذ 
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ظاهرة  برزت  وهنا  ولده،  مع  الصحف  بيع  يمتهن 
تأجري اجلريدة لرواد املقهى بقيمة أربعة فلوس لكل 
جريدة ويف السبعينات هّجر صاحب املكتبة األهلية 
عوينات  صالح  بعهدة  املكتبة  وأصبحت  إيران  إىل 
وبدل اسمها إىل )مكتبة 17 متوز( بضغط من حزب 
النظام يف 2003م، أعيد  البعث املجرم، وبعد تغيري 
هناك  وكانت  هلا  ذكر  ال  واآلن  األهلية  املكتبة  اسم 
مكتبة الزهراء أسسها احلاج جاسم الكلكاوي 
ثم آلت ألخيه حسن الكلكاوي وتقع يف هناية عكد 
النعلجية من طرف شارع اإلمام عيل وكانت تأيت 
بالدرجة الثانية من بعد املكتبة األهلية، وهلذا الرجل 
الكلكاوي - تاريخ مرشق ومرشف، فقد  - جاسم 
الكثري  خالهلا  من  وطبع   ،1957 عام  مطبعة  أسس 
من النتاجات األدبية والفكرية لعلامء يف كربالء، كام 
أصدر جريدة املجتمع عام 1963، وهي جريدة أدبية 
مرسحا  وكانت  عامة،  أسبوعية  اجتامعية  سياسية 
لظهور املواهب اإلبداعية املحلية، كام أصدر جريدة 
العدل األسبوعية، وله مؤلفات مهمة ومنها )العرب 
يف الكتاب والسنة والتاريخ( من تقديم الدكتور امحد 

عبد الستار اجلواري، و)الربامكة والعلويون()21(.

وتذكر املصادر الرسمية ان بداية احلركة الصحفية 
يف كربالء كانت مع بداية احلركة الوطنية يف العراق 
وقد كان هلا دور فعال يف خدمة الرتاث ويف تصعيد 
ييل  وفيام  الوطنية  احلركات  وخدمة  السيايس  الوعي 
يف  صدرت  التي  واملجالت  الصحف  بأسامء  قائمة 

كربالء:

مرزا عيل صدرت يف . 1 االتفاق سياسية صاحبها 
اذار 1916م.

الغروب سياسية جامعة صاحبها عباس علوان . 2
الصالح ومديرها املسؤول املحامي حسن حممد 
واستمرت  1935م  متوز   24 يف  صدرت  عيل 

سنتني.
املحامي . 3 املسؤول  مديرها  عامة  األدبية  الندوة 

عام  صدرت  الوهاب  مهدي  حممد  السيد 
1941م.

علوان . 4 عباس  صاحبها  جامعة  أدبية  األسبوع 
الصالح صدرت 1938م.

علوان . 5 عباس  صاحبها  عامة  سياسية  النادي 
الصالح صدرت 1950م.

القدوة أسبوعية أدبية صاحبها عبد الرحيم املال . 6
عام  حتى  واستمرت   ،1951 صدرت  خضري 

1953م.
رسالة الرشق - جملة أدبية دينية شهرية صاحبها . 7

صدر الدين الشهرستاين مديرها املحامي حسن 
حيدر صدرت 1953م.

شعلة األهايل جريدة سياسية اسبوعية صاحبها . 8
ورئيس حتريرها املحامي عبد الصاحب االشقري 

صدرت عام 1960م.
اسبوعية . 9 اجتامعية  سياسية  جريدة  املجتمع 

املحامي  ومديرها  كلكاوي  جاسم  صاحبها 
جواد الظاهر صدرت يف متوز 1963، احتجبت 
وعادت الصدور عام 1969، بإدارة عبد اجلبار 
عام  أواخر  احتجبت  ثم  اخلرض  احلسني  عبد 

1972م.
أجوبة املسائل الدينية نرشة دينية شهرية صاحبها . 10

عام  صدرت  الشهرستاين  الرضا  عبد  السيد 
1951م.
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دينية شهرية صدرت عام . 11 املبلغني نرشة  صوت 
1965م.

األخالق واآلداب نرشة دينية أصدرهتا املدرسة . 12
السليمية عام 1960م.

املدرسة . 13 أصدرهتا  نرشة  الدينية  الثقافة  منابع 
البادكوبة عام 1960م.

فرع . 14 أصدرها  علمية  تربوية  أدبية  جملة  الرائد 
عام  حتى   1966 عام  كربالء  يف  املعلمني  نقابة 

1970م.

كربالء . 15 مديرية  تصدرها  تربوية  جملة  احلرف 
صدرت عام 1968م.

عامة . 16 أدبية  علمية  دينية  جملة  اإلسالم  صوت 
تصدرها مجعية النهضة اإلسالمية صدرت عام 

1972م.

ثالث . 17 وبمعدل  سنويا  تصدر  األخيرض  جريدة 
بيوم  املحافظة  احتفاالت  خالل  وذلك  أعداد 
رئيس  السياحي  األخيرض  ومهرجان  املحافظة 
وسكرتريها  اخلزرجي  جواد  مهدي  حتريرها 
الثقايف  املركز  مدير  اخلفاجي  أمني  السيد طارق 
واإلعالمي يف كربالء«)22(. صدر عددها أألول 
خاصة  1982/4/27وهي  يوم  كربالء  يف 
وكان  اخلامس.  السياحي  االخيرض  بمهرجان 
حتى  الربيعي  جواد  طالب  السيد  حترهيا  رئيس 
العدد الرابع، وكان من ابرز كتاهبا: طارق أمني 
اخلفاجي، امحد عبد املجيد، حممد باقر احلسيني، 
ختام  مع  توقفت  صادق.وغريهم  زينب 

املهرجان)23(.

»الصحف«)**(  من  جمموعة  ذلك  بعد  وصدرت 
يف املحافظة ومنها جريدة  كربالء التي تضمنت أخبار 
الصحفيني  رابطة  عن  صدرت  عامه  ثقافية  سياسية 
هيئة  وتــرأس  1994م،  عــام  كربالء  يف  الشباب 
حتريرها األستاذ عامر الربيعي وهيئة حتريرها تكونت 
امليال؛  رايض  عبيد  شاكر  الــونــداوي؛  طالب  من 
الكناين؛  األمري  عبد  الطائي؛  ذياب  اخلزاعي؛  خلد 
والسياسة  األدب  صفحاهتا  تضمنت  وآخـــرون، 
وغريها. والتحقيقات  والرياضة  والفن  والتاريخ 
استمرت بالصدور حتى عددها الثامن وبه انقطعت. 
عامة  أسبوعية  وهي  نفسه  بالعنوان  جريدة  وتبعتها 
التحرير  وسكرتري  املجيد  عبد  نوفل  حتريرها  رئيس 
النجار،  حيي  باألستاذ  استبدل  ثم  حيدر  صــالح 
صدر  وغريهم،  اجلنايب  عيل  التنفيذي  والسكرتري 
حزيران/   /7 يف  اهلل(  عىل  )توكلنا  األول  عددها 
تناولت يف صفحاهتا مواضيع عديدة  عام 2000م، 
ومنوعة بالدين والرتاث والتاريخ واألدب والسياسة 
من  املدينة  بشؤون  تعلق  ما  كل  نرشها  إىل  إضافة 
أحداث ونشاطات. استمرت بالصدور إىل الساعات 
نظام صدام حسني حيث صدر عددها  األخرية من 
ويف  الصغري  وباحلجم  )استنساخ(  طبعة  يف  األخري 

ظروف أحداث عام 2003م. 

ومل يكن يف حمافظة كربالء أي جملة علمية حمكمة 
الرتبية  كليتي  استحداث  رغم  2002م،  عام  حتى 
-1996 للعام  املحافظة  يف  واالقتصاد  واإلدارة 
وهي جملة  إذ صدرت جملة جامعة كربالء  1997م، 
علمية حمكمة تعتمد ألغراض الرتقيات العلمية، وقد 
صدر عددها األول يف 2002م، شغل رئاسة حتريرها 
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الدكتور عبد املناف شكر النداوي )رئيس اجلامعة(، 
يف  الواحد  عددها  ويقع  الوسط  باحلجم  جملة  وهي 

241صفحة وربام أكثر وهي مستمرة بالصدور.

قبل  من  بعضها  اسس  فقد  املكتبات  خيص  وفيام 
بــإدارة  للشيوعيني  الشعب  مكتبة  منها  ــزاب  األح
كاظم الرماحي تقع يف شارع العباس ومكتبة العروبة 
للبعثيني بإدارة بدري الكلكاوي تقع يف شارع اإلمام 
بداية  يف  األهــايل  ومكتبة  العرب  سوق  مقابل  عيل 
شارع اإلمام عيل )باب العلوة(، ومكتبة األهايل 
بناية  بغداد  باب  يف  تقع  نرص  توفيق  حييى  لصاحبها 
املرحوم صالح عوز، ومكتبة العاديل لألستاذ جعفر 
وكانت   احلسني قبلة  شارع  يف  ومكاهنا  العاديل 
عبد  لصاحبها  املحيط  ودار  أيضا،  القرطاسية  تبيع 
 عيل اإلمام  شارع  يف  ومكاهنا  املوسوي  اجلبار 
 جماور القنصلية اإليرانية، ومكتبة اإلمام العباس
الذي  اخلطاط  حسن  سيد  لصاحبها  البلدية  مقابل 
عيل  للشيخ  املنتظر  ومكتبة  أيضا،  اخلط  يامرس  كان 
أيضا، ومكتبة  التجليد  الذي كان يامرس  اإلحسائي 
شاكر  الشيخ  املرحوم  يديرها  التي  احلكيم  القرآن 
احليل  فهد  ابن  مرقد  من  بالقرب  ومكاهنا  الساموي 
)قدس رسه(، ومكتبة شاطئ الفرات لصاحبها جميد 
  الكتبي يف شارع اجلمهورية مقابل قاعة الزهراء
وكان يبيع القرطاسية أيضا، ومكتبة النجاح لصاحبها 
 عيل إبراهيم الفرايت ومكاهنا يف شارع اإلمام عيل
مقابل أفران كربالء وتبيع القرطاسية أيضا، ومكتبة 
كربالء مقابل باب الزينبية، ومكتبة السعادة لصاحبها 
ومكتبة  احلسيني،  احلائر  قــرب  تقع  زيني  سعيد 
شارع  يف  ومكاهنا  األمــري  عبد  لصاحبها  الصادق 

الشيخ  لصاحبها  اآلداب  ومكتبة  الزمان،  صاحب 
العباس  كف  قرب  ومكاهنا  احلق  داعي  عيل  حممد 
األيمن وكانت تبيع القرطاسية أيضا، ومكتبة النرص 
للمعلم هاشم ومكاهنا قرب عامرة الذهب، ومؤسسة 
األعلمي للمطبوعات لصاحبها حممد حسني ومكاهنا 
ومكتبة  رسه(،  )قدس  احليل  فهد  ابن  مرقد  مقابل 
يامرس  كان  الذي  الصحاف  منري  لصاحبها  الطف 
حسن  لصاحبها  الشعب  ومكتبة  أيضا،  التجليد 
ومكتبة  النعلجية،  سوق  رأس  ومكاهنا  الكلكاوي 
وكان  العرب  سوق  رأس  ومكاهنا  الكلكاوي  عزيز 
العباسية  يف  النضال  ومكتبة  أيضا،  القرطاسية  يبيع 
ومكتبة  عبري،  أم  لصاحبتها  الربيد  مقابل  الغربية 
إقبال مقابل البلدية ومكتبة ايار جنب مهدي السني 
قبلة  شــارع  يف  الدين  رساج  عيل  حممد  وقرطاسية 
احلسينية  الصيدلية  جنب  قوام  ومكتبة   احلسني
وكذلك  شكر  هادي  شاكر  ومكتبة  السدرة  باب  يف 
مكتبة شكري جنب باب قايض احلاجات أمام مقهى 
السلبي يف شارع املخيم جنب  احلاج حبيب ومكتبة 
املدرايس جنب حمل  حمل حممد أمني جميد وقرطاسية 
حممد عيل طاهر احلريري ومكتبة لطفي قرب ُحسينية 
احلاج صالح بلورجي. ومكتبة احلكمة لصاحبها طه 
الفتال  ومكتبة   ،عيل اإلمــام  شارع  يف  الربيعي 
 ،لصاحبها عيل الفتال ومكاهنا يف شارع العباس
ومكتبة 17 متوز لصاحبها صالح عوينات، وسميت 
قرب  اجلمهورية  شارع  يف  ومكاهنا  باألهلية،  الحقا 
سيد  لصاحبها  املعارف  ومكتبة  الرافدين،  حلويات 
والصحف  والكتب  القرطاسية  يبيع  الــذي  قاسم 

أيضا.
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والكتبيني  للكتاب  فواحة  عطرة  ســرية  وهــذه 
تطرقنا  قد  كنا  قبلهم  ومــن  املكتبات،  وأصحاب 
ألصحاب املطابع، كل ذلك إن دل عىل يشء فإنه يدل 
عىل أن هذه املدينة مرتعة بالثقافة واملثقفني، وكانت 
من قبل بيت الدين عندما كانت احلوزة الدينية فيها 

قبل أن تشد الرحال إىل النجف األرشف.

ثالثًا: دور الثقافة الجماهيرية)***(

يذكر الشاعر »عودة ضاحي«)26( وهو من مواليد 
الثقافة  دور  افتتحت   ،1978 سنة   يف  انه   ،1948
الثقايف( والذي يعمل  )املنتدى  اجلامهريية يف كربالء 
خارج دوام الدائرة الرسمي، وكان مكانه بني العيادة 
بعد(  فيام  مرصفا  )أصبح  الوطنية  واملكتبة  املركزية 
إلقامة  أدبية  جلنة  تشكلت  وقد  البناية،  هدم  وتم 
اللجنة  تشكلت  فيه،  والفنية  األدبية  األمسيات 
الشاعر  اخلفاجي،  عيل  حممد  الشاعر  ــاء:  األدب من 
حسني  املحامي  الشاعر  املرحوم  الــبــدري،  شاكر 
احلسني  عبد  عبداجلبار  الشاعر  اخلزرجي،  فهمي 
الشاعر  اخلالدي،  ناجح  التشكييل  الفنان  اخلرض، 
الشاعر  الطائي،  علوان  األستاذ  احلمداين،  باسم 
عودة ضاحي التميمي، الشاعر عدنان الغزايل، ممثل 
اللجنة  هذه  قدمت  اخلفاجي.  رضا  الشاعر  الدائرة 
أعامال كثرية عىل شكل أمسيات شعرية وأدبية وفنية 
عىل شكل لقاءات أسبوعية غري منتظمة، وبعد فرتة 
نفذته  أشهر  ستة  ملدة  ثقافيا  منهاجا  طرحت  وجيزة 

بالكامل ماعدا أمسيتني واملنهاج كام ييل:

حديث عن التجربة للشاعر حممد عيل اخلفاجي.. 1

أمسية لكتاب القصة الشباب من بينهم القاص . 2

والروائي  والقاص  عايص،  جاسم  والروائي 
والقاص  خلف  عباس  والقاص  عباس  طامي 

إبراهيم الكاتب وغريهم. 

جبار . 3 الشاعر  بينهم  من  بابل  لشعراء  أمسية 
الكواز والشاعر شكر الصاحلي.

أمسية ألفالم الكارتون وفن الكاريكاتري للفنان . 4
سلامن عبد.

قدمها . 5 )لغيغول(  املجنون  مرسحية  عرض 
إخراجا ومتثيال الفنان سعدي يونس.

حتدثت . 6 كاظم  صافيناز  العربية  للكاتبة  حمارضة 
عن تاريخ املرسح العريب.

أمسية عن دور املرأة يف املجتمع. قدمتها السيدة . 7
منال زيني.

الذين . 8 الشعراء  بني  العاصمة من  أمسية لشعراء 
أحيوا األمسية.الشاعر خليل اخلوري  والشاعر 
املحسن  عبد  والشاعر  العالق  جعفر  عيل 

عقراوي، وغريهم من الشعراء املعروفني.

حكمت . 9 غني  حممد  التشكييل  للفنان  أمسية 
حتدث عن تاريخ الفن التشكييل وتعدد مدارسه 

ومراحله التطويرية.

بينهم . 10 من  الشباب  للشعراء  شعرية  قراءات 
الشاعر صاحب الشاهر والشاعر باسم احلمداين 
عدنان  والشاعر  فيحان  عبد  حممد  والشاعر 

املوسوي وغريهم.

فؤاد . 11 للفنان  العراقي  املرسح  عن  حمارضة 
القزويني.

 استضافة املخرج العريب توفيق صالح وعرض . 12
فلمه )املخدوعون(.
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عادل . 13 الشاعر  أحياها  الشعبي  للشعر  أمسية 
الشاعر  اهلنداوي،  جابر  الشاعر  السعيدي، 
جاسم الفتالوي الشاعر حممد اخلويطر والشاعر 
احلسني  عبد  والشاعر  التميمي  ضاحي  عودة 
وغريهم  الصيادي  احلسن  عبد  والشاعر  خلف 

من الشعراء الشعبيني...

كربالء . 14 فناين  من  لعدد  تشكييل  معرض    
التشكيليني.

حممد . 15 الشاعر  تعريق  )املهرج(  مرسحية  عرض 
زمان وإخراج الفنان كاظم  حيدر)أبو زهراء(.

حمارضة للكاتب العريب أمحد عباس صالح حول . 16
اليسار واليمني يف اإلسالم. 

معرض تشكييل للفنان صاحب امحد.. 17

شاكر . 18 الشاعر  بينهم  من  كربالء  لشعراء  أمسية 
والشاعر  اخلزرجي  حسني  والشاعر  البدري 
رضا اخلفاجي والشاعر هادي الربيعي وغريهم 

من الشعراء.

أمسية عرض ألفالم تسجيلية.. 19

أمسية جلامعة متوز لألغنية اجلديدة.. 20

عرض مرسحية )حكاية الرجل الذي صار كلبا( . 21
للمخرج حازم كامل الدين.

عرض أفالم روائية.. 22

خالفات  حدثت  املتعاقبة  األمسيات  هذه  وبعد 
بني األدباء أنفسهم وتوقفت وعادت يف أثناء احلرب 
العراقية اإليرانية ولكن جلنا كان قد التحق باخلدمة 

العسكرية )احتياط(.

مل أكتِف بام رواه الشاعر ضاحي، وقررت احلديث 

من  وهو  ضامد«)27(،  »فاضل  التشكييل  الفنان  مع 
الثقايف  النسق  مواليد 1957، والذي كان جزءا من 
املعلن ملدينة كربالء وقال: إن دور الثقافة اجلامهريية 
تأسست يف سنة 1975 وفتح هلا فرع يف كربالء عام 
واإلعــالم،  الثقافة  وزارة  إىل  تابعة  وكانت   1978
الــبــارودي،  كــراج  قــرب  دارا  الـــوزارة  استأجرت 
ووزعت الغرف ما بني األدب والفن، وكان األستاذ 
الطريف  عباس  ونائبه  رئيسا  اهلل  رمحه  احلكيم  هادي 
وموظفني آخرين كانت توزع الكتب واملجالت جمانا 
اإلسالمي  والرسم  بابل  و  وأكد  سومر  جملة  ومنها 

وكتب موسوعية كثرية.

يف أواخر الثامنينات وأوائل التسعينات ظهرت ثلة 
من الشباب حتب الفن التشكييل تلتقي يف دور الثقافة 
اجلامهريية أيام العطل واجلمع، بعد أن خصصت هلم 
غرفة خاصة بالرسم واملواد جمانا، وإقامة املعارض يف 
منطقة ما بني احلرمني أو يف ساحة البلوش بعد إنجاز 
اللوحات  هذه  وكانت  اللوحات،  من  معني  عدد 
تتميز بتنوع موضوعاهتا السياسية واالجتامعية. ومن 
أهم الفنانني الذين ظهروا يف هذه احلقبة هم كل من: 
اهليتي، كريم  اخلالدي، حازم  ناجح  الطويل،  هاشم 
منصور  حممد،  عبد  سمري  طعمة،  فاضل  عطيوي، 
بينام كان  السعيد، عبد األمري علوان، عدنان خليل، 
حضور صاحب امحد وحسني أبو املعايل قليل جدا، 
إضافة إىل فنانات تشكيليات. كام أقيمت معارض يف 
الدور نفسها ومنها معرض نحت للفنان عىل بدكت 

وفاضل طعمة أيضا.

ومن احلوادث الطريفة رسم الفنان هاشم الطويل 
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)الكراكة(،  البناء  عامل  موضوع  لوحاته  إحدى  يف 
القريبة  عىل  وكتب  اللوريات  خلف  يركضون  وهم 
منها وسط اللوحة )ال تكن للعيش جمروح الفؤاد إنام 
العباد( هذا العمل سبب له مشكلة  الرزق عىل رب 
مما  الدارمي  اللطيف  عبد  املجرم  البعث  ممثل  مع 
اضطره إىل تركه بال عودة، وانسحب مجيع احلضور 
معه، بعد أن ُفرس البوسرت عىل أنه إحياء ديني، مما أدى 
الستار عىل  املعرض. وقد أسدل  إىل عدم عرضه يف 
انشغل  أن  بعد   ،1983 سنة  يف  الثقايف  املحفل  هذا 
مــوارده  كل  وسخرت  باحلرب  العراقي  الشعب 
النطوت  البعض  ــرة  ذاك ولــوال  إلدامتها،  كوقود 
الثقافة  صفحة مهمة من تاريخ النسق املعلن لشارع 

الكربالئية بكل هذا الثراء واحلب. 

رابعًا: الدار الوطنية وباعة ال�شحف 

اليومية 

الدار  إنشاء  فكرة  نضجت  السبعينات  هناية  يف 
طارق  األستاذ  افتتحها  كربالء،  فــرع   - الوطنية 
هادي  األستاذ  مع  تنافس  يف  كان  الــذي  اخلفاجي 
بينهام،  مراضاة  وحصلت  فينوس(،  )أبــو  احلكيم 
فأصبح األول مدير إعالم املحافظة، بينام يتسلم الثاين 
رئاسة الدار الوطنية فرع كربالء، كان موقع الدار يف 
ُملك  يف   ،عيل اإلمام  شارع   - الغربية  العباسية 
القومية  من  وهم  سنّية  مهدي  باسم  ملهجرين  يعود 
اإلصدارات  أغلب  الدار  إىل  تأيت  كانت  الفارسية، 
واملجالت،  الصحف  إىل  إضافة  والعربية  العراقية 
وكان لدهيا معرض دائم للكتاب يف ما بني احلرمني 

اهلويات  كبس  خدمة  الدار  يف  كانت  كام  الرشيفني. 
تأيت  الصحف  كانت  املبارش.  والبيع  واالستنساخ 
عند  وتوزع  ليال  والنصف  الثالثة  الساعة  يف  للدار 
ومن  املكتبات.  أصحاب  من  الوكالء  إىل  الصباح 
منتسبي الدار الوطنية ندى إبراهيم التي هاجرت إىل 
السويد، واألستاذ نجم الذي أصبح صاحب مكتبة 
أبو  أجود  واملرحوم  التأمني،  عامرة   - بغداد  باب  يف 
الفتال قد تسّلم  حيدر وآخرون. وكان األستاذ عيل 
أما  شاغله.  من  املنصب  غياب  فرتة  يف  الدار  إدارة 
األستاذ  هو  بغداد  يف  الوطنية  للدار  عام  مدير  آخر 
سبتي )أبو مصطفى( وأصبح املتعهد الرئيس لتوزيع 

الصحف يف بغداد.

حتمل  الوطنية  بــالــدار  اخلاصة  السيارة  كانت 
أوال  تذهب  وكــربــالء،  النجف  حمافظتي  حصص 
تعود  وبعدها  حصتها،  لتفريغ  النجف  حمافظة  إىل 
ومنها  املــجــالت  مــن  حصتها  لتفريغ  كــربــالء  إىل 
)الفنون وألف باء والصياد والشبكة واملوعد وسمر 
الشؤون  دار  إصدارات  إىل  إضافة  الكويتية  والعريب 
الدور(، كان  الثقافية واملأمون واحلكمة وغريها من 
حصته  توضع  به،  خاص  رف  مكتبة  صاحب  لكل 
أو  املرجتع  عزل  بعد  أسبوعيا،  التسديد  ويكون  فيه، 
املتبقى عن طريق قص رشيط أعىل اجلريدة الذي فيه 
املحاسب  إىل  هبا  ويذهبون  والعدد  اإلصدار  تاريخ 
االحتفاظ  ويتم  املباعة،  غري  الصحف  إرجاع  دون 
بغداد  من  متابعة  جلنة  تأيت  أن  من  خوفا  بالرشيط 
وتطلب أرشطة الصحف غري املباعة، وليبقى أرشيفا 
ثم  ومن  املبلغ  بخصم  املحاسب  ليقوم  املكتبة،  يف 
مرصف  يف  املبلغ  بإيداع  املكتبات  أصحاب  يقوم 
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الرافدين الذي حيوله بدوره إىل حساب الدار الوطنية 
يف بغداد)28(.

احلكيم  هادي  األستاذ  بعد  الوطنية  الدار  تسلَّم 
الصحف  موزع  أخت  زوج  فاضل  كاظم  األستاذ 
واملجالت »حسني إبراهيم« حيث يعد األخري أقدم 
صاحب  وهو  املحافظة  يف  للصحف  ومــوزع  بائع 
عندما  احلسني،  باب  منطقة  يف  الشهيد  مكتبة  كشك 
دائرة  دائرته  إىل  وعــاد  كاظم  األستاذ  ُغ  تفرُّ انتهى 
منه  إبراهيم  حسني  تسّلم  احلسينية،  فرع   - املجاري 
الديراوي  أتى غازي  أن  وبعد  الوطنية،  الدار  وكالة 
الدار  حلَّ  1985م،  عام  كربالء  ملدينة  كمحافظ 
بيع  يكن  مل  متعهدين،  جمموعة  إىل  وحوهلا  الوطنية، 
الصحف واملجالت مقترصا عىل أصحاب املكتبات، 
الثقافة  لنرش  إضافيا  رافدا  املتجولون  الباعة  كان  بل 
ضمنهم  ومــن  واملقاهي،  واخلــانــات  األســـواق  يف 
الذي  مسن  وجاسم  التمر،  عني  يف  جاسم  تركي 
يبيع الصحف عىل الفرقة احلزبية يف قضاء عني التمر 
واملقاهي ويف األسواق، ولكن الفرقة احلزبية مل تكن 
تعطيه قيمة الصحف التي يستلموهنا منه، ما اضطره 
إىل  الصحف تصل  تعد  مل  السقوط  وبعد  تركها،  إىل 
هذا القضاء. كذلك نجاح أموري أبو مؤيد يف ناحية 
حي  من  الصحف  بيع  يف  عمله  يبدأ  الذي  احلسينية 
احلالية  نقطة سيطرة )56(  والعطييش عند  نيسان   7
جيلب  الذي  السيارة  صاحب  من  يتسّلمها  عندما 
عىل  األقــدام  عىل  مشيا  لينزل  بغداد،  من  الصحف 
ليبيع صحفه عىل املحالت  املحال واملناطق والقرى 
الناحية،  ومدير  احلكومية  والدوائر  وللعسكريني 
وكان الكثري منهم ينتظره، حتى أصابته جلطة أجلسته 

ومل  أصدقائه،  أو  أوالده  من  أي  خيلفه  ومل  بيته،  يف 
يكرر التجربة أي شخص آخر. وكذلك احلاج نزار 
أبو إبراهيم يبيع الصحف يف قضاء اهلندية ومركزها 
املهنة،  هذه  يف  وقديم  مسن  رجل  وهو  طويريج، 
وكذلك سعد كامل أو سعد األخرس ولكنه يسمع، 
وهو بائع صحف قديم، ومازال يبيع الصحف حتى 

اآلن)29(.

باعة الصحف اليومية املتجولون، هذا هو حاهلم 
املايض  القرن  ثالثينات  يف  املهنة  هذه  بدأت  أن  منذ 
وحتى ساعة كتابة هذه السطور يعانون التعب نفسه 
إذ يتجولون عىل األقدام يوميا منذ الساعات األوىل 
وترتصدهم  نفسها  املشاكل  يعانون  املساء  وحتى 
اخذ  املعوقات  هذه  لكل  ونتيجة  نفسها،  املعاناة 
اليوم ال يتجاوز  عددهم ينخفض حتى بلغ عددهم 
يف  عددهم  كان  بعدما  الواحدة  اليد  أصابع  عدد 

العقود السابقة أضعافا. 

فرهود  الفرتة عيل  تلك  املتجولني يف  الباعة  ومن 
كانت له عالقة مجيلة بجميع زبائنه بسبب خفة دمه 
ودماثة أخالقه حتى أن هذه العالقة جعلته يبيع املجلة 
واجلريدة بضعف سعرها حتى أطلق الناس عليه هذه 
التسمية عيل فرهود، ترك مهنة بيع الصحف يف بداية 
الثامنينات وهاجر إىل خارج العراق ألنه كان مالحقا 
من قبل رجال األمن الذين اهتموه باالنتامء للحزب 
للصريفة،  رشكة  يدير  هناك  يزال  ال  وهو  الشيوعي 
ال  قصة  له  واحد  وكل  كثري،  املتجولني  الباعة  عدد 
الوقت إن أدوهنا مجيعًا لكن أود أن اوضح أن  يسع 
من بني الباعة املتجولني كانت تبيع الصحف اليومية 
 11 من  املتكونة  عائلتها  تعيل  كانت  كامل  أم  تدعى 
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فردا اغلبهم إناث من مورد حمصول البيع كانت تبيع 
مجيع أنواع املجالت حتى أن عددا من زبائنها كانوا 
خيافون منها وكانوا يعتقدون أهنا وكيلة باألمن لكن 
رجال األمن ضبطوها وهي تبيع جملة حمظورة سياسيًا 
وحكم عليها بالسجن وقد تربع أحد وجهاء كربالء 
آنذاك وهو  بالتوسط لدى احلكومة ودفع مبلغ كبري 
مل  ولكن  السجن  من  وأخرجها  دينارا   )10000(
بيع الصحف وإنام فتحت معمال لصناعة  تستمر يف 
باعة الصحف  اجلواريب، هؤالء هم جزء يسري من 

املتجولني قديام)30(.

ومن الباعة املتجولني يف مركز املدينة هو عيل محزة 
بدايته  كانت  إذ  البائعني  أقدم  هو  )عْوعْو(  املختار 
إىل  واستمر  السبعينات  عقد  هناية  يف  املهنة  هذه  مع 
كامل  بلعبة  العراق  أبطال  من  بطل  وهو  اليوم  هذا 
وحقق  عديدة  حملية  بطوالت  يف  وشارك  األجسام 
بطولة  يف  الثالث  املركز  منها  االنــجــازات  بعض 
الفرات األوسط كام فاز ببطولة شباب العراق كأمجل 
صادق  أبو  واملرحوم  سمري  سيد  واملرحوم  جسم. 
الذي تويف وهو يمسك الصحف، فتسّلمها صديقه 
جاسم حممد املتقاعد من اجليش بعنوان نائب ضابط، 
صمم  )جنفاص(  كيس  يف  الصحف  يضعون  كانوا 
عىل شكل محالة عىل الكتف ويوزعوهنا عىل زبائنهم، 
وكذلك رضا وخالد املعوق الذي نزح من بغداد - 

مدينة الصدر)31(.

خام�شًا: تاأ�شي�ض منتدی الأدباء ال�شباب

كربالء  ــاء  أدب كــان  املنرصم  القرن  ثامنينات  يف 
بعضهم  مع  ليتناقشوا  جيمعهم،  مكان  عن  يبحثون 
ويطرحوا مهومهم الثقافية فيام بينهم، وصادف وجود 
منتًدى للشباب يف العباسية الغربية قرب املستوصف 
نشاطهم  التشكيليون  الفنانون  فيه  يامرس  الصحي 
التشكييل وهم كل من أياد الباشا وأخيه كامل الباشا 
وفاضل نعمة وبدعم مبارش من قبل األستاذ طارق 
الذي كان مدير إعالم املحافظة يف حينها،  اخلفاجي 
بإنشاء  فّكرت  الشباب  من  جمموعة  أيضا  وهناك 
املوسوي  عدنان  ومنهم  الشباب  لألدباء  منتدى 
الذي سّمي يف حينها رئيسا للمنتدى وعالوي كاظم 
كشيش وعقيل أبو غريب وماجد الوجداين وهاشم 
معتوق و»فاضل عزيز فرمان«)32( وعيل حسني عبيد، 
وملا مل يكن هناك سوى هذا املنتدى املهتم بالنشاطات 
الكبار من اجليل  األدبية والثقافية فقد اسهم األدباء 
الذي سبق جيل الشباب ومنهم باسم احلمداين وعودة 
ضاحي التميمي وهادي الربيعي فيه. وقد أفرز هيأة 
أبو  عقيل  رئيسا،  النواب  )حسن  من  تتألف  إدارية 
اخلفاجي،  خالد  الثقافية،  الشؤون  مسؤول  غريب 
قدمت  برناجما  أعدوا  وقد  رس(،  أمني  املنويف  رفعت 
من خالله جمموعة من األمايس والتي هي عبارة عن 
)عامر  ومنهم  للمنتدى  املؤسسني  للشباب  قراءات 
املسعودي، عامد العبيدي، أمحد آدم، ظافر السعدي، 
اخلباز، أمحد حسون(، ولكن هذا  أياد حياوي، عيل 
املنتدى الذي أقيمت فيه أمسيات متقطعة رسعان ما 

اضمحل.



209

د. عالء مشذوب

منتدى  من  جديدة  وبمبادرة  بحّلة  املنتدى  عاد 
األدباء الشباب يف بغداد وبمكان آخر يف بيت تعود 
ملكيته لعقارات الدولة يف كراج البارودي وبرئاسة 
سنوات،  ثالث  من  ألكثر  واستمر  اخلفاجي  خالد 
أقام عدة أمايس األدباء الشباب والكبار والرواد كافة 
املحافظة  خارج  من  األدباء  من  العديد  واستضاف 
ومنهم األستاذ خزعل املاجدي، وكان من املسامهني 
ورفعت  عزيز  وفاضل  النواب  حسن  األساتذة  فيه 
فكرة  هناك  أن  يبدو  ما  الفتال. وعىل  املنويف وحسن 
يف االحتاد العام لتأسيس نواة لفرع االحتاد يف أغلب 
العرشين  يقارب  عدد  فيها  يتوافر  التي  املحافظات 
العام  االحتــاد  من  توجيه  وصل  فقد  ولذلك  أديبا، 
تسميتها من  تأسيسية متت  فرع لالحتاد هبيأة  بافتتاح 
األستاذ جاسم عايص وعضوية  برئاسة  االحتاد  قبل 
كل من هادي الربيعي وفاضل عزيز فرمان وعالوي 
احلسني  عبد  واملرحوم  الفتال  وعيل  كشيش  كاظم 
فقد  مقٌر  يكن لالحتاد  مل  وملا  الغزايل،  خرض وعدنان 
مقر  يكون  أن  حيدر  صالح  املصور  الفنان  اقــرتح 
الربيد  مقابل  فرع كربالء  العراقيني  املصورين  مجعية 
وقد  واألمسيات،  االجتامعات  فيه  تقام  وقتيا  مقرا 
)غــازي  األســتــاذ  برئاسة  املعلمني  نقابة  تعاونت 
تم  وقد  األمايس.  إلقامة  القاعة  وقدمت  الشمري( 
إجراء االنتخابات بني األعضاء لتحديد املسؤوليات 
فكان جاسم عايص رئيسا وفاضل عزيز نائبا وهادي 
وعالوي  ــة  اإلداري الشؤون  عن  مسؤوال  الربيعي 
يف  ولكن  الثقافية.  الشؤون  عن  مسؤوال  كشيش 
1995م،  عام  من  متوز  يف  وبالتحديد  التسعينات 
وبعد أن أصبح يف كربالء العدد الكايف من األعضاء 

جرت االنتخابات إلفراز أول هيئة إدارية بعد اهليئة 
التأسيسية وقد فاز يف هذه االنتخابات كل من مرشح 
رئيسا  الدارمي  اللطيف  عبد  املقبور  البعث  حزب 
وجاسم عايص وهادي الربيعي وفاضل عزيز فرمان 
وحسن النواب، واستمر حتى عام 1998م، وأعقبه 
من  ألكثر  يدم  مل  الذي  رئيسا  النواب  حسن  الشاعر 
الوضع  عىل  مترد  األخري  حيث  السنة  ونصف  سنة 
البلد، ففضل عيش حياة  العام يف  والثقايف  السيايس 

الصعاليك.

المبحث الثالث: تناق�ض وتنافر فئات 

المثقفين

اأوًل: اللفو والعجمي وكّتاب التراث

الُكتاب  هبا  مــرَّ  التي  املرحلة  أن  يبدو  ما  عىل 
كانت  والتسعينات،  الثامنينات  ــان  إّب والكتبيون 
عنق  عند  بالعموم  املثقف  فيها  ينحرص  حرجة  فرتة 
يكن  مل  إن  منهزما  مثقفا  يكون  ويكاد  الزجاجة، 
البطوالت  السابق  النظام  افتعل  فقد  فعال،  منهزما 
االفرتاضية وأعىل قيمة املوت عىل احلياة حتت عنوان 
الشهيد وأقام له يوما خاصا به، مثلام أقام للحروب 
أية  انعدام  مقابل  يف  واحتفاالت  مناسبات  واملعارك 
لنفسه  أقام  فيام  لإلنسان،  أو  للحياة  وطنية  مناسبة 
هو  ليكون  الشعب  فيه  اخترص  ميالد  عيد  وحزبه 

القائد يف شعب والشعب يف قائد. 

الفرتة أو يف  إبان تلك  أديبا  أنفسنا كم  ولو سألنا 
عىل  موجودا  كان  املنرصم  القرن  من  العقدين  آخر 
الساحة الثقافية؟ سنجد أن أعدادهم ليست بالكثرية، 
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ال  الــذي  األديب،  نتاجهم  عىل  جليا  ينعكس  وهــذا 
القصصية  واملجاميع  الشعر  دواويــن  بعض  يتعدى 
بالرتاث  التي هتتم  الكتب  إىل  باإلضافة  والروايات، 
والتاريخ احلديث. فقد انربى يف الوسط الثقايف أكثر 
أبرزهم  الكربالئي ولعل  بالرتاث  من شخصية هيتم 
سعيد  واألستاذ  طعمة،  آل  هــادي  سلامن  األستاذ 
األستاذ  راح  وبينام  الفتال،  عيل  واألستاذ  زميزم، 
ومعلن  ومركز  متسيد  هو  ما  كل  عن  يكتب  طعمة 
األديب  للوسط  يقرتب  ومل  املنرصم،  القرن  بداية  منذ 
من قريب أو بعيد، ومن مؤلفاته التي تفوق اخلمسني 
كربالء  عشائر  كربالء،  يف  املدفونني  )مشاهري  هو 
ــراث كــربــالء، دراســـات حــول كربالء  وأرسهـــا، ت
األستاذ  كتب  ومثله  احلــضــاري...الــخ(،  ــا  ودوره
ومؤرخ  أديب  وهو  الفتال  عيل  والدكتور  زميزم، 

ومهتم بالرتاث. 

الذين  والباحثني  الكتاب  من  آخر  عدد  وهناك 
الشعبي  الرتاث  ميدان  يف  مهمة  موضوعات  كتبوا 
الوهاب،  عزي  املرسحي  الفنان  ومنهم  الكربالئي، 
الصحف  بعض  يف  كتاباته  من  بعضا  نرش  ــذي  ال
واملجالت العراقية، الذي متيز برسد احلكاية الشعبية 
ضياء  الكاتب  أيضا  وهناك  مؤثرة.  بطريقة  الرتاثية 
يف  الرتاثية  املقاالت  من  جمموعة  نرش  الذي  النصار، 
املجال،  هذا  يف  وبرز  العراقية،  الشعبي  الرتاث  جملة 
النوري،  عيل  والراحل  الدين،  ضياء  عيل  الكاتب 
ومن النساء املهتامت بالرتاث يف كربالء الكاتبة نبيهة 
كبريا،  اهتامما  الشعبي  الرتاث  أولت  التي  الزبيدي، 
ومن كتاب الرتاث يف كربالء ايضا هو الباحث حسن 
)أبو  اجلبوري  عىل  حسني  والباحث  عيسى،  عبيد 

سعيد  واألديب  الرشبتي،  هادي  واملرحوم  تغلب(، 
والكاتب  عوج،  آل  األمري  عبد  والسيد  مهدي  هباء 

مهدي هندو.

كتابة  إىل  الباحثون  هــؤالء  اجتــه  ملــاذا  والــســؤال 
عىل  ثقلهم  بكل  وألقوا  بل  احلديث،  كربالء  تاريخ 
مدينة  أن  ذلك  وراء  من  السبب  أن  اعتقد  ذلــك؟ 
تتعرض  صحراء  وســط  بناية  مثل  كانت  كربالء 
باستمرار للتعرية فتأكل من جسمها شيئا فشيئا دون 
أن يبدو ذلك واضحا لآلخرين، والقلة القليلة التي 
استشعرت هذه التعرية وبدأت تعمل بجد من أجل 

توثيقه عىل أقل تقدير بداية القرن املنرصم. 

فقد تعرضت مدينة كربالء القديمة - املركز، إىل 
كثيفة  بستان  مثل  كانت  وجتريف،  توسعة  محالت 
األشجار، بأفرعها الرئيسة والفرعية وأزقتها الضيقة، 
وأسواقها املتداخلة كأهنا دهاليز يسري فيها السائح أو 
التوسعة  تلك  وأدت  أفعى.  أثر  يقتفي  وكأنه  الزائر 
كعقوبة  أو  أسواقها،  وفتح  املدينة  خدمة  إىل  سواًء 
من قبل األنظمة إىل اندثار أسواقها، وجتريف معاملها 
واختفاء أماكنها الرتاثية وحمو ذاكرهتا الثقافية، إذ إن 
الشارع  عليها  يتكئ  التي  الركائز  أهم  أحد  املكان 
الرئيس يف تأسيس  الركن  البعض  ه  يعدَّ الثقايف إن مل 

الذاكرة الثقافية للمدن. 

مل  كبلد  العراق  أن  التوثيق  هلذا  الثاين  والوجه 
استبدله  بل  العثامين  االحتالل  عن  استقالله  يأخذ 
بيكو   - سيكس  اتفاقية  بعد  الربيطاين  باالحتالل 
ويتبعه  عسكري،  بانقالب  امللكي  احلكم  لينتهي 
انقالب آخر، وكان يف كل حتول سيايس حيدث فراغ 
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تؤثر  وداخلية،  خارجية  هجرة  إىل  يؤدي  جمتمعي 
الكربالئي  الفرد  أصبح  حتى  الثقافية  منظومته  يف 
أقرب إىل الشخصية )الكوزموبولوتية(، مالبسه شبه 
نوع  من  أكثر  ويتناول  لغة  من  بأكثر  ويتكلم  هجينة 
من الطبيخ، فقد كانت اهلجرة اخلارجية تأيت من دول 
املقدسة  العتبات  زيارة  اإليرانيون  اعتاد  وقد  اجلوار 
أهلها  يستهوهيم  وبعضهم  كربالء  ومنها  العراق  يف 
وأرضها فيفضلون السكن واالستقرار فيها، واهلجرة 
فقد  اجلنوبية،  املدن  البلد من  بأبناء  املتمثلة  الداخلية 
من  النتهاكات  يتعرضون  باستمرار  أهلها  كــان 
البرصة،  طريق  عن  ودخوهلا  الغازية  ــدول  ال قبل 
فقد  بامتياز  زراعية  أراٍض  وألهنا  له،  ومقاومتهم 
فاحش،  بشكل  واالستغالل  اإلقطاع  عندهم  متركز 
املحافظات اجلنوبية من متركز  له  ما تعرضت  ولكن 
احلرب  ثقل  ورمي  املجرم،  البعث  لنظام  املعارضة 
وجتفيف  العراق،  جنوب  عىل  اإليرانية   - العراقية 
بالفرات  للسكن  األهايل  من  بأفواج  دفع  األهــوار، 
من  بنوع  تنعم  كانت  التي  كربالء،  ومنها  األوسط 
اقتصادها  تدبري  يف  تعتمد  كوهنا  إىل  إضافة  األمان، 

عىل التجارة والصناعة وخدمة الزائر والسائح. 

كان مع النازحني الكثري من املثقفني الذين كانوا 
جزءا  وأصبحوا  العراقي،  الثقايف  النسيج  من  جزءا 
ذلك  يكن  مل  ولكن  الكربالئي،  الثقايف  النسيج  من 
ليمر بسهولة، وربام هو التزاحم الطبيعي يف كل املهن 
واحلرف، وقد انعكس ذلك بشكل فاضح من خالل 
املدينة،  مثقفي  بني  واضحا  بدا  الذي  الكبري  النفور 
أضحى  حتى  الوسط،  هذا  يف  )لفو(  كلمة  وشيوع 
التنافر  هــذا  ــان  وك جبينه،  يف  عــار  وصمة  يشكل 

ببعض،  بعضهم  اعرتاف  بينهم يف عدم  فيام  ينعكس 
ويتجىل ذلك واضحا يف حالة الغضب أو االستفزاز، 
)لفو(  بأنه  اجلنوب  من  القادم  ينبز  املدينة  ابن  فكان 
بينام ينبزه ابن اجلنوب بالعجمي، ومل يكن ليشفع هلام 
كل الثقافة التي يمتلكها أغلبهم، ألن الثقافة سلوك 
قبل أن تكون ثقافة ذهنية أو مصطلحية. هذا النسق 
عن  الدفاع  هو  أوجهه  أحد  يف  كان  املعلن  الثقايف 
النفس قبل أن يكون يف جوهره أو ظاهره الدفاع عن 
شارع الثقافة الكربالئية، والدليل عندما يتعرضون إىل 
خطر حزب البعث املحظور واملقبور كانوا يتحدون 
وبمجرد أن يزال هذا اخلطر فإهنم رسعان ما يعودون 
الرواسب  أن  إىل  يــؤرش  ثانية  جهة  ومــن  للتنافر، 
التي  العراقي،  الفرد  داخل  تعتلج  زالت  ال  البدوية 

متيل إىل اهلجاء والسب والشتم والبذاءة.

ثانيًا: المدني والمعيدي 

والذي  املثقفني  بني  املعلن  الثقايف  النسق  يكن  مل 
انعكس جليا من خالل الشارع الثقايف بكل تشكالته 
والعجمي،  اللفو  بني  املحصور  التنافر  عىل  يستقر 
الواقع  هذا  مواجهة  من  اهلرب  خالل  من  جتىل  بل 
والكتاب  األدباء  هرب  وجهة  وكانت  املؤمل،  الثقايف 
للعمل  بعضهم  فاندرج  ولبنان وسوريا،  األردن  إىل 
الصحف واملجالت ككتاب  أو  الدينية  يف احلوزات 
لغويني،  مصححني  أو  ثقافية  مقاالت  أو  أعمدة 
أوربا  إىل  الطريق  إكــامل  اآلخــر  البعض  فضل  بينام 

واالستقرار هنائيا فيها.

الثقافة  شــارع  يف  املعلنة  الثقافية  األنــســاق  ان 
مل  ملاذا  قوامه:  سؤاال  يفرض  وتفاعلها  الكربالئية 
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حياول الشارع الثقايف الكربالئي ارتداء لباس الثقافة 
احلقيقي واحتضان القادم يف كونه قائام، مثلام مل حياول 
والتزاحم  القوة  بدل  طبيعي  بشكل  الدخول  القادم 
والتدافع وحماولة إزاحته أو التغلب عليه أو سحقه؟ 
أعتقد أنه نزاع أصله اجتامعي وجتىل ثقافيا، فقد كان 
ينظر أصحاب املهن واحلرف إىل القادم من األرياف 
تربية  أصحاب  وباخلصوص  )معيدي(  أنــه  عىل 
احليوانات وباخلصوص أهل اجلواميس أو )اجلمس( 
ينظر  كان  القديمة  املدينة  ابن  أن  يعني  ما  واألبقار. 
بدونية إىل أهايل النواحي واألرياف عىل أهنم أقل منه 
العجم  بعض  لوجود  ذلك  إنساب  يمكن  وال  ثقافة 
ومزدريا  متهام  منهم  القادم  جعل  وحياولون  فيها 
واجبه الدفاع عن نفسه، ألن هذه النظرة تتعدى إىل 
حمافظات الفرات األوسط مثل حمافظة النجف والتي 
فيها،  العيش  عليه  يصعب  الغريب  أن  عنها  يشاع 
وهم من أجل أن يزدروه ينادونه بالـ)ْغريْب( ونجد 
هذا النفس املناطقي موجودا يف حمافظة الديوانية كام 
هذه  أن  وبالرغم  أهلها،  من  األصدقاء  أحد  أخربين 
نخلص  واليهود.  الصابئة  سكنها  الكريمة  املحافظة 
للدفاع  الرئيس  السبب  يكونوا  مل  األعاجم  أن  إىل 
بازدرائه  املهاجر  البلد  ابن  وإزاحــة  وجودهم  عن 
احلفاظ عىل  املدينة  أهل  وإنام حماولة  بـ)اللفو(  ونعته 
تنحية  خصوصيتهم والدفاع عن هويتهم من خالل 
اآلخر، كل هذا الفعل االجتامعي كان الوجه احلقيقي 
للتفاعل الثقايف وانعكاسه عىل ثقافة املثقف وسلوكه.

لآلخر،  املثقف  أو  الثقايف  الشارع  تقبل  عدم  إن 
وكأنه يف ذلك ينزح يف سلوكه إىل كائن وحيش حيدد 
اآلخر،  قبل  من  اقتحامها  ويرفض  نفوذه  منطقة 

ويكاد يكون هذا نسقا ثقافيا عامليا، فكل ثقافة حتاول 
نفسها من خالل رفضها لآلخر حتى  تدافع عن  أن 
النسق  ولعل  ومتميزا.  مبدعا  اآلخــر  هذا  كان  لو 
الفاضح لبعض مثقفي أو عراقيي اخلارج يف  الثقايف 
املانع  وأن  وطنهم  إىل  و)اهلومسك(  احلنني  ادعائهم 
من ذلك هو وجود الطاغية يف سدة احلكم هو مدعاة 
يعد أي  الصنم مل  أنه بعد هتاوي  للسخرية، والدليل 
هو  احلقيقي  كان مههم  الذين  اليسري  النزر  إال  منهم 
اخلوف عىل بناهتم من االنحراف والضياع يف دهاليز 
ذلك،  يف  أعذرهم  أنا  وربام  الشعوب،  تلك  ثقافة 
باحلرية  ويشعر  بلد  يف  عقدين  من  أكثر  يقيم  فمن 
من حيث ال يشعر، وتنشأ عائلته وسط هذا االهتامم 
وتقاليد  بعادات  تطبع  أن من  إىل  إضافة  واالحرتام، 
عليه  يصعب  الشعوب  لتلك  العامة  الثقافة  وأنساق 
ولذلك  جديد.  من  آبائه  جمتمع  مع  والتأقلم  العودة 
انقسمت عوائلهم عىل قسمني بني من يريد الرجوع 
أن  مكان  من  أكثر  يف  ذكرت  وقد  البقاء.  يريد  ومن 
الرهان الثقايف يف الغرب ال يتم عىل اجليل األول، بل 

عىل نصف اجليل الثاين وكل اجليل الثالث)33(.

ثالثًا: عراقيو الداخل والخار	

قبائل  األصــل  يف  كانت  العامل  بلدان  أغلب  إن 
الدول  تشبه  جماميع  إىل  وحتولت  وتكاثرت  تناثرت 
إىل  سعت  ثم  مستقلة  بكيانات  دوال  أصبحت  حتى 
بمعزل  هلا  ثقافية  خصوصية  وتكوين  نفسها  تطوير 
عن  ببعيد  ذلك  يكن  ومل  ــرى،  األخ الشعوب  عن 
يف  للثقافة  احلاضنة  البيئة  كانت  فقد  العربية،  الدول 
التجمعات العربية سابقا هي القبيلة، وعندما حتولت 
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هلا  الكولنيالية  وأنشأت  حكومات  إىل  القبائل  هذه 
والدولية  التارخيية  والــرضورة  احلتمية  أن  أو  دوال 
دفعت بذلك إىل أن تكون تلك التجمعات جغرافيا 
دوال وشعوبا هلا حدود وثقافات خمتلفة عن بعضها 

البعض. 

والتي  القبلية  املجتمعات  تلك  توارثت  وقــد 
رفضت التخلص أو التنصل أو ترك عصبيتها توارثت 
أنساقا ثقافية، من أمهها أن تكون القبيلة راعية لوالدة 
والتغني  وشجاعتها  بكرمها  يتفاخر  الذي  الشاعر 
إىل  شاعرة  أمة  من  تتحول  أن  رفضت  بل  بأطالهلا، 
واقعية،  ساردة  أمة  إىل  حاملة  أمة  من  أو  راوية،  أمة 
احلكومات  كــل  تــرصفــات  ويتجىل  وسينعكس 
املتعاقبة من خالل هذا النسق املعلن يف نظرهتا للثقافة 
واملثقفني، يف كوهنم أبناء القبيلة الواحدة وال يمكن 
أفكارا  يعلن  أو  عنهم  خمتلفا  يكون  أن  منهم  ألي 
مغايرة وخمالفة لتوجهات القبيلة حتى لو كان توجهه 
يف  االختالف  سمة  أن  بمعنى  الصحيح،  الطريق  يف 
عليها  يستحق  خيانة  هو  املعلن  أو  املخفي  وجهها 
املحو  إىل  والثقافة  النفي  أو  املــوت  عقوبة  املثقف 

واالندثار.

ولعل من أبرز األنساق الثقافية املعلنة يف الشارع 
من  كربالء  عىل  توالوا  الذين  املحافظني  أن  الثقايف، 
عام 1975م وحتى عام 2003م، مل يرعوا يوما أدباء 
واجلدي،  احلقيقي  املستوى  عىل  املحافظة  وكتاب 
لالحتاد  حقيقية  بناية  أو  عرصة  ختصيص  خالل  من 
هذه  كانت  منذ  مــدين  جمتمع  منظمة  أو  كمؤسسة 
األرايض  من  شاسعة  مساحات  يضم  لواًء  املحافظة 
والنواحي،  األقضية  فيها  بام  والزراعية  الصحراوية 

من  وحرماهنا  حمافظة  إىل  حتولت  أن  بعد  وحتى 
السعودية،  العربية  اململكة  اجلارة  الدولة  احلدود مع 
الثقافة  ترعى  أن  دون  السياسة  فلك  يف  تدور  ظلت 
وطموحاته  وتوجهاته  املجتمع  لنبض  بياين  كمؤرش 
أرادت  وإنــام  املبدعني،  لبعض  خاصة  وكمواهب 
الثقافة  تكون  وأن  إلرادهتا  مسخا  املثقف  يكون  أن 
أيديولوجيتها. فعملت بجد  املعرب عن  الصوت  هي 
السيايس،  التي تعضد نظامها  املهرجانات  إقامة  عىل 
ومتثلت هذه اجلدية بدعوة األدباء والكتاب لينشدوا 
ويكتب  اخلطباء  وخيطب  وأعذبه  الشعر  أحىل  هلا 
دليل  والروايات، وخري  القصص  أمجل  القصاصون 
الرقعة  عىل  تقام  التي  املهرجانات  هي  ذلــك  عىل 
اجلغرافية يف العراق كله ومنها مهرجان املربد الذي 
كان ختفق له قلوب األدباء العرب قبل أدباء العراق.

الدعوات،  تلك  يرفض  األدبــاء  أغلب  يكن  ومل 
وباحلقيقة األوامر إال إذا اعتزل بعضهم األدب هنائيا 
وهذا ما ندر وشذ، هذه املشاركات اإلجبارية القرسية 
ستصبح فيام بعد وصمة عار يف سجل األدباء، دون 
ليس  احلقيقة  يف  لكوهنم  اخلارج،  أدباء  يعذرهم  أن 
هلم القدرة عىل مواجهة أو رفض أوامر نظام البعث، 
وان من يتهمهم بمثل هذا االهتام هم يف احلقيقة كانوا 
املواجهة  احليلة وضعف  قلة  عىل مستوى واحد من 
وفضلوا اهلرب واالحتامء باألنظمة الديمقراطية التي 
كانت متد النظام السيايس احلاكم يف العراق باألسلحة 
والعتاد، وكأهنم يقولون لعراقيي الداخل اذهبوا انتم 
نسق  خلق  لقد  قاعدون،  هنا   ها  إنا  قاتلوا  وربكم 
املهرجانات املعلن طبقة ثقافية من األدباء ترتزق عىل 
كام  املادية  الكبرية  املنح  هتب  التي  املهرجانات  هذه 
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اجتامعية  وعالقات  خربة  وتكسبه  ثقافيا  جمدا  تصنع 
أدبية. وهذا جيعل أدباء اخلارج يف حرية من أمرهم كام 

هم أدباء الداخل، أو لنقل يف مفرتق طرق.

من  حرماهنم  هو  اخلــارج  ألدبــاء  األول  الطريق 
خمتلف  من  الداخل  ــاء  أدب مع  والتالقح  ــواء  األض
ــاء الــعــرب،  ــال واملــحــافــظــات وكــذلــك أدبـ األجــي
أو  ترهيب  دون  وأمــان  سالم  يف  يعيشون  ولكنهم 
حصل  أن  بعد  منهم  البعض  ونضوب  ترغيب، 
احلياة  يف  وانغمس  واملعنوي،  املادي  االستقرار  عىل 
اجلديدة وتعقيداهتا اإلجرائية من أجل احلصول عىل 
اإلقامة املؤقتة ومن ثم الدائمة وغريها من التفاصيل 
هلم  أصبحت  بمعنى  اجلديدة،  احلياة  يف  لالندماج 
والوطن،  األدب  اهتاممات  غري  واهتاممات  مشاغل 
ولذلك ترى البعض يتكئ عىل الذكريات يف كتابته، 
مع  التواصل  أوارص  مد  ــر  اآلخ البعض  ــاول  وحي
عراقيي الداخل رغم االنقطاع اإلجباري بينهم ألكثر 

من عقدين والسبب هو حماولة التواصل من جديد.

أما الطريق الثاين ألدباء الداخل، فرغم العالقات 
النسق  ازدواجية  يعيشون  كانوا  واإلنتاج  والتألق 
للنظام،  الكراهية  وإضــامر  الــوالء  إعالن  يف  املعلن 
فال  هباته  من  القرسية  واالستفادة  ــوالء  ال إعــالن 
منفذ غري هبات السلطان وكذلك األمان من خالل 
خالل  من  احلرب  يف  سواء  عباءته،  حتت  االنضواء 
يف  ــزواء  االن وحماولة  واملجالت  للصحف  الكتابة 
أو يف احلصار  املدنية،  الدوائر  أو  العسكري  التوجيه 
هدا  فقري  مثل  أبواهبم  عىل  يقف  اجلوع  كان  عندما 

العوز. 

الثقايف  النسق  هلذا  اجلوهري  السبب  أن  وأعتقد 
املهرجانات  وأحيائه  البائد  النظام  قبل  من  املعلن 
األدبية وباخلصوص الشعرية منها، هو ميل اإلنسان 
العريب والعراقي إىل السامع أكثر منه إىل القراءة، وأنه 
أو  السياسيون  املسؤولون  يذهب  إن  خطري  ملؤرش 
الراعون للدولة إىل السامع املشوب بالعاطفة وتأثريه 
اآلين مع غياب التأسيس الصحيح للثقافة النابتة، بدل 
القراءة واكتشاف األشياء، ألن املستمع للشعر يتأثر 
ذلك  واىل  نفسه،  الشعري  النص  من  أكثر  بالقارئ 
تأسيس  فمنذ  واالنفعال.  اإللقاء  يف  الشاعر  يعمد 
نوبل  جائزة  وهي  باألدب  تعنى  عاملية  جائزة  أكرب 
ومنهم  ندر  ما  إال  للشعراء  اجلائزة  هذه  يوما  متنح  مل 
إىل  األكثر  يف  متنح  وكانت  املثال،  سبيل  عىل  طاغور 
أممهم وآالم  تاريخ  أدهبم  الذين سجل  الروائيني من 
التفكري  إىل  متيل  الرواية  كون  عامة،  بصورة  البرشية 
واىل  واجلغرافية،  التاريخ  كتابة  إىل  متيل  والتأمل، 

فلسفة األشياء بطريقة عقالنية وليست انفعالية)34(.

المبحث الرابع: 

اأوًل: تاأ�شي�ض �شوق ال�شرداب للكتب

1991وجتريف  عام  الشعبانية  االنتفاضة  بعد 
  العباس باإلمام احلسني وأخيه  املحيطة  املناطق 
وما بينهام وفقدان الكثري من أصحاب املحال أماكن 
إليوائه  مكان  عن  يبحث  منهم  الكثري  بدأ  رزقهم، 
العراق  عىل  طبقت  أن  بعد  باخلصوص  الترشد،  من 
العقوبات االقتصادية وبدأ الناس يشعرون بالضائقة 

املالية.
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استأجر األستاذ مهدي عبد الرزاق أبو طحني أول 
حمل يف الرسداب الواقع يف سوق  اخلفافني )النعلجية( 
إال  )الكامليات(  النسائية  املالبس  يبيع  كان  الذي 
العملة  لفقدان  يضعف  بدأ  املهن  من  النوع  هذا  أن 
الدخل  وضعف  األسعار،  وتضخم  قيمتها  العراقية 
اليومي للفرد، وكان اسم مكتبته )املتنبي( كان خيرج 

بسطية عند باب الرسداب.

املنتظر،  تبعه األستاذ حممد كاظم صاحب مكتبة 
الــرسداب  يف  وكــان  عباس،  أمحد  األستاذ  ثم  ومن 
األستاذ هاشم اخلياط، الذي عندما رأى توجه السوق 
نحو الكتب، باع أغراضه وحتول لبيع الكتب، وتبعه 
حممد(  )أبــو  هــادي  ستار  األستاذ  وهو  آخر  خياط 
حمال  حتولت  فشيئا  وشيئا  الكتب،  بيع  امتهن  حيث 
الرسداب كلها إىل سوق املكتبات لبيع الكتب الدينية 
حرصا، وبعض الكتب الفكرية واألدبية والفلسفية.

كان سوق الرسداب - سوق الكتب - مرصودا 
تفتيش  ما كان حيصل  قبل رجال األمن، وكثريا  من 
له، كام كانوا يرسلون بعض رجاهلم متنكرين للسؤال 
عن كتاب ديني ممنوع، ليقع صاحبه يف قبضة األمن أو 
رجال البعث املقبور، ففي أحدى املرات جاء ضابط 
أصحاب  قبل  من  معروف  غري  بابل  مدينة  من  أمن 
كتاب  عن  يسأل  اهلــدى  مكتبة  وقصد  املكتبات، 
السوق  عن  معلومات  أرسل  فرتة  وبعد  األربعني، 
وصاحب املكتبة وتم إلقاء القبض عليه وحبسه ملدة 

ستة أشهر.

كان عمل سوق الكتب يزدهر يف يومي اخلميس 
الزيارة،  الزائرين عىل كربالء بقصد  لتوافد  واجلمعة 

والزيارات،  الدينية  الكتب  لرشاء  بالسوق  واملرور 
إضافة إىل املناسبات واالحتفاالت الكربى. وكانت 
حممد  للسيد  التسعينات  فــرتة  يف  املطلوبة  الكتب 
واخلميني  الدين،  رشف  احلسني  وعبد  الصدر  باقر 

وغريها.

األوضــاع  تعثر  رغم  صامدا  السوق  هذا  وظل 
مصدر  ظل  ولكنه  العراق،  عموم  يف  االقتصادية 
الكتاب الثقايف بمختلف أنواعه، كام أن كل من يريد 
كتابا مهام أو خمطوطة نادرة كان يلجأ إىل هذا املكان، 
كام أن الكثري من الكتبيني كانوا يطوفون املحافظات 
يف  واملؤثرة  املهمة  أو  النادرة  الكتب  رشاء  أجل  من 
ومنهم  الرسداب  سوق  يف  وعرضها  العراق  تاريخ 
يقصد  ــان  ك الــذي  سيف(  )أبــو  السالمي  عــادل 
امليثاق  مكتبة  عىل  ويطوف  احلدباء  املوصل  مدينة 
أبو وسام، مكتبة خالد  والنقشبندية، وكذلك مكتبة 
وغريها من أجل اقتناء املخطوطات النادرة والكتب 
التي طبعت مرة واحدة وأصبحت مفقودة يف سوق 

الكتب يف كربالء)35(.

ثانيًا: النتا	 الأدبي من ال�شعر والق�شة والرواية

الثقايف  النسق  تفاصيل  من  الكثري  استعرضنا 
اآلن  ــان  وح لــألدبــاء،  وكــذلــك  للحكومة  املعلن 
القصة،  )الشعر،  األديب  للنتاج  احلــصــاد  موعد 
الرواية، النقد(، إذا ما أخذنا يف نظر االعتبار أن فرتة 
الستينات والسبعينات تكاد تكون ضعيفة جدا، ومل 
املرحوم  باستثناء  معلنا  كربالئيا  ثقافيا  منتجا  تؤرش 
»شباب  أصــدر  الــذي  اخلفاجي  عيل  حممد  الشاعر 
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»لو  1965م«،  لعينيها  »مهرا  1964م«،  ورساب 
الباب  خلف  وهــواك  »أنا  1967م«،  النابامل  ينطق 
1970«، »مل يأت أمس سأقابله الليلة 1975م«، كام 
أصدر الشاعر شاكر البدري جمموعته الشعرية حتت 
يوسف  باسم  وأصدر  الصباح(  يبتسم  )ملن  عنوان 
املطار(  دفاتر  )قراءة يف  ديوان حتت عنوان  احلمداين 
عام 1971م، وجمموعتني شعريتني )مرافئ الظالل، 
جمموعته  الفتال  عــيل  واصـــدر  الصمت(  فــارس 
والناقد  القاص  وأصدر  صغرية(،   )براعم  الشعرية 
جاسم عايص جمموعة قصصية حتت عنوان » اخلروج 
عام  الثقافية  الشؤون  دار  عن  قصص  الدائرة«  من 

1974م.

اإلنتاج،  ضعيفة  الثامنينات  فرتة  تكون  تكاد  بينام 
أدباء وكتاب حمافظة كربالء  اندراج كثري من  بسبب 
جمموعته  ــايص  ع جاسم  أصــدر  فقد  اجلــيــش،  يف 
عام  الرشيد  دار  عن  بيانية«  »خطوط  القصصية 
الشاهر  صــاحــب  ــوم  ــرح امل ــدر  ــ وأص 1980م، 
عام  الشاعري(،  الوطن  )أهيــا  الشعرية  املجموعة 
جمموعة  عــايص  جاسم  أصــدر  ثم  ومــن  1983م، 
قصصية أخرى »احلقيبة« و »احلفيد«، عام 1988م، 
بينام أصدر فاضل عزيز فرمان ديوانه الشعري )بيت 
األدباء  احتاد  أعضاء  وكان  1989م،  عام  الشاعر( 
سبقها  والتي  املرحلة  هذه  يف  العراقيني  والكتاب 
املرحوم  اخلفاجي،  عيل  حممد  املرحوم  من  كل  هم 
صاحب الشاهر، املرحوم شاكر عبد القادر البدري، 
باسم يوسف احلمداين، حممد زمان، جاسم عايص، 
هاشم  خلف،  احلسني  عبد  عباس،  هراطة  طامي 
فرتة  النواب، يف  داود سلامن، حسن  معتوق، حسن 

تشجيع  من  البعث  حكومة  حتول  بدأ  التسعينات 
فقد  األديب،  النتاج  إىل  الشعبي  الشعر  مهرجانات 
أزدهر الشعر )قصيدة النثر( ويذكر األستاذ عالوي 
كاظم كشيش يف بحثه املوسوم )احللم واالنتامء( إىل 
جدًا  حرجة  فرتة  خالل  »صدرت  التي  املجاميع  أن 
من تاريخ بلدنا شهدت الغرائب والعجائب منذ عام 
1990م، حتى اهنيار الدكتاتورية يف نيسان 2003م. 
ما يربو عىل الثالثني جمموعة شعرية، كتب عن بعض 
منها يف الصحافة بينام ترك القسم األكرب منها إمهاال 
النظرة  وهو  الثقايف  وسطنا  يف  شائع  ملبدأ  تطبيقًا  أو 
بالذيل  دائام  ومقارنتها  املحافظات  لثقافة  الدونية 
التابع ألدب العاصمة«)36(، وكان أدباء هذه املرحلة 
هم كل من ماجد الوجداين، عدنان املوسوي، فاضل 
عزيز فرمان، عالوي كاظم كشيش، رضا اخلفاجي، 
األستاذ  ويورد  كام  عباس خلف.  أبو غريب،  عقيل 
املنتمني  من  الشعراء  أسامء  كشيش  كاظم  عالوي 
 - العراقيني  والكتاب  األدباء  الحتاد  املنتمني  وغري 
فرع كربالء ونتاجهم األديب بالرتتيب األلفبائي سواء 
أكان عن طريق االستنساخ )مكتب الزوراء، مكتب 
املستقبل(، أو صدوره من دار الشؤون الثقافية أو دار 
الرشيد، أو دور الطباعة العربية األخرى واألنرتنيت، 
الشاعر  باستثناء  واحد.  رقم  امللحق  يف  مؤرش  وكام 
احلزن  )سيدة  جمموعتني  أصدر  الذي  ضاحي  عودة 
بدون  2001م(  أمتنى-  و)لكم  1999م(   - املبجل 
فيهام،  حسينية  قصائد  وجود  بسبب  رسمية  موافقة 
وعىل حسابه اخلاص وقد نضدمها زهري عيل الفتال، 
يف  كشيش  كاظم  ــالوي  ع األســتــاذ  يدرجهام  ومل 

جدوله)37(.
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أما من كتاب املجاميع القصصية والروايات فهم 
قصصية  جماميع  أصدر  الذي  عايص  جاسم  من  كل 
الضوء  مساقط  اآليت:  وبالشكل  نقديني  وكتابني 
العراقية - 1999،  القصة والرواية  النهر يف  وداللة 
 - قصص  الظهرية،  صالة  قصص،  حكايات  ليايل 
الثقافية، كام أصدر حممد  2002م، عن دار الشؤون 
1999م،   - التدوين  مجرات  رواية  النرصاوي  عيل 
واصدر عيل لفته سعيد جماميع قصصية وروايات وهي 
بيت اللعنة قصص قصرية - 1998م، بغداد فازت 
ناصع  وشم  رواية  اخليال،  مداعبة  اإلبداع،  بجائزة 
الفردوس  لكتابة  األخري  اليوم  2000م،   - البياض 
عيل  وأصدر  الثقافية،  الشؤون  دار  عن  2002م،   -
حسني عبيد رواية طقوس التسامي رواية - 2000م. 
وجمموعة قصصية كائن الفردوس-  2001م من دار 
الشؤون الثقافية، وأصدر عباس خلف رواية عدسة 
فرصة  وهي  قصصية  وجمموعة  2001م،   - الرؤيا 
عباس  عدنان  وأصــدر  2002م،    - النظر  إلعــادة 
2001م،   - الغبار  اسمها  قصصية  جمموعة  سلطان 
جمموعة  عباس  طالب  أصدر  كام  الشؤون،  دار  عن 
السابع - 2002م، عن دار  الفضاء  قصصية اسمها 
الشؤون الثقافية. وأصدر الشاعر عامد العبيدي رواية 
الشؤون  دار  عن  2003م،   - النار  وأجنحة  احلب 

أيضا.

عن  صدر  الذي  الرسمي  األديب  النتاج  هو  هذا 
أن  دون  نرشها،  دور  ضمن  احلكومية  املؤسسات 
يقترص  الذي  االستنساخ  لثقافة  مؤرش  هناك  يكون 
مل  ومما  الرواية،  أو  القصة  دون  الشعر  دواويــن  عىل 
يؤخذ بنظر االعتبار أن الكثري من أدباء تلك املراحل 

ثقافية  نقود  واملجالت  الصحف  يف  يكتبون  كانوا 
وينرشون نصوصها شعرية وقصصية. 

الشعري  للمنتج  اإلبــداعــي  املشهد  هو  ــذا  وه
كربالء  حمافظة  وكتاب  ألدباء  والروائي  والقصيص 
عىل مدى أقل من نصف قرن تقريبا، مع أن األحداث 
اجلسام التي تعرض هلا البلد وشعبه من املفروض أن 
العصيبة  املرحلة  ثقايف أكرب يعرب عن  تنم عن خماض 
التي مر هبا، إذ يقترص النتاج األديب بالعموم عىل منتج 
أكثر من مطبوع  إىل  إبداعي واحد إال من متيز منهم 
يف  تقييام  يعد  ال  ذلك  أن  االعتبار  بنظر  األخذ  مع 
السرية الثقافية، إذ لربام ديوان شعر لصاحب الشاهر 
يتعدى  قد  بينام  الثقافية،  الذاكرة  يف  خالدا  سيظل 
البعض اآلخر إىل أكثر من منتج ال يرسخ يف الذاكرة 
الظروف  العذر هلم بسبب  ربام نجد  الثقافية، ولكن 
التي  املجتمعية  والتقلبات  واالقتصادية  السياسية 
فكره  تبلور  فيها  يصعب  ما  عليه  بالسلب  تنعكس 
التي  الشعر  دواوين  عدد  يؤرش  كام  اإلبداعي.  وفنه 
النسق  أكثر من عقد عىل ضعف  صدرت عىل مدى 
املعلن ألدباء وكتاب حمافظة كربالء. ولكنها  الثقايف 
التي  النقدية  والكتب  والرواية  القصة  من  أفضل 

صدرت عىل مدى أقل من نصف قرن تقريبا.

ثالثًا: تمظهرات الأن�شاق الثقافية الحكومية 

المعلنة

الكربالئية  الثقافة  أوجه  من  الكثري  ف  تكشَّ لربام 
احلرب  أيام  ففي  لتعاطيها،  املعلن  الثقايف  النسق  أو 
وبدل  املثقفني  من  الكثري  كان  اإليرانية،   - العراقية 
يملؤها  واللحم،  واخلبز  بالكعك  حقيبته  يمأل  أن 
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بالكتب الثقافية والفكرية والفلسفية والروايات وكل 
حسب رغبته وغوايته، ويف أيام احلصار كان البعض 
أو من  الكتاب حتت عنوان االستعارة،  يتناقل  منهم 
األصلية  النسخة  أما  مستنسخا،  يشرتيه  أن  يستطيع 

فال يقتنيها إال من كان وضعه املادي جيدا. 

تبلور النسق الثقايف احلكومي األول املعلن عندما 
أن  بعد  املثقف،  وجــدان  يف  سيفها  احلرب  أمضت 
فوهة  والبندقية  للقلم  ومنها  عدة  شعارات  أطلقت 
واحدة، وال صوت يعلو عىل صوت البندقية، وغريها 
بل  الكلمة  استخدمت  التي  الكثرية  الشعارات  من 
أو  )السفربلك  أو  سخرة  تكون  أن  عىل  وأرغمت 
البعث وأصبحت سلعة رخيصة  السفربر(، يف نظام 
تباع للنظام بثمن بخس انعكس ذلك حتى عىل قراءة 
ثقايف  رفض  وهو  األمــام،  إىل  اخللف  من  الصحف 
للثقافة السائدة، والوجه الثاين للصحيفة اليومية التي 
ينتهي عمرها االفرتايض عند املساء، ولذلك يستغلها 
الكثري من األهايل يف مسح زجاج الشبابيك أو فرشها 
عىل طاوالت البيت أو استعامهلا كسفرة طعام  حتت 
األكل يف الرحالت الداخلية أو حتى اجللوس عليها 
من التعب، كام كان بعض أصحاب مطاعم الكباب 
يشرتون األعداد الباقية غري املباعة ليجعلوا منها غالفا 
يلفون هبا األطعمة ملن يريد رشاء الكباب )سفري( 
لعائلته. ولكن كل هذه األفعال كانت مشوبة باحلذر 
الشديد لكل هؤالء الذين يستعملون الصحيفة لغري 
أغراض القراءة، كانوا أول عمل يقومون به هو رفع 
صورة القائد الرضورة من اجلريدة كوهنا تتكون من 
جيلسون  أو  هبا  ينظفون  ثم  ومن  منفردة  عدة  مالزم 

عليها أو غريها من األفعال.

الذي  املعلن  الثاين  احلكومي  الثقايف  النسق  أما 
إما  املستمرة  لقاءاهتم  وهو  األدبــاء  عند  يتمثل  كان 
الشباب(  األدباء  )منتدى  أشهرها  وكان  املقاهي  يف 
من  فيه  والكتاب  األدباء  لقاء  جذور  رضبت  الذي 
أواسط الثامنينات، وبدأ ينمو هذا الشعور من خالل 
تم  عندما  1993م،  عام  حتى  املستمرة  اللقاءات 
اتفاق جمموعة من الشباب عىل إقامة منتدى للكتاب 
واألدباء الشباب، وقد وقع اختيارهم عىل هذا املكان 
- منتدى األدباء الشباب - الواقع يف منطقة العباسية 
الغربية بالقرب من مرصف الطف املقابل لقبلة اإلمام 
احلسني، وبقَي هذا املنتدى حتى عام 1995م، عندما 
اندمج مع االحتاد العام للكتاب واألدباء العام - فرع 
ذلك  إىل  أدباء كربالء  الكثري من  بعد سعي  كربالء، 
األدباء  احتاد  لكن  البدري،  شاكر  الراحل  ومنهم 
أعضاء  عدد  ألن  يرفض،  كان  املركزي  والكتاب 
لالحتاد  االنتامء  هوية  حيملون  ممن  كربالء  يف  االحتاد 

كانوا مخسة فقط.

حتده  ال  مفتوح  فضاء  ويف  1993م،  عام  ففي 
جدران اتفق جمموعة من الكتاب واألدباء الكربالئيني 
جيمعهم  احتادا  واملحافظة  ألنفسهم  يشكلوا  أن  عىل 
يف  تم  قد  االتفاق  ذلك  كان  الثقايف،  عملهم  وينظم 
)ابن  من  وبالقرب   احلسني اإلمــام  قبلة  شارع 
الفهد( باجلهة املقابلة له، بأن يكونوا هم النواة الحتاد 
مناطق وشوارع كربالء  يعرف  األدباء، وربام من ال 
األمام  قبلة  شارع  يف  متت  االتفاقات  كل  ملاذا  يسأل 

احلسني؟ 
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أقول: شارع القبلة يمتاز بعرضه الذي يتيح للامرة 
أن  من  لألرصفة  يتيح  مثلام  أكرب  بحرية  فيه  الولوج 
الطريق وصادف  البائعة عىل أرصفة  يفرتشها بعض 
أن كانت املكتبات األرضية تكون يف هذا الشارع من 
الضفة الرشقية له، من التي تبيع الكتب الثقافية، مما 
جعل هذه الضفة متوج باملثقفني، حتى أصبح ملتقى 
وعامد  آدم  أمحــد  الشاعر  الكتبيني  من  وكــان  هلــم، 
العبيدي واملثقف األستاذ فاضل أو أفضل، وخاصة 

يف أيام اخلميس واجلمع من كل أسبوع.

كام كان يلتقي األدباء يف مقهى أبو باسم السالمي 
الدومينو  ليلعبوا  الغربية  العباسية  يف  أيضا  وتقع 
وكانت  خالهلا،  من  غضبهم  سموم  نفث  حماولني 
ثمن  دفع  هي  عليها  يلعب  التي  الرهانات  أقىص 
األدباء  يلتقي  كان  وقلام  الدخان،  ثمن  أو  املشاريب 
والكتاب يف مقهى الزوراء الواقعة يف شارع العباس 
عند  يلتقون  وكذلك  بالرياضيني،  خمتصة  شبه  كوهنا 
مثقفي  من  أيضا  وهم  الشاي  بائعي  أكشاك  بعض 
أو  الچاي  أبو  حسني  األستاذ  ومنهم  املدينة  وأدباء 
حسني تاريخ كونه خريج جامعة بغداد كلية الرتبية - 
التاريخ، وكذلك األستاذ حممد الصفار، الذي  قسم 
التاريخ وجييد كتابة الشعر العمودي  كان متبحرا يف 
الشعراء  إليه  يلجأ  كان  ما  وكثريا  والنثر،  والتفعيلة 
فيجدون عنده رحابة الصدر واملعونة دون أن يزجر 
املثقفون  أو يزدري أحدا منهم، كام كان يلتقي عنده 
من الذين يستشكلون عىل التاريخ يف واقعة أو موقف 

أو تاريخ حادثة.

كانت أغلب احلوارات التي تدور يف هذه املقاهي 
جام  صب  هي  واملثقفني  األدبـــاء  بني  واألكــشــاك 
وأعامرهم،  شباهبم  أكلت  التي  احلرب  عىل  غضبهم 
احلملة  بعد  وباخلصوص  احلصار  زمن  يف  وكذلك 
اإليامنية، كام كانوا ينقمون عىل الدين يف عدم إنصاته 
خاصة  الطاغية،  من  وختليصهم  الناس  لترضعات 
الدعاء  من  الدينية  عتبات احلرضات  أن عتمت  بعد 
والتوسل. يف مقابل انغامس البعض اآلخر يف الدين 
عىل  فعل  كردة  أيضا  وكان  الدروشة،  حد  والتدين 
رش  الدين  استغالل  من  السابق  النظام  به  يقوم  ما 
استغالل من خالل حتويل الكثري من املرافق السياحية 
جامع  إىل  اخليل  سباق  ساحة  مثل  دينية  مرافق  إىل 
)99( قبة، أو جامع أسامء اهلل احلسنى، وكذلك صنع 
القرآن  وخط  احلسنى،  اهلل  أسامء  بعدد  أسامء  لنفسه 

بالدم وغريها من األفعال املشينة.

أما النسق الثقايف احلكومي الثالث املعلن والذي 
والبسيط  واملتعلم  املثقف  العراقي  الفرد  هياجم  كان 
والشعر  والصوت  الصورة  ثقافة  فهي  مكان  كل  يف 
أو  )الفوتوغرافية(  الثابتة  الصورة  ثقافة  الشعبي، 
اجلدارية وهو بمختلف األعامل واألزياء كعامل بناء 
وعسكري  وأفندي  عشرية  وشيخ  وريفي  وبــدوي 
وأب حنون مع عائلته، وكل ذلك من خالل جداريات 
العامة  الساحات  الدوائر احلكومية ويف  أمام  تنصب 
الرئيسة والفرعية ومن خالل  الشوارع  أركان  وعند 
الصور الفوتوغرافية التي تعلق باحلبال بني شارعني 
أو يف الكتب والدفاتر واملفكرات، أو تطبع صورته يف 

الصحون ويف الساعات اليدوية واجلدارية.
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الموؤ�شرات 

نستطيع أن نؤرش األنساق الثقافية املعلنة لألدباء 
والكتاب اجتاه النسق الثقايف املعلن احلكومي اآليت:

النسق الثقايف املعلن املتوافق.. 1

النسق الثقايف املعلن املنافق.. 2

النسق الثقايف املعلن املتنافر.. 3

فيه  الذي توافق  املتوافق  الثقايف  النسق  فيام خيص 
الكثري من األدباء والكتاب مع السلطة ألسباب عدة 
وقومي   - مذهبي   - وديني  وفكري  سيايس  منها 
يتعاطى  الــذي  ــب  األدي وباخلصوص  ومصلحي، 
كتابة الشعر والقصة والرواية، وأصبح ينشد له بكل 
ما استطاع من إبداع، فاحلكومة البعثية غيبت القانون 
حلزوين  نابض  القانون  )إن  مقولة  ولرئيسه  هنائيا 
أنجب  وقد  نرتئي(،  ما  حسب  نضغطه  أو  نسحبه 
هذا النسق الكثري من األدباء املؤمنني بالنظام أنشدوا 
له الشعر وكتبوا القصة والرواية التي متجد شخصه 

ونظامه وفكره البعثي.

النسق  هذا  جتىل  وقد  املنافق،  الثقايف  النسق  أما 
يظهرون  الذين  الشخصية  ملزدوجي  واضح  بشكل 
فيه  والــرسد  الشعر  أحىل  ويكتبون  للنظام  حمبتهم 
وخيرجون بمظاهرات مؤيدة حلروبه ومناسباته، ويف 
جلساهتم اخلاصة ينقمون عليه، وقد اندرج يف النسق 

الكثري من األدباء واملتعلمني وأنصاف املثقفني.

انتمى  النسق  وهذا  النافر،  الثقايف  النسق  ليبقى 
انزوى  من  بني  ما  فهم  املثقفني،  من  القليلة  القلة  له 

فضل  من  أو  والعمل،  االجتامعية  احلياة  غياهب  يف 
اهلرب إىل خارج العراق، إىل الدول العربية املحيطة 
عىل  وظل  ومرص،  ولبنان  وسوريا  األردن  مثل  به 
كتامنه لنقمته عىل النظام خوفا من أجهزته القمعية أن 
تطاله، ومنهم من هاجر إىل دول أوروبا وأعلن نقمته 
وبدأ يكتب بالصحف واملجالت ويف جمالسه اخلاصة 
والعامة. أما األنساق الثقافية املعلنة لألدباء فيام بينهم 

فتمثل بالشكل اآليت:

النسق الثقايف املعلن املتصارع.. 1

النسق الثقايف املعلن  املتوائم.. 2

النسق الثقايف املعلن املريض.. 3

بني  املتصارع  املعلن  الثقايف  النسق  جتىل  وقــد 
أدباء املحافظة من أهل املدينة القديمة والوافد إليها 
األقضية  من  الوافد  هذا  أكان  سواء  خارجها،  من 
وأفــرز  اجلنوبية،  املحافظات  من  أم  والــنــواحــي، 
املدين  والعجمي،  )اللفو  منها  مصلحات  جمموعة 
واملعيدي(. كام متثل فيه رصاع ما بني عراقيِّي الداخل 
اخلارج  عراقيِّي  من  بالضد  والقادم  القائم  بشقيهم 
الذهاب  بني  يتأرجحون  الذين  أو  هناك  الباقني 
والذي  املتوائم،  املعلن  الثقايف  النسق  أما  واإلياب. 
يف  والقادم  القائم  الثقايف  النسق  بني  باختالط  متثل 
بوتقة واحدة ضد النظام الصدامي املجرم باخلفاء من 
الكتب  الشخصية عند بسطيات  خالل االجتامعات 
غري  بشكل  ولكن  الثقافية  والتجمعات  املقاهي  ويف 
صارخ. أما النسق الثقايف املعلن املريض، فهو تضخم 
األنا املفخخة عند بعض األدباء من الشعراء، الذين 
أمام  وتقزمهم  اآلخرين  أمام  بتضخمهم  يشعرون 
أصغر بعثي يلبس الزيتوين، وبالوقت نفسه يشعرون 
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هذه  غريهم.  يكتبه  أن  يستطيع  ال  يكتبونه،  ما  أن 
األنساق الثقافية املعلنة لألدباء تتحد فيام بينها بالضد 
تكون  ومرة  احلكومية،  املعلنة  الثقافية  األنساق  من 
جزًءا منه، ومرة تكون متناقضة يف اختاذ موقف منه. 

لنخرج بالنتائج اآلتية: 

ال�شتنتاجات

فرتة . 1 يف  تبلور  للحكومة  املعلن  الثقايف  النسق 
الثامنينات، ثم حتول إىل نسق مضطرب ومتناقض 
وضعيف. وكان اهتاممه بالشعر العمودي واحلر 

والشعبي، أكثر من اهتاممه بالقصة والرواية.

الكتب . 2 استرياد  املقبور  البعث  حكومة  َمنعت 
من خارج العراق، ومن ثم ُمنعت رغام عنها من 

االسترياد بعد فرض احلصار االقتصادي.

خالل . 3 من  يطبع  أن  الثقايف،  النسق  استطاع 
الثقافية،  الشؤون  )دار  بـ  املتمثل  مؤسساته 
الخ(  احلكمة...  دار  الرشيد،  دار  املأمون،  دار 
خمتلف  يف  واملراجع  الكتب  أمهات  من  الكثري 
وتضاءل  والعلمية،  اإلنسانية  االختصاصات 

هذا الدور واضمحل يف فرتة التسعينات.

حتول النسق الثقايف املعلن للحكومة من العلامين . 4
إىل الديني.

النسق الثقايف املعلن لألدباء مضطرب ومتحول . 5
ومتناقض باستمرار.

يف . 6 املحلية  للحكومة  املؤسسايت  الدور  غياب 
والسبب  للمحافظة،  معلن  ثقايف  نسق  تأسيس 

أن النظام البعثي املجرم مركزي يف حكمه.

عدم نضج األدباء من الشعراء والقاصني يف فرتة . 7
من  التسعينات  فرتة  يف  وتبلورهم  الثامنينات، 
كربالء،   - والكتاب  األدباء  احتاد  انبثاق  خالل 

ومنتدى األدباء الشباب.

عدم تبلور منتج أديب معلن حقيقي خارج النسق . 8
الثقايف املعلن للحكومة.

القصصية . 9 واملجاميع  الشعر  دواوين  عدد  إن 
قرن  نصف  من  أقل  مدى  عىل  صدرت  التي 
املعلن  الثقايف  النسق  ضعف  عىل  وتدل  قليلة 
ألدباء وكتاب حمافظة كربالء. ولكنها أفضل من 

الرواية والكتب النقدية.

يف . 10 للكتابة  والقاصني  الشعراء  أغلب  اجتاه 
الثقايف  للنرش  ليس  واملجالت  الصحف 
يساعدهم  مايل  مردود  أجل  من  وإنام  فحسب، 

عىل املعيشة.

العراق . 11 خارج  إىل  والكتاب  األدباء  هجرة 
فيها  أقاموا  التي  الدول  ثقافة  يف  واالنخراط 
يمثل  الذي  الثقايف  النسق  عن  واالنسالخ 
نقمة  خالل  من  العراق  يمثل  أو  حمافظتهم 

البعض عىل النسق الثقايف احلكومي املعلن.

املعلن . 12 الثقايف  للنسق  نقدي  كتاب  أي  يؤرش  مل 
عايص  جاسم  لألستاذ  صدرا  كتابني  باستثناء 
القصة  النهر يف  الضوء( و)داللة  )مساقط  ومها 

والرواية العراقية( عام 1999م.
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المجموعات ال�شعرية ح�شب الترتيب الألفبائي للعناوين

2000مكرباءمكتب الزوراءكاظم ناص السعديأبجدية الفرات1

2002مكرباءمكتب الزوراءسام حممد عبد احلسناحتفالية الرحيل األخر2

أمحد آدماستدراك3
دار الشؤون الثقافية /سلسلة ثقافة 

ضد احلصار
1999مبغداد

كفاح وتوتايفاعات الرعد4
دار الشؤون الثقافية /سلسلة ثقافة 

ضد احلصار
2001مبغداد

صاح حسن السياويبنفسج5
دار الشؤون الثقافية /سلسلة ثقافة 

ضد احلصار
1999مبغداد

فاضل عزيز فرمانبيت الشاعر6
دار الشؤون الثقافية /سلسلة ثقافة 

ضد احلصار
1999مبغداد

رضا اخلفاجيبيضاء يدي7
دار الشؤون الثقافية /سلسلة ثقافة 

ضد احلصار
2001مبغداد

2003مكرباءمكتب الزوراءعدنان الغزايلتداعيات وردة الدم8

2000مكرباءمكتب الزوراءعاوي كاظم كشيشتدوين الدم والرمل9

2001مكرباءمكتب الزوراءعاوي كاظم كشيشتدوينات الظهرة الكربائية10

صاح حسن السياويحدود داخلية مغلقة11
دار الشؤون الثقافية /سلسلة ثقافة 

ضد احلصار
2001مبغداد

1991مبغداددار الشؤون الثقافية العامةعاوي كاظم كشيشخامتة احلضور12

2003مهولندادار الرشيدباسم فراتخريف املآذن13

1996مبغدادمنشورات اللحظةعار املسعوديساعة يلمع املاس14

عقيل أبو غريبساعي الريد15
دار الشؤون الثقافية /سلسلة ثقافة 

ضد احلصار
1999مبغداد
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حسن النوابرشيعة النواب16
دار الشؤون الثقافية /سلسلة ثقافة 

ضد احلصار
1999مبغداد

عاد العبيديصاعد نحوي17
دار الشؤون الثقافية /سلسلة ثقافة 

ضد احلصار
1998مبغداد

2000مبغداددار الشؤون الثقافية العامةهادي الربيعيعامل املائكة18

1993مبغداددار الشؤون الثقافية العامةهادي الربيعيالعشاء األخر19

2003مكرباءمكتب الزوراءعاوي كاظم كشيشعشبة سومرية20

1996مكرباءمكتب املستقبل/1996معاد العبيديالغيمة املقفلة21

2000مكرباءمكتب املستقبلأمحد آدمكون يف داخي22

حاتم عباس بصيلهلسان أعمى23
دار الشؤون الثقافية /سلسلة ثقافة 

ضد احلصار
2000مبغداد

2000مكرباءمكتب املستقبلعاد العبيديلشعرها وشاية الينابيع24

2000مكرباءمكتب املستقبلعودة ضاحي التميميلكم انتمي25

ماجد حاكم موجدما تساقط بل أوشك للشمس26
دار الشؤون الثقافية /سلسلة ثقافة 

ضد احلصار
1999مبغداد

عار املسعوديما يتعطل من االسئلة27
دار الشؤون الثقافية /سلسلة ثقافة 

ضد احلصار
2001مبغداد

صاح حيثاينمثلا تسقط ثمرة ناضجة28
مموعة نصوص مستلة من شبكة االنرنيت عى موقع 

www.jehat.com -2003 جهات الشعر

1998مدمشقدار اجلنديكريم جوادنقود احلياة29

2000مكرباءمكتب الزوراءعدنان الغزايلوبالورد ننتر30

1997مكرباءمكتب املستقبلامحد آدميسعى31
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 سعيد الغانمي، ينابيع اللغة األوىل، اإلمارات العربية، ( 1)
هيأة أبو ظبي للثقافة والرتاث املجمع الثقايف، 2009م، 

ص 63.

فان دالني، مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس، تر، ( 2)
األنجلو  مكتبة  القاهرة،  وآخرون،  نوفل  نبيل  حممد 

املرصية، 1993م، ط10، ص37-36.

العرب، بريوت، مؤسسة األعلمي، ( 3) ابن منظور لسان 
2005م، مادة نسق.

انتشارات ( 4) طهران،  اللغة،  يف  املنجد  معلوف،  لوئيس 
ذوى القريب، 2008م، باب نسف - نسم، ص806.

نيكالس لومان، مدخل اىل نظرية األنساق، تر، يوسف ( 5)
فهمي، بغداد، منشورات اجلمل، 2010م، ص5.

املصدر ( 6) األنساق،  نظرية  اىل  مدخل  لومان،  نيكالس 
نفسه، ص8.

الشوارع ( 7) يف  العيش  برمجان،  ورا  غالرس  ارين 
)انثروبولوجيا الترشد(، تر، هناء خليف غني، بغداد، 

بيت احلكمة، 2011م، ص30.

ينظر: طه حسني من تاريخ األدب العريب، بريوت، دار ( 8)
العلم للماليني، 1970م.

ينظر مالك املطلبي، ذاكرة الكتابة، بغداد، ديوان املسار ( 9)
للرتمجة والنرش، 2007م.

الشؤون ( 10) دار  بغداد،  بغداد،  مقاهي  مهدي،  شفيق 
الثقافية، 2013م، ص81.
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العالوي، باب النجف.
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العالوي، باب النجف.

)كربالء، ( 13) شخصية  مقابلة  اجلبوري،  حسني 
احتاد  عرصا،  اخلامسة  الساعة  2016/8/27م(، 

األدباء والكتاب، املكتبة املركزية العامة. 

)*(عبد األمري الرتمجان: )1904 ـ 1990م( شاعر شعبي 
يف  يتلوها  كان  التي  القصائد  عرشات  وله  النظم،  يف  أبدع 

املحافل احلسينية.

الفنية ( 15) الرتبية  دليل  وآخرون،  اجلبوري  شكر  حممود 
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ص29.

حممد ( 16) قاسم  مذكرات  الرجب،  حممد  قاسم  ينظر: 
للموسوعات،  العربية  الدار  بريوت،  الرجب، 

2009م.

حممد حسن الكليدار آل طعمه، مدينة احلسني، كربالء، ( 17)
مطبعة متوز، احللقة الرابعة، 1971م، ص349.

االكمكخانه: هو االسم القديم لشارع املتنبي، واللفظ ( 18)
تركي مركب من أكمك أي اخلبز، وخانه بمعنى مكان، 
فيكون معناها احلريف بيت اخلبز، واصطالحا ما سمي 
فيام بعد باألفران العسكرية، وقد شغلت هذه املؤسسة 
بناية قديمة شيدت عىل الطرز املتبعة يف العهد العثامين 
األخري، تتألف من فناء واسع حتيط به أروقة وحجرات 
من  السبعينات  يف  البناية  هذه  هدمت  ولقد  عديدة، 
هيأة  عىل  سوق  أرضها  يف  وشيدت  العرشين،  القرن 
احلجرات  من  كبريا  عددا  ضمت  طابقني  من  قيرصية 
والغرف واألروقة شغلتها مكتبات لبيع الكتب. قاسم 
بريوت،  رجب،  حممد  قاسم  مذكرات  رجب،  حممد 
الدار العربية للموسوعات، 2009م، هامش ص58-

.59

حسن عبيد عيسى، مقابلة شخصية )كربالء، األربعاء ( 19)
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19/ 10/ 2016م(، اخلامسة عرصا، نادي الكتاب، 
نقابة املعلمني.

الرجب، ( 20) حممد  قاسم  مذكرات  الرجب،  حممد  قاسم 
املصدر سابق، ص223.

كربالء، ( 21) شخصية،  مقابلة  الكريم،  عبد  الرزاق  عبد   
نقابة املعلمني فرع كربالء بتاريخ 2016/8/17.

بني ( 22) املحافظة، كربالء..  اإلعالمية الحتفاالت  اللجنة 
ماضيها املجيد وحارضها املرشق، مطبعة دار اجلامهري 

للطباعة، 1987م، ص 157 -158

بني ( 23) املحافظة، كربالء..  اإلعالمية الحتفاالت  اللجنة 
ماضيها املجيد وحارضها املرشق، مطبعة دار اجلامهري 

للطباعة، 1987م، ص 157 - 158

)**(الصحف: حيمل العدد األول من كل صحيفة تاريخ 
صدورها ليكون بمثابة املصدر للبحث.

 1975 عام  من  متوز  يف  اجلامهريية:  الثقافة  )***(دور 
تأسست مديرية دور الثقافة اجلامهريية ويف 1980/8/1م 
املرحوم  األستاذ  كان  الداخيل.  اإلعالم  دائرة  إىل  حتولت 
يعاونه  املؤسسة  بإدارة  قام  من  أول  احلكيم  صالح  هادي 
ممثل  إدارهتا  عىل  تواىل  ثم  الدده،  عدنان  السيد  املرحوم 
 1978 عام  الدارمي  اللطيف  عبد  املقبور  البعث  حزب 
يف  اخلفاجي  طارق  اإلعالمي  األستاذ  إىل  أخريا  آلت  ثم 
عام  األسبوعية  الثقافية  األمايس  بدأت  1980/9/1م. 
حممد  البدري،  شاكر  األوائل:  املسامهون  وكان  1976م 
الغزايل،  عدنان  محدان،  عدنان  اخلفاجي،  عيل  حممد  زمان، 
التميمي،  ضاحي  عودة  احلمداين،  باسم  طعمة،  آل  سلامن 
لغاية  تأسيسها  منذ  الدائرة  عارص  الذي  اخلفاجي  رضا 
توقفها عن العمل عام 1988م لكونه من موظفي املؤسسة 
بناية  إىل  املؤسسة  انتقال  وبعد  1977م  عام  يف  املذكورة. 
األنشطة  إقامة  مستلزمات  بعض  فيها  توفرت  جديدة 
الثقافية والفنية حدثت قفزة نوعية يف فقرات الربامج منها 

استضافة الفنان املرسحي د. سعدي يونس ليقدم مرسحية 
املنتدى  قاعة  عىل  )غوغول(  العاملي  للكاتب  )املجنون( 
كاظم(  )صافيناز  املرصية  الناقدة  إحياء  إىل  إضافة  الثقايف، 
املرسح  حلركة  وتشجيعا  العريب،  املرسح  تأريخ  عن  أمسية 
الكربالئي التي كانت مزدهرة آنذاك تم اإليعاز إىل تأسيس 
فرقة خاصة تابعة إىل هذه املديرية أطلق عليها تسمية )فرقة 

املرسح اجلامهريي( ومتيزت بأعامل فنية مرسحية متنوعة.

األربعاء، ( 26) )كربالء،  شخصية  مقابلة  ضاحي،  عودة 
نادي   - عرصا  السادسة  الساعة  2016م(   /8  /17

الكتاب، نقابة املعلمني.

(27 ) /8  /  9 )كربالء،  شخصية  مقابلة  ضامد،  فاضل 
2016م( الساعة اخلامسة عرصا - مرأب البارودي.

(28 ) /7/  28 )كربالء،  شخصية،  مقابلة  إبراهيم،  حسني 
2016م( الساعة العارشة صباحا، حمله لبيع الصحف 

واملجالت، منطقة املخيم.

(29 ) /8/  15 )كربالء،  شخصية،  مقابلة  إبراهيم،  حسني 
2016م( الساعة العارشة صباحا، حمله لبيع الصحف 

واملجالت، منطقة املخيم.

أحدهم ( 30) ان  املتجولني  الصحف  لبائعي  الطرائف  من 
ففكر  األسبوع  خالل  كلها  الصحف  بيع  له  يتيرس  مل 
)الثورة  الصحف  تسلُّمه  وعند  يبيعها  كيف  نفسه  مع 
اجلمهورية، الريايض، القادسية(، هذه صحف العراق 
اقرأ جريدة  برفع صوته(،  السابق )بدأ  النظام  يف زمن 
اليوم فيها طلب مواليد احتياط ثالث مواليد ودورتني 
ضباط احتياط  فارتبك الناس وصارت ضجة وبدأوا 
يشرتون الصحف كلها ثم ذهب اىل البيت... ويف اليوم 
الثاين جاء تبليغ من األمن إىل وكيل الصحف الرئيس 
األشخاص  احد  أن  فاضل  كاظم  املرحوم  كربالء  يف 
احلكومة  بان  الناس  عىل  كذب  قد  الصحف  باعة  من 
وحياسب  ممنوع  يشء  وهذا  احتياط  مواليد  طلبت  قد 
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وهدده  أليه  وبعث  كاظم  املرحوم  عرفه  طبعا  عليه، 
وان  لألمن  يسلمه  سوف  هكذا  فعل  أخرى  مرة  إذا 
بائع  برتك  كربالء  أمن  مدير  التمس  كاظم  املرحوم 
اجلرائد هذا ألنه شخص مريض وال يعرف أي يشء. 
 /8/  15 )كربالء،  شخصية،  مقابلة  إبراهيم،  حسني 
2016م( الساعة العارشة صباحا، حمله لبيع الصحف 

واملجالت، منطقة املخيم.

طه خضري الربيعي، مقابلة شخصية، )كربالء، 2 /8/ ( 31)
2016م(، العباسية الرشقية زقاق براغ.

فاضل عزيز فرمان، حسن عبيد عيسى، مقابلة شخصية ( 32)
)كربالء، 27/ 7/ 2016( م الساعة السادسة عرصا، 

نادي الكتاب، نقابة املعلمني.

احداث عايشها الباحث كشاهد عيان. ( 33)

احداث عايشها الباحث كشاهد عيان. ( 34)

شخصية، ( 35) مقابلة  طحني،  أبو  الرزاق  عبد  مهدي 
)كربالء، 2 /8/ 2016م(.

عالوي كاظم كشيش، قوة احللم واالنتامء، بحث غري ( 36)
منشور، جامعة كربالء، كلية الرتبية، 2005م، حمفوظ 

لدى الباحث.

عالوي كاظم كشيش، مقابلة شخصية، )كربالء، اب، ( 37)
 .)2016
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المدرس المساعداألستاذ الدكتور

أسامة احمد عبد الصاحبرياض كاظم سلمان الجميلي

جامعة كربالء 

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية

جامعة كربالء 

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية
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الملخ�ض

تعد املكتبات بأنواعها املعني الذي ال ينضب والكنز الذي ال ينفد من املعرفة ونرشها وهي الرصيد الفكري 
وعقول  اقالم  سطرته  وما  وحضارهتا  االمة  عطاء  مقدار  حية  وبصورة  جيسد  الذي  الثقايف  االنتاج  وسفر 
املبدعني من ابنائها لتوثق املعلومات التي من املمكن ان تثري أفراد املجتمع يف اجلوانب الشخصية واالجتامعية 
واالقتصادية كافة وتنفع طلبة العلم خالل رحلتهم يف طريق العلم واملعرفة، فهي حاجة رضورية يف أي جمتمع 
متحرض ال يمكن االستغناء عنها، كام أن للمكتبة دورًا رئيسًا يف حفظ الرتاث من الضياع ونقله من األسالف 
السابقة إىل األجيال الالحقة، وتتميز مدينة كربالء بوصفها حارضه دينية – حضارية بأنواع خمتلفة من املكتبات 
البيع  ومكتبات  واحلسينيات،  اجلوامع  ومكتبات  الدينية،  واملدارس  احلوزات  ومكتبة  اجلامعية  )العامة،  منها 
املبارش واملكتبات الشخصية( توزعت معظمها يف مركزها او يف احياء املدينة القديمة عدا املكتبات اجلامعية التي 

توزعت عىل واجهات الطرق الرئيسة خارج حدود املركز. 

وتتمتع مكتبات مدينة كربالء بإرث حضاري عريق يمتد إىل قرون من الزمن ضمت الكثري من املخطوطات 
القيمة وتعود اىل حقب تارخيية بعيدة وكتب نادرة تسهم يف حفظ اإلرث احلضاري للمدينة وتارخيها العتيد وقد 
شكلت خزائن الكتب واملخطوطات الثمينة يف العتبتني احلسينية والعباسية الكنز واالرث املكتبي الذي حيفظ  
هلذه احلارضة صفحات مرشقة من حضارهتا وابعادها الثقافية املختلفة، فضال عام تضطلع به املكتبات من دور 

سياحي واضح ضمن حركة السياحة الدينية والتي تنتعش فيها كربالء طيلة مواسم السنة. 
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Abstract

All kinds of libraries are considered inexhaustible treasure of knowledge that cannot be 
disseminated. They are the intellectual account of the cultural life which vividly embodies 
the amount of the output of the nation and its civilization, representing clearly thoughts and 
documenting information that could enrich the community members in all personal, social and 
economic aspects and provide students with knowledge. It is an urgent need in any civilized 
society to have libraries, for they play a key role in reserving the heritage from loss and also to 
transfer knowledge from previous ancestors to future generations. 

The holy city of Karbala as a religious and civilized place has various types of libraries; 
public, university, religious seminars, school, mosque and private libraries that can be found 
mostly in the city centre and in different parts of the ancient city except the university libraries 
which are on the main roads outside the city center. The libraries in Karbala contain references 
on its traditional heritage of the past centuries with a lot of valuable manuscripts and rare books 
which contribute to the reservation of the cultural heritage of the city and its history. The books 
and the precious manuscripts in the cabinets of these libraries also represent the treasure of 
the holy shrines of Imam Al-Hussein and Imam Al-Abbas (peace be upon them) that saves 
the bright civilization and the cultural aspects of Karbala. Furthermore, these libraries have a 
significant tourist role for the religious caravans who visit the city during all the seasons.
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المقدمة

اي  يف  واخلاصة  العامة  املكتبات  أن  يف  شك  ال 
جمتمع تشكل معلاًم حضاريًا وفكريا ال خالف عليه، 
العلمية  الساحة  يف  مرموقة  مكانة  من  به  حتظى  ملا 
منها،  املتحرضة  سيام  ال  كافة  املجتمعات  والثقافية 
فاملكتبة توفر لزائرهيا ُبعدًا حضاريًا وتعليميًا ال يوفره 
اي مكان آخر، فتنوع الكتب واملصادر واملخطوطات 
وبالنتاج  املتعاقبة  طباعتها  وبأزمنة  املختلفة  بلغاهتا 
العلمي املتنوع من املجلدات واملوسوعات واملجالت 
العلمية وبقية الدوريات األخرى التي متثل اجتاهات 
بعيدة  وازمنة  شتى،  علمية  ومشارب  خمتلفة  فكرية 
علميًا  تراكاًم  يضم  حمفاًل  بذلك  لة  ُمَشكَّ وقريبة، 
العقل  نسجه  وما  وآراء   ونظريات  ومبادئ  ألفكار 
البرشي من حث اخلطى نحو فهم صحيح وعقالين 
بأسلوب  به  حتيط  التي  واملتغريات  الظروف  جلميع 
علمي )نظري - تطبيقي( كل ذلك شكل أرثًا علميًا 
تزخر به املكتبات العلمية، تتفاخر وتتنافس فيام بينها 
والنتاجات  املؤلفات  من  الباقية  الرتكة  هذه  بحجم 
الفكرية التي تؤدي دورًا مهاًم يف تكوين فكر املجتمع 
جلميع  املعلومايت  الوعي  نرش  عىل  وتعمل  وثقافته 
أبنائه الراغبني بالتعلم واإلفادة، وملا كانت املكتبات 
هبذه املكانة الثقافية العالية واملنزلة احلضارية الرفيعة 
فان ارتباطها يأيت متالزمًا مع دوحات العلم وأماكن 
باملجتمعات  ترتبط  فهي  الدرس  وحلقات  املعرفة 
كاجلامعات  ملحوظًا  ارتباطًا  العلمية  والبيئات 
ومراكز البحث العلمي واحلوزات الدينية وحلقات 

الدرس الفقهي وتربطها عالقة متميزة باملدن الدينية 
والرتاثية والسياحية ذات اإلرث الثقايف واحلضاري 
احتضنت  التي  املقدسة  كــربــالء  كمدينة  الكبري 
جعل  مما  بعيد،  زمن  منذ  الكتب  وخزائن  املكتبات 
مكتباهتا تشكل جزءًا ال يتجزأ من تارخيها احلضاري 
فظهرت  سواء،  حد  عىل  والفكري  الديني  وواقعها 
العامة واخلاصة عىل  املكتبات  العديد من  يف كربالء 
ثقافة  وجتسد  جسدت  تأسيسها  فــرتات  اختالف 
املدينة الروحية وطابعها اإلسالمي بمجاالته الفقهية 
واألخالقية والرتبوية كافة وأصناف املعارف والعلوم 
املدينة  أجــواء  تفارق  أن  برحت  ما  التي  األخــرى 
الوقت  حتى  تأسيسها  منذ  العلمية  باحلركة  املفعمة 
احلارض، وهذه األجواء واملناخات الروحية والعلمية 
غري خافية عىل احد حارضًا كان أم زائرًا أم سائحًا، 
أبعاد  ذا  سياحيًا  زمخــًا  تشهد  التي  املناطق  فطبيعة 
اىل  ومرتادهيا  زائرهيا  تشد  وتارخيية  وثقافية  روحية 
حب التشوق لالطالع عىل معاملها احلضارية وعمقها 
االجتامعية  وبنيتها  السياحية  ومؤرشاهتا  التارخيي 
توفرها  والبيانات  املعلومات  هــذه  وكــل  ــريه  وغ
يراعي جزًء  التي  واملعرفة  الكتب  وخزائن  املكتبات 
من معروضها الفكري ما يلبي هذه احلاجات املعرفية 
للسائح وغريه من طلبة العلم واملعرفة لذا فان حركة 
بيع  ومراكز  اخلاصة  املكتبات  تأسيس  وتطور  نمو 
الكتب جتد رواجًا كبريًا يف مثل هذه احلوارض الدينية 
دعام للجوانب الثقافية والفكرية للمشهد احلضاري 
املــردود  ذات  التجارية  ــراض  األغ لبعض  وحتقيقًا 
االقتصادي والنفع املادي، ومن هنا تأيت دراستنا هذه 
ذات  والثقافية  الفكرية  األبعاد  عىل  الضوء  لتسلط 
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املردود احلضاري الذي تساهم فيه املكتبات للحفاظ 
عىل إرث املدينة وطابعها الديني - الثقايف، معتمدين 
يف حتقيق ذلك عىل الدراسة امليدانية لعينة من مكتبات 
املدينة للتعرف عىل مكنوهنا املعريف من خالل أعداد 
من  الغرض  هلذا  أعــدت  استبيان  استامرة  وتوزيع 
قبل الباحثني سالكني يف سبيل ذلك املنهج التارخيي 
هذه  ــر  واث عمل  يكشف  الــذي  الوظيفي  واملنهج 
املؤسسات الفكرية يف حضارة مدينة كربالء وواقعها 

السياحي املزدهر.

المبحث الأول:

ن�شاأة المكتبات واأبعادها الأيدولوجية

1-1 مفهوم المكتبات وعالقتها بالواقع الح�شاري 

  تعرف املكتبة )Library( بأهنا املكان الذي يودع 
فيه الناس أعامهلم الفكرية وأخبارهم ومجيع ما يتعلق 
بعلومهم التي يدونوهنا وحيرصون عىل بقائها لفرتات 
زمنية أطول تؤرخ حلضارهتم وحتافظ عليها )1(  وهذا 
الدولية  املنظمة  عرفته  عام  كثريا  خيتلف  ال  املفهوم 
بأهنا  1994م  سنة  العامة  للمكتبة  )اليونسكو( 
اخلدمات التي هتدف بشكل أساس إىل إتاحة فرصة 
تامة  بحرية  املجتمع  ألفراد  املستمرة  الثقافة  لتوفري 
ودون مقابل من خالل توفري ما هو مالئم من مصادر 
وتطوير  قدراهتم  تنمية  اجل  من  املختلفة  املعلومات 
قابليتهم )2( فقد تطور مفهوم املكتبة بتطور عملية خزن 
التي  القفزة احلضارية  بعد  املكتوبة  الكتب واألعامل 
حققها اإلنسان يف إتقانه فن الكتابة وطباعة الكتب، 

احلضارات  أوىل  من  القديمة  العراق  حضارة  وتعد 
اإلنسانية التي شهدت ظهور فن الكتابة املسامرية يف 
فقد  )5000سنة()3(  من  أكثر  قبل  الوركاء  حضارة 
استخدم العراقيون القدامى الرقم واأللواح والطني 
هم  والبابليون  األولية  حضارهتم  مفردات  حفظ  يف 
أقدم من أنشأ املكتبات يف العامل ويعود تأسيس أوىل 
العثور  بعد  )1700ق.م(  سنة  اىل  البابلية  املكتبات 
التنقيبات اآلثارية يف خرائب  بقاياها من خالل  عىل 
بابل وآشور  يف أربعينات القرن املايض والتي كانت 
املجفف مكتوب عليها  الطني  قراميد من  عبارة عن 
باللغة املسامرية، تتابع ظهور خزائن الكتب واألماكن 
املعدة حلفظ املدونات يف حضارات أخرى كاحلضارة 
أنشأ  من  أول  اليونان  بان  ويعتقد  القديمة  املرصية 
املكتبات العامة للناس)4( ومن هنا يتضح بان اهتامم 
وأثــاره  حضارته  مــواد  حلفظ  مبكرًا  جاء  اإلنسان 
املدونة وكان الغرض من ذلك هو اإلبقاء عىل زخم 
واحلارض،  املايض  بني  مستمرًا  احلضاري  التواصل 
فلوال وجود الكتاب واملدونات ملا استطاع اإلنسان 
من التعرف والكشف عن ماضيه ومعرفة خصائصه 
الكتاب وخزنه طيلة  معينة حلفظ  تقنية  تكن  مل   ولو 
هذه الفرتة  ملا أتيحت الفرصة املناسبة لالطالع عىل 
والتفكر  لالستفادة  وان جيد طريقة  اإلنساين  اإلرث 
ملا حيمله من جتارب وعرب دوهنا األقدمون لكي نفيد 
املكتبات  بان  القول  يمكن  هلذا  حارضنا،  يف  منها 
ظهرت بشكل مواكب حلركة تطور اإلنسان ومسريته 
أن يصطلح عىل  يمكن  الرقي، وعليه  نحو  التارخيية 
املكتبة بـ )خزائن جتارب اإلنسان احلضارية( بكل ما 

حيمله هذا املفهوم من معنى.
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1-2 عالقة المكتبات بالتمدن والح�شارة 

يعني  ما  جمتمع  أي  يف  املدينة  ظهور  عملية  إن 
نموه  مراحل  من  الكثري  ختطى  قد  املجتمع  ذلك  أن 
وتطوره احلضاري )فمنذ بزوغ فجر التاريخ كان نمو 
األمريكي  الباحث  تعبري  اكتمل( عىل حد  قد  املدينة 
فإهنا   احلرضية  املدينة  وظيفة  وبحكم  )ممــفــورد()5( 
املكان الذي يضم مجيع املنجزات احلضارية لإلنسان 
بعنارصها احلضارية والعمرانية والفكرية كافة فهي 
الشعوب  ثقافة  لتطور  ناطقًا  سجاًل  جمتمعة  متثل 
والفكرية  الثقافية  منجزاهتم  ذلك  يف  بام  وحترضها 
والتي متثلها املكتبات ودور الطباعة والنرش ملا تؤديه 
من وظيفة ثقافية يف مجيع ادوار اإلنسان وحضارته، 
زمن  منذ  املدن  مراكز  يف  املكتبات  تأسيس  جاء  لذا 
حركة  عنها  نتج  والذي  وطيدة  بينهام  والعالقة  بعيد 
واسعة للتعليم والطباعة وظهور املدارس وخزانات 
مشهد  ترفد  التي  وخاصة  العامة  واملكتبات  الكتب 
املدن عىل  املعرفية  لسكان  الفكرية والنهضة  احلركة 

وجه التحديد. 

1-3 المكتبات وعالقتها بالتراث الإ�شالمي 

كان  األرض  ظلامت  يف  اإلســالم  نور  أرشق  ملا 
واحلفاظ  العلم  طلب  عىل  تنص  وتعاليمه  عطاؤه 
عليه وتدوينه، فقد كان العرب قبل اإلسالم يدونون 
واجللود  الرقاق  عىل  وأمثاهلم  وأشعارهم  أخبارهم 
دليل  وخري  وغريها،  واحليوانية  النباتية  واألنسجة 
عىل ذلك ما وصل إلينا عن طريق املصادر التي عنيت 
السبع  املعلقات  حول  اإلسالم  قبل  العريب  باألدب 

بعد  اما  الكعبة املرشفة،  استار  التي كانت تعلق عىل 
بزوغ فجر االسالم فقد  سارع املسلمون األوائل إىل 
تدوين القران الكريم بشتى الطرق وحفظه وكذلك 
احلديث النبوي الرشيف، إال أن ظهور )الورق( أيام 
العامل الفصل يف  تطور عملية  العباسية عد  الدولة 
الثالث  القرن  شهد  فقد  واحلفظ،  والكتابة  التدوين 
أطلق  بغداد  يف  العامة  املكتبات  أوىل  أنشاء  اهلجري 
جملس  عبارة عن  احلكمة( وهي  )بيت  تسمية  عليها 
للرتمجة والنسخ والدرس والتأليف والذي أسس يف 
فيه  فأودعت  الرشيد  هارون  العبايس  اخلليفة  عهد 
العلوم  كافة  من  فيه  ومجع  الدولة  ومدونات  الكتب 
املختلفة وعني  وباللغات  املعرفة  واآلداب وصنوف 
أمثال  والكتاب  الدواوين  وأصحاب  العامل  عليها 
أماكن  الذي خصص  الرتمجان(  البطريق  بن  )يوحنا 
الباحثني  متناول  يف  لتكون  وفهرستها  الكتب  حلفظ 
والعلامء)6( فمنذ ذلك احلني والعراق ال يزال حيتضن 
متثل  والتي  واخلاصة  العامة  العلمية  املكتبات  اعرق 
ارثه اإلسالمي، فقد سامهت حركة الطباعة وتأسيس 
املطابع يف عهد الوايل العثامين داوود باشا )1817- 
البالد فأنشئت  بانتشار املكتبات يف عموم  1831م( 
السالم(  دار  )مطبعة  سميت  بغداد  يف  مطبعة  أول 
تلتها املطبعة  احلجرية يف كربالء سنة 1856م تلتها 
والتي  1858م  سنة  املوصل  يف  الدومينكان  مطبعة 
وخزانات  املكتبات  من  العديد  تأسيس  يف  أسهمت 
نتلمس  أن  ويمكن  ــراق)7(  ــع ال عموم  يف  الكتب 
اإلسالمي  الــرتاث  نرش  يف  واملكتبة  الكتاب  أمهية 
اإلسالمية  باحلضارة  الكتاب  عالقة  تتبع  خالل  من 
الكتاب  عىل  أكد  فاإلسالم  التاريخ،  عرب  وجوهرها 
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بقوله  الكريم  القرآن  عىل  )الكتاب(  تسمية  وأطلق 
للمتقني()8(  هدى  فيه  ريب  ال  الكتب  )ذلك  تعاىل 
فالكتاب هو األداة  حلفظ العلوم والفنون والرشائع 
هبا  جاء  التي  والتعاليم  املعارف  وتدوين  الساموية 
اإلسالم فكان الكتاب وسيبقى الشاهد عىل حضارة 
اإلسالم ومعانيها الفكرية املتعددة وملا كان للكتاب 
عملية  فان  اإلسالمي  الفكر  يف  السامية  املنزلة  هذه 
فيها  يودع  التي  الكتب  خزائن  يف  وصيانته  حفظه 
باختالف  الفكر  ــال  ورج العلامء  رعاية  حمط  هي 
مناهجهم ومناصبهم اإلدارية يف الدولة، هذه املكانة 
العريقة للكتاب وخزائن الكتب ساعدت عىل ظهور 
البالد وعرضها فقد وصل  العامة يف طول  املكتبات 
عدد املكتبات يف بغداد لوحدها سنة 891م )100( 
مكتبة عامة تضم آالف الكتب واملجلدات)9(. ويمكن 
اإلسالمية  املــدن  عالقة  املجال  هذا  يف  نوضح  أن 
الدينية  املدن  ظهرت  أن  فمنذ  باملكتبات،  )الدينية( 
دينية  منارات  بوصفها  اإلسالمي  والعامل  العراق  يف 
حتمل تراث اإلسالم وجوهره من خالل معلم سواء 
أم مقامًا ونصبًا...الخ  أم مسجدًا  اثر مرقدًا  أم  أكان 
فإهنا مل تفرتق عن االهتامم والعناية اخلاصة باملكتبات 
من  النوع  هذا  الن  واملخطوطات  الكتب  وخزائن 
املدن حيمل يف طياته تارخيًا ثقافيًا طوياًل يتوق ملعرفته 
اآلثار  عىل  تقوم  أهنا  وبام  هلا،  الزائرين  من  الكثري 
وحضارة  تاريخ  درس  ممن  الكثري  فهناك  اإلسالمية 
العلمية  واآلثـــار  املؤلفات  ووضعت  ــار  اآلث هــذه 
يف  تبحث  قيمة  ومراجع  وخمطوطات  مدونات  من 
تاريخ هذه املشاهد اإلسالمية وعظمتها األمر الذي 
واملخطوطات  الكتب  من  اآلثار  هذه  حفظ  تطلب 

يف مكتبات عامة وخاصة لتؤّرخ حلضارة هذه املدن 
املدن  بني  العالقة  عمق  نجد  وهنا  احلافل  وتارخيها 
ما سوف  واملكتبات وهذا  الكتاب  الدينية وحضارة 

نركز عليه يف مكتبات مدينة كربالء املقدسة. 

1-4 اأنواع المكتبات ووظائفها 

وظائف  وتؤدي  عدة  أنواع  عىل  املكتبات  توجد 
للبالد  احلضاري  والواقع  وللمواطن  للدولة  خمتلفة 
وإحياء املشهد الثقايف وتطوره، ويمكن إجياز األنواع 

التي توجد فيها املكتبات بام يأيت: 

المكتبات العامة: . 1

أو  عــادة  الدولة  تؤسسها  التي  املكتبات  وهي 
احلكومية  غــري  املــؤســســات  بعض  أو  اجلمعيات 
عامة  وتسمى  وغريها،  الثقافية  والــدور  كاملساجد 
لكوهنا ال ختص فئة بعينها وإنام تقدم خدماهتا جلميع 
طبقات املجتمع وهي مفتوحة للرواد ومجيع الكتاب 
واملؤلفني والباحثني وال تباع فيها الكتب وإنام مجيع 
جلميع  فقط  للمطالعة  والثقايف  العلمي  خمزوهنا 

السكان)10(.

المكتبات الخا�شة:. 2

واقتنائها  الكتب  بجمع  عنوا  من  هم  كثريون 
عىل  وتــكــون  وباحثني  ومثقفني  أكاديميني  مــن 
ملكيتها  تعود  خاصة  كتب  وخزائن  مكتبات  شكل 
حب  منها  خمتلفة  لدوافع  وتؤسس  نفسه  للشخص 
هذه  مثل  تؤسس  وقد  والبحث   واملتابعة  االطالع 
الدينية والثقافية  املكتبات من قبل بعض املؤسسات 
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العراق  يف  الشخصية  املكتبات  ابرز  ومن  وغريها، 
البغدادي )ت.1070م( ومكتبة  اخلطيب  هي مكتبة 

أيب عبد اهلل احلمريي )ت. 1094م( يف بغداد)11(.

المكتبات العلمية في الموؤ�ش�شات التعليمية: . 3

املكتبات  مجيع  املكتبات  من  النوع  هذا  ويشمل 
وبقية  واملعاهد  اجلامعات  يف  املوجودة  احلكومية 
املؤسسات التعليمية، وتعد من املكتبات العامة التي 
خمتلف  من  وباحثيها  طلبتها  جلميع  خدماهتا  تقدم 
االختصاصات العلمية وعادة ما تكون متخصصة يف 
الدينية  املؤسسات  ذلك  بام يف  بعينها  علمية  جماالت 
واألوقاف واملراقد الدينية  والكنائس واألديرة )12(. 

مكتبات بيع الكتب: . 4

ورشائها،  الكتب  لبيع  اخلاصة  األماكن  وهي 
القائمني  أصحاهبا  إىل  الغالب  يف  ملكيتها  وتعود 
)اخلاصة(  احلكومية  املؤسسات غري  بعض  او  عليها 
وتقدم هذه املكتبات خدمات عدة منها جتارة الكتب 
بشؤون  واالهــتــامم  ونرشها  وجتليدها  وطباعتها 
الكتب واملؤلفات احلديثة وتوفريها  الكتاب ورصد 
كمعارض  متحركة  أو  ثابتة  أماكن  عرب  للباحثني 

الكتب التي تقام ضمن املواسم الثقافية. 

المكتبات الرقمية: . 5

يشهدها  الــتــي  االلــكــرتونــيــة  النهضة  حققت 
احلاسوب  جهاز  بتطور  ارتبطت  والتي  اليوم  عاملنا 
وجود  بفضل  االتصاالت  وتقنيات  )الكومبيوتر( 
ــذي  وال ــت(  ــرتن )االن الــدولــيــة  املعلومات  شبكة 

)املكتبة  ب  يعرف  ما  ظهور  عىل  بتطورها  انعكس 
بأهنا  تعرف  والتي  الرقمية(  )املكتبة  أو  االلكرتونية( 
عىل  املوجودة  العلمية  للنتاجات  االفرتاضية  املكتبة 
الشبكة وتقدم تسهيالت رقمية من خالل الكم اهلائل 
القابلية عىل احلفظ  من امللفات اخلاصة والعامة وهلا 
واالسرتجاع والتحديث واإلضافة املستمرة وحتظى 
املعتمدة  واملراجع  العلمية  باملصادر  اخلاصة  امللفات 
واملجالت العلمية باحلظ األوفر من منشوراهتا وهي 

اليوم متثل أوسع جماالت االطالع والقراءة )13(.

1-5 وظائف المكتبة 

تؤدي املكتبة العديد من الوظائف اجلليلة أبرزها:  

والوطني . 1 املحيل  والثقايف  الفكري  الرتاث  مجع 
كتب  من  واالندثار  الضياع  من  وحفظه  للدولة 

ومراجع وخمطوطات ومراجع وآثار علمية.
اختصاصاهتا . 2 بكافة  واملراجع  املصادر  توفري 

والطلبة  القراء  مجيع  إىل  اللغات  وبمختلف 
والباحثني بدون مقابل.

تشجيع الباحثني واملؤلفني واملرتمجني عىل اكتامل . 3
أبحاثهم ومشاريعهم البحثية ودراساهتم.

املجتمع . 4 طبقات  من  اجلمهور  مع  التواصل 
املناسبة  العلمية  املناخات  توفري  عرب  املختلفة 
هلم وحتفيزهم وتفجر طاقاهتم الفكرية نحو سري 

اخلطى بالبحث العلمي خدمة ملجتمعاهتم.  
وذاكرة . 5 تراث  من  مهاًم  جزءًا  املكتبات  متثل 

احلضاري  السجل  فهي  احلضارية،  الشعوب 
لألمة  الفكرية  النتاجات  وحيفظ   جيمع  الذي 
ويصون رصيدها احلضاري والفكري والرتاثي. 



235

أ. د. رياض كاظم اجلميلي؛ م.م. أسامة امحد

المبحث الثاني:

التوزيع الجغرافي للمكتبات في مدينة 
كربالء المقد�شة 

العلمية  المكتبات  لتاأ�شي�ض  تاريخية  لمحة   1-2

في كربالء المقد�شة 

مدينة  يف  والثقافية  العلمية  احلركة  تطور  اقرتن 
كربالء املقدسة بواقعها الديني وبعدها الروحي الذي 
امتازت به املدينة عرب تارخيها احلافل باألحداث بدءًا 
من ملحمة الطف اخلالدة وال تزال تنهل من عطائها 
مما  الدهر  ذاكــرة  يف  واخللود  ــداع  اإلب روح  وقيمها 
نتج عنه  ارتباٌط شديٌد بني ظهور املكتبات وخزائن 
الكتب بواقع وتاريخ املدينة الديني عىل وجه التحديد 
ويمكن تعليل هذا االرتباط إىل أسباب عدة أمهها أن 
املدن الدينية متتلك أرثًا حضاريًا عميقًا متثل املكتبات 
دورًا كبريًا يف حفظه وصيانته من جانب، كام أن هذه 
يف  تسارع  الدوام  عىل  وتشهد  شهدت  الدينية  املدن 
عىل  قابليتها  بفعل  والفنون  واملعرفة  األدب  حركة 
احلركة  األقــل  يف  املعرفة  حلركة  والتصدي  العطاء 
الدينية منها، مما جعلها تشهد تطورًا واسعًا ملكتباهتا 
والثقافية  الفكرية  األنشطة  من  النوع  هبذا  واملهتمني 
ومنها  الدينية  املدن  أن  عن  فضال  أخر،  جانب  من 
من  العديد  واستقدام  جذب  عىل  القدرة  هلا  كربالء 
املفكرين والرواد األعالم والشخصيات الفكرية من 
علومها  مناهل  من  ليغرتفوا  وخارجه  العراق  داخل 

مسامهاهتم  خــالل  من  معارفها  نرش  يف  ويسامهوا 
فضال  واآلداب،  العلوم  صنوف  خمتلف  يف  املتنوعة 
جعلها  مما  فيها  الدينية  السياحة  حركة  اتساع  عن 
مهوًى لألفئدة واألنفس يف معظم مواسم السنة )14( 
لذا شهدت املدينة انتشارا واسعا للمكتبات منذ أوائل 
القرن الرابع عرش اهلجري حيث أصبحت عمليات 
الطباعة احلديثة رائجة بشكل كبري وقد ساهم وجود 
الطبع  حركة  تطور  يف  الدينية  واملــدارس  احلــوزات 
شكلت  فقد  املتنوعة)15(  العلمية  املكتبات  وتأسيس 
احلضارية  املدينة  معامل  أهم  احد  العامة  املكتبات 
الرتفيه  وســائــل  فيها  انعدمت  أو  قلت  وقــت  يف 
السنامئي،  العرض  والتسلية احلديثة كاملسارح ودور 
سبع  1950م  سنة  كربالء  يف  تصدر  كانت  ولكن 
تعنى  شهرية  ومنها  وأسبوعية  يومية  حملية  صحف 
واالقتصادية  السياسية  اليومية  الشؤون  بمختلف 
العامة  املكتبات  تأسيس  ويعود  واالجتامعية)16( 
واخلاصة يف مدينة كربالء إىل زمن بعيد قدم حوزهتا 
ومدارسها الدينية التي نشأت يف كربالء متخذة منها 
الشيعة  الدين  علامء  وكبار  الدينية  للمرجعية  مقرا 
البهبهاين  والسيد  النينوى  القاسم  أيب  الشيخ  أمثال 
التي  الدينية  األرس  وبقية  احلــيل  فهد  ابــن  والفقيه 
استوطنت املدينة)17( وهنا نذكر بعضًا من ابرز خزائن 
الكتب القديمة يف كربالء التي يشار إىل قدمها والتي 

احتوت عىل نفائس الكتب واملخطوطات وهي:  

مكتبة خمطوطات الروضة احلسينية.. 1
مكتبة خمطوطات الروضة العباسية.. 2
مكتبة السيد حممد مهدي الشهرستاين.. 3
مكتبة السيد كاظم الرشتي.. 4
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مكتبة الشيخ عبد احلميد عبد الوهاب الفراهاين.. 5
مكتبة الفقيه حممد صالح بن املوىل الربغاين.. 6
مكتبة الشيخ عبد احلسني الطهراين.. 7
مكتبة الشيخ زين العابدين املازندراين.. 8
مكتبة السيد عبد احلسني الكليدار.. 9

مكتبة السيد إبراهيم القزويني.. 10
مكتبة السيد عاشور.. 11
مكتبة حمسن بن احلاج أيب احلب.. 12
حسني . 13 مري  السيد  بن  اكرب  عيل  السيد  مكتبة 

احلائري.
مكتبة الشيخ حممد حسني االعلمي. . 14

وغريها من املكتبات اخلاصة التي ال يتسع املجال 
اليوم  كربالء  مدينة  فإن  وعليه  لكثرهتا)*(  لذكرها 
فيها  واستحدثت  القديمة  مكتباهتا  ببعض  احتفظت 
هلوية  خدمة  واخلاصة  العامة  املكتبات  من  العديد 
تقع عىل  لذا فهي  الثقايف،  الفكري ومشهدها  املدينة 

أنواع متعددة نناقش أبرزها كام يأيت: 

المكتبات الحكومية . 1

ترشف  التي  املكتبات  هي  احلكومية  املكتبات 
تتبع  والتي  العامة  املكتبات  ومنها  الدولة   عليها 
مدينة  يف  وتوجد  املحافظات،  يف  املحلية  اإلدارة  إىل 
املكتبة  وهي  النوع   هذا  من  واحــدة  مكتبة  كربالء 
املركزية  والتي تأسست سنة 1944م وكان موقعها 
يف شارع اإلمام عيل، ثم انتقلت إىل املوقع احلايل 
وترشف  1971م)18(  سنة  الغربية  العباسية  حملة  يف 
وتبلغ  كربالء  حمافظة  يف  املحلية  اإلدارة  عليها حاليًا 

طابقني  من  متكونة  وهي  )10200م2(  مساحتها 
فضال عن رسداب أسفل البناية كخزانة للكتب،  كام 
تضم مكتبة للطفل وهناك مرشوع ملكتبة الكرتونية، 
مهمة  ختطيطية  بميزات  احلايل  املكتبة  موقع  ويمتاز 
طرق  من  وقريبًا  املدينة  مركز  من  بالقرب  يقع  اذ 
بعيد  انه  عن  فضال  املدينة  يف  الرئيسة  املواصالت 
خمتلف  من  اليه  الوصول  ويسهل  الضوضاء  عن 
التخطيطية  املعايري  املدينة وزائرهيا، وبحسب  سكان 
فإن  العامة  املكتبات  ختص  والتي  العراق  يف  للمدن 
مدينة كربالء تعاين من عجز واضح يف هذه اخلدمة 
لسكان  متوفرة  عامة  مكتبة  هناك  تكون  أن  يلزم  آذ 
نسمة)19(   )57،600-38،400( عددهم  يرتاوح 
فيام بلغ عدد سكان مدينة كربالء عام  هو 2014م 
اىل  بحاجه  املدينة  فان  وبذلك  نسمة   )633392(
املعيار  بحسب  عامة  مكتبات  عرش  عن  يقل  ال  ما 

احلكومي.

خزائن الكتب في العتبات المقد�شة . 2

سيايس  حدث  ابرز  2003م  عام  العراق  شهد 
فيه  السياسية  السلطة  بتغيري  متثل  والذي  تارخيه  يف 
االمر الذي اتاح الفرصة املناسبة لتشكيل ادارة ذاتية 
االمانتان  شكلت  لذا  العراق،  يف  املقدسة  للعتبات 
العامتان احلسينية والعباسية املقدستان إلدارة شؤون 
العتبات الدينية يف مدينة كربالء والتي تتبع اداريًا إىل 
الدينية  للمرجعية  ورشعيًا  الشيعي  الوقف  مديرية 
العامتان يف  األمانتان  أخذت  وقد  العراق،  العليا يف 
املناسبة  اخلدمات  أفضل  تقديم  عاتقهام  عىل  كربالء 
لزائري املراقد املقدسة يف املدينة عىل مجيع األصعدة  
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املكتبات  متثلها  والتي  الثقافية  اجلــوانــب  ومنها 
تفصيل  يأيت  وفيام  والنرش  الطباعة  ودور  واملتاحف 

عن واقع هذه املكتبات العلمية املهمة وكام يأيت: 

احلسينية أ.  العتبة  يف  املخطوطات  ودار  املكتبة 
املقدسة: تعود املحاوالت االوىل لتأسيس مكتبة 
يف    احلرم احلسيني الرشيف اىل عام 1399هـ / 
 1978م)19( فقد شكل حرم االمام احلسني
اهم االماكن الدينية التي كانت تنتهي اليه اثمن 
املخطوطات والتحف وتأيت عن طريق الوقف او 
اهلدايا واهلبات للحرم املقدس ونتيجه للظروف 
السياسية التي مرت هبا املدينة مل تسمح بان تكون 
مكتبة احلرم الرشيف متاحف للجميع حتى عام 
2004م اذ متكنت ادارة العتبة احلسينية املقدسة 
من قيادة مرشوع ثقايف خيدم مجيع طبقات املجتمع 
للمخطوطات  دار  تأسيس  عىل  يقوم  والذي 
يف  القيمة  املخطوطات  مئات  عىل  حتوي  والتي 
شتى جماالت املعارف والعلوم الدينية واالنسانية 
وموروثها  املدينة  تراث  حتفظ  التي  والتطبيقية 
خدمات  من  العديد  الدار  هلذه  واسس  الثقايف 
)الرتميم وحفظ وصيانة( املخطوطات وعرضها 
ألصحاب االختصاصات العلمية لالستفادة من 

كنوزها ومعلوماهتا )صور-4(.
مكتبة احلرم احلسيني: تقع داخل احلرم احلسيني ب. 

وبواقع  )3200م2(  بلغت  بمساحة  الرشيف 
املصادر  االف  املكتبة  هذه  وتضم  طابقني 
اجتاهات  بمختلف  احلديثة  واملراجع  القديمة 
االجنبية  اللغات  وبمختلف  والعلوم  املعارف 
)ورقية والكرتونية( وحتتوي عىل قاعات خاصة 
اخلدمات  بأفضل  زودت  واالستعارة  للمطالعة 

)صور-5(،  االسبوع  ايام  طيلة  للقراء  املناسبة 
فضال عن الكثري من املكتبات الكبرية والصغرية 
خارج  تقع  التي  العتبة  مؤسسات  احتوهتا  التي 
فقد  والنرش  الطباعة  خدمات  عن  اما  احلرم. 
اسست العتبة عام 2008م دار الوارث للطباعة 
ونرش  طباعة  عاتقها  عىل  اخذت  والتي  والنرش 

تراث املدينة االسالمي و احلضاري.
املقدسة: تعد دار ج.  العباسية  العتبة  دار خمطوطات 

املكتبات  من  العباسية  العتبة  يف  املخطوطات 
نفائسها  عرض  يتم  مل  والتي  املدينة  يف  القديمة 
العتبة  ادارة  تبنت  عندما  2003م  العام  بعد  اال 
املعارف  نرش  عىل  يقوم  ثقافيًا  مرشوعًا  املقدسة 
االهتامم  طريق  عن  املجتمع  ابناء  بني  والعلوم 
حتوية  الذي  والفكري  احلضاري  باإلرث 
مئات  منذ  كتبت  التي  القديمة  املخطوطات 
حتقيق  اىل  حيتاج  اغلبها  يزال  ال  والتي  السنني 
لكنوزها ومعارفها، لذا اسست دار املخطوطات 
العلمي  الدور  هبذا  لتضطلع  العتبة  يف  القديمة 
املختربات  بأحدث  الدار  زودت  وقد  الكبري 
املخطوط  بصيانة  املختصة  الفنية  والكوادر 

وطرق التعامل معه.
حرم د.  يف  وتقع  املقدسة:  العباسية  العتبة  مكتبة 

تقدر  مساحة  تشغل   العباس الفضل  ايب 
بـ)2500م2( يف اجلهة الشاملية من احلرم تتكون 
مطالعة  قاعات  مع  للكتب  خمازن  طابقني  من 
لذلك وجمهزة  املعدة  التصاميم  بأفضل  صممت 
والزائرين،  للقراء  املكتبية  اخلدمات  بأفضل 
تضم االف املصادر واملراجع والرسائل اجلامعية 
الطرق  بأحدث  واملخزونة  اللغات  بمختلف 
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املكتبات  نظام  ضمن  واملفهرسة  االلكرتونية 
من  العديد  عن  فضال  )صورة-6(.  العاملية 
التي  والرتمجة  النرش  ودور  الطباعية  اخلدمات 

تتبع العتبة ابرزها دار الكفيل للطباعة والنرش.

المكتبات الجامعية . 3

للمؤسسات  يتبع  املكتبات  مــن  الــنــوع  ــذا  وه
هذا  ويــوفــر  اجلــامــعــات،  وباخلصوص  التعليمية 
التعليمية  اخلدمات  من  العديد  املكتبات  من  النوع 
وفروعهم  اختصاصاهتم  بمختلف  للطلبة  والثقافية 
املكتبات  من  النوع  هذا  من  املدينة  وتضم  العلمية، 
وأقدمها  املكتبات  هذه  واكرب  علمية   مكتبات   )7(
انشاء هي مكتبة جامعة كربالء، والتي تضم جمموعة 
الفني  املعهد  تليها مكتبة  العلمية،  كبرية من املصادر 
وبقية   البيت أهل  جامعة  مكتبة  ثم  كربالء،  يف 

املكتبات اجلامعية األخرى )جدول -1(.  

يتضح من اجلدول أن أول مكتبة جامعية تأسست 
واكبت  والتي  كربالء  جامعة  مكتبة  هي  املدينة  يف 
كانت  والتي  2002م  العام  منذ  اجلامعة  تأسيس 
نواهتا األوىل يف كلية الرتبية، ولكن أخذت شخصيتها 
املكانية والوظيفية واإلدارية عندما استحدثت األمانة 
العامة للمكتبة املركزية يف جامعة كربالء عام 2006م 
خدمات  وتطوير  إدارة  عاتقها  عىل  أخذت  والتي 
املكتبة  تلتها من حيث األمهية مكتبة املعهد الفني، ثم 
مكتبة جامعة أهل البيت األهلية، والتي تقع يف 
منطقة احلر الصغري شامل غرب مدينة كربالء وبلغت 
تليها  مساحتها )100م2( وتتكون من طابق واحد، 
والتي  األهلية  اجلامعة  اهلندسية  احلسني  كلية  مكتبة 
استحدثت عام 2006م وتقع حاليا إىل اجلنوب من 
كربالء  مدينة  بني  الرابط  الطريق  عىل  كربالء  مدينة 
)25م2(  ــوايل  ح املكتبة  مساحة  وتبلغ  والنجف 

)جدول -1( المكتبات الجامعية في مدينة كربالء لعام 2016م

عدد الطوابقاملساحة/م2سنة التأسيساملوقعاسم املكتبةت
200220003فرحيةمكتبة جامعة كرباء1
200025002طريق كرباء- اهلندية مكتبة املعهد الفني 2
20031001احلر الصغرمكتبة جامعة أهل البيت األهلية3

4
مكتبة كلية احلسن اهلندسية 

اجلامعة األهلية
2006251طريق كرباء - النجف

5
مكتبة كلية ابن حيان اجلامعة 

األهلية
20091001طريق كرباء - النجف

6
مكتبة كلية الصفوة اجلامعة 

األهلية
20121001املعملجي

7
مكتبة كلية الطف اجلامعة 

األهلية
2013201طريق كرباء- مسيب

املصدر: من عمل الباحثن اعتادًا عى الدراسة امليدانية لعام 2016م
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حيان  ابن  كلية  مكتبة  ثم  واحد،  طابق  من  وتتكون 
اجلامعة األهلية والتي تأسست يف عام 2009م وتقع 
إىل اجلنوب من مدينة كربالء عىل الطريق الرابط بني 
)100م2(  مساحتها  وتبلغ  والنجف  كربالء  مدينة 
مكتبة  أما   ،)10( ملحق  واحد  طابق  من  وتتكون 
كلية الصفوة اجلامعة األهلية فتأسست عام 2012م 
وتقع يف منطقة املعملجي شامل غرب مدينة كربالء 
وتبلغ مساحتها )100م2(وتتكون من طابق واحد، 
يف حني كانت مكتبة كلية ألطف اجلامعة األهلية التي 
مدينة  من  الشامل  إىل  وتقع  2013م  عام  تأسست 
كربالء عىل الطريق الرابط بني مدينة كربالء وقضاء 
املسيب التابع ملحافظة بابل وتبلغ مساحتها )20م2( 
وتتكون من طابق واحد من احدث املكتبات اجلامعية 

نشوءًا.

مكتبات الحوزات العلمية والمدار�ض الدينية. 4

العلم  ــواة  ن الدينية  ــدارس  واملـ احلـــوزات  تعد 
والثقافة والتعليم يف مدينة كربالء فمنذ واقعة الطف 
 ،احلسني اإلمام  جلسد  كربالء  تراب  واحتضان 
واملعرفة   للعلم  املحبني  أنظار  حمط  املدينة  أصبحت 
جهابذه  توافد  الطويل  تارخيها  عرب  املدينة  فشهدت 
العلامء وطلبة العلم لإلقامة فيها وبالتايل بدأت أول 
فيها  الدرس  حلقات  عقد  خالل  من  العلم  مظاهر 
واحلوزات  الدينية  املــدارس  نشأة  إىل  األمر  وتطور 
من  جمموعة  كربالء  مدينة  ضمت  فقد  العلمية  
املدارس الدينية بلغ عددها )9( مدارس دينية تقوم 
بمهمة التعليم الديني يف مدينة كربالء وهي مرتبطة 
الديني  للعامل  ملا  شديدا،  ترابطا  الدينية  باملؤسسة 

والتأثري الروحي الذي تلعبه املدينة من دور كبري يف 
بعض  الستقرار  ونظرا  التعليم  من  النوع  هذا  نشوء 
الثاين  القرن  منذ  املدينة  يف  الدينية  الزعامات  من 
الدينية  املدارس  نشوء  ظاهرة  أخذت  للهجرة  عرش 
أسسها  وقد  املدينة  يف  بالظهور  واملذهبية  والفكرية 
كبار رجال الدين يف احلوزة العلمية الدينية)20( وهذا 
التعليم  عن  احلال  بطبيعة  خيتلف  التعليم  من  النوع 
الرسمي من حيث املناهج وطريقة التدريس، وحتى 
يف  وخاصة  املــدارس  هذه  تتبع  إذ  والتبعية  اإلدارة 
والتقليد  الدين  ملراجع  اجلعفري  أإلمامي  املذهب 
وليس لدوائر األوقاف الدينية كام هو املعمول به يف 
العلوم  طلبة  بلغ عدد  األخرى،  اإلسالمية  املذاهب 
يتوزعون عىل )9(  املدينة )2850( طالبًا  الدينية يف 

مدارس دينية، )جدول-2(.

من  النوع  هلــذا  اجلــغــرايف  للتوزيع  بالنسبة  أمــا 
املدينة إذ يستحوذ عىل  املدارس فهو مرتكز يف مركز 
الباقية  املدارس  أما  املدارس  هذه  من   )%95( نسبة 
قريبة  أحياء  يف  وتوجد  املركز  من  قريبة  أيضا  فهي 
والغربية  الرشقية  العباسية  كحي  املدينة  مركز  من 
هذه  يف  تركزها  سبب  ويعزى  والسعدية  واملخيم 
الدينية املوجودة  باملراقد  املبارشة  املنطقة إىل عالقتها 
يف مركز املدينة من جهة وارتباطها الفكري واإلداري 
بمكاتب مراجع الدين والعلامء املرتكزة هي األخرى 
جهة  من  املدينة  يف  واملراقد  األرضحة  من  بالقرب 

أخرى)21(. 

كل  يف  أسست  العلمية  واحلوزات  املدارس  هذه 
العلوم  طلبة  إىل  خدماهتا  تقدم  مكتبة  منها  مدرسة 

الدينية يف املدينة. 
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مكتبات الجوامع والح�شينيات. 5
 كان املسجد وال يزال مركز أشعاع  فكري واملكان 
وللوعظ  العلامء  وجمالس  الدرس  حللقات  الطبيعي 
واإلرشاد، وكان وقف الكتب شائعًا للمساجد وال 
العامل اإلسالمي،  وال  أنحاء  يزال كذلك يف خمتلف 
باملساجد  اإلسالمية  املكتبات  ارتباط  ظاهرة  تزال 
ماثلة حتى الوقت احلارض يف كثري من الدول العربية 
واإلسالمية، ومن األمثلة عىل ذلك جامع األزهر  يف 
القاهرة  وجامع الزيتونة يف تونس واجلامع الكبري يف 
صنعاء كل منها له مكتبته اخلاصة التي تزخر بنفائس 
أمانة  هبا  وحتفظ  اإلسالمية  لألمة  احلضاري  الرتاث 
كربالء  ومساجد  جيل،  بعد  جياًل  الرتاث  هذا  نقل 
الثقافية  الوظيفة  هذه  عن  بعيده  ليست  وجوامعها 

التي يضطلع هبا املسجد، واليوم تضم مدينة كربالء 
اغلبها  حسينيات  جوامع  مساجد   )305( من  أكثر 
حتتوي عىل مكتبات خاصة تضم العديد من الكتب 
يف  والعلمية  الدينية  املجالت  وبعض  واملنشورات 
الكثري من األحيان ولسعة طيف املساجد واحلسينيات 
يف املدينة فقد ركز البحث عىل )4( جوامع كبرية يف 
مدينة كربالء انموذجًا هلذا النوع من املكتبات والتي 
عادة ما تقدم خدماهتا لسكان املناطق التي تقع فيها، 

مبينة يف )جدول-3(. 

)جدول -2( توزيع المدار�ض الدينية في مدينة كربالء

اإلدارة واإلرشافعدد الطلبةاملوقعسنة التأسيساسم املدرسةت

ممثلية السيد عي السيستاين300مرقد اإلمام احلسن2003مدرسة اإلمام احلسن1

ممثلية السيد عي السيستاين120مرقد اإلمام العباس2004دار العلم للعلوم الدينية2

ممثلية السيد الشهيد حممد الصدر200املخيم2004مدرسة اإلمام املهدي3

ممثلية السيد صادق الشرازي1424املخيم1950مدرسة امحد بن فهد احلي5

ممثلية السيد حممد تقي املدريس100العباسية الرقية2003مدرسة اإلمام الرضا6

ممثلية السيد حممد تقي املدريس250املعلمن2004مدرسة اإلمام القائم7

ممثلية السيد حممد تقي املدريس53العباسية الرقية2003مدرسة اإلمام اجلواد8

ممثلية الشيخ حممد اليعقويب253املخيم1997جامعة الصدر للعلوم الدينية9

2850املجموع

املصدر: ممثليات املرجعيات الدينية يف كرباء، سجات الطلبة، بيانات غر منشورة. 
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جدول )3( المكتبات الموجودة في الجوامع و الح�شينيات 

في مدينة كربالء عام 2016م

املوقعاسم املكتبةت
سنة 

التأسيس
عدد 

الطوابق

1
مكتبة جامع األمام 
عي

شارع 
اإلمام عي 
األكر

20031م

2
مكتبة حسينية 
األمام احلسن

شارع قبلة 
األمام 
احلسن

20091م

3
مكتبة جامع األمام 
حممد اجلواد

20101محي األرسة 

4
مكتبة جامع رأس 

)احلسن
حي 

احلسن
20121م

امليدانية  الدراسة  عى  اعتادًا  الباحثن  عمل  من  املصدر: 
لعام 2016م.

األمام  جامع  مكتبة  أن  )اجلدول-3(  من  يتضح 
 والتي تقع يف شارع اإلمام عيل األكرب عيل
واحد   طابق  من  وتتكون  2003م  عــام  تأسست 
بالكتب  زاخــرة  وهي  للجامع  األريض  الطابق  يف 
أما  واملعارف،  العلوم  خمتلف  يف  العلمية  واملراجع 
مكتبة حسينية األمام احلسن والتي تقع يف شارع 
قبلة األمام احلسني خلف دائرة إحصاء كربالء 
طابق  من  وتتكون  2009م  عام  وتأسست  املقدسة 
واحد يف الطابق األول من اجلامع أما ما خيص مكتبة 
عام  تأسست  والتي   اجلواد حممد  اإلمام  جامع 
2010م وتقع يف حي األرسة يف مدينة كربالء داخل 
مبنى اجلامع الذي يتكون من طابق واحد وتضم عىل 
والثقافية،  والدينية  التارخيية  املصادر  من  كبريًا  عددًا 

فيام تقع مكتبة جامع رأس األمام احلسني يف حي 
احلسني يف مدينة كربالء والتي تأسست عام 2012م 
ليس  ولكن  اجلامع  داخــل  مكان  هلا  خصص  وقد 
شكل  وقد  طابق،  من  وتتكون  اجلامع  مبنى  داخل 
هذا النوع من املكتبات رافدًا ثقافيًا مهاًم جلميع سكان 

املدينة.

مكتبات البيع المبا�شر. 6
هي مكتبات تتوىل جتارة بيع ورشاء وطباعة الكتب 
مؤسسات  أو  أشخاص  إىل  ملكيتها  تعود  واغلبها 
النوع  هذا  من  املدينة  يف  ويوجد  اجلانب،  هبذا  تعنى 
من املكتبات )13( مكتبة ودار كتب وتتوزع مجيعها 
العايل  الرتدد  مستثمرًة  الرشيفني  املرقدين  من  قريبة 

للزائرين يف هذه املنطقة )جدول-4(. 

تبيع  التي  املكتبات  مجيع  أن  اجلدول  من  يتضح 
وذلك  املدينة  مركز  يف  تتوزع  مبارش  بشكل  الكتب 
من  للسكان  العايل  الرتدد  من  القصوى  لالستفادة 
 ،)CBD(مدينة كربالء عىل منطقة التجارة املركزية ال
من  يتضح  كام  املقدسة،  العتبات  زائري  عن  فضاًل 
اجلدول ان بعضها كان موجودًا منذ النصف الثاين من 
للمطبوعات،  االعلمي  مؤسسة  مثل  املنرصم  القرن 
وبعضها حديث ظهرت بعد العام 2003م واحدث 
اإلمام  مكتبة  هي  النشأة  حيث  من  املكتبات  هذه 
التي تأسست عام 2015م، واختلفت   احلسني
من  نوع  وظهر  ملوقعها،  تبعًا  املكتبات  هذه  مساحة 
األمــام  صحن  مقابل  الكتب  رسداب  يف  الــرتكــز 

احلسني يف سوق اخلفافني.
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المكتبات ال�شخ�شية. 7
بيوهتم   يف  أصحاهبا  أسسها  التي  املكتبات  هي 
املكتبات  من  واحــدة  وتعد  الشخصية  بجهودهم 
العلمية يف مدينة كربالء وذلك الن مؤسسيها اغلبهم 
من اكاديميي املدينة وأدبائها ومثقفيها، وعىل الرغم 
من  النوع  هذا  من  املرجوة  العلمية  الفائدة  أن  من 
املكتبات حمدودة وتقترص فائدهتا عىل أصحاهبا ومن 

له عالقة هبم إال أهنا تساهم بشكل أو بأخر يف النهضة 
العلمية للمدينة ملا متثله هذه الطبقة من نخبة املجتمع 
نتاجاهتم  كل  وان  واملعرفة  بالعلم  النابضة  وروحة 
العلم  وحــركــة  املجتمع  بصالح  تصب  العلمية 
والتعلم، لذا فإن االهتامم هبذا النوع من املكتبات يعد 
املدينة  املعارصوتضم  الثقايف  املشهد  أوجه  ابرز  من 
البيتية  اذا مل تكن املئات من هذه املكتبات  العرشات 

التي عرف اصحاهبا بالعلم واإلهتاممات املعرفية.

)جدول-4( مكتبات البيع المبا�شر في مدينة كربالء عام 2016م

عدد الطوابقاملساحة/م2سنة التأسيساملوقععائديتهااسم املكتبةت
1957401مشارع السدرةأهليةمؤسسة األعلمي للمطبوعات1
1987121مرسداب الكتبأهليةأهل البيت2
1993101مرسداب الكتبأهليةالرضا3
1994301مالعباسية الرقيةأهليةاحلكمة4

أهليةالثقلن الثقافية5
شارع قبلة األمام 
احلسن

1995751م

1997301مرسداب الكتبأهليةدار الزائر6
2005251مرسداب الكتبأهليةدار الربية7

8
مكتبة العامة امحد ابن فهد 

احلي
مدرسة العامة 

ابن فهد احلي
شارع قبلة األمام 
احلسن

2005241م

أهليةدار الكتب9
شارع قبلة األمام 
احلسن

2008501م

أهليةاآلداب10
شارع قبلة األمام 
العباس

2008161م

11األمام احلسن
مكتب السيد 

صادق الشرازي
2015121مشارع عي األكر

مركز البيع املبارش12
العتبة احلسينية 

املقدسة
كشك200650ممنطقة بن احلرمن 

مركز البيع املبارش13
العتبة العباسية 

املقدسة 
كشك200750ممنطقة بن احلرمن

املصدر: من عمل الباحثن اعتادًا عى الدراسة امليدانية لعام 2016م.
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خريطة )1( التوزيع الجغرافي لمكتبات مدينة كربالء لعام 2016م

املصدر: من عمل الباحثن اعتادًا عى الدراسة امليدانية لعام 2016م.
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المكتبات في مدينة كربالء

     

المبحث الثالث

الأبعاد الح�شارية لمكتبات مدينة كربالء
الرتاثية  املوروثات  أهم  املكتبات واحده من  تعد 
واحلضارية ألي أمة من األمم احلية ألهنا سجل حيفظ 
إذ  اآلباء،  من  األبناء  ويتوارثها  الشعوب  انجازات 
يمثل الرتاث)22( ثروة ثقافية حضارية بوصفه التأريخ 
املادي واملرأة احلقيقية ألي حضارة ويعد هوية األمة 
الثقافية، ويعرف املوروث عىل انه كل ما هو منقول 
أو متواتر، أي أن لفظة تراث تعني التوارث والنقل، 
الزمن،  عرب  ما  يشء  انتقال  فكرة  ــرتاث  ال ويعني 
ما  وهو  ورث  الفعل  من  مصدر  اللغة  يف  والــرتاث 
من  واحدة  املكتبات  ومتثل  ورثته،  إىل  الرجل  خيلفه 
أهم مصادر نقل الرتاث الفكري والذي يعني ما قدمه 
ومسؤولني  ومفكرين  وكتاب  علامء  من  السابقون 
من  ومبدعني  عرصهم  عىل  شهودا  كانوا  سياسيني 
الرتاكم  انه  عىل  ايضًا  الــرتاث  ويعرف  كام  خالهلا، 
املعريف املتوارث غري املحدود الزاخر بالقيم والتقاليد 
والسجايا الراقية القادر عىل البقاء ابد الدهر وهو ما 
متثله املكتبات بأفضل صورة ممكنة، ويمكن أن تؤدي 
مكتبات كربالء الدور احلضاري بوصفها وريثة تلك 
والتي  املدينة  هبا  تعج  كانت  التي  العامرة  املكتبات 
هبا  مرت  وما  السياسية  الظروف  بفعل  اغلبها  اندثر 
فرتات  خالل  وفكرية  سياسية  ضغوط  من  املدينة 
تارخيها احلديث واملعارص، ويمكن التعرف عىل ذلك 
الدور احلضاري الذي تؤديه املكتبات ضمن املشهد 
واهلوية الثقافية ملدينة كربالء من خالل اعتامد العديد 

من املؤرشات أمهها:

عمر املكتبة الزمني.. 1
توفر املصادر والوثائق واملخطوطات النفيسة.. 2
نوعية املصادر و نسبة املطالعة.. 3

الموؤ�شر الأول: عمر المكتبة الزمني 

التطور  ــؤرشات  م أهــم  احــد  الزمن  مــؤرش  يعد 
يمكن  الزمن  فعامل  اإلنساين،  للرتاث  احلضاري 
املوروث  أمهية  لقياس  معيارًا  بوصفه  أمهيته  إدراك 
احلضاري الذي متثله املكتبة ومدى مواكبتها للمسرية 
املكتبة  كانت  فكلام  للمجتمع،  والثقافية  الفكرية 
موغلة يف تاريخ املشهد الثقايف للمجتمع كلام زادت 
اإلنساين  الرتاث  حفظ  من  حتققه  ملا  الرتاثية  أمهيتها 
سجلت  وقــد  الــزمــن،  عــرب  ومواكبته  )الــفــكــري( 
هبا  باس  ال  نسبة  كربالء  يف  العلمية  املكتبات  بعض 
الشخصية  املكتبات  حصة  فكانت  املؤرش  هذا  من 
نسبة )77%( من هذا املؤرش وبسبب كوهنا مكتبات 
بالنفع  املجتمع  أبناء  مجيع  عىل  تعود  ال  شخصية 
سوف  لذا  هلا،  قيمة  ال  النسبة  هذه  تبقى  واملصلحة 
يتم تطبيق هذا املؤرش عىل املكتبات وخزائن الكتب 
العامة لكوهنا متاحة للجميع بشكل مبارش، ومن تتبع 
للبعد الزمني لتأسيس املكتبات العامة يف كربالء تأيت 
املكتبة املركزية بالصدارة يف قدم تأسيسها ومواكبتها 
ألحداث املدينة السياسية واالجتامعية والثقافية فقد 
تأسست سنة 1944م خالل العهد امللكي يف العراق، 
تلتها مكتبة غرفة جتارة كربالء سنة 1952م، أما عىل 
صعيد املكتبات التابعة للعتبات املقدسة فقد جاءت 
املقدسة  العباسية  العتبة  يف  املخطوطات  ودار  مكتبة 
مكتبة  ثم  الفني  املعهد  مكتبة  تلتها  الثالثة  باملرتبة 
املقدسة  احلسينية  العتبة  مكتبة  تليها  كربالء  جامعة 
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هناية  يف  اجلامعة  حيان  ابن  كلية  مكتبة  جاءت  وقد 
هذا املؤرش الزمني الذي يعكس أمهية هذه املكتبات 

ومدى مواكبتها للحركة الفكرية للمدينة.

)جدول -5( الترتيب الزمني لتاأ�شي�ض المكتبات العامة في 

مدينة كربالء 

سنة التأسيس املكتبةت

1944ماملكتبة املركزية1

1952ممكتبة غرفة جتارة كرباء2

3
مكتبة ودار خمطوطات العتبة 

العباسية املقدسة
1963م

2000ممكتبة املعهد الفني 4

2002ممكتبة جامعة كرباء5

2003ممكتبة العتبة احلسينية املقدسة6

2003ممكتبة جامعة أهل البيت األهلية7

8
مكتبة كلية احلسن اهلندسية 

اجلامعة األهلية
2006م

9
مكتبة كلية ابن حيان اجلامعة 

األهلية
2009م

امليدانية  الدراسة  عى  اعتادًا  الباحثن  عمل  من  املصدر: 
لعام 2016م.

الموؤ�شر الثاني: قدم الم�شادر والوثائق 

والمخطوطات النفي�شة

ولعل ما يميز املكتبات العلمية فيام بينها يف سلم 
املكتبات من مكنون  ما حتويه هذه  العلمية  الصدارة 
وخمطوطات  مــصــادر  مــن  نفيسة  وذخــائــر  علمي 
العلمية  ووثائق تارخيية مهمة جلميع االختصاصات 
والباحثني، وقد سجلت )4( مكتبات باحتوائها عىل 

احلسينية  العتبة  مكتبة  خمطوطًا،تصدرت   )8003(
املقتنيات من املخطوطات  الصدارة يف عدد  املقدسة 
كربالء  مدينة  ختص  واألثــريــة  والتارخيية  الدينية 
تلتها مكتبة ودار املخطوطات يف  وبعدها احلضاري 
بـ )3000( خمطوطة تارخيية  العباسية املقدسة  العتبة 
مهمة، أما عدد الوثائق املحفوظة فقد سجلت املدينة 
تصدرت  ايضًا  تارخيية  وثيقة   )9129( يقارب  ما 
بواقع  الوثائق  بعدد  املقدسة  احلسينية  العتبة  مكتبة 
)جدول- املدينة  يف  الوثائق  جمموع  من   )%62.4(

 .)6

)جدول-6( عدد الم�شادر والمخطوطات والوثائق في 

المكتبات العامة في كربالء لعام 2016م

عدد املصادراملكتبةت
عدد 

املخطوطات

عدد 

الوثائق
%

1
املكتبة 

املركزية
2065321880.02

2

مكتبة 

غرفة جتارة 

كرباء

4035-30

3

مكتبة ودار 

خمطوطات 

العتبة 

العباسية 

املقدسة

842003000287637.4

4

مكتبة 

املعهد 

الفني 

12200--0
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5

مكتبة 

جامعة 

كرباء

337600-345-

6

مكتبة 

العتبة 

احلسينية 

املقدسة

8420005000567262.4

7

مكتبة 

جامعة 

أهل البيت 

األهلية

954001450.01

8

مكتبة كلية 

احلسن 

اهلندسية 

اجلامعة 

األهلية

25600

9

مكتبة كلية 

ابن حيان 

اجلامعة 

األهلية

43400---

146508880039129100املجموع

الموؤ�شر الثالث: ن�شبة المطالعة 

يعد هذا املؤرش من ابرز مؤرشات اجلودة الشاملة 
املعتمدة يف ابرز املؤسسات التعليمية والثقافية ويقوم 
األفراد  مراجعة  نسبة  مقدار  أساس  عىل  املعيار  هذا 

دوافع  تقوم عىل عدة  والتي  تلك  أو  املكتبة  إىل هذه 
منها نوعية املصادر املتوفرة يف املكتبة و نظام اإلدارة 
فضال  املصادر،  عن  البحث  يف  املعتمد  االلكرتونية 
عن مجيع اخلدمات املكتبية التي توفرها ادارة املكتبة 
لزبائنها ومرتادهيا من املثقفني وطلبة العلم واملعرفة، 
املكتبة  عىل  الزبائن  قبل  من  الــرتدد  معدل  فان  لذا 
ودورها  املكتبة  تقدمها  التي  اخلدمات  أمهية  يعكس 
يف املشهد الثقايف العام، ومن هذا املنطلق فقد اعتمد 
املدينة  ملكتبات  املراجعني  ــراد  األف نسبة  الباحثان 
املكتبات  أي  ملعرفة  فيها  املتوفرة  املصادر  ونوعية 
املعيار  هذا  ضمن  أكثر  مراجعة  نسبة  حققت  التي 
)جدول-7( ويتضح من خالل بيانات اجلدول أدناه 
أن أعىل مكتبة حققت نسبة مطالعة شهرية هي مكتبة 
نظرًا  شهريًا  مطالعًا   )713( بواقع  كربالء  جامعة 
فضال  كربالء  جامعة  حرم  داخل  اجلغرايف  ملوقعها 
عن أهنا موجهه بشكل أو بأخر خلدمة طلبة اجلامعة 
العليا  الــدراســات  طلبة  معدل  ارتفاع  عن  فضال 
نسبة  أعىل  يشكلون  الذين  والدكتوراه(  )املاجستري 
طلبة مراجعني للمكتبة، تلتها  مكتبة ودار خمطوطات 
نظرًا  مطالعًا   )675( بواقع  املقدسة  العباسية  العتبة 
مكتبة  تليها  تؤدهيا،  التي  املتطورة  اخلدمات  لنوعية 
العتبة احلسينية املقدسة بواقع )660( مطالعًا شهريًا 
واقل مكتبة حققت نسبة مطالعة يف مدينة كربالء هي 
مكتبة غرفة جتارة كربالء بواقع )22( مطالعًا شهريًا، 
املكتبات  يف  املتوفرة  املصادر  بنوعية  يتعلق  فيام  أما 
العامة فقد الحظ الباحثان بان نوعية املصادر املتوفرة 
فاذا  املكتبة وصبغة تأسيسها  تتوقف عىل اختصاص 
كانت املكتبة جامعية فان نسبة املصادر العلمية تزداد 

امليدانية  الدراسة  عى  اعتادًا  الباحثن  عمل  من  املصدر: 
لعام 2016م.
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نسبتها عن بقية املصادر األخرى، أما أذا كانت املكتبة 
الدينية  املصادر  فإن  الدينية  املؤسسات  إطار  ضمن 

والثقافية ترتفع نسبتها عن بقية املصادر األخرى.

 الإ�شتنتاجات
التي  االستنتاجات  من  بالعديد  البحث  خرج 

نراها مهمة يف هذا اإلطار يمكن إدراجها بام يأيت: 

متتلك مدينة كربالء املقدسة العديد من املكتبات . 1
بأنواعها املختلفة )العامة واجلامعية والشخصية 
إىل  بعضها  تأسيس  يعود  والتي  املبارش(  والبيع 

فرتات تارخيية بعيدة.
املحلية . 2 لإلدارة  التابعة  املركزية  املكتبة  تعد 

يف  العامة  املكتبات  أقدم  من  كربالء  ملحافظة 
الرصوح  أهم  من  تزال  وال  كانت  والتي  املدينة 

الثقافية واملكتبية جلميع أبناء املدينة وزائرهيا.

بعض . 3 املدينة  يف  العامة  املكتبات  بعض  حتوي 
املخطوطات التارخيية النفيسة وبعض املطبوعات 
احلجرية القديمة التي هتتم بتاريخ مدينة كربالء 

واحلركة الفكرية والعلمية فيها والتي تساهم يف 
حفظ املوروث الثقايف للمدينة.

تعد املكتبات العامة التي تتبع األمانتني العامتني . 4
)احلسينية والعباسية( من أهم املكتبات العامة يف 
العلمية وطبيعة  املصادر  املدينة من حيث نوعية 
الفهرست  نظم  من  املقدمة  املكتبية  اخلدمات 
االلكرتوين والبحث عن املصادر ونظام اإلعارة.

املكتبات . 5 أهم  كربالء  جامعة  مكتبة  مثلت  فيام 
املصادر  نوعية  خالل  من  املدينة  يف  اجلامعية 
الشهر  خالل  املطالعني  األفراد  وعدد  املتوفرة 

الواحد.

)جدول-7( نوعية الم�شادر ومعدل ن�شبة المطالعة في المكتبات العامة في مدينة كربالء لعام 2016 م         

الدينية والثقافية%املصادر اإلنسانية %املصادر العلمية %املكتبةت
معدل املراجعي

فرد / شهر

273340377املكتبة املركزية1

313227660مكتبة العتبة احلسينية املقدسة2

333126675مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة3

463519713مكتبة جامعة كرباء4

553213154مكتبة املعهد الفني5

14325422مكتبة غرفة جتارة كرباء6

214039104مكتبة جامعة أهل البيت األهلية7

66132167مكتبة كلية احلسن اهلندسية اجلامعة األهلية8

65122354مكتبة كلية ابن حيان اجلامعة األهلية9

املصدر: من عمل الباحثن اعتادا عى بيانات الدراسة امليدانية لعام 2016م
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التو�شيات

هناك بعض التوصيات األساسية التي يتوجه هبا 
الباحثان لإلهتامم باملكتبات العامة يف املدينة أمهها:

بمكتبات مدينة كربالء لكوهنا . 1 رضورة اإلهتامم 
مكتبات تراثية حاوية عىل خزين معريف كبري.

املدينة  من . 2 العامة يف  املكتبات  العديد من  يعاين 
قلة الدعم املادي املخصص هلا مما يوثر يف نوعية 
اخذ  من  البد  لذا  املعريف  وخمزوهنا  مصادرها 
املكتبات  هذه  متويل  يف  اجلادة  اخلطوات  بعض 
املكررة  املصادر  بعض  بيع  طريق  عن  ذاتيا  ولو 
بنسخ عديدة مع ربط بعض دور الطباعة والنرش 
بإدارة هذه املكتبات لتوفري ما يتناسب من الدعم 

املطلوب.
املدينة . 3 باملكتبات يف  توفري سوق خاص  رضورة 

أيام  طيلة  هلا  والثقايف  الفكري  املنتج  لعرض 
الدينية  السياحة  حركة  أمام  دائم  وبشكل  السنة 

التي تزخر هبا املدينة وبشكل مستمر.
بعض . 4 عىل  احلكومية  الرقابة  من  نوع  فرض 

والعنف  التشدد  اىل  تدعو  التي  املطبوعات 
الوشائج  ومتزيق  اإلنسان  حقوق  وانتهاك 

االجتامعية ألبناء الشعب الواحد.
دعم املكتبات العامة يف املدينة باملزيد من املصادر . 5

العلمية احلديثة والنظم االلكرتونية واملعلوماتية 
الدولية  العنكبوتية  بالشبكة  وربطها  املتطورة 
)االنرتنت( لتحقيق نسبة عالية من االستفادة من 
اطالع  من  عالية  نسبة  وحتقيق  العلمية  حمتوياهتا 

القراء عىل تراثنا وحضارتنا اإلسالمية.
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 امللخص

ُتعد حرفة الطباعة نشاطا اقتصاديا مهام، وإن منتجاهتا تغطي جزءًا أساسيا من احتياجات السكان وباهتاممات 
خمتلفة، فضال عن استقطاهبا لأليدي العاملة وتنشيطها لعملية التنمية االقتصادية نحو حتقيق الرفاهية، اجلزء 
املكاين للحرفة )مدينة كربالء( واملتمثل باملحالت السكنية )57( حملة تركزت املطابع للطباعة يف حمالت )شارع 
العباس، شارع محزة الزغري، حي اإلمام عيل، شارع حي التحدي، حي احلر، شارع رشيط الصحة(، إن من أبرز 

منتجات صناعة الطباعة هي الصحف واملجالت واجلرائد والكارتات التجارية.

أظهرت نتائج البحث وجود مشكالت تواجه هذه احلرفة ويف مقدمتها منافسة املنتج املستورد وقلة الدعم 
احلكومي هلا خاصة يف توفري املواد األولية )الورق واحلرب(  إذ يشكل )95%( من نسبة املنتج، لذا يتطلب تقديم 
الدعم واملشورة والتخطيط الكفيل بوصول احلرفة إىل مستويات متكنها من حتقيق أهدافها يف سد احتياجات 

السكان املحليني وحتريك عملية التنمية االقتصادية قطاعيًا ومكانيًا.
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Geographic analysis of publishing industry

in holy Karbala 

  Prof. Dr.
Selma Abdul Razaq Abid

College of Education for Humanities – Department of Applied Geography

Abstract

  The Printing craft represents an important part of economic activities because its products 
cover an essential part of the people's needs with different interests. Furthermore, it attracts 
the labour force and activates the economical progress towards achieving welfare. Karbala has 
(57) sections and the place of this craft lies in the following sections and streets (Al-Abbass 
St., Hamaza  Al-Zughayir St., Imam Ali St., Al-Tahaddi St., Al-Hurr St., Al-Suhha St.). The 
products of printing include typing newspapers, magazines and commercial cards.

The results of this research show that there are some problems which have affected this craft. 
First, there is a competition of the imported products and secondly the lack of the governmental 
support in terms of supplying the raw martial (paper and ink) which represent (95%) of the 
total product. Thus, there is a crucial need to provide support and consultancy of good planning 
in order to achieve the intended goals, to satisfy the local peoples' needs and to activate the 
economic progress.
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 المقدمة 

يقول احد املفكرين: )صاحبُت الكثري من الناس 
ومل  فمللته  الكتاب،  وتركوين،وصاحبُت  فملوين 

يمّلني(، )وخري جليس يف الزمان كتاُب(.

تطوير  يف  كبري  دور  هلا  صناعي  نشاط  الطباعة 
النشاط االقتصادي وذلك من خالل زيادة بالدخل 
وتطوره  النشاط  هذا  خالل  والقومي،ومن  الوطني 
ساعد عىل نمو النشاط الفكري لدى املواطن وزيادة 
بالكتب  الــســوق  دعــم  خــالل  مــن  الثقايف  الــوعــي 
دور  هلا  كان  لذلك  احلديثة،  الفكرية  واملنشورات 
كبري يف تطور األنشطة ماديًا ومعنويًا، الطباعة بدأت 
الذي  األثر  من  أساسًا  الفكرة  وأخذ  بسيطة  بصورة 
بعد  وتطورت  الطني  عىل  قدميه  من  اإلنسان  يرتكه 
واألختام  اليدوي  الطبع  و  احلجر  عىل  الطبع  ذلك 
وبمرور  احلجرية  املطابع  وبعدها  البسيطة  احلجرية 
الزمن ونتيجة الدعم املستمر من قبل الذين يرغبون 
الطباعة  تطورت  والثقايف  الفكري  النشاط  بتطوير 
التطور  من  متقدمة  مراحل  دخلت  اليوم  ونالحظ 

وأخذت أبعادًا وأشكاالً خمتلفة ونامذج متطورة.

العرص  يف  االتصال  وسائل  إحدى  الطباعة  تعد 
هذا  يومنا  يف  اإلعامل  معظم  عليها  وتعتمد  احلديث 
من خالل طباعة الكتب الدينية والسياسية والتارخيية 
كذلك  وغريها،  واملنهجية  واالجتامعية  واألكاديمية 
ونتمنى  واملطبوعات،  واألوراق  املناسبات  بطاقات 
الفكري  النمو  خــالل  من  فأكثر  أكثر  تتطور  أن 
مجيع  قبل  من  املستمر  والدعم  الفرد  لدى  الصحيح 

اخلري  اإلسالمية  لألمة  ترغب  التي  املؤسسات 
والصالح والتقدم.

:)Problem of Research( م�شكلة البحث
صناعة . 1 لتوطن  املكانية  املحددات  طبيعة  ماهي 

الطباعة يف مدينة كربالء املقدسة؟
البيئة . 2 عىل  الطباعة  صناعة  تأثري  مدى  هو  ما 

احلرضية ملدينة كربالء املقدسة؟

:)Hypotheses of Research( فر�شية  البحث
أساس . 1 بشكل  الطباعة  صناعة  حرفة  ارتباط 

عن  فضآل  السوق  وأجتاه  األولية  املادة  بنوعية 
مستوى الكلفة والرغبات الشخصية للسكان.

وصعوبة . 2 املدينة  داخل  يف  األرض  سعر  ارتفاع 
الداخلية،مما  القطوعات  بسبب  الدخول 

استوجب توجهها خارج مركز املدينة.           
أغلبية . 3 لدى  والثقايف  الفكري  املستوى  تراجع 

مستقبلية  رؤية  وجود  عدم  عن  فضال  السكان، 
ملواكبة التطور العلمي.

:)Limit of Research( حدود البحث

التصميم  حدود  للبحث  املكانية  احلدود  متثلت 
وبمساحة  )2013(م،  لعام  كربالء  ملدينة  األساس 
تبلغ )5322(هكتارًا، الداخلة يف حدود مدينة بلدية 
كربالء يتوزعون جغرافيًا عىل ثالثة قطاعات سكنية 

تضم )57( حيًا، الحظ خريطة )1(.

لعام  احلرفة  بواقع  فيمثل  الزمني  ــاه  االجت أمــا 
السابقة  البيانات  دراسة  من  االستفادة  مع  2013م 

لتحديد االجتاه العام لتلك احلرفة.
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خريطة )1( موقع منطقة الدرا�شة

املصدر: مديرية حمافظة كرباء، قسم اخلرائط،قطاعات 
املدينة السكنية لعام 2013م.

 المبحث الأول: 

حرفة �شناعة الطباعة )مفهومها، اأهميتها(

مفهوم الطباعة 

سطح  من  وتنقله  ملؤثره،  األثــر  تــرك  الطباعة، 
اثر األقدام  الطباعة مأخوذة قدياًم من  آلخر، وفكرة 
عىل الرمال، أما حديثًا فصار مفهوم الطباعة يتحول 
احلروف  حتويل  عىل  يعمل  ما  كل  وهو  إنتاجي،  إىل 
وتعرف  ألخــر،  سطح  مــن  والــصــور  ــال  ــك واإلش
الطباعة: أهنا هي إحدى وسائل االتصال يف العرص 

احلديث، وتعتمد عليها معظم األعامل يف يومنا هذا، 
والكتب  اإلعــامل،  وبطاقات  البضائع،  كإعالنات 
املدرسية، والدينية، واألكاديمية، والسياسية وغريها 

وحتى األوراق املالية ماهي إال مطبوعات)1(.

صناعة الطباعة من الصناعات التحويلية وتشمل 
الصناعية،فهي  األنشطة  تصنيفات  يف  خمتلفة  مواقع 
الصناعي  التصنيف  بحسب  الرابع  التسلسل  حتمل 
القيايس الدويل لألنشطة )ISIG(  من خالل فقرات 
اإلنتاج اخلاصة بصناعة الورق واملنتجات من الورق 
وأخريًا صناعة الطباعة والنرش)2( والتسلسل اخلامس 
من الفقرة )ج( من التصنيف األملاين والتسلسل الثاين 
عرش من التصنيف األمريكي والتسلسل السادس يف 
يتضح  العراقي الحظ اجلدول )1( وهبذا  التصنيف 
أن  الطباعة ضمن الصناعات التحويلية، وذلك ألهنا 
تشرتك فيها عوامل عدة حتول مواد نصف مصنعة إىل 
مواد جديدة أكثر فائدة.مثال: الطابعة والورقة واحلرب 
تنتج  الفنية سوف  اخلربة  املشغلة مع وجود  والطاقة 
لنا كتابًا يعطينا فكرة من خالهلا سوف نطور نشاطاتنا 
األخرى.                                                                                                                                       
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جدول )1(

بع�ض اأنماط ت�شنيف الأن�شطة القت�شادية وموقع �شناعة الطباعة منها

ا لتصنيف العراقيتالتصنيف األمريكيتالتصنيف األملاين تISIGت

1الطاقة 1الصناعات األساسية أصناعة املواد الغذائية 1

استخراج البرول 

والغاز وخامات 

املعادن

2
صناعة املنسوجات 

واملابس
1

توليد الطاقة 

الكهربائية 
الغذائية 2احلديد والصلب 3

3

صناعة اخلشب 

ومنتجات وصناعة 

األثاث 

3الصهر 3التعدين 2
املنسوجات واأللبسة 

اجلاهزة 

4

صناعة الورق 

ومنتجاته والطباعة 

والنر 

األحذية 4بناء وسائط النقل 4الصهر 3

5
صناعة الكيمياويات 

ومنتجاهتا 
اخلشب واألثاث 5بناء املكائن 5الكيميائية 4

6
صناعة املعادن 

الافليزية كل النفط 
الورق والطباعة 6الكهربائية 6اإلنشائية 5

7
الصناعات املعدنية 

األساسية 
ب

الصناعات املعدنية 

وتشمل 
الكيميائية 7العدسات 7

8

صناعة املنتجات 

املعدنية املصنفة من 

املكائن واملعدات

اإلنشائية 8املنتجات املعدنية 8بناء املكائن 1

املعدنية األساسية 9األخشاب 9الكهربائية 2صناعات أخرى9

املعدنية املصنفة 10الزجاج 10الصناعات اخلفيفة ج

1
املنسوجات واملابس 

اجلاهزة 
حتويلية أخرى 11املورق11

                                                                                                     
 



259

أ. د. سلمى عبد الرزاق عبد

املصدر: صبحي أمحد خملف الدليمي، التوزيع املكاين للصناعات اإلنشائية الكبرة يف حمافظة االنبار )دراسة يف جغرافيا 
الصناعة(، رسالة ماجستر )ع، م( لكلية الربية، جامعة االنبار.3002 م، ص43.

الطباعة 12األخشاب 2

اجللود 13اجللود ومنتجاهتا 3

النسيج14لعب األطفال 4

املابس اجلاهزة 15الطباعة 5

الكيميائية 16املواد الغذائية وتشمل ح

اإلنشائية 17طحن احلبوب 1

املعدنية18احللويات 2

السكر 3

اأهميتها

وللطباعة وزهنا الكبري وأمهيتها العظمى يف حياتنا 
اليومية وهي تدخل يف جماالت خمتلفة منها:

الثقافية: تبادل اخلربات الثقافية بني املجتمعات. 1
االقتصادية: التقدم ألطباعي يدر دخاًل وفريًا عىل . 2

اقتصاد الدول املتقدمة يف هذا املجال.
الدول . 3 بني  تواصل  الدستور،  تفسري  السياسية: 

وشعوهبا،تعكس اإلحداث السياسية يف الداخل 
واخلارج.

العلمية: طباعة األبحاث، طباعة الكتب سهولة . 4
االستفادة من خربات غري العلمية.            

اإلعالم: تقوية الصحف واملجالت ودورها يف . 5
املجتمع،تعكس األحداث السياسية داخل البلد 
وخارجه، ومتد وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة 

بالنص)3(.                                      

وسائل إعالن: تروج للسلع واخلدمات وتطور . 6
التسويق.         

التعليمية: طباعة الكتب وتبادل اخلربات وطباعة . 7
أبحاث.

نقل املعلومات: احلفاظ عىل املعلومات لفرتات . 8
لألجيال  الرتاث  عىل  للحفاظ  طويلة،  زمنية 
املتوارثة، واحلفاظ عىل ثقافة الشعوب والعادات 

والتقاليد)4(.

تاأريخ الطباعة في منطقة الدرا�شة

التي  األوىل  العراقية  املدن  من  كربالء  مدينة  ُتعد 
عرفت الطباعة، يعود تاريخ الطباعة يف مدينة كربالء 
إىل القرن الثالث عرش اهلجري وحتديدًا منتصف عام 
1237 واملصادف 1856 م وحني جلبت إىل مدينة 
كربالء أول مطبعة حجرية وقد جلبها السيد )مريزا 
يف  يقيم  كان  اجلنسية  إيراين  وهو  التربيري(  عباس 
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كربالء يف عهد والية املشري رشيد باشا حاكم العراق 
ورجال  للعلوم  حمبًا  النرية  املــدارك  ذوي  من  وكان 
نصبها  تم  املدينة،  إىل  املطبعة  وصول  وحال  العلم. 
عريب  كتاب  أول  وكــان  الكتب،  بطباعة  وبــارشت 
يطبع يف العراق كتاب )املقامات( أليب الثناء اآللويس 
عدد الصفحات )143( صفحة،ثم تبعه طبع كتاب 
)البهجة املرضية يف رشح األلفية البن مالك( الذي 
املناشري  عن  فضال  السيوطي،  الدين  جــالل  ألفه 
التجارية وكتب األدعية التي حتتوي عىل أدأب الزيارة 
للعلامء.  العلمية  الرسائل  وبعض  املقدسة  للعتبات 
مطبعة  كربالء  مدينة  إىل  دخلت  1914م  عام  ويف 
حجرية أخرى عرفت باسم صاحبها حممود الظفري 
بداياهتا وطبعت  الظفري( وكانت نشطة يف  )مطبعة 
للشيخ  املحرومني(  )تباشري  كتاب  منها  عدة  كتبًا 
للسيد  اهلدى(  )أنــوار  شعر  وديــوان  الواعظ،  حممد 
حممد طربستاين، إال إهنا مل تستمر طويال وتوقفت عن 
ذلك  بعد  كربالء  تشهد  ومل  فيها،  ظهر  خللل  العمل 
دخول مطابع جديدة حتى عام 1935م حيث أنشأ 
)الشباب(  مطبعة  الصالح  علوان  عباس  الصحفي 
إىل  إضافة  )الــغــروب(  املسامة  جريدته  فيها  وطبع 
والتارخيية والتي  الرتاثية  الكتب  بطبع بعض  اهتاممه 
ومن  منه  السيايس  وخاصة  العراق  بتاريخ  اختصت 
الكتب املهمة التي طبعت يف مطبعة الشباب )كربالء 
يف التأريخ( ملؤلفه عبد الرزاق أل وهاب 1935م.     

1941م.  سنة  الصائغ  علوان  ملؤلفه  )االخيرض( 
)املعاهدة العراقية اإلنكليزية( لعباس علوان الصائغ 

1943م.  

إضافة إىل بعض الكتب الدينية والزيارات وكتب 
األدعية)5(.  

سميت  مطبعة  فتح  تــم  الستينات  مطلع  ويف 
الديوانية،ثم  أهايل  من  شخص  قبل  من  )كربالء( 
قليلة  فرتة  بعد  ولكن  1970م،  عام  متوز  مطبعة 
صاحب  ولكن  السبب،  هو  ما  يعرف  وال  أحرقت 
املطبعة التي أحرقت أشرتى مطبعة )اللواء( يف هناية 
الستينات ومطلع السبعينات من ِقبل بيت الَكلكاوي 
أقدم  الــلــواء(  )مطبعة  تسمى  أسمها  عىل  وبقيت 
أنشئت  الثامنينات  بداية  ويف  االن  حلد  باقية  مطبعة 
تأسست  بعدها  1984م،  عــام  الشمي  مطبعة 
ما  مطبعة  ثم  1986م،  عام  العريب  الرسول  مطبعة 
عيل  بسام  لصاحبها  1989م   عام  )احلرمني(  بني 
أن  اىل  خمتلفة  بمراحل  الطباعة  مــرت  الــنــرصاوي 

وصلت اليه يف الوقت احلارض)6(.

المبحث الثاني: 

المعطيات المكانية لتوطن �شناعة الطباعة 

في منطقة الدرا�شة 

إن نمو وتطور صناعة الطباعة يف منطقة الدراسة 
اقتصادية،  عدة  موقعيه  متطلبات  بتوفري  مرهون 
التوطن  عوامل  من  عامل  كل  أثر  مناقشة  يأيت  وفيام 

الصناعي لصناعة الطباعة يف منطقة الدراسة.

راأ�ض المال . 1

حيتاج كل نشاط اقتصادي إىل رأس املال بمقدار 
أو آخر  وتتوقف احتياجات تنفيذ املرشوع الصناعي 
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ومدى  الصناعة  طبيعة  عىل  األســاس  بالدرجة  
احلاجة  ازدادت  املــرشوع  كرب  فكلام  تقنيتها،  تطور 
بالنسبة  رضوري  املال  ورأس  أكرب)7(  مال  رأس  إىل 
)أجهزة  واملعدات  املكائن  لرشاء  الطباعة،  لصناعة 
احلاسوب( لصف احلروف وتنسيقها، ثم تعدى ذلك 
إىل استخدام أشعة الليزر يف تنسيق احلروف والتقاط 
اضافة  الصفحات،  وتنسيق  األلوان  وفصل  الصور 
إىل أن صناعة الطباعة حتتاج أيل ورق وأحبار وارض 
كل  اإلنتاج،  عىل  ترشف  عاملة  وأيٍد  املطبعة،  لقيام 

هذا له دور يف عملية إنتاج طباعة الكتب.

أن  نستطيع  املال  رأس  خالل  من  القول  ويمكن 
ونالحظ  الكتب  إلنتاج  كاملة  مطبعة  عىل  نحصل 
يف  املستثمر  املــال  رأس  قيمة  أن   )2( اجلــدول  من 
بلغت  املقدسة  كربالء  مدينة  مطابع  من  مطبعة  كل 
اآلالت  رشاء  يف  استثامره  تم  دينار  مليون   )1353(
إن  إذ  األرض،  اجــور  وكذلك  واألبنية  واملكائن 
غالبية املطابع يف مدينة كربالء هي مستأجرة وليست 
ــوارث  ال )دار  باستثناء  املطابع  ألصحاب  ملكًا 
األوقــاف  وزارة  اىل  عائدة  فهي  والنرش(  للطباعة 
التابعة للعتبتني العباسية واحلسينية املطهرتني، أما ما 
خيص مصادر رؤوس األموال هذه فإن هذه املطابع 
هي ذاتية التمويل أي )رؤوس أموال خاصة( حيث 
إن اإلستثامرات احلكومية قليلة جدًا. هذا مع العلم 
رسيعة  بصورة  تنمو  ال  كربالء  مدينة  يف  املطابع  إن 
ليس يف كربالء فحسب بل يف أي مدينة، الن عملية 
تسويق وبيع الكتب هلا دور كبري يف تطوير الصناعة، 
أي  أو  الكتب  من  كبرية  كميات  تطبع  حالة  يف  الن 
سوف  األســواق  يف  يرصف  ومل  املطابع  خيص  يشء 

يؤدي إىل خسارة يف بيع املنتج، لذلك من الرضوري 
هذه  أن  من  البد  مرشوع  أي  يف  األموال  طرح  عند 
لكن  ــرشوع،  امل يغلق  وإال  أربــاحــًا،  حتقق  ــوال  األم
قيود  وجود  وعدم  والديني  الثقايف  االنفتاح  وبسب 
عىل املثقف والكاتب ورجل الني مثل ما كان حيصل 
تطورت  الطباعة  صناعة  أن  لنالحظ  السابق  يف 
والتسويق  والطباعة  التأليف  خالل  من  وتوسعت 

واحلصول عىل مردود مادي ومعنوي.

المواد الأولية . 2

تنشأ  التي  األساسية  القاعدة  األولية  املادة  تعد 
املادة عىل مستوى  عليها الصناعة،تتوقف أمهية هذه 
من  بعدها  أو  وقرهبا  االقتصادية  وقيمتها  تواجدها 

موقع اإلنتاج تتوقف)8(. 

واملادة األولية مهمة ورضورية يف تطوير صناعة 
الطباعة وهذا مع العلم أن منتجات صناعة الطباعة 
الكتب  تطبع  التي  املطابع  هناك  حيث  خمتلفة، 
والكارتات  ــوالت  ــوص وال ــد  واجلــرائ واملــجــالت 
من  آخر  نوع  وهناك  املعايدة،  وبطاقات  التجارية 
املنتجات التي تدخل ضمن سياق اإلعامل التجارية 
املختلفة  بأنواعها  اإلعــالنــات  لوحات  وتصميم 
أن صناعة  يتضح  االثنني، وهبذا  بني  ما جيمع  ومنها 
أحبار،  )ورق،  خمتلفة  أولية  مواد  إىل  حتتاج  الطباعة 
لغرض  طلب  وعليها  السوق  يف  مرغوبة  ــادة  وم
الطباعة  من  األخر  الصنف  أما  باألسواق،  طرحها 
مواد خاصة  إىل  التي حتتاج  لوحات اإلعالنات  هي 
حيتاج  أحيانا،  واألملنيوم  والبالستك  احلديد  مثل 
متنوع  منشأ  من  اآلالت  إىل  الطباعة  من  النوع  هذا 
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الطباعة،فالورق  وتطوير  نمو  يف  كبري  دور  هلا 
وكذلك  الكتب،  مادة  وطبع  تنزيل  يف  يدخل 
تغليف الكتب  الذي يستخدم يف التجليد وحتى 
التعبة يدخل فيها الورق، لذلك مادة أساسية يف 

الطباعة.

والورق يكون عىل أنواع منه ذات امللمس الناعم 
الذي يستخدم يف الطباعة، وهو فيه الزيتي والعادي، 
من  يتكون  الــذي  الكارتوين  ــورق  وال والكربوين، 
وتغليفها.  الكتب  جتليد  يف  يستخدم  عدة  طبقات 
الكتب  طباعة  مصادر  أهم  من  الــورق  يعد  لذلك 
اجليدة،الن  النوعية  من  الــورق  يكون  إن  ويفضل 
الورق عند اخلزن من املمكن أن يتلف، وهناك عالقة 
وثيقة بني نوع الورق واحلرب الذي يستخدم بالطباعة 
نوعية جيدة، ساعده عىل  ذو  الورق  كان  كلام  حيث 
يستعمل  الذي  الورق  كل  جيدة.  الطباعة  تكون  أن 
إما من داخل  مدينة كربالء هو مستورد  للطباعة يف 
التاجي  يف  معمل  يوجد  قليل،  جدا  وهو  العراق 
ال  قليل  جدا  ونتاجهام  البرصة،  حمافظة  يف  ومعمل 
النسبة  املستورد  يشكل  حني  يف  السوق  حاجة  يسد 
األكرب، ويكون مستوردًا من دول عدة وتأيت الصني 

يف املقدمة.

األحبار: أيضا هي مادة أساس تدخل يف الطباعة، ب. 
وتعترب  مهمة ألهنا تعد املادة األساس الثانية التي 
يكمل  أحدمها  ألهنام  الورق،  عن  أمهية  ألتقل 
األخر، حيث يكون الورق أرضية  ملادة الكتاب 
الذي  األساس  هو  واحلرب  يطبع،  سوف  الذي 
أساس  فبدون  الكتاب،  بناء  عليه  يكون  سوف 
بناء قائم، لذلك  من املستحيل أن يكون هنالك 

وأجهزة حاسوب لعمل التصاميم، هذا مع العلم أن 
بالداخل وإنام تأيت  املواد األولية ال تنتج  أغلب هذه 
تتأثر  فهي  لذلك  اخلارج،  من  االسترياد  طريق  عن 
بالظروف املحيطة باملنطقة علاًم أن أغلب املطابع هي 
قطاع خاص وذات رأس مال حمدود، لذلك هم دائام 
يعانون من عدم توفر املادة األولية، وسوف نحاول 

أن تسلط الضوء عىل املواد األولية األساسية.

جدول )2(
قيمة راأ�ض المال الم�شتثمر في مطابع مدينة كربالء 

المقد�شة ل�شنة 2014م

أسم املطبعةت
قيمة رأس املال 
املستثمر بالدينار 

العراقي
النسبة %

40029.5 مليون دار الوارث1

906.8 مليونالتأميم2

402.9 مليوناخلليل3

15311.3 مليوناللواء4

1007.3 مليونالزوراء5

805.9 مليونالكفري6

402.9 مليون الطف7

1208.8 مليوناألمارة8

15011.0 مليونألوان9

1007.3 مليوناألمراء10

805.9 مليونالسومري11

100%1،353،000،000املجموع

املصدر: من عمل الباحثة باألعتاد عى الدراسة امليدانية 
واملقابلة الشخصية يف 2014/3/18م.

ألهنا أ.  وذلك  للطباعة،  أساسية  مادة  الورق: 
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من الرضوري أن يكون احلرب الذي يستخدم يف 
الطباعة ذا نوعيات جيدة وأن ال يتأثر بالظروف 
اجلوية. فاحلرب الذي يستخدم ي املطابع أشكال 
والكوري  واملاليزي  الصيني  هناك  خمتلفة 
نوعيات  تستعمل  املطابع  وبعض  واألندنويس 
املطابع،  عىل  خوفًا  العتبات  مطابع  مثل  أصلية 
وهنالك اجلاف والسائل واألسعار أيضًا ختتلف 

من حسب املنشأ.
تنضيد ج.  خالل  من  تستخدم  أخرى  مواد  هنالك 

الكتب وهي كالقامش والصمغ لغرض التجليد. 
إضافة إىل أصحاب القطع اإلعالنية يستخدمون 
معينة  بكميات  والزجاج  والبالستك  املعدن 
لغرض تصميم لوحات اإلعالنات الضوئية)9(. 

يف  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  األحبار  وتتفاوت 
استخدام لكمية الورق، كام أن توجد مطابع التعني 
بالطباعة عىل الورق وأنام طباعة الدعاية واإلعالن أي 
الطباعة عىل الفلكس واخلامات الصلبة   والتستخدم 
الورق أال بنسب قليلة جدآ وحسب الطلب كطباعة 
والكارتات  باملناسبات  اخلاصة  الكارتات  عىل 
التعريفية والورق اخلاص بعيادات األطباء، يف حني 
تعد مطبعة )دار الوارث للطباعة والنرش( يف مقدمة 
املطابع يف كمية أستخدامها للورق يف الطباعة.                                       

ال�شوق  . 3

أثرًا  تلعب  التي  املهمة  العوامل  من  السوق  يعد 
التي  والعالمات  ونموها  الصناعة  مواقع  حتديد  يف 
يعني  صناعة  اليــة  بالنسبة  والــســوق  ينظمها)10( 
مقدار الطلب الفعال عىل منتجاهتا وهذا يعتمد عىل 
وعىل  عيشهم  وأنامط  خصائصهم  يف  السكان  عدد 

صناعة  كانت  وملا  االنفاق)11(  عىل  املالية  مقدرهتم 
أن  يفضل  لذلك  اخلفيفة  الصناعات  من  الطباعة 
ما  ترصيف  حماولة  لغرض  السوق  من  قريبة  تكون 
وحتقيق  باإلنتاج  زيادة  يؤدي  مما  كتب  من  يتم طبعه 
ربحية اقتصادية، من خالل السوق الداخيل للمطابع 
الذي يمثل لوحة إعالن هلا والذي يمثل باب للسوق 
اخلارجي، والذي يلعب دورًا كبريًا يف توزيع الكتب 
أكرب.  ربحًا  حيقق  سوف  أيضا  وهذا  كبرية  بكميات 
بالنسبة ملدينة كربالء نالحظ بأن أغلب املطابع تكون 
قريبة عىل السوق، وبعضها يكون هلا مكاتب خاصة 
مسافة  عىل  تكون  األخر  والبعض  منجاهتا  لعرض 
يف  كبري  دور  له  كله  السوق،وهذا  موقع  من  حمدودة 
البيع، وأن  املنتج مما يؤدي إىل زيادة يف  خفض سعر 
أسواق  داخل  اىل  تسوق  الطباعية  املنتجات  غالبية 
حمافظة كربالء )مركز املدينة، احلسينية، اهلندية، عني 
منتجاهتا  تسوق  الوارث  دار  مطبعة  بأستثناء  التمر( 
لبنان،  )تركيا،  العراق  اىل خارج  بنسبة %1  الطبيعية 

أيران، أملانيا، السويد، فلندا(.

الأر�ض  . 4

العوامل  من  األرض  من  مساحة  توفر  يعترب 
املكانية املهمة لبعض الصناعات، ويرتبط هبذا العامل 
وتعدد  املنشأة  حجم  كرب  منها  خمتلفة  عدة  جوانب 
عملياهتا واستخدام مواد خام كبرية احلجم. تتطلب 
منتجاهتا  اخلزن،ولكون  لعملية  واسعة  مساحات 
التي  اخلطرة  الصناعات  من  احلجم،وأهنا  كبرية 
للحامية)12(  واسعة  األرض  من   مساحات  تتطلب 
من  ومغلقة  جيدة  صلبة  أرض  إىل  الطباعة  حتتاج 
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يف  وتقع  )5000م2(  الــوارث  مطبعة  مساحة  تبلغ 
حي اإلمام عيل )بعيدًا عن املركز( ينظر جدول )3(.

جدول )3(
م�شاحة المطابع في مدينة كربالء المقد�شة ل�شنة 2014م

النسبة %مساحة املطابع )م2(أسم املطبعةت
500078.3دار الوارث1
15023.5التأميم2
1001.5اخلليل3
1001.5اللواء4
500.7الزوراء5
1001.5الكفري6
1502.5الطف7
500.7األمارة8
1001.5ألوان9

300.4األمراء10
500.7السومري11

100%5.880املجموع

املصدر:من عمل الباحثة باألعتاد عى الدراسة امليدانية 
واملقابلة الشخصية يف 2014/3/18م.

الأيدي العاملة. 5

يــعــد الــعــمــل عــنــرص مــهــم جلــمــيــع املــشــاريــع 
املنظمة  واإلدارة  العاملة  الــيــد  الصناعية،فهو 
ورشائح  واملستهلكون  العاملون  منهم  للصناعة)13( 
يقع  وعليهم  للمصانع  املتنوعة  خدماهتا  تقدم  منهم 
للطباعة  وبالنسبة  والتسويق)14(  اإلنتاج  إدارة  عبء 
ممارسة  يف  خربة  ذات  ماهرة  عاملة  أيــٍد  إىل  حتتاج 
نشاطها بصورة صحيحة، ألن كل املطابع يف الوقت 
احلديثة  أاللكرتونية  أآلالت  عىل  تعمل  احلــارص 
يكون  والعمل  خمتلفة،  مواصفات  ذات  الكهربائية 

مجيع اإلطراف، البد من أن تكون األرض حممية من 
الصناعة، وال  قيام هذه  لغرض  اخلارجية،  املؤثرات 
حتتاج الطباعة إىل مساحات واسعة، بل عىل العكس 
لكن  النشاط،  لقيام  كافية  هي  صغرية  أرض  ربام 
أن يكون  الطباعة هو  لقيام صناعة  الرشط األساس 
املكان حمكاًم، عدم تأثره بالظروف املناخية، كالرطوبة 
واإلمطار والبعض األخر إىل أشعاع شمي لكن مل 
املكائن  دخول  مع  رضوريــًا  الشمي  اإلشعاع  يعد 
احلديثة والرسيعة. والتعد األرض مشكلة  احلرارية 
يشكل  املطبعة  موقع  لكن  متوفرًا،  املال  رأس  مادام 
مشكلة خصوصا أذا كان صاحب املطبعة يرغب بأنه 
مطبعته تكون قريبة من مركز املدينة )السوق(، لذلك 
أغلب أصحاب املطابع يضطرون إىل استثامر مساحة 
من األرض كبناية أو شقة طابق ثاين أو جمموعة من 
أغلب  الن  مطبعة،  إىل  حتويلها  لغرض  عدة  حمالت 
السلعة  عىل  تؤثر  مرتفعة  أسعارها  التجارية  املواقع 
عليه  يرتتب  السوق  عن  بعيد  موقع  اختيار  تم  وإذا 
بطئ بالعمل بالتايل غلق املطبعة،وفعال هذا ما حصل 
فبعض منها خرجت إىل خارج مركز املدينة ألسباب 
عدة، منها صعوبة دخول الزبائن بسبب القطوعات 
وسعر األرض وقيمة اإلجيار والبعض األخر تم غلُق 

مطابعهم ألسباب مادية متعددة. 

وهبذا يتضح أن أهم ما تعانيه املطابع هو مشكلة 
اإلجيارات وصغر مساحة األرايض وارتفاع األسعار 
املكاين  التوسع  أمكانية  من  حــدد  قد  ــر  األم هــذا 
للمطابع، وخاصة التي تقع داخل مركز املدينة كام هو 
احلال يف مطبعة التأميم التي تبلغ مساحتها )70 م2( 
وتقع يف شارع العباس )يف وسط مركز املدينة( بينام 
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اإللكرتونية  وشاشات  حاسوب  أجهزه  عن  عبارة 
حتتاج  وكذلك  فنية،  بصورة  الطابعات  يف  تتحكم 
صيانة  ــراء  إج لغرض  ميكانيكي  فني  إىل  املطبعة 
أثناء  عطل  أصاهبا  إن  حالة  يف  للمطبعة  مستمرة 
العمل وصيانة دورية وملؤها باحلرب وغري ذلك من 
لوحات  حتتاج  حني  الطباعة،يف  ختص  التي  األمور 
من  قــواعــد  تصميم  لغرض  فنني  إىل  اإلعــالنــات 
احلديد لتحمل تلك البوسرتات بمختلف التصاميم 
يقومون  الذين  هم  املطابع  وأصحاب  واإلشكال، 
لإلعالنات  بالنسبة  اإلنارة  وحتى  العمل  ذلك  بكل 
فنية  بخربات  تستقطب  األنشطة  الضوئية،وهذه 
خمتلفة من اجل إكامل هذه األنشطة عىل أكمل وجه، 
ومن خالل الدراسة امليدانية جدول )3( تبني أن عدد 
كربالء  بمدينة  اخلاص  القطاع  ذات  للمطابع  العامل 
كبرية  املطابع  أما  العمل  أستيعاب  حسب  تتفاوت 
العتبتني  مطبعتا  ومها  عامًا  قطاعًا  تعد  التي  احلجم 
من  عــددًا  استقبلتا  والعباسية  احلسينية  املقدستني 
قابل  الرقم  وهذا  عامل   )100( اىل  يصل  العاملني 
ضخم  مرشوع  ألنه  التخصصات  بمختلف  للزيادة 

سوف خيدم املنطقة ككل وليس املدينة فحسب.

جدول )4(

اأعداد العاملين في مدينة كربالء المقد�شة ل�شنة 2014م

النسبة %عدد العاملنأسم املطبعةت
10056.8دار الوارث1
137.3التأميم2
31.7اخلليل3
137.3اللواء4
105.6الزوراء5

84.5الكفري6
21.3الطف7
126.8األمارة8
42.2ألوان9

63.7األمراء10
52.8السومري11

100%176املجموع

امليدانية  الدراسة  عى  باألعتاد  الباحثة  عمل  املصدر:من 
واملقابلة الشخصية يف 2014/3/18م.

النقل . 6

والتقنيات  والــوســائــط  الــطــرق  مــن  جمموعة 
إىل  هتدف  التي  واالقتصادية  التنظيمية  واإلجراءات 
وموجب  ألخر  مكان  من  ومنتجاهتا  الصناعة  نقل 
هذا الوصف يمثل النقل قطاعًا مستقال من قطاعات 
نقل  إىل  حتتاج  الطباعة  صناعة  إن  املادي  االقتصاد 
املواد األولية من ورق وأحبار والقامش وغريها إىل 
املطبعة، وكذلك عملية التوزيع بعد الطباعة، لغرض 
بيع وتوزيع املنتجات املطبوعة يف السوق، وقد يكون 
إىل  حتتاج  ال  لذلك  السوق  من  قريبًا  املطبعة  موقع 
وسائل نقل كثرية أما إذا كان موقع املطبعة بعيدًا عن 
نقل  وسائل  اىل  حتتاج  فهي  التوزيع(  )مقر  السوق 
متنوعة. هكذا صنف يوجد يف مدينة كربالء والكثري 
املكتبات  من  الكثري  يوجد  بالذكر  اجلدير  ومن  منه، 
الضخمة تتعامل مع مطابع ضخمة تقع تلك املطابع 
النجف األرشاف  املحافظة كأن تكون يف  إما خارج 
كطباعة  األغلب  عىل  وهي  بغداد  العاصمة  يف  أو 
البلد  خــارج  تقع  أو  وغريها  واملجالت  الصحف 
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53.6التأميم2

1.50.9اخلليل3

31.9اللواء4

42.7الزوراء5

31.9الكفري6

3.52.2الطف7

21.2األمارة8

31.9ألوان9

31.9األمراء10

21.2السومري11

100%155املجموع

املصدر:من عمل الباحثة باألعتاد عى الدراسة امليدانية 
واملقابلة الشخصية يف 2014/3/18م.

 المبحث الثالث:

التوزيع الجغرافي للمطابع  في مدينة 

كربالء

الدراسة  منطقة  يف  للمطابع  اجلغرايف  التوزيع  إن 
الدراسة،  منطقة  أحياء  مجيع  يف  منترشًا  يكون  يكاد 
صناعة  ملواقع  بالنسبة  التشتت  صفة  يعطي  ما  وهو 
الطباعة، الحظ اجلدول  )6( وخريطة )2( وفيام ييل 

مناقشة ألبرز املطابع املنترشة يف منطقة الدراسة: 

1ـ  مطبعة دار الوارث 

 )عيل األمــام  )حي  يف  )2013(م  أسست   
البطاقة  مديرية  جمــاور  سابقا(  سعد  سيف  )حــي 
هي   ،)6( وجــدول  اخلريطة)2(  الحظ  التموينية، 
يف  الطباعة  تطوير  يف  كبري  دور  هلا  ضخمة  مطبعة 

وهناك مقران رئيسيان ومنافسان قويان مها مجهورية 
إيران ودولة لبنان الشقيقة، وتوجد أعداد هائلة من 
الكتب التي تباع يف األسواق قد طبعت إما يف لبنان 
وهذا  األخرى.  العربية  الدول  بعض  أو  إيران  وإما 
إىل  إضافة  املدينة  يف  الطباعة  حركة  يف  دورًا  يلعب 
واملفكرين  الكتب  عىل  يامرس  كان  الذي  الضغط 
الفرتة  يف  املطابع  وأصحاب  املكتبات  وأصحاب 
الكتب   كانت  لذلك  سياسية،  ــراض  ألغ السابقة 
من  ممنوعة  ألهنا  األســواق  يف  متوفرة  غري  أو  نــادرة 
عىل  ساعدت   العوامل  وهذه  الساحة  عىل  الظهور 

ارتفاع أسعارها)15(.

تشكل  النقل  كلفة  أن   )5( اجلدول  من  نالحظ 
نسبة ضئيلة،كون أغلب املطابع ال تقع عملية استرياد 
مستوردة  جتدها  ــام  وإن عاتقها  عىل  األولــيــة  ــواد  امل
ومتوفرة يف األسواق باستثناء مطبعة الوارث وصلت 
كلفة النقل اىل )80.8%( كون هذه املطبعة يقع عىل 
مع  بالتعاقد  تقوم  أذ  األولية  املواد  استرياد  عاتقها 
ترتفع نسبة كلفة  الغرض لذلك  رشكات عاملية هلذا 
من  ختتلف  فهي  النقل  تكلفة  ناحية  من  أما  النقل، 
مطبعة الخرى وذلك تبعًا ملا تستهلكه من مادة أولية 

ينظر جدول )5(.

جدول )5(

كلفة النقل لمطابع مدينة كربالء المقد�شة بالن�شبة للكلفة 
الكلية لالأنتا	 �شنة 2014م

أسم املطبعةت
كلفة النقل/مليون 

دينار
النسبة %

12580.6دار الوارث1
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بنشاطات  املطبعة  متيزت  املقدسة.  كربالء  مدينة 
واملجالت  املنشورات  كل  بطبع  تقوم  حيث  عدة 
تم طباعة  افتتاحها  بداية  احلسينية ويف  للعتبة  التابعة 
املقدسة  الدراسية ملديرية تربية كربالء  املناهج   مجيع 
وكذلك مناهج مدارس الوقف الشيعي وهذا لوحده 
يف  قامت  ــرى  األخ النشاطات  ومــن  ــع،  رائ إنجاز 
من  ضخمة  أعداد  بتشغيل  املاضية  الصيفية  العطلة 
كبري  دور  له  كذلك  وهذا  اليومية،  باألجور  الطلبة 
لدى الشباب أوال ملئ الفراغ عند الشباب وكذلك 
منها  يستفيدون  صنعة  تعلمهم  وإضافة  مادية  منفعة 
الشاب  مهارات  تطوير  منه  ــدف  واهل املستقبل  يف 
الساعة  يف  للمطبعة  اإلنتاجية  الطاقة  الكربالئي، 
يقترص  ال  املطبعة  عمل  إن  للعلم  نسخة،   )1000(
لطبع  مستعدة  فهي  ذكرناها  التي  اجلهات  هذه  عىل 

مجيع الكتب ومن األقسام كافة لغرض االستثامر.

�شورة )1( 

املصدر: دراسة ميدانية بتأريخ: 2014/2/19م.

2ـ  مطبعة التاأميم
شــارع  كــربــالء  يف  1971م  ــام  ع تأسيسها  تــم 
صورة  خاص،  قطاع  البلدية،  مقابل   العباس

نشاطاهتا   )6( واجلــدول   )2( اخلريطة  الحظ   ،)2(
رسائل  بــحــوث  جمــالت  كتب  ــة  ــي ورق طــبــاعــات 
وصوالت بطاقات معايدة خمتلف نشاطات الطباعة.

�شورة )2( 

املصدر: دراسة ميدانية بتأريخ: 2014/2/19م.

3ـ  مطبعة خليل 

تأسست سنة )2002(م حيث يقع مكتب املطبعة 
 ،)3( صورة  البلدية   مقابل   العباس شارع  يف 
 احلسني األمام  شارع  كربالء  الورشة  موقع  أما 
يالحظ  الدينية  للمناسبات  الرسول  قاعة  خلف 
خريطة )2( وجدول )6( مطبعة جيدة متارس خمتلف 

الطباعة الورقية التجارية.

�شورة )3( 

املصدر: دراسة ميدانية بتأريخ: 2014/2/19م.
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�شورة )5( 

املصدر: دراسة ميدانية بتأريخ: 2014/2/20م.

6ـ مطبعة الكفري 

تأسست سنة )2005( م صورة )6( موقعها يف 
والفنون    الثقافة  منتدى  مقابل  احلسني  حي  شارع 
 )2( اخلريطة  ــظ  الح خـــاص.  ــاع  ــط )6(ق صـــورة 
واجلدول)6( هتتم باجلانب اإلعالين أكثر يشء، هي 
جتارية  وكارتات  وبوسرتات  اإلشكال  خمتلف  تطبع 
ووصوالت احلسابية والكتب لكن بكميات حمدودة 
الحظ  نفسه.  باالسم  اهلندية  قضاء  أخريف  فرع  هلا 

الصورة )6(.

�شورة )6( 

املصدر: دراسة ميدانية بتأريخ: 2014/2/20م.

4ـ مطبعة اللواء    

شارع  احلايل:  موقعها  )1970(م  سنة  تأسست 
باب  سابقًا  موقعها  الصحة(،  رشيط  السناتر)شارع 
الحظ  خــاص،  قطاع   ،احلسني اإلمـــام  قبلة 
أقدم ملطابع يف  اخلريطة )2( واجلدول)6( وهي من 
  كربالء كانت سابقًا يف شارع قبلة اإلمام احلسني
وانتقلت يف التسعينيات إىل املوقع احلايل، تطبع خمتلف 
حسابية  وصــوالت  والصحف  واملجالت  الكتب 
االشكال  خمتلف  هتنئه  وبطاقات  جتارية  كارتات 

واالحجام، صورة )4(.
�شورة )4( 

املصدر: دراسة ميدانية بتأريخ: 2014/2/19م.

5ـ مطبعة الزوراء 

مقابل  احلايل  موقعها  )2000(م،  سنة  تأسست 
جمرس العباس، سابقًا )شارع العباس( قطاع خاص، 
الحظ اخلريطة )2( واجلدول)6(  هتتم بالقسمني من 
الطابعة لكن القسم األول أكثر، تطبع خمتلف الكتب 
وكذلك وصوالت كارتات وبطاقات التهنئة وإضافة 
والبوسرتات  الضوئية  النرشات  بجانب  تعمل  أهنا 

خمتلفة اإلحجام.الحظ الصورة  )5(. 
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7-مطبعة األطف 

حي  يف  املطبعة  تقع  )2003(م  سنة  تأسست 
ففي  املكتب  وأما  الشهداء  مؤسسة  مقابل  البلدية 
 )2( اخلريطة  املحكمة،الحظ  قرب  العباس  شارع 
خمتلف  املطبعة  تطبع  خاص،  قطاع   ،)6( واجلدول 
اإلعالنية  والبوسرتات  التجارية  والكارتات  الكتب 
الحظ  الطباعة،  خيــص  مــا  ومجيع  ــوالت  ــوص وال

الصورة )7(.

�شورة )7( 

املصدر: دراسة ميدانية بتأريخ: 2014/2/20م.

8ـ مطبعةالإمارة 
مستشفى  مقابل  تقع  )2000(م،  سنة  تأسست 
 )2( اخلريطة  الحظ  خاص.  األهيل،قطاع  العباس 
التجارية  باإلعالنات  املطبعة  واجلدول )6(، ختتص 
الصورة  الحظ  إعالنية،  ولوحات  بوسرتات  من 

.)8(

�شورة )8( 

املصدر: دراسة ميدانية بتأريخ: 2014/2/20م.

9- مطبعة األوان 

تقع   )9( رقم  صــورة  )2002(م  سنة  تأسست 
خاص،  قطاع  املعلمني  نقابة  جماور  الرتبية  شارع  يف 
ختتص  مطبعة  ــدول)6(  واجلـ  )2( اخلريطة  الحظ 
واللوحات  والوصوالت  والكارتات  الكتب  بطبع 
اإلعالنية والبوسرتات والنشاطات التجارية الورقية 

أو الضوئية كافة، الحظ الصورة )9(.

�شورة )9( 

املصدر: دراسة ميدانية بتأريخ: 2014/2/20م.
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�شورة )11( 

املصدر: دراسة ميدانية بتأريخ: 2014/2/20م.

10-مطبعةالأمراء

تأسست سنة )2004(م تقع يف هناية حي احلسني 
يف الشارع املقابل حلي التحدي. قطاع خاص، الحظ 
باجلانب  هتتم  مطبعة   )6( واجلــدول   )2( اخلريطة 
إعالنية  ولوحات  وكارتات  بوسرتات  من  اإلعالين 

ضوئية وغري ضوئية، الحظ الصورة )10(.  

�شورة )10( 

املصدر: دراسة ميدانية بتأريخ: 2014/2/20م.

11- مطبعة ال�شومري 

 تأسست سنة )2009(م تقع مطبعة السومري يف 
بداية  حي احلر، الحظ اخلريطة )2( واجلدول)6(، 
مطبعة هتتم باجلانب اإلعالين، حيت تصمم لوحات 
التي  الرئيسية  والقواعد  والبوسرتات  اإلعالنات 
اللوحات واإلعالنات الضوئية.  تنصب عليها تلك 

الحظ  الصورة )11(.
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خريطة )2( التوزيع الجغرافي للمطابع في مدينة كربالء المقد�شة

املصدر:مديرية بلدية حمافظة كرباء، قسم اخلرائط، قطاعات املدينة السكنية لعام 2013م.
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التوزيع الجغرافي للمطابع في مدينة كربالء المقد�شة

موقع املطبعة تبعية املطبعة أسم املطبعة ت
سنة 

التأسيس

العتبة احلسينية /ديوان الوقف الشيعيمطبعة دار الوارث1
 حي االمام عي

)سيف سعد سابقًا(
2013 م

  قطاع خاصمطبعة اخلليل 2
املكتب: شارع العباس 

الورشة: خلف قاعة الرسول
2002م

1971مشارع العباسقطاع خاصمطبعة التأميم 3

1970 مشارع السناتر )شارع رشيط الصحة(قطاع خاصمطبعة اللواء4

2000 م شارع محزة الزغر )مقابل مر العباس(قطاع خاصمطبعة الزوراء 5

2005 مشارع حي احلسن قطاع خاصمطبعة الكفري 6

قطاع خاصمطبعة الطف 7
املكتب: شارع العباس قرب املحكمة،

الورشه:  مقابل موسسة الشهداء 
2003 م

2000 ممقبال مستشفى العباس االهي قطاع خاصمطبعة االمارة8

2002 مماور مديرية تربية كرباء املقدسة قطاع خاصمطبعة ألوان9

2004 مشارع حي التحديقطاع خاصمطبعة االمراء10

2009 مبدية حي احلرقطاع خاصمطبعة السومري11

املصدر: من عمل الباحث حسب الزيارات امليدانية الشخصية للمطابع واملقابلة الشخصية بتأريخ 18 و19 و2014/2/20م.

اأثر الطباعة على البنية الح�شرية
إن دور الطباعة يف البنية احلرضية يأيت من خالل 
مطبعة  يف  األخص  وعىل  العاملني  من  عدد  تشغيل 
دار الوارث والذي تعد من املشاريع العامة الضخمة 
يف  للدار،  تسويقي  مركز  افتتاح  تم  أن  بعد  وخاصة 
من  حمـــدودًا  ــددًا  ع ــرى  األخ املطابع  تستقبل  حني 
العاملني نظرًا لصغر حجمها وكوهنا ملكًا خاصًا وال 
دور  اىل  أضافة  غريها،  أو  الدولة  من  بالدعم  تتمتع 
لإلنسان  والفكري  الثقايف  املستوى  رفع  يف  املطابع 

والدوريات  والنرشات  الكتب  اصــدار  خالل  من 
تطرح  للكتاب  واملؤقتة  الدائمة  املعارض  وإقامة 
فيها كل اإلصدارات اجلديدة جلعلها بني يدي القراء 
واملطبوعات  ــدارات  األص هذه  وتسهم  واملثقفني، 

وغريها يف رفع املستوى الفكري للقارىء. 

املقدسة  كربالء  مدينة  أن  اليه  جتدراألشارة  ومما 
عىل  شجع  مما  املقدسة  الدينية  املراقد  بوجود  تتمتع 
ثم  للعمل  اجلنوبية  املحافظات  من  الكثري  نــزوح 
علمية  ومستويات  بيئات  من  والسكن  األستيطان 
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املدينة  هلذه  احلرضية  البنية  عىل  انعكس  مما  متدنية 
عىل  التأثري  يف  ضعيف  املطابع  دور  أن  يتضح  وهبذا 

البنية احلرضية.

الأ�شتنتاجات:

لقد تأسست يف مدينة كربالء الكثري من املطابع . 1
نظرآ ملا متيزت به املدينة من نرش العلوم واملعارف 
مطبعة  سميت  1830م  تأسست  مطبعة  فأول 

السالم.
مشاريع . 2 هي  املدينة  يف  الطباعية  املشاريع  أغلب 

حمدودة رأس املال كون أن التمويل شخيص من 
عىل  أعتمدت  لذلك  أنفسهم  املطابع  أصحاب 

االآلت األقل جودة وكفاءة يف األنتاج.
األقتصادية . 3 املعايري  وفق  اجلغرايف  التوزيع  أما 

االالت  كلف  املال،  راس  العاملني،  )عددد 
الواقعة  الوارث  سعر االرض( تصدرت مطبعة 
تشغيل  يف  عالية  كفاءة  من  سعد  سيف  حي  يف 
واسترياد  املال  رأس  واستخدام  العاملة  االيدي 

االالت املتطورة.
احلرضية . 4 البنية  عىل  التأثري  يف  املطابع  دور  أما 

اليها  املشار  لألعتبارات  ضعيف  كربالء  ملدينة 
املحافظات  من  الكثري  نزوح  عن  فضآل  سابقآ 
خمتلفة  علمية  ومستويات  بيئات  من  اجلنوبية 
للعمل ثم للسكن مما أنعكس عىل البنيه احلرضبة 

هلذا املدينة.

الهوام�ض 

(1 ) International standard Industrial Classifyaction all 
                                       Activities Economic.

حممد أزهر السامك  عباس عيل التميمي، أسس جغرافية ( 2)
للطباعة  الكتب  دار  مديرية  وتطبيقاهتا،  الصناعة 

والنرش، جامعة املوصل، 1987م، ص85.

حممد أزهر السامك، جغرافية الصناعة )منظور معارص(، ( 3)
اليازوري، ط1، عامن، 2011م، ص76-75.  

تكنولوجية ( 4) غيث،  بدر  وخلود  دبسه  أبو  حسني  فداء 
العلمي،  اإلعصار  دار  الصحفي،  واإلخراج  الطباعة 

الطبعة األوىل، عامن، 2010م، ص40 -41.

العدد ( 5) احلكمة،  دار  عن  تصدر  كربالء،  صدى  جملة 
السابع، كانون االول.2007م، ص79-78.   

سلامن هادي آل طعمه، صحافة كربالء، الطبعة الثانية، ( 6)
مطبعة التأميم، كربالء، ص8-2.

حممد فؤائد الصفار، اجلغرافية الصناعية يف العامل، ط1، ( 7)
وكالة املطبوعات، الكويت، 1980م، ص54.

حمافظة ( 8) يف  الصناعي  التوطن  األويس،  موسى  حسني 
جامعة  جملة  الصناعة(،  اجلغرافية  يف  )دراسة  كربالء 

كربالء، العدد )5(، 2003م، ص45.

الزوراء ( 9) مطبعة  صاحب  مع  الباحث  مقابلة 
2014/2/17م.

حسني موسى االويس، تقيم املواقع الصناعية يف مدينة ( 10)
احللة الكربى، جملة جامعة بابل للعلوم االنسانية، جملد 

)5(، العدد )1(، 2000م، ص92.

الصفاء، ( 11) دار  الصناعية،  الزهرة اجلنايب، اجلغرافية  عبد 
ط1، عامن، 2012ص95-94.

صباح حممود حممد، التحليل املكاين للمواقع الصناعية ( 12)
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كربالء، العدد )5(، 2003م.                             

الصناعية . 7 املواقع  تقيم  موسى،  حسني  األويس، 
للعلوم  بابل  جامعة  جملة  الكربى،  احللة  مدينة  يف 
االنسانية،جملد )5(، العدد)1(، 2000م.                                                                                                                   

حسن، سعد جاسم حممد  وحممد سامل ضوء واهلادي . 8
وتوزيع  وتطبيقات  أسس  الصناعة  املغريب،  بشري 
مكاين، ط1، ليبيا، 2002م.                                                                                                                             

رسول، أمحد حبيب، النقل والتجارة الدولية، مطبعة . 9
احلوادث، جامعة بغداد، 1981م.  

الصناعة، . 10 جغرافية  وأخرون،  إبراهيم  رشيف 
مطابع مديرية دار الكتب، جامعة املوصل، 1981م.

شيخو،األب لويس، تاريخ الطباعة يف املرشق، . 11
دار املرشق، الطبعة الثانية، بريوت، 1995م.

ط1، . 12 اجلغرافيا،  قاموس  ومجاعته،  عيل  لبيب، 
الدار العربية للعلوم، بريوت لبنان، 2004مم.

للمواقع . 13 املكاين  التحليل  حممود،  صباح  حممد، 
الصناعية يف مدينة بغداد الكربى، أطروحة دكتوراه 
)منشورة(، مطبعة الرشاد، بغداد، 1976م.                                                                                                        

14 . International standard Industrial classify  
action all Activities Economic.

ثانيًا: املجات: 
احلكمة، . 1 دار  السابع،  العدد  كربالء،  صدى  جملة 

كربالء، 2007م. 

يف مدينة بغداد الكربى، أطروحة دكتوراه )منشورة(، 
مطبعة الرشاد، بغداد، 1976م، ص199.

ضوءواهلادي ( 13) سامل  وحممد  حسن  حممد  جاسم  سعد 
وتوزيع  وتطبيقات  أسس  الصناعة  املغريب،  بشري 
مكاين، ط1، ليبيا، 2002م، ص58.                            

دهش، ( 14) ونعامن  رسول  حبيب  وأمحد  رشيف  إبراهيم 
جامعة  الكتب،  دار  مديرية  مطابع  الصناعة،  جغرافية 

املوصل، 1981م، ص52.     

مطبعة ( 15) الدولية،  والتجارة  النقل  رسول،  حبيب  أمحد 
احلوادث، جامعة بغداد، 1981م، ص13.

الم�شادر 

أوالً: الكتب:
اجلنايب، عبد الزهرة، اجلغرافية الصناعية، ط 1، دار . 1

الصفاء، عامن، 2012م. 

املكاين . 2 التوزيع  خملف،  أمحد  صبحي  الدليمي، 
االنبار  حمافظة  يف  الكبرية  اإلنشائية  للصناعات 
ماجستري  رسالة  الصناعة(،  جغرافيا  يف  )دراسة 

)غ،م( لكلية الرتبية،جامعة االنبار.2003م. 

أسس . 3 التميمي،  عيل  عباس  أزهر،  حممد  السامك، 
الكتب  دار  مديرية  وتطبيقاهتا،  الصناعة  جغرافية 

للطباعة والنرش، جامعة املوصل، 1987م.

العامل، . 4 يف  الصناعية  اجلغرافية  فؤاد،  حممد  الصفار، 
ط1وكالة املطبوعات، الكويت،1980م.  

5 . ،2 طبعة  كربالء،  صحافة  هادي،  طعمه،سلامن  آل 
مطبعة تأميم كربالء، 2006م.

األويس،حسني موسى، التوطن الصناعي يف حمافظة . 6
كربالء )دراسة يف اجلغرافية الصناعة(، جملة جامعة 
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االستاذ المساعد الدكتور 

 علي لفته سعيد

جامعة الكوفة - كلية اآلداب - قسم الجغرافية
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الملخ�ض  

ازدادت أمهية التخطيط اإلقليمي بشكل واضح يف عامل اليوم، بوصفه األسلوب الذي هيتم بالبعد املكاين 
لعملية التنمية، و إلعادة توزيع السكان و الثروات و االستثامرات بالشكل الذي يضمن حتقيق التنمية االجتامعية 

املتوازنة بني خمتلف املناطق، فضال عن ضامن صحة التوجهات نحو املستقبل املنشود للبلد الواحد. 

وقد انصبت الدراسة عىل مدينة عني التمر كنموذج وحالة يستفاد منها يف ختطيط املدن الصحراوية األخرى، 
اشتملت الدراسة عىل مبحثني، تضمن املبحث األول اإلطار النظري للدراسة، حيث تم حتديد أهم العوامل 
املؤثرة يف ختطيط املدن الصحراوية وكذلك تناولت الدراسة اهم  االعتبارات واإلجراءات التخطيطية املتبعة يف 

ختطيط املدن ذات اخلصوصية الصحراوية احلارة. 

و أشتمل املبحث الثاين عىل الدراسة امليدانية ملدينة عني التمر، حيث اعتمد دراسة واقع حال استعامالت 
األرض ضمن حدود التصميم األساس للمدينة، و تقويم االستعامالت وفق املعايري واإلجراءات التخطيطية 
العراق، ثم خلص البحث اىل مجلة من االستنتاجات  والتوصيات  املحددة مع مقارنتها بمعايري اإلسكان يف 

هتدف اىل النهوض بواقع هذا النوع من املدن.
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Planning the Desert Cities in Iraq

An Analyzing Study of the City of Ein Al-Tamur
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Abstract

The importance of regional planning has clearly increased in today’s world as a method 
which cares for the spatial dimension of the development process, and for the redistribution 
of population, wealth, and investment that will ensure the achievement of balanced social 
development in different regions, as well as to ensure appropriate orientations towards the 
desired future for each country.

This study is about the city of  Ein Al-Tamur  in Karbala as a sample that can be useful 
in designing the other desert cities. It falls into two sections; the first section is a theoretical 
background of the most important factors influencing the planning of the desert cities of hot 
climate as well as the most important planning considerations and actions followed. 

The second section is a field study of the city of Ein Al-Tamur to explain how the land is 
used according to the limits of the foundation design of the city, and to evaluate these uses in 
accordance with specific standards of planning and actions compared to the housing standards 
in Iraq. The research ends with a number of conclusions and recommendations that may be 
useful for developing this type of cities.
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المقدمة

ازدادت أمهية التخطيط اإلقليمي بشكل واضح يف 
عامل اليوم، بوصفه األسلوب الذي هيتم بالبعد املكاين 
والثروات  السكان  توزيع  إلعادة  و  التنمية،  لعملية 
التنمية  حتقيق  يضمن  الذي  بالشكل  واإلستثامرات 
عن  فضاًل  املناطق،  خمتلف  بني  املتوازنة  اإلجتامعية 
للبلد  املنشود  التوجهات نحو املستقبل  ضامن صحة 
وتتنوع  ختتلف  األقاليم  أن  املعروف  ومن  الواحد. 
بشكل كبري حسب طبيعة البيئة والطبوغرافيا ونمط 
العالقات اإلجتامعية و اإلقتصادية، ومن بني أصناف 
الصحراوية  »األقاليم  عليه  يطلق  ما  األقاليم  هذه 
فضال  خاصة،  بيئية  بصفات  تتميز  التي  ــارة«،  احل
عن متيزها فيام بينها حسب نمط عالقاهتا االجتامعية 

واالقتصادية. 

املناخ  ذات  الصحراوية   األقاليم  نمط  ويشكل 
من   %  )70( نسبته  ما  العراق  يف  ــاف(  اجل ــار  )احل
معروف  هو  ما  عن  فضال  للعراق،  الكلية  املساحة 
من ختلف هذه األقاليم وعدم أعتامدها عىل أساليب 
التخطيط اإلقليمي يف تنمية األقاليم فضال عن هدر 
االجتامعية  ــوال  األح وتدهور  اإلقتصادية  ــوارد  امل
فيها. من خالل ذلك ظهرت األمهية البالغة إلعداد 
دراسات حول األقاليم الصحراوية احلارة يف العراق 
والبيئي  التخطيطي  بواقعها  النهوض  أجــل  من 
والسكني وهذه الدراسة تعد واحدة من الدراسات 
التي اهتمت بتحديد األعتبارات األساسية لتخطيط 

املدن الصحراوية وأسلوب أعتامدها يف ختطيط تلك 
يف  حاليا  القائمة  املشكالت  حل  أجــل  من  املــدن 
وضامن  املتوازنة  التنمية  وحتقيق  الصحراوية،  املدن 
يف  الصحراوية  مدننا  لتخطيط   املتبعة  التوجهات 

عراقنا العزيز.  

اولً: م�شكلة البحث  

تتلخص مشكلة البحث بالتساؤالت اآلتية:

ما هو واقع حال استعامالت االرض احلرضية يف . 1
مدينة عني التمر ؟ وهل هذا الواقع مالئم لبيئتها 

الصحراوية ؟ 
الناحية . 2 من  كفوءة  االستعامالت  هذه  تعد  هل 

قبل  من  املعدة  املعايري  مع  باملقارنة  التخطيطية 
الكفاءة  هذه  تباين  ان  وهل  ؟  التخطيط  وزارة 
يف  املدينة  هذه  تنمية  امكانية  يف  يؤثر  سوف 

املستقبل وجيعل منها جاذبة للسكان ؟

ثانياً: فر�شية البحث  
صفحة . 1 عىل  املتنوعة  االرض  استعامالت  تتوزع 

هذه  وتتباين  التمر.  عني  ملدينة  احلرضي  احليز 
حتتلها  التي  املساحة  حيث  من  االستعامالت 
فنالحظ ان االستعامل السكني هو السائد وتأيت 
سعى  وقد  االخرى،  االستعامالت  بعده  من 
سكان املدينة بإمكانيتهم البسيطة التأقلم مع بيئية 

املدينة الصحراوية    
الناحية . 2 من  االستعامالت  هذه  كفاءة  تتباين 

امكانية  ذلك  يؤثر  سوف  وبالتايل  التخطيطية 
تنمية املدينة وجعلها من املدن اجلاذبة للسكان. 
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ثالثاً: اهمية البحث  
تتجىل امهية البحث بالنقاط اآلتية:

قلة توفر الدراسات النظرية بأبعاد تطبيقية خاصة . 1
العراق،  يف  الصحراوية  املدن  ختطيط  بأسس 
العتامده يف أسلوب التحليل واملقارنة عند حتليل 

وتقيم استعامالت األرض ملنطقة الدراسة.
قلة توفر الدراسات التخطيطية ذات اخلصوصية . 2

الصحراوية ومنها )منطقة الدراسة(، عىل الرغم 
من احتالل الصحراء العراقية مساحة كبرية من 

القطر.

رابعاً: الحدود المكانية والزمانية لمنطقة الدرا�شة 

حمافظة   من  الغريب  اجلزء  الدراسة  منطقة  تشغل 
 )3ْ2 و   9َ( عرض  دائريت  بني  فلكيا  تقع  و  كربالء. 

و)50َ و 3ْ2( شامالً وخطي طول )10َ و 4ْ3( و)4َ6 
و4ْ3( رشقًا. 

مركز  الرشق  من  فيحدها  جغرافيا   موقعها  اما 
حمافظة  اجلهات  باقي  من  وحتدها  كربالء،  قضاء 
االنبار. و يشغل االجزاء الشاملية من منطقة الدراسة 

جزء كبري من بحرية الرزازة )اخلريطة رقم 1(. 

تابعة  ناحية  عن  عبارة  الدراسة  منطقة  كانت 
عام  تعداد  ومنذ  اسلفنا سابقا   كام  كربالء  اىل قضاء 
االن   حتى  ومــازالــت  )قضاء(  اصبحت  1977م 
القضاء  مساحة  وتبلغ  ناحية،  أي  تتبعه  ال  قضاًء 

)1965( كم2)1(. 

خريطة )1( موقع منطقة الدرا�شة من محافظة كربالء

املصدر: حمافظة كرباء، مديرية التخطيط العمراين، اخلريطة االدارية ملحافظة كرباء مقياس 500000:1.
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المبحث الول: 

الطار المفاهيمي للدرا�شة  

املــدن  وختطيط  ــة  دراسـ املبحث  ــذا  ه يــتــنــاول 
اإلقليمية  ــص  ــائ ــص اخل وحتــديــد  ــة  ــراوي ــح ــص ال
العملية  جممل  يف  املؤثرة  التخطيطية  واإلجــراءات 
التخطيطية هلا، وحتويلها من مدن طاردة للسكان إىل 
املكانية  واملالءمة  يتناسب  وبام  للسكان  جاذبة  مدن 
واملناخية والتي تنصب يف حتقيق راحة اإلنسان، وقبل 
البدء بدراسة هذه اإلجراءات البد من توضيح بعض 
الصحراء  مثل   البحث  بموضوع  اخلاصة  املفاهيم 

وختطيط املدن الصحراوية.

اأوًل: مفهوم ال�شحراء 

العامل  يف  الصحراوية  املناطق  رقعة  حتديد  خيتلف 
باختالف ختصص الباحثني، سواء أكان يف علم املناخ 
الناحية  من  صحراء  يعد  وما  اجلغرافية،  ام  الرتبة  ام 
او  النباتية  الناحية  من  صحراء  يعد  ال  قد  املناخية 
عدد  إىل  استندت  علمية  تعريفات  وهناك  البرشية. 

من املعايري، أمهها درجة اجلفاف)2(.

قد  البرشية  والتفاعالت  املناخية  التغريات  ان 
اراض  اىل  الزراعية  املناطق  من  العديد  حولت 
التصحر  بــظــاهــرة  يسمى  ــا  م وفـــق  ــة  ــراوي ــح ص
ديناميكية  عملية  عن  عبارة  وهي   )Desertification(

او  تتسع  تقل،  او  خطورة  ــزداد  ت االنتشار  دائمة 
تنكمش تبعا لدرجة اإلجهاد او اخللل الذي يصيب 
التوازن البيئي)3(. و بذلك تغريت الصفات الطبيعية 

مناطق  إىل  سابقا  الصحراوية  شبه  املناطق  لبعض 
صحراوية حاليا، بحيث بلغت املساحات املتصحرة 
حوايل )50 مليون /كم2( و أن خطر التصحر يشمل 

)14%( من سكان العامل )4(.

ثانيًا:مفهوم تخطيط المدن ال�شحراوية 

إىل  يستند  الــصــحــراويــة  ــدن  املـ ختطيط  عــلــم 
واملناطق  املدن  وبناء  ختطيط  عملية  وتطبيق  نظرية 
املتعلقة  احلــلــول  ــاد  إجي يف  واملتمثلة  السكنية)5(، 
البيئية،  اإلقتصادية،  اإلجتامعية،  باإلعتبارات 
ذات اخلصوصية  التخطيطية  واإلجراءات  العمرانية 
املحالت  الشوارع،  ختطيط  يف  واملتمثلة  الصحراوية 
وفق  االبنية  وتصميم  اخلدمات  ختطيط  السكنية، 

الكفاءة املناخية وحتقيق راحة اإلنسان.

ثالثاً:المناطق الجافة 

وهي املناطق التي تكون بدون رطوبة، او املناطق 
القاحلة وغري البالغة املستوى املطلوب يف األمهية او 
خطوط  عىل  احلارة-اجلافة  املناطق  وتقع  احلياة)6(. 
 )535-515( بني  تقريبا  االستوائية،  شبه  العرض 
درجة شامل وجنوب خط االستواء، وتتميز باجلفاف 
بالدرجة األوىل، ودرجات حرارة عالية يف النهار ويف 
كبري،  يومي  حرارة  درجات  ومدى  الصيف،  فصل 
وإشعاع  شمي عاٍل )7(، وتشمل هذه املناطق وسط  
وغرب آسيا، العراق، الشام، أفريقيا، شامل  وجنوب 

أمريكا  ومركز وشامل غرب اسرتاليا.
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رابعًا: خ�شائ�ض المناطق الجافة)8( 

ندرة املياه او انعدامها، سواء أكانت مياه اهنار ام . 1
مياه مطر.

قلة . 2 بسبب  انعدامه،  او  النبايت  الغطاء  ندرة 
االمطار.

عن . 3 ناتج  هذا  و  الرتبة،  من  العليا  الطبقة  تعرية 
تدمري الغطاء النبايت املاسك حلبيبات الرتبة.

زيادة تكرار ظاهرة العواصف الرملية.. 4
من . 5 تعد  التي  الرملية،  الكثبان  نشاط  و  حركة 

أخطر أشكال التصحر، بسبب قلة األمطار.
االمتداد . 6 ظهور  اىل  ادى  الذي  السكاين  النمو 

العمراين عىل االرايض الزراعية.
الغطاء . 7 شحة  من  عنه  ينتج  ما  و  اجلائر  الرعي 

النبايت.

خام�شًا: طرق تحديد المناطق الجافة 

ان من أهم العنارص املعتمد عليها يف حتديد املناطق 
)بدرجات  بـ  املتمثلة  املناخية  العنارص  هي  اجلافة 
الرطوبة  ومــعــدالت  املــطــري  والتساقط  ــرارة  احلـ

والتبخر و النتح(  ومن هذه التصنيفات)9(:

الطريقة . 1 هذه  تبني  املتساوي:  املطر  خط  معيار 
املتساوي  املطر  خط  عند  اجلافة  املنطقة  حدود 
خط  اعتربت  الدراسات  وبعض  ملم   )127(
املطر )254( ملم حدا للمناطق الرطبة، )400( 
هذه  عيوب  ومن  اجلافة.  شبه  للمناطق  ملم 
كفاءة  عىل  احلرارة  عامل  أثر  إمهاهلا  الطريقة 

إذا  مالئمة  تكون  الطريقة  هذه  ان  إال  التساقط 
كان خط املطر املعتمد مرتبطا بتغري معامل النبات 

الطبيعي وباستعامل األرض.
طريقة ثورنثويت: وهي تعديل لطريقة مايري يف . 2

حساب معامل كفاءة املطر وذلك بتحديد جمموع 
ورضهبا  السنة  أشهر  من  شهر  لكل   )p/e( نسبة 

بـالرقم )10( للتخلص من الكسور:
p/e =∑12 )P/e(*10

متثل   )e( )بالبوصات(،  التساقط  متثل   )p( حيث 
التبخر )بالبوصات(.

فقد  التبخر  عن  معلومات  توفر  عدم  حالة  ويف 
توصل إىل قانون املعدل الشهري للتساقط واحلرارة 

وكام ييل:
 )P/e)= ∑12 115*[p/)t-10(]*)1/10(   )t(

مقدار احلرارة الشهرية )فهرهنايت(.

 )16( من  اقل  اجلافة  املناطق  حدود  ان  تبني  قد 
ثورنثويت  بني  وقد  ملم،   )31( اجلافة  والشبه  ملم، 

قيمة التبخر و النتح املحتملة.

لألمم . 3 التابعة  والزراعة  الغذاء  منظمة  طريقة 
 :FAO املتحدة

وفق  اجلفاف  مناطق  بتحديد  املنظمة  هذه  قامت 
التصنيف  وفق  العاملي،  الغذائي  األمن  رضوريات 

التايل:

السنوي 	  التساقط  نسبة  اجلفاف:  شديدة  املنطقة 
اقل من 80 ملاًم.

املنطقة اجلافة: نسبة التساقط السنوي ترتاوح من 	 
)80-150( ملاًم إىل )200-350( ملاًم.
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املنطقة شبه اجلافة: نسبة التساقط السنوي ترتاوح 	 
ملاًم،  ملاًم إىل )500-450(  من )250-200( 
إذا كان التساقط شتاء، و إىل )700-800( ملم 
يعود  األختالف  وهذا  صيفا،  التساقط  كان  إذا 
لتباين سقوط األمطار، كام يف جنوب الصحراء 
صيفا،  املطري  التساقط  يكون  الذي  الكربى 
وغرب آسيا يكون التساقط املطري شتاًء )10(. 

�شاد�شًا: الخ�شائ�ض القليمية للمناطق 

ال�شحراوية 

للمناطق  اإلقليمية  اخلــصــائــص  دراســـة  إن 
الطبيعية،  باخلصائص  واملتمثلة  احلارة،  الصحراوية 
هلا  العمرانية.  واخلصائص  البرشية،  اإلقتصادية، 
بناء  تأثريها عىل عملية  معرفة ومدى  كبرية يف  أمهية 
اإلستفادة  حماولة  وبالتايل  احلارة،  الصحراوية  املدن 
منها و توظيفها بالشكل الذي حيقق الكفاءة املناخية 
املطلوبة وفق متطلبات راحة اإلنسان، وبالتايل جعل 

املناطق الصحراوية مناطق جاذبة للسكان.  

اأ- الخ�شائ�ض الطبيعية  

اخلصائص  من  بجملة  الصحراوية  املناطق  تتميز 
املدن  تؤثر هذه اخلصائص عىل ختطيط  و  اإلقليمية، 
الصحراوية احلارة، كام وتؤثر ايضا عىل راحة اإلنسان 
اذ تلعب اخلصائص  املدن  النوع من  الساكن يف هذا 
الصحراوية،  املــدن  ختطيط  يف  مهاًم  دورا  الطبيعية 
املناخ،  مظاهر  عن  الناجم  التأثري  خالل  من  وذلك  
هذه  أهم  ومن  فيها،  املائية  املوارد  الرتبة،  السطح، 

اخلصائص ما يأيت: 

1- ال�شطح:

املــدن  ختطيط  يف  كبري  ــر  اث املــوقــع  لتضاريس 
والتوجه  االنحدار  بدرجة  واملتمثل   الصحراوية 
واالرتفاع عن مستوى سطح البحر و وجود التالل 
و األودية، السطوح املبلطة، واملياه السطحية و مدى 
تأثري  هلا  العوامل  هذه  ان  حيث  املدينة،  من  قرهبا 
احلرارية  والطاقة  والنفاذية  االنعكاسية  درجــة  يف 
املخزونة، مما خيلق نوعًا من التفاضل يف اختيار موقع 
املدينة، حيث ان كثافة وعدد السكان تقل كلام ازداد 
املعوقات  و  املشاكل  لوجود  نتيجة  األرض  ارتفاع 
التي تفرض استغالهلا)11(. ويفضل خمططوا األرايض 
بصورة  املياه  رصف  سهولة  توفر  ألهنــا  املنحدرة 
لتخطيط  مالءمة  التضاريس  اكثر  ان  و  طبيعية، 
ميل  يرتاوح  التي  التضاريس  هي  الصحراوية  املدن 
مناطق  ويف   ،%10  -  0،5 من  سطحها  انحدار  او 

األرايض اجلبلية إىل %30)12(.

2- المناخ: 

الذي  »العلم  انه  املناخ عىل  تعريف علم  ويمكن 
يدرس الظواهر اجلوية لفرتة حمددة من الزمن ترتاوح 
بسطح  منها  يتعلق  بام  وخاصة  من)20-30سنة( 
األرض«)13(، و عليه ال يمكن جتاهل أمهية املناخ يف 

ختطيط املدن و تطورها)14(. 

2-1 تأثر عناص املناخ عى ختطيط املدن الصحراوية 
احلارة:  

2-1-1 االشعاع الشمي: يتميز اإلشعاع الشمي 
السطوع  ساعات  بطول  الصحراوية  املناطق  يف 
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الطاقة  مصدر  وهو  الشتاء،  فصل  يف  حتى 
يلعب  إنعكاس اإلشعاع  أن  للتسخني.  الرئيس 
دورًا مهاًم يف التوازن اإلشعاعي للمدينة و تعتمد 
قيمه عىل شدة التعرض املبارش ألشعة الشمس 
املدينة،  االنعكاسية لسطح أرض  القابلية  وعىل 
إنعكاس  عىل  قابليتها  يف  االسطح  وختتلف 
تكون  أيضا  الصحراوية  فالرتب  الشمس  أشعة 
ذات إنعكاس إشعاعي كبري بسبب لون الرتب 
واملناطق  البناء  مواد  وكذلك  الفاتح،  البني 
عىل  البناء  مواد  عاكسية  تعتمد  إذ  اخلرضاء 
خواص املادة، لون واجهة املبنى. إن مجيع تلك 
اخلواص أعاله تتطلب اهتامما تنفيذيا وختطيطيا 
يف التعامل عند ختطيط املدن الصحراوية وكيفية 
نفسه  الوقت  ويف  املهمة،  الطاقة  هذه  إستغالل 
إخطارها  من  للتقليل  التخطيطية  التدابري  أخذ 
تتناسب  معتدلة  بيئة  خللق  اإلنسان،  صحة  عىل 
املشاريع  التفكري يف  بد من  وراحته، و عليه فال 
األفضل  االستغالل  عىل  القائمة  واالستثامرات 

هلذه الطاقة )طاقة الشمس(. 
املدن  تتميز  احلرارة:  درجات  تباين   2-1-2
معدالت  بارتفاع  اجلافة  احلارة  الصحراوية 
درجات احلرارة اليومية والسنوية وكذلك املدى 
العايل هلا يف اغلب األحيان. كام وتتباين درجات 
احلرارة ما بني الليل و النهار، فقد تصل درجات 
النهار، واىل  احلرارة إىل 50 درجة مئوية خالل 
وهذه  الفصل،  نفس  الليل يف  أثناء  مئوي  صفر 
اإلنسان  راحة  مستوى  تفوق  خارجية  ظروف 
الفارق عن 8 درجات  بان يزيد  التي ال تسمح 
مئوية)15(. يشعر اإلنسان بالراحة احلرارية ضمن 

خترج  حينام  و   ،)28-16( من  يرتاوح  مدى 
اختاذ  يستلزم  املدى  هذا  عن  احلرارة  درجات 
االنسان  تعرض  دون  للحؤول  التدابري  بعض 
للخطر. وعلية البد للمخططني ان يأخذوا بعني 
االعتبار هذا التفاوت احلراري عن اختيار موقع 
يفضلون  املخططني  بعض  ان  نرى  لذا  املدينة 
للتخلص  ملدهنم  كمواقع  املرتفعة  االماكن 
درجة  تنخفض  اذ  احلرارة  درجات  ارتفاع  من 
اىل  يصل  بارتفاع  واحدة  مئوية  درجة  احلرارة 

)100( م.
والرتابية:        الرملية  والعواصف  الرياح   3-1-2
درجة  يف  تؤثر  التي  العوامل  من  الرياح  تعد 
ارتفاع  وبسبب  اإلنسان،  حتمل  وطاقة  راحة 
الرياح  حركة  فان  النهار  يف  احلرارة  درجات 
إذا  وخصوصا  للحرارة  إضافيا  مصدرا  ستولد 
وضوحا  أكثر  التأثري  هذا  ويكون  جافة،  كانت 
حمدثة  الصحراوية  الرتبة  عىل  العالية  الرسع  يف 
العواصف الرملية التي تتأثر بالظروف املكانية، 
الرتابية،  العواصف  عىل  السيطرة  شدة  وتكمن 
متتلك  التي  الصغرية  الغبار  دقائق  يف خصائص 
رسعة قليلة جدا)16(، أي بمعنى إهنا إذا ارتفعت 
سكون  حالة  بعد  إال  تسقط  لن  الرياح  بفعل 
الرياح حيث تبقى عالقة لفرتة طويلة. اما يف حالة 
العواصف الرملية  فان السيطرة عليها  تكمن يف 
عالية  برسعة  تتميز  التي  الرمال  دقائق  خاصية 
حالة  يف  أهنا  حيث  كثريًا،  ترتفع  ال  فهي  نسبيا، 
السطوح اخلشنة والرخوة ترتفع )1( م تقريبا يف 
اإلرتفاع  هذا  ويزداد  األعتيادية،  الرياح  أحوال 

يف حالة السطوح امللساء والصلبة.
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أسهل  الرملية  العواصف  معاجلة  حالة  تعد 
هذه  وتعد  الرتابية،  العواصف  معاجلة  حالة  من 
املدن  ختطيط  تواجه  التي  املشاكل  أكثر  من  املشكلة 
التي  املعاجلات  من  العديد  وتستلزم  الصحراوية، 
للرياح)17(  الضار  التأثري  تقليل  خالهلا  من  يمكن 
ويمكن التقليل من اثار الرياح وما حتمله من )اتربة 

او رمال( من خالل إتباع ما يأيت:

توجيه األبنية داخل املدينة وبالشكل الذي يؤدي 	 
إىل تشتيت الرياح أو التقليل من رسعتها.

الكونكريتية 	  واملصدات  النباتية  املصدات  وضع 
احلركة  حماور  ختطيط  أو  املدينة  أطراف  عىل 

الرئيسة للتقليل من شدة الرياح.
خالل 	  من  الفضاءات  تربيد  يف  الرياح  إستغالل 

متريرها عىل حواجز رطبة، كربك املياه أو النوافري 
أو عن طريق مترير تيارات هوائية مائية بني الكتل 

البنائية)18(.
2-1-4: األمطار: تتميز املناطق الصحراوية و شبه 
الصحراوية بمعدل تساقط أمطار قليل و بعدم 
استمراريتها و تغايرها يف الزمان و املكان، فقد 
تعادل  قليلة  ساعات  خالل  أمطار  كمية  تسقط 
بسبب  و  كاملة)19(.  سنة  خالل  منها  يسقط  ما 
كون الرتبة ذات مسامية عالية تتحول إىل سيول 
جارفة مسببة الفيضانات، مما يتطلب اخذ ذلك 
املناطق،  هذه  مثل  يف  مدن  إنشاء  عند  باالعتبار 
التعامل معها ألي أغراض  و كذلك احلذر من 
الطرق)20(،  و  املياه  و أمهها )ترصيف  تصميمية 
املتساقطة  كمياهتا  من  االستفادة  ويمكن 
اإلقتصادي،  واإلستعامل  التخزين  ألغراض 

لكوهنا مياه صاحلة لالستعامل.
2-1-5: الرطوبة النسبية: يعد وجود كمية بخار املاء 
يف اجلو عاماًل ملطفًا للحرارة العالية، وخاصة يف 
املناطق الصحراوية احلارة، إال ان اغلب املناطق 
الصحراوية تقل فيها نسب الرطوبة النسبية عدا 
بظاهرة  تتأثر  إذ  السواحل)21(،  من  القريبة  تلك 
الرطوبة  قلة  سبب  ويرجع  والبحر،  الرب  نسيم 
إرتفاع  إىل  باإلضافة  األمطار  معدالت  قلة  إىل 
اىل  أضافة  احلرارة،  ودرجة  اإلشعاع  معدالت 

قلة الغطاء النبايت واملسطحات املائية.

مرغوبة  غري  الرطوبة  يف  الكبرية  الــزيــادة  لكن 
أن  يمكن  كذلك  صحية،  مشاكل  مسببة  للسكان، 
أنواع  يف  التأثري  هذا  وينعكس  البناء.  مواد  يف  تؤثر 
العزل  درجة  وكذلك  لإلنشاء،  املستخدمة  األسس 
الالزم للرطوبة مما ينعكس الحقا عىل الكلف النهائية 
لإلنشاء التي حتدد بالتايل مدى التطوير املمكن حتقيقه 

يف أجزاء املوقع)22(.

3- التربة: 

حيث  من  الغالبة  هي  الصحراوية  الرتبة  تعد 
اللون  ذات  الــرتب  من  وهــي  املناطق  يف  املساحة 
األسمر الرمادي الفاتح، واملادة العضوية فيها قليلة 
باملواد  غنية  وهي   )%0.5( من  أقل  تبلغ  إذ  جدا، 
الكلسية واجلبسية وأحيانا تكون مغطاة بطبقة حديثة 
تكون  و  الرحيية  التعرية  لتأثري  نتيجة  متجانسة  غري 
خفيفة،  ناعمة  حصوية  بطبقه  مغطاة  الــرتب  تلك 
وهي من الرتب الضحلة،  وتتميز مناطق هذه الرتب 
ترتاوح  إذ  شتاًء،  األمطار  قليل  و  صيفا  حار  بمناخ 
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وبصورة  ملم.   )100-75( بني  التساقط  معدالت 
اخلصوبة  قليلة  الصحراوية  الرتب  طبيعة  فان  عامة 
املوجود  إكثار  و  املالئمة  النباتات  زراعة  يتطلب  مما 
أثبتت  قد  و  ختطيطي)23(،  عمل  بأي  القيام  عند  منها 
كام  الصحراوية  الرتب  إستصالح  إمكانية  التجارب 
مجهورية  و  السعودية،  العربية  اململكة  و  العراق   يف 

مرص العربية  و غريها)24(.

4- الموارد المائية:

باملياه  الصحراوية  املناطق  املائية يف  املوارد  تتمثل 
السطحية واجلوفية ومقدار سقوط األمطار والرطوبة 
اختيار  عند  املهمة  املعايري  من  تعد  والتي  النسبية، 
توزيع  وأنامط  املائية  املــوارد  بني  فاالرتباط  املوقع. 
أية  من  وضوحا  اكثر  وحجمها  البرشية  املستقرات 
ان  فيه  شك  ال  ومما  البيئة،  هذه  يف  جغرافية  ظاهرة 
التي  اجلهات  أكثر  من  احلــارة  الصحراوية  املناطق 
املياه)25(،  موارد  عند  فيها  االستقرار  اإلنسان  حياول 
لذا تعد املوارد املائية إضافة إىل املناخ، من املحددات 
الطبيعية لتطور حجم املستقرات البرشية، مما يتحتم 
البرشية،  املستقرات  هذه  حيجموا  ان  املخططني  عىل 
بشكل  املائية  املــوارد  عىل  احلصول  صعوبة  بسبب 

كاٍف. 

ب- الخ�شائ�ض الب�شرية 

التأثري  يف  كبرية  مهمة  البرشية  اخلصائص  تؤدي 
الصحراوية  املدن  يف  البرشية  املستقرات  توزيع  يف 
الطبيعية،  العوامل  تأثري  عن  تأثريها  أمهية  يقل  ال  و 
حيث تتمثل بالسكان النشطني اقتصاديا و املستقرات 

البرشية التي تتوزع إما عىل شكل مراكز حرضية هلا 
او  ثابتة.  اقتصادي واضح و هياكل عمرانية  أساس 
لكن  و  عمرانية  هياكل  هلا  حرضية  شبه  مستقرات 
أساسها االقتصادي غري املتني و يعتمد عىل األغلب 
متناثرة  برشية  مستقرات  او  الرعي.  و  الزراعة  عىل 
اخلصائص  دراسة  ان  املياه)26(.   مصادر  توفر  فق  و 
األرسة،  حجم  السكان،  بـ)حجم  املتمثلة   البرشية 
هذه  كــل  للسكان،  والنوعي  العمري  الرتكيب 
املستقرة يف  قيام  واضحة عن  فكرة  تعطي  املتغريات 
اإلنسان  يزاوهلا  التي  احلرفة  ان  كام  املناسب،  املوقع 
املناطق  ففي  املوقع،  يف  السكانية  بالكثافة  عالقة  هلا 
الكثافة قليلة)27(، يف  الرعوية و مناطق الصيد تكون 
و  الصناعية  املناطق  يف  السكانية  الكثافة  تزداد  حني 
التجارية كوهنا حتقق االستقرار يف املكان و الزمان و 

هي إحدى أهداف التخطيط اإلقليمي و احلرضي.

	- الخ�شائ�ض القت�شادية 

بالدرجة  الصحراوية  املناطق  اقتصاديات  تتمثل 
يعدد  ــذي  وال الطبيعي  النبات  وفــرة  عىل  الرئيسة 
مصدرا أساسيا لرعي احليوانات،  كام  متتلك املناطق 
احلديد،  النفط،  كالفوسفات،  املعادن  الصحراوية 
ذات  املــواد  هذه  ومجيع  و)الدولومايت(،  الكلس 
الكياموية  و  اإلنشائية  الصناعات  يف  اقتصادية  أمهية 
والزجاج. كذلك يمكن االستفادة من طاقة الرياح، 
وهناك  الكهربائية،  الطاقة  توليد  يف  الشمسية  الطاقة 
دراسات جديدة يف صحراء اسرتاليا يف جمال استغالل 
درجة حرارة الصخور املرتفعة التي تصل إىل 300م5 
الطاقة  حجم  ان  حيث  للبيئة  صديقة  طاقة  لتوليد 
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ما  يتجاوز  قد  الصخور  هذه  تولدها  ان  يمكن  التي 
يقدمه احتياطي اسرتاليا من النفط اخلام، و تم حفر 
املستوى  4،5)كيلومرتات(لتحديد  عمقامها  بئرين 

االحتياطي املؤكد)28(.

د - الخ�شائ�ض العمرانية 

للخصائص  بالغة  أمهية  الصحراوية  املدن  تويل 
املدينة  فاعلية  عىل  الكبري  االثر  من  هلا  ملا  العمرانية، 
املدينة  وموضع  موقع  خاصة  وبصورة  وتطورها، 
البيئة  ضمن  الواقعة  املدن  مع  اإلقليمية  والروابط 
املتمثلة  التضاريسية  املظاهر  وتؤثر  الصحراوية، 
املدن  بني  الطرق  تغطي  التي  الرملية  بـ)الكثبان 
واملفاجئة(،    الغزيرة  االمطار  سقوط  الصحراوية، 
املجاري،  الكهرباء،  )املــاء،  االرتكازية  البنى  عىل 
واضحة  أمهية  من  اخلدمات  هلذه  ملا  اهلاتف(  خط  و 
التعامل مع  يف جذب السكان و استقرارهم، كام ان 
واجهات  شكل  عىل  املناخية  العنارص  تأثري  مدى 
البنائية و مواقعها، له الدور الكبري يف تكوين  الكتل 
الظالل و التباين يف درجات احلرارة املؤثرة و املوجهة 
حلركة الرياح، وكذلك توجيه االبنية و ترتيبها، كثافة 

االبنية و تصميمها، إرتفاع االبنية، ومواد البناء.

ويمكن القول إن مجيع اخلصائص العمرانية التي 
ذكرت هلا االثر الكبري يف رفع الكفاءة السكنية  فيام لو 
صممت وفق اخلصوصية الصحراوية عند التخطيط 

للمدن الصحراوية احلارة - اجلافة.

المبحث الثاني: 

واقع حال ا�شتعمالت الر�ض في مدينة 
عين التمر  

بالغة  بأمهية  احلرضية  األرض  إستعامالت  حتظى 
املدينة  بدراسة  تعنى  فهي  احلرضية،  اجلغرافيا  يف 
الوظائف  أن  باعتبار  األمهية  هذه  وتأيت  ووظائفها. 
لوجودها،  األســاس  املربر  تعد  املدينة  تؤدهيا  التي 
أمثال  الفرنسيني  اجلغرافيني  بعض  عدها  حتى 
فاملدينة  املدينة،  الرئيس يف وجود  السبب   )Chobot(

وصناعية  إداريــة  نشاطات  يؤدي  عضو  بمثابة  تعد 
وجتارية وخدمية ويف أحيان أخرى عسكرية )29(. كام 
إذ  املدينة أمهية كبرية يف حياهتا،  لدراسة وظائف  أن 
تظهر فيها فعاليتها وأنشطتها، وتربز فيها شخصيتها 

وأسس ختطيطها )30(. 

ومن أهم سامت املدينة تعدد استعامالهتا احلرضية 
هبا،  املحيطة  املناطق  وسكان  لسكاهنا  تقدمها  التي 
واملتمثلة باالستعامالت الرئيسة كالسكنية والتجارية 
والنقل  والصحية  كالتعليمية  والثانوية  والصناعية 
األمهية  متثل  ال  إستعامل  كل  نسبة  أن  علاًم  وغريها. 
أم  اإلقتصادية  الناحية  من  أكــان  ســواء  له  الفعلية 
االجتامعية، ذلك ألن العامل اإلقتصادي يؤثر بشكل 
فاعل عىل توزيع تلك اإلستعامالت ضمن املدينة )31(.

اللذين   )2( رقم  واخلريطة   )1( اجلــدول  ومن 
التمر  عني  مدينة  يف  األرض  إستعامالت  إىل  يشريان 
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نجد أن املناطق اخلرضاء واالستعامل السكني تشغل 
مساحة واسعة من املدينة، إذ بلغت نسبتها)%34،4( 
للمدينة  الكلية  املساحة  من  التوايل  عىل  و)%32،5( 
هذا  حيتلها  التي  الكبرية  األمهية  عىل  يــدل  ــذا  وه
الطبيعية  بالبيئة  االستعامل الذي يرتبط ارتباطا كبريا 
صحراوية،  منطقة  منتصف  يف  واحة  كوهنا  للمنطقة 
اضافة اىل ان االستعامل السكني يعد من االستعامالت 
الرئيسة التي لوال وجودها ملا كانت هناك مدينة. بينام 
املائية   بالينابيع  واخلاص  الديني  االستعامالن  احتل 
ضئيلة  نسبة  وهي  املدينة  مساحة  من   )%0،1( نسبة 

املذكور  ــدول  اجل خــالل  من  أيضا  ويالحظ  جــدا. 
صغر مساحة االستعامل التجاري الذي بلغت نسبته 
من  الرغم  عىل  املدينة  ارض  مساحة  من   )%0،2(
استعامالت  أما  االستعامل،  هذا  يقدمها  التي  الفائدة 
بلغت  فقد  املــواصــالت  بشبكة  اخلــاصــة  األرض 
النسب  مع  باملقارنة  كبرية  نسبة  وهي   )%17،5(
السابقة وذلك الن شبكة املواصالت تعترب الرشايني 
وفيام  االستعامالت.  باقي  عليها  تعتمد  التي  الرئيسة 

ييل عرض هلذه االستعامالت. 

خريطة )2( ا�شتعمالت الأر�ض الح�شرية في مدينة عين التمر

املصدر: مجهورية العراق، وزارة البلديات واألشغال العامة، املديرية العامة للتخطيط العمراين، اسراتيجية تطوير مدينتي 
2011م،  امليدانية،  املسوحات  التمر  عن   - االوىل  املرحلة  تقرير  هلا،  االساس  التصميم  وحتديث  التمر  وعن  احلسينية 

ص1-3.
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جدول رقم )1( ا�شتعمالت الأر�ض الح�شرية في مدينة 

عين التمر لعام 2008م

استعاالت األرض
املساحة 

)هكتار(
النسبة املئوية %

106،032،5االستعال السكني

0،70،2االستعال التجاري

6،01،8غر حمددة االستخدام

10،03،1االستعال الصناعي

13،04،0مباين وخدمات عامة

20،26،1تعليمي

0،20،1ديني

0،80،2املناطق الرفيهية

112،034،4املناطق اخلراء

57،017،5النقل واملرور

0،20،1ينابيع مياه

3،25،9100املجموع

1- ا�شتعمالت الأر�ض ال�شكنية  

يعد االستعامل السكني أحد االستعامالت الرئيسة 
الكثري من  تفتقر إىل  املدن  للمدن، وإذا كانت بعض 
مدينة  توجد  ال  فانه  نسبها،  تتدنى  أو  اإلستعامالت 
املدينة  يف  اإلستعامل  هذا  تطور  إن  سكن)32(.  بدون 
اإلستعامل  بعض  لتطور  حتمية  استجابة  إال  هو  ما 
داخل  والصحي  والصناعي  التجاري  كاإلستعامل 

يف  السكني  اإلستعامل  ويسيطر   .)33( احلرضي  احليز 
األخرى  اإلستعامالت  باقي  عىل  التمر  عني  مدينة 
العراقية األخرى  املدن  العديد من  مثل ما حيدث يف 
تبلغ )106،0هكتار( وتشكل  فيستحوذ عىل حصة 
نسبة قدرها )32،5%( من املساحة املعمورة يف املدينة 
الدور السكنية  ضمن خمططها األساس، ويبلغ عدد 
دارا)34(.   )1106( املدينة  أحياء  مجيع  يف  املشغولة 

تتوزع عىل )11( حي سكني. 

ويوجد اختالف واضح ما بني الوحدات السكنية 
مالحظة  ويمكن  السكني  االستعامل  ضمن  الواقعة 
إليها  توصل  التي  املساكن  أنــامط  خالل  من  ذلك 

البحث وهي: 

النوع من أ.  القديمة: ويمكن مالحظة هذا  الدور 
اهلوى،  البو  ثامر،  )العني، قرص  أحياء  الدور يف 
من  فيها  الدور  مساحة  وترتاوح  حردان(  البو 

)اقل من 100-300( م2.
الدور املتوسطة ذات احلدائق: وتوجد يف مناطق ب. 

اجلهاد،  القدس،  )احلسني،  أحياء  من  متنوعة 
رميلة( وترتاوح مساحتها من )200-350( م2.

من ج.  النوع  هذا  مالحظة  ويمكن  الراقية:  الدور 
الدور يف األحياء احلديثة مثل أحياء )ال شبل ال 
 )400-300( من  مساحتها  وترتاوح  مطلك( 
 )600( اىل  مساحتها  ترتفع  دور  وهناك  م2. 

م2كام هو احلال يف حي )املالح(.

2- ا�شتعمالت الأر�ض التجارية  

وحيتل  إال  حجمها  صغر  مهام  مدينة  توجد  ال 
يتخذ  فهو  فيها.  مكانيا  حيزا  التجاري  اإلستعامل 

واألشغال  البلديات  وزارة  العراق،  مجهورية  املصدر: 
اسراتيجية  العمراين،  للتخطيط  العامة  املديرية  العامة، 
التصميم  وحتديث  التمر  وعن  احلسينية  مدينتي  تطوير 
االساس هلا، تقرير املرحلة االوىل - عن التمر املسوحات 

امليدانية، 2011م، ص1-3.
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بصغر  يمتاز  أنــه  كام  لــه،  موقعا  املدينة  مركز  من 
فإن  ذلك  من  الرغم  عىل  لكن  حيتلها،  التي  املساحة 
وإنام  فحسب  املدينة  سكان  عىل  تقترص  ال  خدماته 
باإلقليم  يمثل  الذي  اخلارجي  النطاق  لتشمل  متتد 
بحياة  مرتبط  نشاط  فالتجارة  باملدينة)35(.  املحيط 
الباحثني  بعض  دفع  ما  وهو  كبريا،  ارتباطا  املدينة 
 .)36( املراكز احلرضية  ميزات  ميزة من  أن جيعلها  إىل 
)0،7هكتار(  تقدر  مساحة  االستعامل  هذا  وحيتل 
ويبلغ  املدينة.  مساحة  من   )%0،2( تقريبا  وتشغل 
يعمل  جتاريا  حمال   )33( التجارية  املؤسسات  عدد 

فيها )66( شخصا تقريبا )37(. 

3- اإ�شتعمالت الأر�ض ال�شناعية  

تعد الصناعة أحد الركائز األساسية لنمو العديد 
من املراكز احلرضية وتطورها، وهي فضال عن ذلك 
احلرضي)38(،  احليز  داخل  السكان  حركة  عىل  تؤثر 
وتوزيعهم بحسب متطلباهتا من أيدي عاملة  ومهارة 
عمل  فرص  توفري  يف  أســاس  ركن  وهي  فنية)39(. 
لقطاع كبري من سكان املدينة )40(، وعليه تصبح دراسة 
هذه الوظيفة رضورية ملعرفة حجم االستعامل ومدى 
تأثريه عىل جممل النشاطات البرشية واالقتصادية يف 

املدينة.

اإلستعامل  مساحة  بلغت  التمر  عني  مدينة  ويف 
من   )%3،1( بنسبة  أي  )10،0هكتارًا(  الصناعي 
خمططها  ضمن  املدينة  تشغلها  التي  الكلية  املساحة 
األساس. وبلغت املؤسسات الصناعية يف املدينة )6( 
وصناعة  صناعية  فعالية  بني  ما  تراوحت  مؤسسات 

حتويلية  يعمل فيها تقريبًا )42عاماًل()41(. 

4- مباني وخدمات عامة   

شكلت هذه اخلدمات مساحة تقدر)13،0هكتارًا( 
بنسبة )4،0%( من املساحة الكلية التي تشغلها املدينة 
اخلدمات  من  النوع  وهذا  األساس،  خمططها  ضمن 
يكون  الــذي  وبالشكل  للمدينة  بالنسبة  مهام  يعد 
بيئيَا   تطويرها  يف  أساسا  عاماًل  ونوعًا  كاّمً  توافرها 

ويمكن تناول هذه اخلدمات عىل النحو اآليت: 

مياه أ.  شبكة  ألغراض  األرض  استعاالت 
الرب:

يعد املاء من املقومات األساسية يف نمو املستقرات 
كونه  عنه  االستغناء  مدينة  ألية  يمكن  وال  البرشية 
املاء  ويعٌد  هلــا.  بالنسبة  باحلياة  النابض  الــرشيــان 
املتزايد  فالطلب  اجلوهرية،  التحرض  مشاكل  احد 
يف  السكان  أعداد  يف  ازدياد  نتيجة  اخلدمة  هذه  عىل 
سكان  وكان  عالية،  أمهية  اخلدمة  هلذه  جعل  املدينة 
عىل  الرشب  مياه  عىل  احلصول  يف  يعتمدون  املدينة 
مثل  للرشب  الصاحلة  املياه  ذات  املائية  العيون 
ازدياد  بسبب  ولكن  واحلمراء()42(،  )الزرقاء  العني 
غري  اصبحت  املائية  العيون  بعض  يف  امللوحة  نسبة 
املدينة  سكان  اعتامد  اىل  وباإلضافة  للرشب.  صاحلة 
عىل مياه هذه العيون فاهنم يعتمدون ايضا عىل املياه 
الصافية الصاحلة للرشب عن طريق انابيب اسبستية 
املبارش  االنبوب  ويصل  كربالء  حمافظة  من  قادمة 
القديم  املدينة  مركز  بني  القائم  املائي  املــرشوع  اىل 
انحاء  باقي  اىل  املاء  توزيع  يتم  ثم  اجلديدة  واالحياء 
للقضاء )626( املجهزة  املاء  كمية  وبلغت  القضاء. 
م3/ يوم أي ان حصة الفرد الفعلية من املاء الصايف 
تلبي  وال  جدا  قليلة  احلصة  وهذه  يوم  25،5م3/ 
احلاجة الفعلية للسكان وعليه تضطر السلطة املحلية 



290

تخطيط المدن الصحراوية في العراق دراسة تحليلية لمدينة عين التمر

يف القضاء اىل جلب تنكرات مياه لسد احلاجة الفعلية 
من املياه والبالغة 250م3/ يوم)43(.

مياه ب.  شبكة  ألغراض  األرض  استعاالت 
الرف الصحي ومياه األمطار:

شبكة  وجــود  عدم  من  التمر  عني  مدينة  تعاين 
رصف صحي وان ما موجود فيها يقترص عىل وجود 
مضخة ختدم املنطقة القريبة من حي احلسني، اما باقي 
املجاري عن طريق  ماء  فيتم ترصيف  املدينة  مناطق 
شبكات  وجــود  عدم  وان  االمتصاصية)44(  احلفر 
الرصف الصحي يف املدينة سوف يؤدي اىل جتمع هذه 
روائح  انبعاث  اىل  يؤدي  مما  االماكن  بعض  يف  املياه 
الصحة  عىل  سلبيا  تأثريا  يؤثر  وبالتايل  منها  كرهية 
ترصيف  لنظام  بالنسبة  اما  املدينة.  للسكان  العامة 
مياه األمطار يف مدينة عني التمر فتم يف عام 2006م 
املياه االمطار يف منطقتي حي  انشاء شبكة لترصيف 
وتقوم  الكهرباء  حمطة  من  القريبة  واملنطقة  احلسني 
هذه الشبكة بترصيف مياه االمطار هلذه املناطق، اما 
باقي مناطق املدينة فال يوجد فيها شبكة ترصيف مياه 
عن  الناجتة  الشوارع  يف  املياه  تتجمع  حيث  االمطار 

سقوط االمطار)45(.

ج.  استعاالت األرض ألغراض شبكة الكهرباء: 
تتزود املدينة بالطاقة الكهربائية من حمطة السمنت 
الرئيسة الواقعة جنوب رشق عني التمر وهذه املحطة 
يعاين   ،)12MVA( بلغ  وبحمل   )3311kv( ثانوية  هي 
الكهربائية  الطاقة  يف  نقص  من  التمر  عني  قضاء 
وباألخص  العراق  مناطق  باقي  شأن  ذلك  يف  شأنه 
مركز القضاء الذي يستثنى من هذه الشبكة هلذا يتم 

التجاوز عىل الشبكة النظامية )46(.

د.  استعاالت األرض ألغراض االتصاالت: 
احلضاري  التقدم  يف  كبري  اثر  اهلاتفية  للخدمات 
االتصال  وسيلة  تعد  كوهنا  العامل  يشهده  ــذي  ال
عني  مدينة  يف  يوجد  والعامل.  املــدن  بني  احلضاري 
البدالة  بسعة )500( خط وهذه  واحدة  بدالة  التمر 
هناك  توجد  لــذا  السكان  حاجة  لتلبية  كافية  غري 
خط)47(.   )3500( بطاقة  العجز  لسد  اخرى  بدالة 
أمهها،  املشاكل  من  عدد  من  البداالت  هذه  وتعاين 
قدمها مما يصعب عىل املعنيني اضافة مشرتكني جدد 
السكان  اغلب  فان  عليه  وبناًء  البداالت.  هذه  اىل 
النقال عن طريق رشكة )زين  اهلاتف  يعتمدون عىل 
اخلدمة    هذه  يف  املشرتكني  عدد  وبلغ  لالتصاالت( 

3345000 مشرتك )48(.

النفايات  ألغراض  األرض  استعاالت  هـ. 
الصلبة:

ــراض  ألغ األرض  اســتــعــامالت  مسؤولية  إن 
عني  بلدية   مديرية  عاتق  عىل  تقع  الصلبة  النفايات 
املدينة  يف  النفايات  رفع  عملية  عىل  وتقترص  التمر 
الصلبة  النفايات  وجتميع  الشوارع  تنظيف  وعىل 
الغرض،  هلذا  املستخدمني  قبل  من  معينة  أماكن  يف 
املركبات  طريق  عن  النفايات  رفع  عملية  تتم  وقد 
التي  الزراعية(  الساحبات  أو  )الكابسات  اخلاصة 
تقوم بتجميع النفايات من مناطق جتمعها إىل مناطق 
منطقة  للمدينة  توجد  وال  البلدية.  حــدود  خــارج 
الصحية  للرشوط  وفقا  مصممة  الصحي  للطمر 
والترشيعات  القوانني  يف  عليها  املتعارف  والبيئية 
السكان  بعض  يقوم  وقد  بالبيئة،  اخلاصة  العراقية 
برمي النفايات يف املناطق املفتوحة التي التصل اليها 
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الصحي  الواقع  تدين  عىل  ينعكس  مما  اخلدمة  هذه 
واجلاميل للمدينة )49(.

5- ا�شتعمالت الأر�ض للخدمات المجتمعية   

استعامالت  ختصيص  عىل  اخلدمات  هذه  تقوم 
سكان  كل  أو  بعض  عندها  يلتقي  متنوعة  ارض 
املدينة لتحقيق أو تلبية احتياجات اجتامعية ال يمكن 
السكان  بحياة  مبارش  متاس  وذات  عنها  االستغناء 
املجموعة  هذه  وتشمل  العمرانية  مراكزهم  وتطور 
الدين،  الصحة،  )التعليم،  خدمات  اخلدمات  من 
اخلدمات اإلدارية( التي حتتاجها املستقرات البرشية 

املعارصة من دون استثناء)50(.

أ.  اخلدمات التعليمية:
إن التعليم كنظام وظيفي متكامل يتضمن جمموعة 
عنرص  كل  ويقوم  املرتابطة،  واألجــزاء  العنارص  من 
التعليمية،  العملية  ضمن  األخــر  إىل  مكمل  بــدور 
لذلك فان كفاءة الوظيفة التعليمية تستلزم التخطيط 
خالل  من  تنبع  علمية  أسس  عىل  وتعتمد  السليم 
التعليمية  العملية  ومتثل  مكوناهتا)51(.  عنارص  كفاية 
مجيع العوامل التي هتيئ الفرد وتساعده عىل اكتساب 
من  كبريا  حيزا  التعليمية  اخلدمات  وحتتل  اخلــربة، 
 )20،2( قدرها  مساحة  تشغل  إذ  املدينة  مساحة 
هكتار أي ما يعادل )6،1%( من اخلدمات املجتمعية. 
وتتمثل املراحل التعليمية برياض األطفال واملدارس 
واملهنية  واإلعدادية  والثانوية  واملتوسطة  االبتدائية 
واخلريطة   )2( اجلدول  ويوضح  املعلمني.  ومعاهد 
لعام  املدينة  يف  التعليمية  املؤسسات  حال  واقع   )3(

2013م.

جدول )2( الموؤ�ش�شات التعليمية في مدينة عين التمر 

ل�شنة 2011م

عدد 

الشعب

عدد 

الطاب

عدد 

املعلمن

عدد 

املؤسسات

نوع 

املؤسسة 

التعليمية

ت

104 3633 156 9
املدارس 

االبتدائية
1

33 1575 80 2
املدارس 

الثانوية
2

137 5208 236 11 املجموع

واألشغال  البلديات  وزارة  العراق،  مجهورية  املصدر: 
اسراتيجية  العمراين،  للتخطيط  العامة  املديرية  العامة، 
التصميم  وحتديث  التمر  وعن  احلسينية  مدينتي  تطوير 
االساس هلا، تقرير املرحلة االوىل - عن التمر املسوحات 

امليدانية، 2011م، ص1-3.

ب. اخلدمات الصحية:
تعد الوظيفة الصحية من الوظائف األساسية التي 
حيتاجها سكان املدينة، واإلقليم املجاور بشكل دائم 
اجتامعية  آثار  من  عليها  يرتتب  ما  بسبب  ومستمر 
وصحية يف حياة سكان املدينة، فان توفري هذه اخلدمة 
لسكان  الصحي  املستوى  يعكس  املناسب  بالشكل 
املدينة. وهي تشتمل عىل مركزين صحيني  يقعان يف 
التدرن  مكافحة  مركز  ومها  ووسطها  املدينة  مدخل 
اخلريطة  انظر  األولية.  الصحية  للرعاية  مركز  و 
أن عدد األطباء  )3(. ومن خالل اجلدول)3( نجد 
العاملني يف املراكز الصحية يبلغ )41( طبيبا، يف حني 
فيبلغ  العاملني  بقية  أما   ،)57( املمرضني  عدد  بلغ 

عددهم )165(.
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خريطة )3( الموؤ�ش�شات التعليمية وال�شحية في مدينة عين التمر

جدول )3( توزيع الموؤ�ش�شات ال�شحية العاملة في مدينة عين التمر لعام 2011م

عدد األرسةاملوقعاسم املؤسسة الصحية 
عدد 

األطباء

عدد 

املمرضن
عدد العاملن اآلخرين

2840130-مركز املدينة مستشفى عن التمر العام

مركز الرعاية الصحية االولية 

النموذجية 
131735-حي القدس

4157165-املجموع

املصدر: دائرة صحة حمافظة كرباء، بيانات غر منشورة لعام 2011م.

مدينتي  تطوير  اسراتيجية  العمراين،  للتخطيط  العامة  املديرية  العامة،  البلديات واألشغال  العراق، وزارة  املصدر: مجهورية 
احلسينية وعن التمر وحتديث التصميم االساس هلا، تقرير املرحلة االوىل - عن التمر املسوحات امليدانية، 2011م.
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ج. اخلدمات اإلدارية:
الوظائف  من  واإلدارية  اإلجتامعية  الوظيفة  تعد 
وقد  حجمها،  كان  مهام  املدينة  متارسها  التي  املهمة 
تكون ذات طابع حميل أو إقليمي. وبام أن مدينة عني 
الكثري  فيها  فترتكز  التمر  ناحية عني  التمر هي مركز 
اإلدارية  اخلدمات  وشملت  ــة،  اإلداري الدوائر  من 
العدالة  ودار  الرشطة  ومعاونية  الناحية  مديرية 
ومديرية البلدية ودائرة الري والزراعة والدفاع املدين 
من  العديد  عىل  املباين  تلك  غالبية  وتتوزع  وغريها، 

أحياء املدينة  كام يف اجلدول )4(.

د. اخلدمات الدينية:

واملساجد  بــاجلــوامــع  ــات  ــدم اخل هــذه  تتمثل 
املناسبات  وقاعات  الزيارة  وأماكن  واحلسينيات 
املجتمعية  اخلدمات  من  مساحة  وشغلت  الدينية 
وبلغت   ،)%0،1( بنسبة  أي  )0،2هكتار(  قدرها 
التمر  واحلسينيات يف عني  واملساجد  اجلوامع  أعداد 
فيها  يــامرس  وحسينية)52(.  ومسجدًا  جامعًا   )3(
وعبادة  صالة  من  الدينية  شعائرهم  املدينة  سكان 
وهي موزعة يف أنحاء املدينة وداخل األحياء السكنية 

انظر اخلريطة )4(.

6 -  الخدمات الترفيهية والمناطق الخ�شراء  

لقد برزت احلاجة إىل هذه املناطق لتقوم بالرتويح 
متاعبهم  نسيان  عىل  الساكنني  وتعني  النفس  عن 
املناطق  تلك  كانت  لذلك  العمل،  من  ومشاغلهم 
الناس  يؤمها  املدينة  يف  البرشي  للعنرص  متنفسا 
للرتويح عن أنفسهم كام تسهم يف نموهم اجلسامين)53(. 
ويرد يف بعض األحيان مصطلح الرتويح بأنه مرادف 

والتكوين  اخللق  اعــادة  به  ويقصد  الرتفيه  ملفهوم 
من  للفرد  والروحية  واجلسمية  العقلية  للجوانب 
خالل ممارسة أشكال اخلدمات الرتفيهية كافة وقضاء 
والدوام وهذا  العمل  الفراغ خارج ساعات  أوقات 

ال خيتلف عن مفهوم الرتفيه)54(.

الرتفيهية  االســتــعــامالت  مــســاحــة  وبــلــغــت 
)0،8هكتار( وهي تشكل نسبة )0،2%( من املساحة 
وتتمثل  ــاس  األس خمططها  ضمن  للمدينة  الكلية 
املناطق  مساحة  بلغت  الرياضية،  واالندية  باملالعب 
اخلرضاء يف مدينة عني التمر )112،0هكتار( وبنسبة 
)34،4%( والتي تتمثل ببساتني النخيل والرمان التي 
الناحية  فاعل من  والتي يكون هلا دور  باملدينة  حتيط 

السياحية.

جدول )4( الموؤ�ش�شات الإدارية لمدينة عين التمر ل�شنة 

2011م

املوقع أسم املؤسسة اإلدارية ت

قرب حي احلسن قائمقامية القضاء 1

حي قر العن شعبة املوارد املائية  2

حي قر العن  3 بلدية القضاء

حي قر العن
ممع املاء واملجاري والدفاع 

املدين
4

حي قر العن مديرية الكهرباء 5

قرب حي احلسن مروع املاء  6

حي قر العن
مرف الرافدين / فرع عن 

التمر
7

حي قر العن مكبس متور 8

حي احلسن وحدات عسكرية 9

حي قر العن مديرية الزراعة 10
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حي قر العن االتصاالت 11

حي قر العن املكتبة  12

 

واألشغال  البلديات  وزارة  العراق،  مجهورية  املصدر: 
اسراتيجية  العمراين،  للتخطيط  العامة  املديرية  العامة، 
التصميم  وحتديث  التمر  وعن  احلسينية  مدينتي  تطوير 
التمر  عن   - االوىل  املرحلة  تقرير  هلا،  االساس 
خدمات   7.9 خريطة  2011م،  امليدانية،  املسوحات 

عامة - عن التمر.

  7- ا�شتعمالت الأر�ض الخا�شة بالنقل والمرور       

ينفرد  مهمة  مكانة  املدينة  يف  النقل  قطاع  حيتل 
واألنشطة  الوظائف  ذات  القطاعات  باقي  عن  هبا 

النقل  وظيفة  تؤديه  الــذي  للدور  نظرا  املتعددة، 
كافة  املتعددة  واألنشطة  القطاعات  يف  ومشاركتها 
من  املدينة  داخل  حمكم  نظام  توفر  أصبح  وقد   .)55(

املسائل املهمة التي توجهت هلا العديد من الدراسات 
والسيام اجلغرافية منها)56(. 

تشغل استعامالت األرض ألغراض النقل مساحة 
من   )%17،5( نسبة  وتشكل  )57،0هكتار(  قدرها 
األساس،  خمططها  ضمن  للمدينة  الكلية  املساحة 
املوجودة  الشوارع  و  للطرق  وفيام ييل عرض موجز 

يف مدينة عني التمر)57(: انظر اخلريطة )4(.

خريطة)4( الطرق وال�شوارع الرئي�شة في مدينة عين التمر

تطوير مدينتي  العمراين، اسراتيجية  للتخطيط  العامة  املديرية  العامة،  البلديات واألشغال  العراق، وزارة  املصدر: مجهورية 
احلسينية وعن التمر وحتديث التصميم االساس هلا، تقرير املرحلة االوىل - عن التمر املسوحات امليدانية، 2011م.
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وتتمثل . 1 30م:  من  اكر  االقليمية  الشوارع 
بالشارع الرئيس الذي يمر باملدينة ويقسمها اىل 
الشامل  من  املدينة  الشارع  هذا  ويربط  قسمني 
بمحافظة  اجلنوب  ومن  املقدسة  كربالء  بمدينة 

االنبار.
وتتمثل . 2 20-30م:  من  الرئيسة  الشوارع 

السابق  االقليمي  الشارع  تربط  التي  بالشوارع 
الذكر املرتبط باملدينة باملدن االخرى مثل كربالء.

وتتمثل . 3 10-20م:  من  الثانوية  الشوارع 
بالشوارع التي تربط املدينة بالقرى املجاورة مثل 

قرى االسايل والدراوشة وام رميلة. 
الشوارع املحلية )املايش( اقل من 10م: وتتمثل . 4

املدينة  بأجزاء  املدينة  تربط  التي  بالشوارع 
الداخلية وبالشوارع السابقة الذكر.

المبحث الثالث:

تقييم كفاءة ا�شتعمالت الر�ض في مدينة 

عين التمر من الناحية التخطيطية 

من  العديد  عىل  حتتوي  التمر  عني  مدينة  ان  بام 
منها  ــدة  واح كل  كفاءة  تقييم  وان  االستعامالت 
حتتاج اىل استخدام عدة معايري وهذا االمر حيتاج اىل 
دراسة موسعة وعدد كثري من الصفحات واجلداول 
هذا  وان  )ماجستري(.  رسالة  بمستوى  واالشكال 
كل  يغطي  ان  يمكن  ال  صفحاته  بعديد  البحث 
هذه املواضيع لذا ارتأى الباحث ان تركز عىل ثالثة 
استعامالت  ختطيط  كفاءة  جمال  يف  مهمة  استعامالت 
االرض املختلفة وذلك ألهنا عىل ارتباط وثيق بباقي 

االستعامالت االخرى و بام خيدم رفاهية سكان املدينة 
السكني،  )االستعامل  بـ  تتمثل  االستعامالت  وهذه 
واملفتوحة،  اخلرضاء  للمناطق  االرض  استعامالت 

واستعامالت االرض اخلاصة بالنقل داخل املدينة(.

اأوًل:  كفاءة ال�شتعمال ال�شكني 

واملقارنة  القياس  وأدوات  السكنية  املعايري  ان 
االستعامل  كفاءة  حتديد  بموجبها  يتم  التي  الرئيسة 
طبقًا  ألخــرى  ــة  دول من  تتباين  للمدينة  السكني 
وثقافية  واقتصادية  ومناخية  اجتامعية  ــؤرشات  مل
وغريها، و إن هذه املعايري تتباين يف الدولة الواحدة 
تكون  قد  إذ  الواحد،  املجتمع  مستوى  عىل  وحتى 
مقبولة من طبقة أو رشحية اجتامعية معينة يف حني تعد 
اجتامعية  رشحية  او  طبقة  من  املقبول  املستوى  دون 
أخرى ومرفوضة من طبقة أو رشحية ثالثة وهذا يعني 
ثابتة وعامة تصلح لكل زمان  أنه ليس هناك معايري 
يقتضيه  ما  مع  املجتمع)58(. ومتاشيًا  ومكان ولعموم 
اآلتية يف حتديد  املعايري  االعتامد عىل  تم  فقد  البحث 

كفاءة االستعامل السكني يف مدينة عني التمر:   

اأ- المعايير الجتماعية والإ�شكانية:
فيه . 1 يكون  الذي  املدى  وهي  السكنية:  احلاجة 

الرصيد السكني عاجزا ًعن توفري وحدة سكنية 
يعد من  املجتمع، وهو  لكل أرسة من االرس يف 
عىل  للتعرف  األساسية  املوضوعية  املؤرشات 
املواطنني  إلسكان  الكمية  الكفاءة  مستوى 
السكنية  للوحدة  أن  إذ  العجز،  مقدار  وحتديد 
معايري  من  أوالً  الفقرة  نصت  وقد  كبرية،  أمهية 
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جيوز  ال  أن  عىل  العراق  يف  اإلسكاين  النمط 
أرسة  من  بأكثر  السكنية  الوحدة  تشغل  أن 

واحدة)59(.

لقد بلغ جمموع الوحدات السكنية يف مدينة عني 
ويمثل  سكنية(  )1106وحــدة  2011م  لعام  التمر 
الرصيد السكني للمدينة، اذ تشغلها )1502 ارسة( 
ويبلغ معدل األرس يف الوحدة السكنية )1،35أرسة/ 
وحدة سكنية( جدول )5( وهو أعىل من معدل عام 
سكنية(  وحدة  )1،07ارسة/  بلغ  الذي  1977م 
وحدة  ارسة/   1،15( بلغ  ــذي  ال 1987م  وعــام 
ارسة/   1،12( بلغ  الذي  1997م  وعام  سكنية(. 

وحدة سكنية(.       

الوحدة  يف  األرس  معدل  ارتفاع  سبب  ويعود 
)ارس  تكوين ارس جديدة  إىل  لعام 2011م  السكنية 
االرس  وهذه  الكبرية  العائلة  ضمن  صغرية(  نووية 
سكنية  وحدات  يف  السكن  عىل  قادرة  غري  الصغرية 
السكنية  الوحدات  أسعار  ارتفاع  بسبب  مستقلة؛ 

واالجيارات، وارتفاع سعر األرض واملواد املستعملة 
ذوي  من  أغلبهم  إذ  السكنية  الوحدات  تشييد  يف 

الدخول املحدودة.

ويظهر من اجلدول )5( أن مقدار العجز السكني 
لعام 2011م بلغ )396وحدة سكنية(، وهذا ما يدل 
عىل ضعف كفاءة االستعامل السكني وحسب معيار 
احلاجة السكنية. وعىل اعتبار معدل مساحة الوحدة 
التخطيط  مديرية  معايري  حسب  السكنية)200م2( 
مساحة  اىل  بحاجة  املدينة  فان  العراق  يف  العمراين 
من  السكان  احتياجات  لتغطي  بـ)7،9هكتار(  تقدر 

االستعامل السكني.

االشخاص . 2 عدد  به  ويقصد  اإلشغال:  معدل 
الذين يعيشون يف الوحدة السكنية وعىل مستوى 
الغرفة الواحدة، وهو معيار يتباين زمانيًا  ومكانيًا 
التي اعتمدهتا  النمط االسكاين  اذ اكدت معايري 
حتتوي  أن  عىل  العراق  يف  االسكانية  السياسة 
يتناسب  الغرف  من  عدد  عىل  السكنية  الوحدة 

جدول )5( عدد ال�شر وعدد الوحدات ال�شكنية في مدينة عين التمر للمدة )1987- 2011(م

معدل عدد االرس يف عدد الوحدات السكنيةعدد االرسالسنة
الوحدة السكنية

العجز السكني)*(
)وحدة سكنية(

19774774421،0735م

19877186231،1595م

19978697741،1295م

2011150211061،35396م

املصدر: الباحث باالعتاد عى:
وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، تعدادات السكان لألعوام )1987، 1997(م، بيانات غر منشورة.. 1
وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، مديرية احصاء كرباء، تقديرات السكان لعام 2011م، بيانات غر منشورة.. 2

)*( تم استخراج العجز السكني من خال طرح عدد الوحدات السكنية من عدد االرس لكل سنة. 
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يشغل  أن  يمكن  بحيث  األرسة  أفراد  وعدد 
يزيد  بالغان وطفل ال  الواحدة شخصان  الغرفة 
املعيار  هلذا  ووفقًا  سنوات)60(  عرش  عن  عمره 
نجد أن معدل إشغال الوحدة السكنية مقبوالً إذ 

بلغ )2،1فرد/ غرفة(، جدول)6(.

أما بالنسبة ملعدل عدد االفراد يف الوحدة السكنية 
من  أعىل  وهو  سكنية(  وحدة  أفراد/  بلغ)9،8  فقد 
سريفس  بول  مؤسسة  جمموعة  حددته  الذي  املعدل 
املنفردة  أفراد( لسكن االرس  البالغ)7،5  التخطيطية 
و)5افراد( لألرس املتعددة)61( وهذا ما أثّر يف الكفاءة 

الوظيفية للوحدات السكنية من حيث االشغال.

ملكية الوحدة السكنية:  تبني من خالل الدراسة . 3
امليدانية أن عدد الوحدات السكنية اململوكة من 
جمموع  من   )%61( نسبة  شكلت  ساكنيها  قبل 
الوحدات السكنية املمسوحة يف مدينة عني التمر، 
جدول)7( بينام بلغت النسبة )18%( للوحدات 
السكنية  للوحدات  و)%14(  املؤجرة  السكنية 

الوحدات  أما  للحكومة،  ملكيتها  تعود  التي 
السكنية ملك مشاع فقد شكلت نسبة)3%( من 

جمموع الوحدات السكنية يف مدينة عني التمر.

جدول)7( ملكية الوحدات ال�شكنية في مدينة عين التمر 

لعام 2011م

%عدد الوحدات السكنيةنوع امللكية

13661ملك

073ملك مشاع

4018اجيار

094جتاوز 

3114حكومي

223100املجموع

جدول)6( معدل ا�شغال الوحدات ال�شكنية في مدينة عين التمر لعام 2011م

فرد/ وحدة سكنيةفرد/ غرفةالسكانمموع الغرفالوحدات السكنيةالغرف

3-2461153483،07،5

5-41315947551،25،7

8-6402807702،719،2

86502805،646،6 فاكثر

223103921902،19،8املجموع

املصدر: مجهورية العراق، وزارة البلديات واألشغال العامة، املديرية العامة للتخطيط العمراين، اسراتيجية تطوير مدينتي احلسينية 
وعن التمر وحتديث التصميم االساس هلا، تقرير املرحلة االوىل - عن التمر املسوحات امليدانية، 2011م، ص4-17.

واألشغال  البلديات  وزارة  العراق،  مجهورية  املصدر: 
اسراتيجية  العمراين،  للتخطيط  العامة  املديرية  العامة، 
التصميم  وحتديث  التمر  وعن  احلسينية  مدينتي  تطوير 
االساس هلا، تقرير املرحلة االوىل - عن التمر املسوحات 

امليدانية، 2011م، ص4-15.



298

تخطيط المدن الصحراوية في العراق دراسة تحليلية لمدينة عين التمر

أن  نجد   )7( ــدول  اجلـ مالحظة  ــالل  خ ــن  وم
نسبة  تشغل  لساكنيها  اململوكة  السكنية  الوحدات 
كبرية اذ بلغت )61%( وهو مؤرش جيد بالنسبة هلذا 

املعيار السكني.

فانه  السكنية  للوحدة  االجيــار  مستوى  عن  أما 
يتباين من حي آلخر ومن مدة زمنية ألخرى وذلك 
الوحدة  نوعية  منها  ذلك  يف  تتدخل  عوامل  لعدة 
مركز  من  وموقعها  ومساحتها  وتصميمها  السكنية 
املدينة فضاًل عن احلالة االقتصادية لألفراد ومستوى 
األحياء  يف  الشهري  االجيار  مقدار  بلغ  اذ  دخوهلم، 
بــني)100-  ما  املدينة  أطــراف  يف  الواقعة  الفقرية 
املركز فقد  القريبة من  أما األحياء  150 الف دينار( 
دينار(  الف  بــني)300-200  ما  اجياراهتا  تراوحت 
يف حني ارتفعت أسعار اإلجيارات يف األحياء احلديثة 
 750  -400( بني  ما  تراوحت  إذ  ملحوظ  بشكل 

الف دينار(.

ب- المعايير العمرانية
الدراسة . 1 تبنّي من خالل  السائد:  النمط السكني 

امليدانية أن النمط السائد يف مدينة عني التمر هو 
الواحد مما شكل  الطابق  النمط االفقي ذو نظام 
السكنية  الوحدات  جمموع  من  نسبة)%67( 
بينام  جدول)8(  امليدانية،  بالدراسة  املشمولة 
شكلت الوحدات السكنية ذات الطابقني)%27( 
حصة  وكانت  السكنية،  الوحدات  جمموع  من 
 )%6( طوابق  الثالث  ذات  السكنية  الوحدات 
عني  مدينة  يف  السكنية  الوحدات  جمموع  من 
السكنية  الوحدات  سيادة  سبب  ويرجع  التمر، 

تعدد  امكانية  عدم  اىل  الواحد  الطابق  ذات 
بمساحات  االرض  توفر  عن  الناتج  الطوابق 
الطوابق،   لتعدد  حاجة  هناك  وليست  كبرية 

فضاًل عن العامل االقتصادي للسكان.

جدول)8( توزيع الوحدات ال�شكنية في مدينة عين التمر 

ح�شب عدد الطوابق لعام 2011م

%العددالوحدات السكنية

15067ذات الطابق الواحد

6127ذا الطابقن

126ذات الثاث طوابق

223100املجموع

ويتضح من اجلدول )8( أن الوحدات السكنية يف 
مدينة عني التمر حمدودة يف طاقتها االستيعابية وذلك 
لسيادة نمط الوحدات السكنية ذات الطابق الواحد 

وهو مؤرش غري جيد حيسب عىل مدى كفاءهتا.

تاريخ بناء الوحدة السكنية:  بلغ عدد الوحدات . 2
عامًا(   40( بنائها  تاريخ  جتاوز  التي  السكنية 
السكنية  الوحدات  جمموع  من   )%4( نسبته  ما 
حني  يف  املدينة  يف  امليدانية  بالدراسة  املشمولة 
يرتاوح  التي  السكنية  الوحدات  نسبة  بلغت 
تاريخ بنائها ما بني )20-40عامًا( نسبة )%16( 
يف حني بلغت نسبة )29%( للوحدات السكنية 
التي يرتاوح تاريخ بنائها ما بني )10-20عامًا(، 

واألشغال  البلديات  وزارة  العراق،  مجهورية  املصدر: 
اسراتيجية  العمراين،  للتخطيط  العامة  املديرية  العامة، 
التصميم  وحتديث  التمر  وعن  احلسينية  مدينتي  تطوير 
االساس هلا، تقرير املرحلة االوىل - عن التمر املسوحات 

امليدانية، 2011م، ص4-16.
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 )%43( نسبتها  وما  السكنية  الوحدات  بقية  أما 
)1-10عامًا(  بني  ما  بنائها  تاريخ  بلغ  فقد 

جدول)9(.

جدول)9( الوحدات ال�شكنية في مدينة عين التمر ح�شب 

تاريخ بنائها لعام 2011م

%عدد الوحدات السكنيةتاريخ البناء

9743اقل من 10 اعوام 

103415-19 عام

203214-29 عام

302712-39 عام

40084-49 عام 

502512 عام فاكثر 

223100املجموع 

حددته  الذي  التخطيطي  املعيار  عىل  وباالعتامد 
الوحدة  بناء  عمر  تقدير  يف  الوطنية  التأمني  رشكة 
السكنية اذ يبنّي هذا املعيار عىل أن الوحدات السكنية 
او  استبداهلا  جيب  عىل)40عامًا(  عمرها  يزيد  التي 
أما  للمدينة،  السكنية  احلاجة  تقدير  عند  تعويضها 
الوحدات السكنية التي ترتاوح أعامرها ما بني)20-
40عامًا( فهي بحاجة اىل الرتميم كي تكون مالئمة 

للسكن)62(.

اعامرها  تقل  التي  السكنية  للوحدات  بالنسبة  أما 
عن)20عامًا( فهي بحالة جيدة وصاحلة لالستعامل 

جدا  جيدة  نسبة  الــدراســة  منطقة  يف  تشكل  وهــي 
اما  ممــتــاز.  ختطيطي  مــؤرش  وهــو   )%58( تبلغ  اذ 
بخصوص الوحدات السكنية  التي حتتاج اىل ترميم  
فقد سجلت نسبة مقبولة اذ بلغت )26%( من جمموع 
الوحدات السكنية يف مدينة عني التمر، وقد سجلت 
اعامرها )50-40(  ترتاوح  التي  السكنية  الوحدات 
بحاجة  وهــي    )%16( بلغت  اذ  قليلة  نسبيا  عامًا 
صاحلة  لتكون  ترميمها  أو  بنائها  واعادة  ازالتها  إىل 
من  شيدت  الذي  لالستعامل  كفاءة  وذات  للسكن 
اجله. وهو مؤرش ختطيطي جيد آخر يدل عىل كفاءة 

هذا االستعامل.

التخطيطية . 3 املعايري  من  يعد  املساحي:  املعيار 
االستعامل  كفاءة  مدى  اىل  يشري  الذي  املهمة 
السكني من خالل مقارنة الواقع احلايل للمدينة 
مساحة  بلغت  التخطيطية)63(.  املعايري  مع 
األساس  املخطط  حسب  السكني  االستعامل 
ملدينة عني التمر 2011م )106هكتار( وبذلك 
وهو  )122م2(  الواحد  الفرد  حصة  بلغت  فقد 
أعىل من املعيار املقرتح البالغ )50م2/فرد()64(. 

لقد أثرت عوامل عدة يف سوء توزيع االستعامل 
العامل  منها  التمر،  عني  مدينة  سكان  عىل  السكني 
االفراد  من  كبري  يوجد عدد  إذ  للسكان  االقتصادي 
خمصصة  )قطع  االرض  من  مساحة  يمتلكون  الذين 
املــرتدي  ــصــادي  ــت االق ــوضــع  ال أن  أال  للسكن( 
التي  القطع  بتشييد  قيامهم  دون  حائال  يقف  هلؤالء 
ــراد  االف بعض  فــان  ذلــك  عــن  فضاًل  يمتلكوهنا. 
يمتلكون أكثر من قطعة سكنية واحدة وقد يكتفون 
االخرى  القطع  وترك  واشغاهلا  منها  واحــدة  ببناء 

واألشغال  البلديات  وزارة  العراق،  مجهورية  املصدر: 
اسراتيجية  العمراين،  للتخطيط  العامة  املديرية  العامة، 
التصميم  وحتديث  التمر  وعن  احلسينية  مدينتي  تطوير 
االساس هلا، تقرير املرحلة االوىل - عن التمر املسوحات 

امليدانية، 2011م، ص4-5.
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بناء كرصيد مستقبيل هلم. وهناك بعض  فارغة دون 
احلاالت الواقعة يف اطراف املدينة بعض االشخاص 
يف  تصل  االرض  من  واسعة  مساحات  يمتلكون 
البناء  دونــم)2500م2( ومساحة  اىل  االحيان  بعض 
فضاًء  مرتوكة  والباقي  يــتــجــاوز)200م2(  ال  فيها 

مفتوحًا. 

أداء  حتسني  يف  يسهم  الذي  اإلجــراءات  أهم  اما 
هذا االستعامل فهو: 

إنَّ نمط السكن السائد هو السكن األفقي، اال ان . 1
النمو املستقبيل لسكان املدينة سوف يشجع عىل 
املتضامة،  العمودية  السكنية  املجمعات  اقامة  
مع مراعاة التوجيه وبالشكل الذي يوفر الراحة 

للسكان.
باملعايري . 2 وااللتزام  التجاوزات،  من  احلد 

التخطيطية واملساحية املخصصة هلذا االستعامل.
السعي لتطوير اخلدمات اخلاصة هبذا االستعامل . 3

يف ضوء حتقيق العدالة لكافة القطاعات السكنية.                                   

ثانيًا: كفاءة ا�شتعمالت الر�ض الترفيهية 

والخ�شراء 

الرتفيهية  االرض  استعامالت  دراسة  من  يتضح 
واخلرضاء يف مدينة عني التمر خالل املرحلة املعارصة 
ان هناك عجزًا يف كفاءة هذه االستعامالت من الناحية 
املساحية. اذ بلغت حصة الفرد من املتنزهات واملناطق 
اخلرضاء حسب املخطط األساس )1م2/ فرد( وهو 
البالغ)6،5م2/  التخطيطي  املعيار  من  بكثري  اقل 
فان  وبذلك  ــرد(.  ف وبــمــقــدار)5،5م2/  فـــرد()65( 

)4،7هكتار(  قدرها  مساحة  اىل  بحاجة  املدينة 
اما  املتنزهات.  من  سكاهنا  احتياجات  كافة  لتغطي 
بخصوص االرايض اخلرضاء يف املدينة فبلغت حصة 
الفرد )129م2/فرد( وهي نسبة جيدا جدا باملقارنة 
املعيار  ان  علمنا   ما  اذا  هذا  التخطيطية  املعايري  مع 
وهو  الصحراوية  املناطق  يف  املفرتض  التخطيطي 
يزيد عن )3( م2 / فرد. ولكن عىل الرغم من ذلك 
عىل  املتجاوزين  بحق  صارمة  قوانني  وضع  فيجب 

املناطق اخلرضاء.

الرتفيهية  االرض  إلستعامالت  بالنسبة  أمــا 
رضورة  التخطيطية  املعايري  حددت  فقد  االخرى 
)12000م2(  بمساحة  واحد  شباب  مركز  توفري 
 -8000( سكانه  ــدد  ع يبلغ  سكني  حــي  لكل 
بمساحة  ــايض  ــ ري ونــــادي  ــســمــة(،  ن  10000
سكانه  عدد  يبلغ  سكني  قطاع  لكل  )20000م2( 

)40000 - 50000نسمة()66(.

وبمقارنة واقع احلال الذي يؤكد وجود مركزين 
التمر  ان مدينة عني  وناديني رياضيني نجد  للشباب 
2011م  عام  يف  نسمة(  سكاهنا)8649  عدد  البالغ 
تكتفي بام لدهيا من مراكز الشباب واالندية الرياضية. 
لكن عند مطابقة تلك املؤسسات باملواصفات العاملية 

نراها بعيدة جدا عن هذه املواصفات. 

املخصصة  املناطق  أن  ُوجَد  النوعية  الناحية  ومن 
املخطط  ضمن  ــرضاء  اخل واالرايض  للمتنزهات 
الذي  لالستعامل  صحيح  بشكل  تستغل  مل  األساس 
هذه  من  كبريًا  عــددًا  أن  نجد  إذ  ألجله  خصصت 
املساحات قد تعرضت للتجاوز السكني عليها أو أن 
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تكون مراكز لتجمع القاممة واملياه اآلسنة. لذا ينبغي 
للنهوض  السياحة  استقدام رشكات خاصة بصناعة 
مفتوحة  املدينة  وتصبح  للمنطقة  الرتفيهي  بالواقع 
فقرية  منطقة  كوهنا  من  بدال  االجانب  الّسياح  امام 

تعيش عىل ما تنتجه من حماصيل زراعية. 

و من أهم اإلجراءات التي تسهم يف تطوير هذه 
االستعامالت هي:

هذه . 1 استعامالت  عىل  التجاوزات  من  احلد 
اخلدمة، و االلتزام باملعايري التخطيطية و املساحية 

املخصصة هلا.
هذه . 2 إلدامة  الالزمة  اخلدمات  تأمني  رضورة 

اخلدمة.
رضورة تطبيق مبدأ العدالة االجتامعية يف توقيع . 3

هذه اخلدمات بالشكل الذي خيدم مجيع السكان.
و . 4 )املصدات(  اخلرضاء  األحزمة  توقيع  رضورة 

حلامية  املرتبة  للرياح  املقابلة  اجلهات  يف  خاصة 
الوحدات السكنية املواجهة للرياح.

االلتزام باملعايري املساحية و التخطيطية يف توقيع . 5
اخلاصة  )املصدات(  اخلرضاء  األحزمة  تأمني  و 

بمعايري التوطن الصناعي.

ثالثًا: كفاءة ا�شتعمالت الأر�ض لأغرا�ض 

النقل

كفاءة  مدى  عن  واضحة  صورة  إعطاء  أجل  من 
عني  مدينة  يف  النقل  ألغراض  األرض  استعامالت 
دراستها  من  بد  ال  املعارصة  املرحلة  خالل  التمر 
الكمية  الناحية  فمن  والنوعية.  الكمية  الناحية  من 

عني  مدينة  يف  الشوارع  مساحة  أن  نجد  املساحية 
التمر بلغت)57،0هكتار هكتار( منها شوارع مبلطة  
األســاس  املخطط  ضمن  خمططة  ــوارع  ش والباقي 
الفرد  نصيب  بلغ  لقد  بعد.  انشاؤها  يتم  مل  للمدينة 
بقليل  اقل  وهو  فرد(  )23م2/  املدينة  شوارع  من 
ــرد()67(.  ف )25م2/  البالغ  التخطيطي  املعيار  من 
الشوارع  بعض  تعبيد  اىل  بحاجة  املدينة  فان  وعليه 
التخطيطية.  الناحية  من  كفاءهتا  لزيادة  املعبدة  غري 
بمرآب  املتمثلة  النقل األخرى  بالنسبة ألغراض  أما 
الــســيــارات  ومبيت  وقـــوف  و)بـــاركـــات(  النقل 
وحمطات تعبئة الوقود فقد بلغت مساحتها االمجالية 
)5،425هكتارًا( وهذا يعكس النقص الكبري يف هذه 
اخلدمات مما يعود باألثر السلبي يف كفاءة استعامالت 

االرض ألغراض النقل.

ومن الناحية النوعية فقد ظهر من خالل الدراسة 
امليدانية ان معظم شوارع مدينة عني التمر ذات تبليط 
قديم وتعاين من كثرة التخسفات والتشققات بسبب 
الصيانة  عمليات  وتلكؤ  املختلفة  املناخية  الظروف 
االشــارات  ــود  وج ينعدم  كام  باالكساء،  املتمثلة 
املرورية  مما ادى اىل اعاقة حركة املرور داخل املدينة. 

بعض املؤرشات التي تساعد يف تطوير استخدام 
هذه اخلدمة ما يأيت:

التصنيف . 1 قاعدة  وفق  الشوارع  توقيع  رضورة 
باملعايري  وااللتزام  الطرق  لشبكة  اهلرمي 
التصنيف  هبذا  اخلاصة  والتصميمية  التخطيطية 

وموقعه.
الطرق . 2 تبليط  الشارع،  أثاث  بتوقيع  االلتزام 
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داخل  صيانتها  تأمني  عىل  والعمل  الرتابية 
املحالت السكنية.

املخطط . 3 والتخطيطية  املساحية  باملعايري  االلتزام 
عنرص  وضع  ورضورة  الطرق  تنفيذ  عند  هلا 
العدالة  حتقيق  مبدأ  ضمن  االعتبار  يف  السيارة 
يف  السكنية  االستعامالت  عموم  عىل  االجتامعية 

التصميم. 
اخلدمة . 4 هذه  الستعامل  التخصيص  زيادة 

والوصول هبا إىل املعيار )25( م2/شخص.

الإ�شتنتاجات: 

احليز . 1 رقعة  عىل  األرض  إستعامالت  تنترش 
استعامل  كل  وحيتل  التمر  عني  ملدينة  احلرضي 
حسب  اآلخر  االستعامل  عن  ختتلف  مساحة 
أحتالل  فنرى  لإلنسان  يقدمها  التي  االمهية 
بني  الصدارة  مكان  اخلرضاء  املساحات 
للمدينة  بالنسبة  جيد  مؤرش  وهذا  اإلستعامالت 
الصحراوية، إذ تعمل تلك املساحات عىل تقليل 
مجال  إىل  إضافة  الرملية  العواصف  آثار  من 
السكني؛ ألنه  منظرها،  ويأيت بعدها اإلستعامل 
مرتبط بإستقرار اإلنسان داخل املدينة، أما املرتبة 
الثالثة فكانت من نصيب إستعامل، النقل وذلك 

ألنه يمثل شبكة الرشيان التي متد املدينة احلياة.
تتباين الكفاءة التخطيطية لإلستعامالت املختارة . 2

مع  باملقارنة  والرتفيهية(  اخلرضاء  )السكنية، 
املعايري التخطيطية، فنرى أن اإلستعامل السكني 
)فرد/  اآلتية  للمتغريات  بالنسبة  كفوءًا  يكون 
إنشاء  تاريخ  السكنية،  الوحدة  ملكية  غرفة، 
وقليلة  املساحي(  املعيار  السكنية،  الوحدة 

فرد/  السكنية،  )احلاجة  للمتغريات  الكفاءة 
أما  السائد(،  السكني  النمط  سكنية،  وحدة 
اخلرضاء  واملساحات  الرتفيهية  االستعامالت 
كفوءة  غري  املساحي  املعيار  حيث  من  فتكون 
وتعد  للثانية،  بالنسبة  وكفوءة  لألوىل  بالنسبة 
مؤسسات  من  لدهيا  بام  أيضا  مكتفية  املدينة 
تطابقها  ناحية  من  املستوى  دون  لكنها  ترفيهية، 
املساحات  وبخصوص  العاملية،  باملواصفات 
مل  ولكنها  كبرية،  مساحة  حتتل  فهي  اخلرضاء 
األرباح  حيقق  وبام  الصحيح  بالشكل  تستغل 

لسكان املدينة. 

بالنقل  اخلــاصــة  األرض  اســتــعــامالت  وتــعــد 
املعيار  بفارق بسيط عن  نوعًا ما فهي تقرتب  كفوءة 
املساحي، أما حالة الطرق والشوارع  فهي غري كفوءة 
بسبب الفساد اإلداري الذي أثر سلبا عىل ختصيص 
األموال ألكساء وبناء طرق وشوارع جديدة، إضافة 
إىل إفتقار الطرق والشوارع إىل األثاث املروري الذي 
ُيعدُّ اآلن من أساسيات النقل يف أغلب بلدان العامل.   

الرئيسة . 3 اإلستعامالت  كفاءة  يف  التباين  هذا  إن 
جعل  عىل  كبري  بشكل  أثر  التمر  عني  مدينة  يف 
والتوجه  للسكان  الطاردة  املدن  من  املدينة  هذه 
التي تتوفر فيها فرص عمل مثل مدينة )كربالء 

املقدسة و النجف األرشف وغريمها(.
تعد . 4 التي  املدنية  هلذه  السياحي  التخطيط  غياب 

من  الغربية  الصحراء  غناء يف وسط  واحة  بحق 
العراق إذ تنترش فيها العيون املائية امللونة و نخيل 
وغياب  التمر.  بعني  تسميتها  جاءت  لذا  التمر، 
التخطيط ذلك حرم املدينة من كثري من األشياء 
مثل: توفر فرص العمل ألبناء املدينة من خالل 
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خمتلف  من  القادمني  للسواح  اخلدمات  تقديم 
احلركة  من  املتأتية  املالية  العائدات  املناطق، 
السياحية والسياحة العالجية التي متتاز هبا املدينة 
العيون واإلستشفاء  بمياه  من خالل اإلستشفاء 
أيضا بالرمال، والسياحة الدينية الناجتة عن قرب 
املدينة من بعض املراقد املقدسة وبعض املظاهر 
ماء  قطارة  مثل   اهلل رسول  بخلفاء  املرتبطة 
اإلمام عيل بن ايب طالب، إذ يقدم الزائرون 
من خمتلف أنحاء العراق للحصول عىل هذه املياه 
بقرب  املتمثلة  اآلثارية  والسياحة  لإلستشفاء، 

املنطقة من حصن األخيرض التارخيي.
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تحليل العوامل المحددة إلستثمار وقت الفراغ سياحياً لموظفي الدولة 

الملخ�ض

يعّدها  التي  العوامل  أحد  اخلارجية(، وهو  أو  )الداخلية  السياحية  والرحلة  الفراغ  بني وقت  هناك عالقة 
الباحثون حمّددة للطلب السياحي. ويرتبط هذا العامل بعالقة مع عوامل الدخل واألسعار، فضاًل عن العوامل 

االجتامعية والثقافية والعلمية. 

وألجل معرفة مدى ارتباط العالقة بني وقت الفراغ ملوظفي حمافظة كربالء والوعي السياحي لدهيم، من 
خالل استثامر وقت الفراغ بإقامة رحلة سياحية داخل القطر أو خارجه، بل وحتى عىل صعيد التنزه يف األماكن 

السياحية التي متتلكها املحافظة.

     وترتكز منهجية البحث عىل اجلانب النظري واجلانب العميل من خالل توزيع استامرة االستبانة عىل عينة 
Factor Analysis( الجياد أهم  العاميل  )التحليل  من موظفي حمافظة كربالء، وحتليلها باألسلوب اإلحصائي 

العوامل التي تستثمر لقضاء وقت الفراغ سياحيًا.

مفاتيح البحث: وقت الفراغ - السياحية - اختبار مربع كاي - التحليل العاميل.
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Abstract

There is a relationship between leisure time and tourist trip time (internal or external) which 
can be one of the factors that researchers consider a specific request for the tourist. This factor 
has a relationship with factors of income and fees as well as with the social, cultural and scientific 
factors. This research is carried out in order to investigate the correlation between the relationship 
of the leisure time of the employees in the city of Karbala and their awareness of tourism, when 
they spend their free time in a tourist trip inside Iraq or abroad, or visiting the tourist places inside 
Karbala.

The research methodology is based on the theoretical side and the practical side through the 
distribution of the questionnaire form on a sample of the province of Karbala, staff, and analyzing 
statistical fashioned way (factor analysis Factor Analysis) to find the most important factors that 
invest for leisure tourist time.
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المقدمة

واملحلية  العاملية  السياحية  الدراسات  معظم  إن 
قد ركزت عىل الطلب السياحي وحتديد أهم حمدداته 
املتوفرة وتذليل  تعزيز اجلوانب اإلجيابية  اىل  وصوالً 
يف  يسهم  بام  تواجهه،  التي  واملشاكل  الصعوبات 

تطوير وازدهار النشاط السياحي عامة.

للطلب  املحددة  العوامل  من  الفراغ  وقت  ويعّد 
مع  طردية  بعالقة  الفراغ  وقت  يرتبط  إذ  السياحي، 
الفراغ  وقــت  عامل  زاد  فكلام  السياحي؛  الطلب 
ارتفع معدل الطلب السياحي والعكس صحيح مع 
السياحي.  للطلب  املحددة  األخرى  العوامل  ثبوتية 
ومن هنا؛ إرتأى الباحثان فكرة استثامر وقت الفراغ 
العطل  يف  الدولة  مؤسسات  موظفي  عند  سياحيًا 
استبانة  استامرة  أعدت  لذا  السنوية،  أو  االسبوعية 
الفراغ  وقت  استثامر  حتدد  التي  العوامل  لدراسة 
سياحيًا، كمتغري جديد وحتديد سبل تطوير السياحة. 
العاميل  التحليل  طريقة  الباحثان  استخدم  وقــد 
الفراغ  وقــت  الستثامر  املحددة  العوامل  لتحديد 
واألكثر  منها  الرئيسة  العوامل  وتشخيص  سياحيًا، 

أمهية من األقل األمهية واألقل تأثريًا.

م�شكلة البحث

عدم  اىل  تؤدي  قد  ومتغريات  عدة  عوامل  هناك 
استثامر وقت الفراغ سياحيًا من قبل موظفي الدولة 
يف أوقات العطلة االسبوعية أو الشهرية أو السنوية. 

يف  أمهية  ذات  تكون  قد  أخــرى  عوامل  عن  فضاًل 
استثامر وقت الفراغ سياحيًا. 

هدف البحث 

وحتليل  وتشخيص  استدالل  إىل  البحث  هيدف 
كفاءة  اىل  تؤدي  التي  واملتغريات  العوامل  خمتلف 
ملوظفي  السياحي  الفراغ  وقت  يف  املحددة  العوامل 
عامل  لكل  النسبية  األمهية  واستخراج  الــدولــة، 
التي من  اىل أهم االستنتاجات والتوصيات  وصوالً 
شأهنا تطوير مستوى السياحة واستثامر وقت الفراغ 

سياحيًا.

فر�شية البحث

ينطلق من الفرضية األساسية التي مفادها وجود 
ــار،  االدخ وعوامل  واجتامعية  اقتصادية  عوامل 
فضاًل عن عوامل اإلجازات السنوية أو االسبوعية، 
واملؤثرة  الفراغ،  وقت  عامل  يف  املتداخلة  والعوامل 
يف حتديد استثامر وقت الفراغ سياحيًا ملوظفي دوائر 

حمافظة كربالء.

منهجية البحث

انتهج الباحثان: 

املنهج الوصفي: من خالل عرض ظاهرة وقت . 1
الفراغ بالرجوع إىل الكتب والبحوث العلمية.

املنهج التحلييل: من خالل مجع البيانات املتعلقة . 2
وعالقتها  مظاهرها  الستقصاء  بالظاهرة، 
املختلفة، وحتليل الظاهرة وتفسريها، وذلك عن 
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طريق مجع البيانات واملعلومات امليدانية بوساطة 
عينة  عىل  توزيعها  تم  التي  االستبانة  استامرة 
تضمنت  استبانة  استامرة  صممت  لذا  البحث. 
حتديد  يف  معظمها  تتعلق  األسئلة  من  جمموعة 
الدولة  ملؤسسات  سياحيًا  الفراغ  وقت  استثامر 

واملرفقة بامللحق.

تم جتميع املعلومات ميدانيًا يف مؤسسات الدولة 
لكل  استامرة   )20( وزعــت  إذ  كربالء،  حمافظة  يف 
الصحة،  التقني،  املعهد  الرتبية،  الزراعة،  من دوائر: 
اجلامعة،  األوقاف،  واملجاري،  املاء  البلدية،  البيئة، 

الرقابة املالية.

عينة  عــىل  املــوزعــة  ــامرات  ــت االس جمموع  ــان  وك
عدد  بلغ  إذ  فحصها،  وتم  استامرة.   )200( البحث 

االستامرات الصحيحة منها )175( استامرة.

جــداول  يف  التحليل  ونتائج  البيانات  تبويب 
املعاجلات  ومتــت  البحث.  هــدف  خلدمة  صممت 
العاميل  التحليل  واستخدام  النسب  باستخدام 
الظاهرة(  )حمددات  املتغريات  بني  العالقات  ملعرفة 
والكشف عن العوامل الكامنة وراء هذه العالقات.

جانبني:  البحث  تضمن  تقّدم؛  ما  عىل  وتأسيسًا 
النظري والتطبيقي.

اأوًل: الجانب النظري 

)مدخل لمفاهيم وقت الفراغ(

مفهوم وقت الفراغ. 1

رغبة  حتقيق  لغرض  االنتقال  عامل  وجــود  إن 
االنطالق والتغيري بوجود عامل وقت الفراغ، يمثل 

الذي  السياحة  تعريف  إليه  يستند  الذي  األســاس 
يعّد  والــذي  للسياحة،  الدولية  األكاديمية  عرفته 
أكثر استعامالً من قبل الباحثني واملختصني، واألكثر 
من  )جمموعة  بأهنا:  السياحة  عّرفت  إذ  شمولية، 
والنامجة  عليها  املرتتبة  واألنشطة  البرشية  التنقالت 
عن ابتعاد االنسان عن موطنه حتقيقًا لرغبة االنطالق 

والتغيري( )عطوي،2004م، ص6(.

للطلب  ــددًا  حمـ ــفــراغ  ال ــت  وق عامل  ــان  ك ــا  ومل
السياحي، وكلام زاد عامل وقت الفراغ ارتفع معدل 
والعكس  طردية  بينهام  فالعالقة  السياحي،  الطلب 
املنافع  فإن  ثابتة.  األخرى  العوامل  بقاء  مع  صحيح 
خالل  من  الفرد  عليها  حيصل  أن  املمكن  من  التي 
قيامه بأداء نشاطات وفعاليات معينة أثناء وقت فراغه 
وحتقيق  باألمان  والشعور  النفي  االرتياح  يمثل 

الذات واالنتامء )الرحياوي، 1998م، ص24(.

اأهمية وقت الفراغ . 2

تأيت أمهية وقت الفراغ من خالل ما يفرزه للفرد 
انتاجيته يف العمل، إذا  من نتائج تنعكس اجيابيًا عىل 
من  به  يتنعم  أن  للفرد  يتيح  جيد  بشكل  استثمره  ما 

خالل:

إزالة أ.  الفراغ عىل  احلاجة اجلسمية: يساعد وقت 
الدموية.  الدورة  وتنشيط  العضلية  التوترات 
الفرد  )حترير  بمثابة  الفراغ  وقت  عامل  ويعّد 
التوتر  من  وخيلصه  اليومية،  احلياة  روتني  من 
العصبي الناتج عن امللل الذي يعاين منه اإلنسان 

يف املجتمع( )حممد، 1985م، ص21(.
يف ب.  اجلامعة  بروح  العمل  إن  االجتامعية:  احلاجة 
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العديد من األنشطة التي متارس يف وقت الفراغ، 
الشعور  أو  ما يساعد عىل االبتعاد عن االنطواء 
الفرد  سلوك  ألن  الفرد.  حياة  يف  باالكتئاب 
يمثل )كل ما يصدر عنه من قول أو فعل يمكن 
2011م،  )اخلتاتنة،  مبارش(  بشكل  مالحظته 
السلبي عىل  السلوك  ينعكس  وبالتايل  ص18(، 

عطاء الفرد وفاعليته.
احلاجة العلمية والعقلية: يكتسب الفرد اخلربات ج. 

واملعرفة واملهارات، وتتزايد لديه تعلم املعلومات 
الفرد  معرفة  خالل  من  ذلك  ويتحقق  اجلديدة. 
بأمهية الوقت، )فإذا كان االعرتاف بأمهية وقت 
الفراغ والعمل عىل زيادته يعترب كسبًا لإلنسانية، 
فإن عدم تنظيمه أو إساءة استعامله خيلق هلا الكثري 
من املشكالت، مما يضيع هذا الكسب وحيوله إىل 

خسارة( )النجدي، 1985م، ص50(.
بالدوافع د.  يسمى  ما  أو  االنفعالية:  حاجاته 

تدفع  قد  التي  املكبوتة  الدوافع  أو  الالشعورية 
كبتها.  إذا  املنحرف  السلوك  بعض  إىل  الفرد 
ويستطيع الفرد أن حيقق إشباعه لتلك احلاجات 
أنشطة يف وقت فراغه. فمهام  عن طريق ممارسة 
كان  ومهام  املوظف،  يؤديه  الذي  العمل  كان 
ألهنا  اإلجازة  من  فالبّد  واإلخالص  التفاين 
تعطي الفرصة لتجديد وتنشيط الدافعية للعمل 

من جديد )كارنيغي، 2010م، ص169(.

يعّد سوء إدارة الوقت من أهم املظاهر السلوكية 
التي تؤدي إىل ضغوط العمل عىل الرغم من أن هذا 
السبب كثريًا ما يربط بأعباء العمل إال أنه يف األساس 
عدم  حيث  من  العمل  بيئة  يف  ذاته  الفرد  عىل  يعود 
لذا  العمل،  أعباء  غياب  يف  وقته  تنظيم  عىل  قدرته 

فإن سوء إدارة الوقت قد ال ترتبط بزيادة أو نقصان 
هذه املهام، وإنام تعود إىل الشخص ذاته، نتيجة لعدم 

قدرته عىل تنظيم وقته أثناء العمل.

ونتيجة للتقدم التكنولوجي والتقني الذي تشهده 
املجتمعات احلديثة، أخذ وقت الفراغ يتزايد يف كل 
تزايد  فإن  وبالتايل  التقدم،  هذا  مراحل  من  مرحلة 
أوقات الفراغ يطرح مشكالت جديدة تتعلق بعملية 

استغالله واستثامره بام يفيد.

ثانيًا: المفاهيم والأ�ش�ض العلمية التي 

يعتمد عليها التحليل العاملي

    قبل التعرض لدراسة التحليل العاميل نود أوالً 
يف  املستخدمة  العلمية  املفاهيم  بعض  اىل  اإلشــارة 

إجراء التحليل العاميل ومنها:

 :Correlation Matrix ــبــاط  االرت مصفوفة 
املتغريات  بني  االرتباطات  تلخص  عادية  مصفوفة 
)الدراسة أو البحث( حيث يظهر يف املصفوفة قيمة 
أما  األخرى،  املتغريات  ومجيع  املتغري  بني  االرتباط 
االرتباط مع نفسه فهو دائاًم يساوي واحد الصحيح. 

 Aspecific of ــبـــاط   االرتـ مصفوفة  حمـــدد 
من  الناجتة  القيمة  وهــو   :Correlation Matrix

حساب النسبة بني االختالفات املفرسة واالختالف 
الدراسة، وحيسب حمدد مصفوفة  الكيل يف متغريات 
االرتباط رياضيًا من خالل حاصل رضب ما تسمى 
)باالشرتاكيات( لكل متغري وينبغي أن تكون القيمة 
املطلقة ملحدد مصفوفة معامالت االرتباط ال تساوي 

صفرًا.
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المنهج العلمي للتحليل العاملي: 

1 .:Factor Analysis التحليل العامي
العديد  تلخيص  عىل  تعمل  إحصائية  طريقة  هو 
 )Factors( بالعوامل  يعرف  أقل  لعدد  املتغريات  من 
بعامل واحد  تربط  املتغريات  حيث كل جمموعة من 
إرجاع جمموعة من  يمكن  بحيث  دالة  بواسطة  فقط 
االختبارات بعامل الذكاء )مثاًل( أو عامل التحصيل 
ارتباطًا عليًا  العامل  املتغريات يف  أو... حيث ترتبط 
العاميل  والتحليل  األخــرى،  مع  وضعيفًا  بينها  فيام 
ترتبط  العوامل  من  جمموعة  الستخالص  هيــدف 
باملتغريات األصلية عىل أن تفرس أكرب نسبة ممكنة من 
التباين للمتغريات األصلية أو تقليص عدد املتغريات 
يف عدة عوامل فبدالً من وجود )20( متغريًا يكون 
لدينا مخسة عوامل أو أقل ويمكن اعتبار هذه العوامل 
متغريات وجيرى عليها حتليل يعرف بالتحليل العاميل 
األصلية  املتغريات  بني  والدالة  الثانية،  الدرجة  من 

والعوامل املكونة هلا هي:
F1 = α11X1 + α12X2 + α13X3 +... + α1nXn

F2= α21X1 + α22X2 + α23X3 +... + α2nXn

F3 = α31X1 + α32X2 + α33X3 +... + α2nXn

Fn = αm1X1 + αm2X2 + αm3X3 +...+ αmnXn, m > n

ويمكن كتابة املعامالت يف املعادالت السابقة عىل 
االرتباط  بمصفوفة  تعرف   )Matrix( مصفوفة  شكل 
وقد تكون مستطيلة أو مربعة )عدد الصفوف = عدد 

األعمدة(.

إذ إن عنارص املصفوفة قيم معامالت االرتباط بني 
املتغريات فتقاطع الصف مع العمود هو قيمة معامل 
االرتباط. وهنا جيب التقيد باآليت إلجياد العوامل من 

املتغريات:

العامل األول هو األكثر ارتباطًا باملتغريات.أ. 
 يوجد يف كل عامل املعامالت الصفرية.ب. 
 سهولة تفسريها بعالقاهتا مع املتغريات األصلية.ت. 

2 .:Communality معامل الشيوع

املتغريات  من  جمموعة  بأنه  العامل  مفهوم  ذكرنا 
ارتباط عايل  له  بمعنى  مستقاًل  أن يكون  أما  واملتغري 
مع عامل واحد وليس له ارتباط مع بقية العوامل، أو 
ويعرف  عــامــل  مــن  أكــثــر  مــع  يــشــرتك  املتغري  أن 
بالعامل الشائع أو عامل عام ودرجة شيوعه تعرف 
أنشطة  يف  لظهوره  الذكاء  بـ Community كعامل 

عديدة كاإلبداع والتفكري. 

واملتغري  متغريات  ثالثة  األقل  يف  العامل  ويضم 
النظر  الشائع ذو مقادير خمتلفة يف كل عامل برصف 
عن اسهاماته جوهرية أو غري ذلك، وجمموع مربعات 
اسهاماته عىل عوامل املصفوفة هي قيمة شيوع املتغري.

التباين الكيل للمتغري = قيمة شيوعه + تباين اخلطأ

3 .:Eigen Value اجلذر الكامن

عىل  املتغريات  كل  اسهاماته  مربعات  جمموع  هو 
وأن  حدة  عىل  كاًل  املصفوفة  عوامل  من  عامل  كل 
الرتتيب،  حسب  آلخــر  عامل  من  تتناقص  قيمته 
فالعوامل األوىل ذات جذر كامن أكرب مما يليها وهو 



316

تحليل العوامل المحددة إلستثمار وقت الفراغ سياحياً لموظفي الدولة 

أما أن يكون أكرب من الواحد الصحيح فنقبله كعامل 
وإال فريفض كعامل.

 

 العامل األول

 العامل الثاين العامل األول

 العامل الثاين

 املتغر

4 .:Rotation of Axes تدوير املحاور
بالعامل  تشبعه  نعرّب عن  بعاملني  متغري  تشبع  إذا 
األول واحداثية عىل حمور السينات، وتشبعه بالعامل 
أن  بمعنى  الــصــادي.  املحور  عىل  إحداثية  الثاين 
الثاين  والعامل  السيني  باملحور  ممثل  األول  العامل 
مستوى  يف  الناشئة  والنقطة  الصادي  باملحور  ممثل 
املحاور  تدوير  إن  إذ  ثابتة(.  )نقطة  اإلحداثيات 
عن  النقطة  أبعاد  يف  تغري  ينتج  النقطة،  ثبات  مع 
املحورين، أي تغري يف تشبعها هبذين العاملني، وهو 

ما يؤدي لتغري ارتباطها بالعاملني.   

ومن املعروف بأن أي متجهني متعامدين حاصل 
األول  العاملني  أن  يعني  ما  صفرًا،  يساوي  رضهبم 
والــصــادي  السيني  للمحورين  املمثلني  والــثــاين 
املتعامدين فاالرتباط بينهم صفر، أي ال ارتباط بينهم 
متعامدين.  بقيا  طاملا  املحورين  موضع  تغرّي  مهام 
املتغري كخروج  املحاور يغرّي يف وضع  ولكن دوران 

تشبعه من عامل ودخوله يف عامل آخر، أو العكس، 
أو  موجبة،  اىل  السالبة  املتشبعات  بعض  تتحول  أو 
العكس، وهو ما يقودنا هلدف 
توزيع  ــادة  إع وهــو  التدوير، 
عىل  للمتغريات  التشبعات 
تشبع  يؤثر  ال  حتى  العوامل 
باقي  عىل  مثاًل  األول  العامل 
العوامل، غري أن التدوير ليس 
باألمر السهل، فال بّد للباحث 
للقيام  درايـــة  ذا  يــكــون  أن 

بعملية التدوير. 

الــتــدويــر  ــكــون  ي أن  إمـــا 
استقاللية  بفرض  متعامدًا 
عدم  بفرض  مائل  التدوير  يكون  أو  الــعــوامــل، 
يف  يرغبون  ال  النفس  وعلامء  العوامل،  استقاللية 

التدوير عىل السيكولوجيني يرونه رضورة.

العوامل  مصفوفة  مــعــامــالت  تــكــون  ولــكــي 
بّد  ال  معنوية،  وذات  التفسري،  سهلة  املستخرجة 
البسيط  الرتكيب  عىل  للحصول  العوامل  تدوير  من 

ملصفوفة العوامل املستخلصة.

اخلطأ  يستخرج  التحميالت  معنوية  والختبار 
التحميالت  كانت  ــإذا  ف للتحميالت.  املعياري 
املعياري  اخلطأ  تساوي  أو  )ai1( أكــرب  األول  العامل 
للتحميالت العامل نفسه يقال إهنا معنوية والعكس 

صحيح.
S(aip) = S(rxi yi)√K/(K+1-P) ……….  (1)
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التحليل العاملي الإ�شتك�شافي

 Exploratory Factory Analysis 

اىل  الــعــامــيل  التحليل  مــن  الــنــوع  ــذا  ه يسعى 
إليها  تصنف  أن  يمكن  التي  العوامل  استكشاف 
 )sets( فئات  العوامل  هذه  أن  اعتبار  عىل  املتغريات 
النحو  عىل  التحليل  هذا  ويسري  املتغريات.  هذه  من 

املتتابع يف خطوتني مها:

التحليل العاميل املبارش أ. 
تدوير املحوريب. 

ــعــامــيل االســتــكــشــايف  يــســتــخــدم الــتــحــلــيــل ال
العالقات  فيها  تكون  التي  احلالة  )االستطالعي( يف 
تكون غري  أو  معلومة،  والعوامل غري  املتغريات  بني 
االستكشاف  طريق  يف  التحليل  يسري  أو  موكدة، 
باملتغريات  وعالقاهتا  الكامنة  العوامل  لتحديد 
من  عدد  اىل  التحليل  يتوصل  ما  وغالبًا  املستخدمة. 
العوامل أقل من عدد املتغريات لتفسري العالقات بني 

املتغريات.

طرق التحليل العاملي الإ�شتك�شافي

التحليل  يف  املستخدمة  احلسابية  الطرق  تتعدد 
العاميل اإلستكشايف، فهناك طرق املحاور األساسية 
املكونات  وطريقة   ،principal Axis Factoring

التحليل  طريقة   ،principal component الرئيسة 
طريقة  تعّد  ذلك  ومع  )التخييل(.  الصوري  العاميل 
يف  استخدامًا  الطرق  أكثر  من  الرئيسة  املكونات 

البحوث االجتامعية والنفسية والرتبوية.

 principal componet  طريقة المكونات الأ�شا�شية

وضعها  التي  األساسية  املكونات  طريقة  تعّد 
طرق  أكثر  من  1933م  عام   Hostelling هوتيلنج 
الشخصية.  بحوث  يف  وشيوعًا  دقة  العاملي  التحليل 

وهلذه الطريقة مزايا عديدة منها:

تؤدي اىل تشبع دقيقة.أ. 
التباين، ب.  من  كمية  أقىص  يستخرج  إن كل عامل 

اىل  تصل  العامل  تشبع  مربعات  جمموعة  أن  أي 
أقىص درجة بالنسبة لكل عامل.

تؤدي أقل قدر ممكن من البواقي.ج. 
من د.  عدد  أقل  اىل  ختتزل  االرتباطية  املصفوفة 

العوامل املتعامدة )غري املرتبطة(.

وضع  عىل  األساسية  املكونات  طريقة  وتعتمد 
بافرتاض أن  العدد واحد يف قطر مصفوفة االرتباط 
التحليالت  جتري  ثم  الوحدة،  هو  متغري  أي  التباين 
عىل هذا األساس، وذلك إذا تم وضع االشرتاكات 
بدالً من الوحدة يف مصفوفة االرتباط فإن هذا يقلل 
العوامل  عدد  يقلل  وبالتايل؛  املصفوفة،  رتبة  من 
لتفسري  املناسبة  العوامل  عدد  إن  إذ  املستخرجة، 
مصفوفة  رتبة  عىل  يعتمد  املتغريات  بني  العالقات 

االرتباط.

تويص  ال  عندما  الطريقة  هذه  استخدام  ويفضل 
الدراسات السابقة واإلطار النظري للبحث بوجود 
عوامل منفردة )unique factor(، ألن استخدام هذه 
االرتباطية  املصفوفة  تلخيص  اىل  يــؤدي  الطريقة 
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لذلك  املتعامدة،  العوامل  من  ممكن  عــدد  أقــل  يف 
شيوعًا  الطرق  أكثر  بني  من  الطريقة  هذه  أصبحت 

نظرًا لدقة نتائجها باملقارنة مع بقية الطرق.

تكوين النموذ	 الأ�شا�ض للتحليل العاملي

العلوم  املجال  يف  العاميل  التحليل  استخدام  كثر 
حتليل  يف  وذلــك  والرتبوية،  واالجتامعية  النفسية 
وحتليل  املختلفة،  قدراته  اىل  املعريف  العقيل  النشاط 
املتعددة،  سامهتا  اىل  للشخصية  املزاجية  النواحي 
 )Afifi يصف  املهنية  وامليول  االجتــاهــات  وحتليل 
التعرف عىل  اىل  بأن يسعى  العاميل  التحليل   F1999(

عدد صغري نسبيًا من العوامل غري مشاهدة )العوامل 
الكامنة Latent factor( التي تعرّب بصورة جيدة عن 
العالقات املتشابكة بني عدد كبري من املتغريات التي 
يمكن مشاهدهتا وقياسها، ويتم حتويلها اىل املتغريات 
قياسية )درجات معيارية(. والصورة العامة لنموذج 
اخلطية  العالقات  عن  للبحث  العاميل  التحليل 
مثل   Multiconltinerity املتغريات  بني  املتعددة 
تطبيق االنحدار املتعدد وحتويلها اىل عوامل مستقلة 
التحليل  نموذج  صيانة  يمكن  لذلك  بعضها،  عن 
بصيغة               املتغريات  بني  االرتباطات  بداللة  العاميل 

املصفوفات كااليت:
∑   = Α  Ψ Α  Φ   .......(2) 

P*P      P*K  K*K  K*P  P*P  

إذ أن:

∑: هي مصفوفة التباين املشرتك، ومتثل مصفوف 
القيم اىل الصيغة  االرتباط بني املتغريات عند حتويل 

القياسية )املعيارية(.

إذ  العوامل،  )حتميالت(  تشعبات  مصفوفة   :A

يمثل عنارص صفوفها معامالت االنحدار للمتغريات 
من العوامل املشرتكة.

املتغريات  كل  لتغاير  القطرية  املصفوفة   :Ψ
)التباينات اخلاصة(.

االرتباط  معامالت  عنارصها  متثل  مصفوفة   :Ф
بني العوامل املستخلصة. 

املصفوفة القطرية لتغاير كل املتغريات )التباينات 
اخلاصة(.

 P > k عدد العوامل، وإن K ،عدد املتغريات :P

ثالثًا: الجانب التطبيقي

التي  العوامل  وحتليل  تشخيص  يف  البحث  هيتم 
دوائر  ملوظفي  سياحيًا  الفراغ  وقت  استثامر  حتــّدد 
والتي  املقدسة،  كربالء  ملحافظة  املختلفة  الدولة 
استامرة  بواسطة  امليدانية  البيانات  عىل  احلصول  تم 

االستبيان املعدة هلذا الغرض.

1. عينة البحث:
استامرة االستبانة عىل )200( موظف  توزيع  تم 
يف دوائر حمافظة كربالء املختلفة، ومن هم عىل املالك 
الدائم والعقود. وقد أمهلت )25( استامرة لعدم دقة 

املعلومات الواردة فيها.

الــذكــور،  مــن   )113( ــامرات  ــت االس وشملت 
إسلوب  عىل  الباحثان  واعتمد  األنــاث.  و)62( 
إليها  ينتسب  دائــرة  كل  من  العشوائية(  )العينة 
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املعلومات.  ودقة  الصدق  عىل  للحصول  املوظف، 
الدفاع والداخلية  الباحثان منتسبي وزاريت  واستثنى 

من العينة اللتزامهم االستثنائي بالدوام الرسمي. 

 2. تحليل نتائج الدرا�شة الميدانية:

البحث  أدوات  أفضل  هو  اإلستبان  لكون  نظرًا 
من حيث كونه يعطيك الفرصة الكاملة ألفراد عينة 
الوسيلة  ولكونه  بحرية  رأهيم  عن  للتعبري  البحث 
فقد  املطلوبة  املعلومات  عىل  للحصول  يرسًا  األكثر 
تم اختيار أداة هلذا البحث لذلك تم تصميم إستامرة 
عالقة  هلا  أن  يعتقد  ســؤاالً   )24( تضمنت  إستبان 
مبارشة أو غري مبارشة يف حصول العوامل املحدد يف 
كربالء  ملوظفي حمافظة  الفراغ سياحيًا  إستثامر وقت 

املقدسة، إذ إن مجيع املتغريات املقرتحة يف اإلستامرة 
هي متغريات وصفية أو نوعية.  

)املتغريات  الدالة  املتغريات  إستخدام  تم  قد 
البيانات  البيانات وحتويل  الومهية( يف عملية تبويب 
إذ تم إعطاء األوزان )0،1،2(  الوصفية اىل رقمية، 
لألسئلة التي تم اإلجابة عنها بـ)كال، نعم، اىل حدما( 
املتغريات   )2(  ،)1( اجلدوالن  ويمثل  التوايل.  عىل 
لالجابات  والنسبي  التكراري  والتوزيع  ورموزها 

لكل متغري.  

جدول رقم )1(
التوزيع التكراري والن�شب للمتغيرات )1(

املتغّر

الرمز

نوع االجابة

12345678

التكرار

نسبته

التكرار

نسبته

التكرار

نسبته

التكرار

نسبته

التكرار

نسبته

التكرار

نسبته

التكرار

نسبته

التكرار
نسبته

احلالة 

االجتاعية
X214985.12011.452.910.6

عدد أفراد 

األرسة
X342.3116.2158.67241.14224211252.952.9

 X463.42212.53117.740العمر
22.93620.61810.31810.342.3

التحصيل 

الدرايس
X510.631.742.35430.98347.41810.3126.8

X65330.38749.71810.3137.442.3السكن
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ما هي 

وجهة 

رحلتك 

السياحية 

يف 

إجازتك 

السنوية؟

X93218.32313.112068.6

ما هو 

الدافع 

لرحلتك 

السياحية 

يف 

إجازتك 

السنوية؟

X111810.342.34525.77643.4

كم عدد 

ساعات 

وقت 

الفراغ 

اليومية 

)عدا 

العطل 

الرسمية(؟

X1210.62413.71910.96034.35632116.321.121.1

عدد أيام 

إجازتك 

السنوية 

املدفوعة 

األجر 

)عدا 

العطل 

الرسمية(

X7

اسبوع

9.1

شهر

69.8

شهرين

21.1
1612237
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ما هو 

الدافع 

السياحي 

يف رحلة 

وقت 

الفراغ 

اليومي؟

X14137.442.356325430.9

أرغب 

بقضاء 

وقت 

الفراغ 

برحلة 

سياحية، 

وأن 

تكون:

X1584.610861.728163117.7

أقوم 

برحلة 

سياحية يف

X1721.18850.31810.35229.7158.6

هل تعّد 

زيارة 

األماكن 

املقدسة 

يف وقت 

فراغك 

نوعًا من 

الرحات؟

X1842.321.16134.910861.7

ما هو 

مستوى 

دخلك؟

X194324.684483520126.810.6
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يستدل من اجلدول إن أعىل نسبة اإلجابة بـ)نعم( 
ظهرت يف اإلجابة عىل األسئلة )X8 هل تقوم برحلة 
برحلة  تقوم  هل   X10 السنوية،  اجازتك  يف  سياحية 
سياحية يف هناية األسبوع، X16 يف حالة وقت فراغك 
هل   X21،...تشرتي ان  ترغب  هل  سياحية  برحلة 
القصد  موقع  يف  العملة  رصف  سعر  انخفاض  إن 

سياحية  برحلة  فراغك  وقت  استثامر  عىل  حيفزك 
ارتفاع معدل األسعار يف مدينتك  ان  X22 هل  الية، 
يعرقل قيامك برحلة سياحية، X23 هل ان انخفاض 
برحلة  ذلك  واستثامر  االدخار  عىل  حيفزك  األسعار 

سياحية(.

جدول رقم )2(
التوزيع التكراري والن�شب للمتغيرات )2(

املتغّر
الرمز

نوع االجابة

أحيانًاكانعم

رار
تك

ال

ه %
سبت

ن

رار
تك

ال

ه %
سبت

ن

رار
تك

ال

ه %
سبت

ن

--X111364.66235.4اجلنس

X815186.3105.7148هل تقوم برحلة سياحية يف إجازتك السنوية؟

X106939.43218.37442.3هل تقوم برحلة سياحية يف هناية االسبوع؟

X132715.44827.410057.2هل تقوم برحلة سياحية يف وقت الفراغ اليومي؟

يف حال قضاء وقت فراغك برحلة سياحية، هل 
ترغب أن تشري رحلة مرزومة؟

X1610861.76738.3--

هل إن مستوى دخلك، حيّفزك عى استثار وقت 
فراغك برحلة سياحية؟

X207442.310157.7--

هل إن انخفاض سعر صف العملة يف موقع 
القصد حيّفزك عى استثار وقت فراغك برحلة 

سياحية إليه؟

X2113275.44324.6--

هل إن ارتفاع معدل األسعار )التضخم النقدي( 
يف مدينتك يعرقل قيامك برحلة سياحية؟

X2216091.4158.6--

هل إن انخفاض األسعار حيّفزك عى االدخار 
واستثار ذلك برحلة سياحية؟

X2316493.7116.3--

هل إن وظيفتك تعّد حافزًا عى استثار وقت 
فراغك برحلة سياحية؟

X247140.610459.4--



323

أ. م. د. مهدي نصر اهلل؛ م. مسري خليل مشطو

تف�شير نتائج تحليل العاملي:. 1

باستخدام  العاميل  التحليل  اسلوب  تطبيق  تم 
)spss( وبعد  احلاسبة االلكرتونية عن طريق برنامج 
 Principle الرئيسية  العوامل  بطريقة   Factor اختيار 
للتدوير.   )Vaimax( طريقة  واختيار   )Component 

وبعد حتليل االرتباطات بني املتغريات تبني ان هناك 
وقت  استثامر  حتديد  يف  توثر  رئيسة  عوامل  )عرش 
حمافظة  يف  الــدولــة  ــر  دوائ ملوظفي  سياحيا  الــفــراغ 

كربالء(.

ويمثل جدول رقم )3( القيم األولية واملستخلصة 
القيم  إن  إذ   ،)Communalities( لالشرتاكيات 
يف  الواحد  اىل  مساوية  تأخذ  لالشرتاكيات  األولية 
مصفوفة  اعتامد  حالة  يف  األساسية  املكونات  طريقة 
للتباين  مساوية  االشرتاكيات  وتأخذ  االرتباطات، 

كل متغري يف حالة اعتامد مصفوفة التباينات. 

 )X8( املتغري  الشرتاكية  املستخلصة  القيمة  وإن 
مثاًل  السنوية(  اجازتك  يف  سياحية  برحلة  تقوم  هل 
تشري اىل إن )0.826( من التباينات يف قيم املتغري، 
والقيمة املستخلصة الشرتاكية املتغري )X12( كم عدد 
ساعات وقت الفراغ اليومية )عدا العطل الرسمية( 
تباين،  نسبة  أقل  وهي   )0.595( ان  اىل  تشري  مثال 
باستبعاده  ويوىص  املتغري  أمهية  عدم  اىل  يشري  وهذا 

من التحليل. 

                 

جدول رقم )3(
ال�شتراكات

Communalities

Initial Extraction

x1 1.000 .612

x2 1.000 .725

x3 1.000 .716

x4 1.000 .728

x5 1.000 .790

x6 1.000 .744

x7 1.000 .659

x8 1.000 .826

x9 1.000 .744

x10 1.000 .725

x11 1.000 .721

x12 1.000 .595

x13 1.000 .711

x14 1.000 .813

x15 1.000 .735

x16 1.000 .682

x17 1.000 .788

x18 1.000 .720

x19 1.000 .769

x20 1.000 .676

x21 1.000 .628

x22 1.000 .742

x23 1.000 .708

x24 1.000 .693

 Extraction Method: Principal Component
Analysis.
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اختبار كفاءة التحليل العاملي للعينة:. 2
باستخدام  العوامل  حتميالت  معنوية  اختبار  تم 
 .)1( املعادلة  يف  واملعطى   Banks & Burt اسلوب 
ويوضح اجلدول رقم )4( اخلطأ املعياري لتحميالت 

كل عامل مع مصفوفة العوامل املدورة.

جدول )4(

الخطاأ المعياري لتحميالت كل عامل مع م�شفوفة العوامل المدورة
العامل

1
العامل

2
العامل

3
العامل

4
العامل

5
العامل

6
العامل

7
العامل

8
العامل

9
العامل

10
0,055110.083630.120150.158360.195650.237050.276250.317230.357270,397

يوضح اجلدول رقم )5( أن قيمة )KMO( تساوي 
عىل  يدل  ما   )0.50( من  أكرب  وهي   )0.571(
معيار  وفق  للتحليل  االرتباطات  مصفوفة  مالئمة 
 )Bartlett’s Test( بارتليت  اختيار  قيمة  وان  كيزر، 
)Sig.= 0.000( وهي أقل من )0.05(. أي  للدائرية 
أن  أي  البديلة،  وقبول  الصفرية  الفرضية  يتم رفض 

مصفوفة االرتباطات هي ليست مصفوفة مفردة.

ملصفوفة  الكامنة  اجلــذور   )6( اجلــدول  يوضح 
يساوي  وجمموعها  املكونات(  )تباين  االرتباطات 

رتبة املصفوفة ويساوي )10( بقدر عدد املتغريات، 
كامن  جــذر  أكــرب  له  األول  الرئيي  املكون  إن  إذ 
ويفرس   )3.352( ويساوي  املكونات(  تباين  )أو 
)13.968%( من التباينات الكلية للمتغريات، وقد 
جذورها  لكون  نظرا  املكونات  بقية  الربنامج  أمهل 

الكامنة تقل الواحد الصحيح.

تف�شير نتائج التحليل العاملي:. 3
 )PCM( بواسطة  االرتباط  مصفوفة  حتليل  بعد 
عرشة  هناك  ان  وجــد  الرئيسية  املكونات  طريقة 
عوامل رئيسية توثر عىل استثامر وقت الفراغ سياحيا 
ما  تفرس  إذ  البحث(،  )عينة  الدولة  مؤسسات  يف 
متثل  والتي  التباين  امجــايل  من   )71.875( نسبته 
القيم العينة أدناه تفسري لكل عامل من العوامل من 
واملعطاة  املدورة  العوامل  حتميالت  مصفوفة  خالل 

يف جدول )7(.

جدول)5( 

كفاءة التحليل العاملي للعينة

KMO and Bartlett’s Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.571

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1128.851

df 276

Sig. 0.000
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جدول)6( 

القيم الذاتية ون�شب التباين ون�شب التباين التجميعي للمتغيرات

Total Variance Explained

C
om

ponent

Initial Eigenvalues  Extraction Sums of Squared
Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 3.352 13.968 13.968 3.352 13.968 13.968 2.159 8.995 8.995

2 2.528 10.533 24.502 2.528 10.533 24.502 2.129 8.873 17.868

3 2.009 8.369 32.871 2.009 8.369 32.871 1.929 8.037 25.905

4 1.731 7.214 40.085 1.731 7.214 40.085 1.857 7.739 33.644

5 1.705 7.104 47.190 1.705 7.104 47.190 1.830 7.627 41.271

6 1.376 5.732 52.922 1.376 5.732 52.922 1.793 7.470 48.741

7 1.309 5.456 58.378 1.309 5.456 58.378 1.655 6.895 55.636

8 1.150 4.790 63.167 1.150 4.790 63.167 1.349 5.619 61.255

9 1.060 4.415 67.582 1.060 4.415 67.582 1.305 5.437 66.691

10 1.030 4.293 71.875 1.030 4.293 71.875 1.244 5.184 71.875

11 .876 3.649 75.524

12 .793 3.304 78.828

13 .734 3.059 81.887

14 .643 2.679 84.566

15 .595 2.477 87.043

16 .517 2.154 89.197

17 .469 1.956 91.152

18 .393 1.636 92.788

19 .380 1.585 94.373

20 .343 1.429 95.802

21 .293 1.222 97.025

22 .259 1.080 98.105

23 .245 1.020 99.124

24 .210 .876 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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الجدول )7(

م�شفوفة العوامل المدورة وقيم ال�شيوع

Rotated Component Matrixa

Component

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x5 .830 -.243- -.051- .107 .058 .024 -.118- .024 -.073- -.065-

x19 .794 -.151- .099 .044 -.098- .067 .289 .004 .029 .075

x21 -.012- .745 -.085- .038 -.022- -.188- .158 -.059- .003 -.019-

x20 -.264- .732 -.093- .041 -.038- .214 -.089- .019 -.064- .033

x24 -.327- .722 -.041- .032 .029 -.068- -.082- -.107- .194 .014

x15 .301 .472 .351 -.392- .144 -.089- -.149- .287 -.107- -.015-

x8 -.046- .076 -.860- .020 .140 -.130- .182 .089 .017 -.024-

x9 .040 -.091- .796 -.017- .266 .040 .116 .073 -.017- -.097-

x3 .081 -.022- -.027- .802 -.011- .070 .082 .035 -.215- -.082-

x2 -.093- -.151- .126 -.614- -.190- .246 .363 .054 -.251- -.077-

x4 .324 .124 .212 .402 -.142- -.046- .367 -.192- .287 -.353-

x14 -.045- .051 .221 .293 .774 .134 -.004- .184 .061 .139

x13 -.011- -.101- -.019- -.315- .699 .104 -.228- -.069- .212 .017

x6 -.027- -.117- .207 .010 -.526- -.288- -.082- .438 .279 .227

x18 -.009- -.136- .127 .094 .280 .762 .093 -.032- .077 .039

x16 -.034- -.122- .014 .189 .008 -.728- .140 -.242- -.139- .045

x7 .461 -.237- .194 .121 .032 .536 -.043- -.150- .160 -.011-

x23 -.054- .102 -.309- .097 .018 -.065- .740 .172 -.073- .042

x22 .310 -.141- .237 -.223- -.205- -.011- .672 .008 .143 .075

x17 -.002- -.076- -.050- .027 .047 .138 .153 .855 .039 -.044-

x10 .019 .078 -.004- -.063- .078 .249 -.036- .144 .780 -.129-

x1 -.122- -.032- -.122- -.436- .171 .047 .242 -.247- .479 .107

x11 .177 .005 .042 -.078- .210 -.068- .056 .074 -.099- .784

x12 .294 -.041- .154 -.008- .285 -.078- -.034- .188 -.036- -.599-

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a

a. Rotation converged in 17 iterations. 
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ويالحظ من اجلدول السابق ما يأيت:

تباين . 1 نسبة  األول  العامل  حيتل  األول:  العامل 
تعّد  إذ  التباين،  امجايل  من   )8.995( تفرسه  ما 
وقت  استثامر  حتديد  عىل  املؤثرة  العوامل  من 
الفراغ سياحيًا، وتشمل املتغريات )X5 التحصيل 
 ،)0.830( مقداره  وبتحميل  الدرايس( 
واملتغري )X19 مستوى الدخل( وبتحميل مقداره 
عوامل  عليها  نطلق  أن  ويمكننا   ،)0.794(

مستوى الدراسة.
ما . 2 تباين  نسبة  الثاين  العامل  الثاين: حيتل  العامل 

وتشمل  التباين،  امجايل  من   )17.868( تفرسه 
العملة  رصف  سعر  انخفاض   X21( املتغري 
وقت  استثامر  عىل  حيفزك  القصد  موقع  يف 
مقداره  وبتحميل  إليه(  سياحية  برحلة  فراغك 
الدخل  مستوى   X20( واملتغري   ،)0.745(
حيفزك عىل استثامر وقت فراغك برحلة سياحية( 
 X24( واملتغري   ،)0.732( مقداره  وبتحميل 
فراغك  وقت  استثامر  عىل  حافزًا  تعد  وظيفتك 
 )0.722( مقداره  وبتحميل  سياحية(  برحلة 

نطلق عليها العوامل االقتصادية.
العامل الثالث: حيتل العامل الثالث نسبة تباين ما . 3

وتشمل  التباين،  امجايل  من   )25.905( تفرسه 
املتغري )X9 ما هي وجهة نظر رحلتك السياحية يف 
اجازتك السنوية( وبتحميل مقداره )0.796( 

نطلق عليها عوامل االجازات السنوية.
العامل الرابع: حيتل العامل الرابع نسبة تباين ما . 4

وتشمل  التباين،  امجايل  من   )33.644( تفرسه 
املتغري )X3 عدد افراد االرسة( وبتحميل مقداره 

)0.802(، نطلق عليها العامل االجتامعي.

العامل اخلامس: حيتل العامل اخلامس نسبة تباين . 5
ما تفرسه )41.271( من امجايل التباين، وتشمل 
املتغري )X14 ما هو الدافع السياحي يف رحلة وقت 
 ،)0.774( مقداره  وبتحميل  اليومي(  الفراغ 
برحلة سياحية يف وقت  تقوم  )X13 هل  واملتغري 
واملتغري   )0.699( مقداره  وبتحميل  الفراغ( 
 .)0.526( مقداره  وبتحميل  السكن(   X6(

نطلق عليها عوامل وقت الفراغ. 
نسبة . 6 السادس  العامل  حيتل  السادس:  العامل 

التباين،  امجايل  ما تفرسه )48.741( من  تباين 
األماكن  زيارة  تعد  هل   X18( املتغري  وتشمل 
الرحالت(  من  نوعا  فراغك  وقت  يف  املقدسة 
 X7( واملتغري   ،)0.762( مقداره  وبتحميل 
عدد أيام اجازتك السنوية املدفوعة األجر )عدا 
العطل الرسمية(( وبتحميل مقداره )0.536(. 

نطلق عليها عوامل االجازات السنوية.
العامل السابع: حيتل العامل السابع نسبة تباين ما . 7

وتشمل  التباين،  امجايل  من   )55.636( تفرسه 
املتغري )X23 هل ان انخفاض األسعار حيفزك عىل 
االدخار واستثامر ذلك برحلة سياحية( وبتحميل 
ارتفاع  إن  مقدار )0.740(، واملتغري )X22 هل 
مدينتك  يف  النقدي  التضخم  األسعار  معدل 
يعرقل قيامك برحلة سياحية( وبتحميل مقداره 

)0.672(. نطلق عليها عوامل االدخار.
تباين . 8 نسبة  الثامن  العامل  حيتل  الثامن:  العامل 

التباين،  امجايل  من   )61.266( تفرسه  ما 
وتشمل املتغري )X17 أقوم برحلة سياحية يف....( 
عليها  نطلق   .)0.855( مقداره  وبتحميل 

عوامل اختيار الرحالت السياحية.
تباين . 9 نسبة  التاسع  العامل  التاسع: حيتل  العامل 
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التباين،  امجايل  من   )66.691( تفرسه  ما 
سياحية  برحلة  تقوم  هل   X10( املتغري  وتشمل 
يف هناية األسبوع( وبتحميل مقداره )0.780(
نطلق علية عامل رحلة هناية األسبوع السياحية.

نسبة . 10 العارش  العامل  حيتل  العارش:  العامل 
تباين ما تفرسه )71.875( من إمجايل التباين، 
لرحلتك  الدافع  هو  ما   X11( املتغري  وتشمل 
السياحية يف اجازتك السنوية( وبتحميل مقداره 

)0.784(. نطلق عليها عوامل وقت الفراغ.

تحليل النتائج با�شتخدام مربع كاي

 The Chi-Square Test Independent 

غالبًا ما يرغب الباحث يف التعرف عاّم إذا كانت 
هناك تأثري كل متغري عىل متغري آخر مستقل يف الظاهرة 
لالستقالل.  كاي  مربع  اختبار  استخدام  من  بّد  ال 
وملعرفة فيام إذا كان تأثري كل متغري عىل الظاهرة تأثري 
حتديد استثامر وقت الفراغ سياحيًا ملوظفي الدولة يف 
حمافظة كربالء مستقل أم له عالقة باملتغريات املؤثرة 

األخرى.

جدول  يسمى  مزدوجة  جــداول  استخراج  تم 
الستامرة  الواردة  املتغريات  لبعض   )2	2( التوافق 
االستبيان، الختبار فرضية استقاللية تلك املتغريات 
يف التأثري عىل الظاهرة وذلك باستخدام اختبار مربع 
كاي، ثم مقارنة قيم مربع كاي املستخرجة مع القيم 
معنوية )0.05( ودرجة  هلا حتت مستوى  اجلدولية 
 )r( )C( يمثل عدد االعمدة،  )C-1( )r-1(، اذ إن  حرية 
ويمكن   .)3.8414( تساوي  الصفوف  عدد  يمثل 
  The Chi-Sguare Test استخدام صيغة حلساب قيمة

كام يأيت:

حتت  املتغريين  إن  اختبارها  املــراد  فرضية  حتت 
والفرضية   H0 العدم  فرضية  مستقالن،  الدراسة 

البديلة H1 إذ إن: 

H0: املتغريين حتت الدراسة مستقالن  

H1: املتغريين حتت الدراسة غري مستقلني

                                 ……………………… (3)

إذ متثالن تكرار املشاهدة يف العينة وتكرار املتوقع 
 (i) حتت فرضية االستقاللية واللذان خيصان الصف

والعمود (j) عىل التوايل. إذ إن: 

 

 .i مثل جمموع التكرارات للصف 

.j جمموع  التكرارات للعمود Cj 

n  متثل حجم العينة. 

معنوية  عالقة  وجود  اجلدول،  نتائج  من  يستدل 
يف  سياحيًا  الفراغ  وقت  إستثامر  حتديد  عوامل  بني 
يدل  وهذا  املقدسة،  كربالء  حمافظة  يف  الدولة  دوائر 
عىل إستقاللية تلك املتغريات يف التأثري عىل الظاهرة 

املدروسة كام هو موضح يف اجلدول.



329

أ. م. د. مهدي نصر اهلل؛ م. مسري خليل مشطو

ال�شتنتاجات

خلص الباحثان إىل اإلستنتاجات اآلتية:

هناك متغريات عديدة تؤثر بشكل مبارش أو غري . 1
سياحيًا  الفراغ  وقت  استثامر  حتديد  عىل  مبارش 
املقدسة هي:  الدولة يف حمافظة كربالء  دوائر  يف 
وكذلك  اجتامعية،  عوامل  اقتصادية،  )عوامل 
  X14  ،X13 باملتغريات  املتمثلة  الفراغ  وقت  عوامل 
والتي نسبة تباينها 41.271 من التياين الكيل، 

فضاًل عن عوامل االدخار.
بأن هناك عرشة . 2 العاميل  التحليل  نتائج  أظهرت 

عوامل أساسية تؤثر بشكل مبارش أو غري مبارش، 
الفراغ  وقت  استثامر  حتديد  يف  سلبيًا  أو  اجيابيًا 

سياحيًا، وكانت نسبة مسامهتها يف تفسري التباين 
املتغريات  تقليص عدد  تم  الكيل)71%( وهكذا 
عوامل  عرش  إىل   )24( من  املرتبطة  األصلية 

وهذه العوامل مرتب حسب أمهيتها كاأليت: 

جدول )8(

( لأختبار ا�شتقاللية بع�ض المتغيرات  2Χ اأختبار )

املتغرات ت بن  املــســتــخــرجــةالعاقة   2Χ

1X5-X19141.021

2X21 – X2422.481

3X8 -  X9220.751

4X2 – X347.628

5X6 –X1322.671

6X16 – X7203.78

7X22 – X2311.569

8X10 – X17
11.553

9X11 – X1245.323

10X20 – X2125.412

11X1 – X241.129

12X1 – X15
5.912

املتغرالعامل
مقدار 
التشبع

األول
X5( 0.830( التحصيل الدرايس.

X19(0.794( مستوى الدخل.

الثاين

)X21( انخفاض سعر صف 

العملة يف موقع القصد حيفزك 
عى استثار وقت فراغك برحلة 

سياحية إليه.

0.745

)X20( مستوى الدخل حيفزك 
عى استثار وقت فراغك برحلة 

سياحية.
0.732

)X24( وظيفتك تعد حافزًا عى 

استثار وقت فراغك برحلة 
سياحية.

0.722

)X9( ما هي وجهة نظر رحلتك الثالث
السياحية يف اجازتك السنوية.

0.796

الرابع
X3(0.802( عدد أفراد االرسة.



330

تحليل العوامل المحددة إلستثمار وقت الفراغ سياحياً لموظفي الدولة 

عالقة . 3 وجود  كاي  مربع  حتليل  نتائج  أظهرت 
معنوية بني متغريات حتديد استثامر وقت الفراغ 
كربالء  حمافظة  يف  الدولة  دوائر  يف  سياحيًا 
املقدسة، وهذا يدل عىل استقاللية تلك املتغريات 

يف التأثري عىل الظاهرة املدروسة.

التو�شيات

التوصيات  الباحثان  يقدم  تقدم؛  ما  ضوء  يف     
اآلتية:

تتبنى اجلهات السياحية املختصة االهتامم بتنمية . 1
كربالء  حمافظة  متتلكها  التي  السياحية  املقومات 
السياحية  الثقافة  تعزيز  يف  واملسامهة  وإبرازها، 
يف املجتمع من أجل استثامر وقت الفراغ اخلاص 
بعطلة هناية األسبوع، والقيام بجولة سياحية أو 
انتعاش  يف  يساهم  ما  املدينة  يف  سياحية  رحلة 

السوق السياحي املحيل للمدينة.
بمواكبة . 2 املختصة  السياحية  اجلهات  تقوم 

إلظهار  احلديثة  السياحية  التسويقية  االجتاهات 
املحافظة  مقوماهتا  متتلك  التي  السياحية  األنامط 
الوعي  زيادة  أخرى؛  جهة  ومن  جهة،  من 
الربورشات  توزيع  خالل  من  السياحي  الثقايف 

واملطبوعات.
بالرتفيه . 3 وممتزجة  متنوعة  سياحية  برامج  إعداد 

لربنامج  الرئيس  الدافع  عن  فضاًل  واالستجامم 
الرشكات  قبل  من  الصيفية  العطلة  يف  الرحلة 
الرحالت.  السفر ومنظمي  السياحية ووكاالت 
والرتكيز عىل برامج الرحالت السياحية املرزومة 
ملا هلا من املقبولية لدى موظفي الدولة يف حمافظة 
الرحلة  ارتباط  اخلصوص  وعىل  كربالء، 

بالربنامج السياحي الديني.
وضع خطط السياسة السعرية املخفضة ألسعار . 4

السياحية  الرشكات  قبل  من  السياحية  الرحلة 
ووكاالت السفر ومنظمي الرحالت للرحالت 

العائلية.

اخلامس

)X14( ما هو الدافع السياحي يف 
رحلة وقت الفراغ اليومي.

0.774

)X13( ها تقوم برحلة سياحية يف 
وقت الفراغ.

0.526

السادس

)X18( هل تعد زيارة األماكن 
املقدسة يف وقت فراغك نوعًا 

من الرحات.
0.762

)X7( عدد أيام اجازتك السنوية 
املدفوعة األجر )عدا العطل 

الرسمية(
0.536

السابع

)X23( هل ان انخفاض األسعار 
حيفزك عى االدخار واستثار 

ذلك برحلة سياحية.
0.740

)X22( هل إن ارتفاع معدل 

األسعار التضخم النقدي يف 
مدينتك يعرقل قيامك برحلة 

سياحية.

0.672

الثامن
)X17( أقوم برحلة سياحية 

يف.... 
0.855

التاسع
)X10( هل تقوم برحلة سياحية 

يف هناية األسبوع.
0.780

العارش
)X11( ما هو الدافع لرحلتك 
السياحية يف اجازتك السنوية.

0.784



331

أ. م. د. مهدي نصر اهلل؛ م. مسري خليل مشطو

الم�شادر 

أوالً: املصادر العربية:
النفس االداري، ط1، . 5 اخلتاتنة، سامي حمسن، علم 
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السياحية . 7 والترشيعات  السياحة  فوزي،  عطوي، 
والفندقية يف لبنان والبالد العربية، ط1، منشورات 

احللبي احلقوقية، بريوت، 2004م.

كارنيغي، دايل، فن إدارة الوقت، ط1، مكتبة جزيرة . 8
الورد، القاهرة، 2010م.

حممد، عيل حممد، وقت الفراغ يف املجتمع احلديث، . 9
دار النهضة العربية، بريوت، 1985م.

لوقت . 10 االجتامعية  القيمة  حجر،  أمحد  النجدي، 
الفراغ، جملة شؤون اجتامعية، العدد السابع، السنة 

الثانية، أيلول – 1985م.

ثانيًا: املصادر األجنبية:
11 . Camrey, A. L. “A first course in factor  

aualysis”, New yourk, A cadimic press, 1973.

12 . Ferguson George A and Takan Yoshio,  
 statistical analysis in psychology and education,

6th Ed., Mc Graw – hilla book company, 1989.

13 . Harmen, H.,)1976(, “ Modern Factor  
 Analysis”, The university of Chicago, Press,

London.

14 . Keysers and Discriminative Log – Lineal  
Modeling “NE – 572/6.

15 . Spss Manual 7.5, “A dvanced statistics”,  
INC, 1997.

16 .www.minshawi.com/vb/threads/5675)spss(. 



332

تحليل العوامل المحددة إلستثمار وقت الفراغ سياحياً لموظفي الدولة 

المالحق 

الملحق )1(:
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الملحق )2(:

بسمه تعاىل

املوضوع/ إستارة استبانة

أختي الكريمة

أخي الكريم

السالم عليكم... 

بني أيديكم اإلستامرة اخلاصة بالبحث املوسوم )دراسة حتليل العوامل املحددة الستثامر وقت الفراغ سياحيا 
ملوظفي الدولة - دراسة يف دوائر حمافظة كربالء املقدسة(. إذ يرتبط البحث بعالقة وقت الفراغ ملوظفي الدولة 
مع نشاطهم السياحي. فريجى تفضلكم بملء إستامرة اإلستبانة باملعلومات املطلوبة إلنجاز اجلانب التطبيقي 
اإلجابة عىل  أّن  علاًم  البحث،  إغناء  األثر يف  هلا  ملا  اإلجابة  الدقة يف  إختاذ  الكريم  مقامكم  آملني من  للبحث. 

اإلستبانة لألغراض العلمية، وكلنا ثقة بتعاونكم معنا.

وتقبلوا فائق الشكر واإلحرتام.

الباحثان/ جامعة كرباء

اجلنس:               � ذكر               � أنثى           . 1

احلالة االجتامعية:     � متزوج               � أعزب               � مطلق               � أرمل. 2

عدد أفراد األرسة:.................... 3

العمر: � 21سنة  �25سنة  � 26 سنة  � 30 سنة  � 31 سنة  � 35 سنة  � 36 سنة  � 40 سنة . 4
� 41 سنة  � 45 سنة  �46 سنة  � 50 سنة  �51 سنة  �55 سنة  � 56 سنة فأعىل

التحصيل الدرايس: � ابتدائية   �متوسطة   �اعدادية   �دبلوم  �بكالوريوس  �ماجستري  �دكتوراه. 5

السكن: �مركز املدينة   �األحياء املحيطة بمركز املدينة  �قضاء اهلندية  �ناحية احلسينية   �ناحية احلر. 6

عدد أيام إجازتك السنوية املدفوعة األجر )عدا العطل الرسمية(:.............  يومًا. 7

هل تقوم برحلة سياحية يف إجازتك السنوية؟   �نعم            �كال            �أحيانًا. 8
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ما هي وجهة رحلتك السياحية يف إجازتك السنوية؟  �حملية    �خارجية        �كالمها. 9

هل تقوم برحلة سياحية يف هناية االسبوع؟          �نعم       �كال            �أحيانًا. 10

ما هو الدافع لرحلتك السياحية يف إجازتك السنوية؟ �الرتفيهي   �الثقايف   �الديني   �مجيعها. 11

كم عدد ساعات وقت الفراغ اليومية )عدا العطل الرسمية(؟.............  ساعة. 12

هل تقوم برحلة سياحية يف وقت الفراغ اليومي؟    �نعم              �كال       � أحيانًا. 13

ما هو الدافع السياحي يف رحلة وقت الفراغ اليومي؟ �الرتفيهي     �الثقايف     �الديني     �مجيعها. 14

�رحلة مجاعية  . 15 �رحلة عائلية    �رحلة فردية   أرغب بقضاء وقت الفراغ برحلة سياحية، وأن تكون: 
�مجيعها

يف حال قضاء وقت فراغك برحلة سياحية، هل ترغب أن تشرتي رحلة مرزومة؟ �نعم    �كال. 16

الدينية املخصوصة     . 17 �املناسبات  الصيفية      �العطلة  السنة      �عطلة نصف  أقوم برحلة سياحية يف: 
�يف وقت غري ذلك     �يف أي وقت فراغ 

هل تعّد زيارة األماكن املقدسة يف وقت فراغك نوعًا من الرحالت؟  �الرتفيهية   �الثقافية   �الدينية   . 18
� مجيعها

�)500،000  - 1،000،000( دينار        . 19 �500،000 ألف دينار فام دون        ما هو مستوى دخلك؟ 
�)1،500،000- 2،000،000( دينار      �)1،000،000 - 1،500،000( دينار                          

�أكثر من مليوين دينار

هل إن مستوى دخلك، حيّفزك عىل استثامر وقت فراغك برحلة سياحية؟  �نعم         �كال. 20

هل إن إنخفاض سعر رصف العملة يف موقع القصد حيّفزك عىل إستثامر وقت فراغك برحلة سياحية إليه؟  . 21
�نعم              �كال

هل إن إرتفاع معدل األسعار )التضخم النقدي( يف مدينتك يعرقل قيامك برحلة سياحية؟  �نعم   �كال. 22

هل إن إنخفاض األسعار حيّفزك عىل اإلدخار وإستثامر ذلك برحلة سياحية؟   �نعم    �كال. 23

هل إن وظيفتك تعّد حافزًا عىل إستثامر وقت فراغك برحلة سياحية؟            �نعم    �كال. 24
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الملخ�ض

ُتعد فئة  صعوبات التعّلم من فئات الرتبية اخلاصة، والتالميذ ذوي صعوبات التعلم أفراد أسوياء يف إطارهم 
العام، إاْل أهنم ال يستطيعون أن يتعلموا يف الصف االعتيادي؛ ألهنم يواجهون مشكالت عديدة تعليمية وتربوية 

وسلوكية.  

تربز أمهية البحث احلايل يف األثر الواضح ملشكلة  التالميذ ذوي صعوبات التعلم عىل أرس هؤالء التالميذ، 
والعملية الرتبوية، فضاًل عن تأثريها عىل سلوكيات التالميذ أنفسهم، ويكتسب هذا البحث أمّهية بسبب ندرة 

البحوث التي تناولت اخلصائص السلوكية لذوي صعوبات التعلم )عىل حّد علم الباحث( يف بلدنا احلبيب. 

وتتجىّل مشكلة البحث يف ضعف تشخيص معّلمي ومعّلامت املدارس االبتدائية للتالميذ ذوي صعوبات 
التعلم، وقّلة معلوماهتم عن اخلصائص السلوكية ألفراد هذه الفئة، فقد تزيد صعوبات التعلم التي يعانون منها 
من التواصل مع اآلخرين، وتقويض ثقتهم بأنفسهم،  فضاًل عن ظهور املشكالت السلوكية التي مُتّيزهم عن 

أقراهنم العاديني يف الصف الدرايس.

اخلصائص  عىل  التعّرف  وهو  للبحث،  األساس  اهلدف  الباحث  صاغ  وأمهيته  البحث  مشكلة  ضوء  ويف 
السلوكية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم. تألفت عينّة البحث النهائية من )100( تالمذة املدرسة االبتدائية، 
والذين تمَّ اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة من صفوف الرتبية اخلاصة يف املدارس االبتدائية التابعة ملركز 
مدينة كربالء املقّدسة، ولتحقيق هدف البحث قام الباحث بتبنّي مقياس  اخلصائص السلوكية للتالميذ ذوي 
صعوبات التعلم لـ )عواد، 2001(، وحرص عىل إتّباع اخلطوات واإلجراءات الالزمة لبناء املقاييس، وحتّقق 

من توافر اخلصائص السيكومرتية الالزمة مثل الصدق والثبات.

تكّون  الذي  األولية،  بصورته  املقياس  عرض  بعد  الظاهري  الصدق  الباحث  استعمل  فقد  الصدق،  فأما 
أراءهم،  إلبداء  والتقويم  والقياس  اخلاصة،  الرتبية  يف  املتخّصصني  األساتذة  من  جلنة  عىل  فقرة،   )36( من 
إتفاق  نسبة  الباحث  أعتمد  وقد  العراقية،  للبيئة  مطابقتها  ومدى  صالحيتها،  عىل  واحلكم  ومالحظاهتم، 
80%، فأكثر للبقاء عىل الفقرة، وعدم حذفها، واستعمل الباحث كذلك الصدق البنائي، والصدق التمييزي، 
وكانت  فقرات املقياس دالة إحصائيًا، ما عدا أربع فقرات غري ممّيزة عند مستوى داللة 0.05، هي )1، 4، 
الثبات   أما  فقرة.  يتكّون من )32(  النهائية  املقياس بصورته  فأصبح  املقياس،  استبعادها من  وتّم   ،)34 ،26
فقد حتّقق الباحث منه بطريقة التجزئة النصفية، وحلساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية، اعتمد الباحث عىل 
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مت  عينة التحليل اإلحصائي، والتي استخرج من خالهلا الصدق والبالغ عددها )32( تلميذًا وتلميذًة، وُقسِّ
الفردي والزوجي حيث  النصفني  ثّم طبقت معادلة )بريسون( بني درجات  الدرجات إىل)فردية و زوجية(، 
بلغ معامل االرتباط )0.562( وعند استخدام معادلة )سبريمان - براون( أصبح معامل الثبات )0.720( 
وهو دال عند مستوى )0.05(. وبلغ معامل الثبات بطريقة )ألفا كرونباخ( )0.778(. لغرض حتقيق أهداف 
بريسون.  معادلة  واحدة.  لعينة  التائي  اإلختبار  اآلتية:  اإلحصائية  بالوسائل  الباحث  استعان  احلايل  البحث 

معادلة سبريمان – براون. الوسط املرّجح، الوزن املئوي، املتوسط احلسايب. 

أثناء اإلجابة( هي األكثر استعامالً بني التالميذ ذوي  )يردد  اليها: إن فقرة  النتائج التي توّصل  وكان أهم 
)حتصيله  الفقرة  تليها   ،)90.20( هلا  النسبي  والوزن   ،)4.51( املرجح  وسطها  بلغ  إذ  التعّلم،  صعوبات 
)إنتباهه  الفقرة  ثم   ،)87.60( هلا  النسبي  والوزن   ،)4.38( املرجح  وسطها  بلغ  إذ  زمائه(،  عن  منخفض 
مشتت(، إذ بلغ وسطها املرجح )4.29(، والوزن النسبي هلا )85.80(. وتشري هذه النتيجة أن التالميذ ذوي 
صعوبات التعلم يتسمون بالردد أثناء اإلجابة، ويعني  انخفاض مستوى تقدير الذات  والثقة بالنفس لدهيم، 
وكذلك الشعور بالعجز، وأثبتت ذلك الكثري من الدراسات، منها دراسة )ماي و ستون، 2002(، و أظهرت 
دراسة )جيلني، 2002 (، و دراسة )جون، 2003(، و دراسة )عامر، 2005( من أن التالميذ ذوي صعوبات 
التعلم يتصفون بانخفاض املهارات االجتامعّية الذي قد يّؤثر يف اإلدراك االجتامعي، وقد يؤّدي إىل اضطراب 
التفاعل اللفظي الذي ينتج عنه ضعف يف فهم التالميذ إىل ما يقال له، أو إىل صعوبٍة يف التعبري عن أنفسهم، 
مما ُيسّبب الرتدد لدى التلميذ عند اإلجابة، وأشارت دراسات أخرى أن هؤالء التالميذ يواجهون صعوبات 
)الزيات،  أثبتته دراسة  ما  اإلجابة، وهذا  الرتّدد يف  إىل  يؤّدي  ما  الغريبة،  أو  اجلديدة،  املواقف  التكيف مع  يف 

2007(، ودراسة )البطاينة،2007(،  ودراسة )عامر، 2005(، وغريها. 

أما بالنسبة للخاصية األخرى التي أظهرهتا نتائج البحث وهي)حتصيله منخفض عن أقرانه(، فإن الباحث 
يعتقد أن هذه النتيجة طبيعية ال حتتاج اىل املزيد من البيان والتفسري، فصعوبات التعلم تعني انخفاض التحصيل 
ذلك  عىل  واتفقت  العاديني،  بأقراهنم  مقارنًة  حتصياًل  أقّل  التعّلم  صعوبات  ذوي  من  والتالميذ  الــدرايس، 
الدراسات التي تناولت هذه الفئة من فئات الرتبية اخلاصة كّلها، بغض النظر عن االختالفات يف املجتمعات 
املشّتت  التعلم، ويعد االنتباه  التالميذ ذوي صعوبات  انتباه  تشتت  البحث  نتائج  النظرية.  وأظهرت  واألطر 
صفًة مالزمًة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم، وأثبتت هذه احلقيقة الدراسات العديدة التي اهتمت ببناء 

برامج تدريبية لتعديل أو لتخفيف تشّتت االنتباه ألفراد هذه الفئة. 

ويف ضوء النتائج التي تّم التوصل إليها، خُلص الباحث إىل عدد من االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات 
التي ضمنّها يف ثنايا بحثه. 
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Abstract

The learning difficulties of special education classes class, students with learning disabilities 
are heterosexual individuals in the public Ataarham, but they can not learn in the regular 
classroom because they are facing many problems, educational, educational and behavioral. 
It highlights the importance of current research in the clear impact of the problem of pupils with 
learning difficulties to the families of these students, and the educational process, as well as their 
impact on the behavior of the students themselves, and acquire this research important because 
of the scarcity of research that dealt with the behavioral characteristics of people with learning 
difficulties (to the knowledge of the researcher) in our country beloved.otaatgely research problem 
in the poor prognosis of teachers in primary schools for pupils with learning difficulties, and lack 
of knowledge about the behavioral characteristics of the members of this class, may increase 
learning difficulties which they suffer from communicating with others, and undermine their self-
confidence, as well as the emergence of behavioral problems that distinguish them from normal 
peers in the classroom. in the light of the research problem and its significance researcher coined 
the objective basis for the search, which is to identify the behavioral characteristics of students 
with learning difficulties. Sample consisted final search of the 100 students of elementary school, 
who were chosen randomly Statistics from the ranks of special education at the Center for the holy 
city of Karbala, elementary schools, and to achieve the aim of the research, the researcher to adopt 
behavioral characteristics scale for pupils with learning difficulties for (Awad, 2001) and made 
sure to follow the steps required to build standards and procedures, and check the availability 
of psychometric necessary characteristics such as honesty and consistency.voma honesty, it has 
been used researcher virtual honesty after viewing scale preliminary his image, which consisted 
of (36) items, on a committee of professors specialized in Special Education and measurement 
and evaluation to express their views, and their observations, and judgment on the validity and 
the extent of compliance with Iraqi environment, the researcher has adopted the percentage 
agreement of 80%, and more to stay on the paragraph, and do not delete them, and used the 
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researcher as well as honesty Banai, honesty discriminatory, and the paragraphs of the scale are 
significant, except four paragraphs unmarked at the 0.05 level, is (1.4, 26.34), were excluded 
from the measure, bringing the meter final his image consists of (32) items. As for consistency, 
there has been a researcher from retail midterm way, but the expense of stability in a way retail 
midterm, researcher depends on a sample of statistical analysis, which are extracted through 
which the truth of (32) male and female students, and divided the stairs to the (single and married), 
then applied the formula (Pearson) between the scores of singles and doubles halves reaching the 
correlation coefficient (0.562) when using equation (Spearman - Brown) became the reliability 
coefficient (0.720), a D at the level of (0.05) in a manner.obulg reliability coefficient (Cronbach’s 
alpha) (0.778). For the purpose of achieving the goals of current research investigator hired by 
statistical means the following: Altaia test of one sample. Pearson equation.madlh Spearman - 
Brown.allost likely, weight percentile, the arithmetic average. The most important findings: that 
paragraph (frequented during the response) is the most commonly used among students with 
learning difficulties, reaching the middle likely (4.51), and the relative weight it (90.20), followed 
by paragraph (low collected all his colleagues), reaching its midst likely (4.38), and the relative 
weight it (87.60), and paragraph (his attention distracting), reaching its center likely (4.29), and 
the relative weight it (85.80).uchir this result is that students with learning difficulties Atzmon 
frequency during the answer, and I mean low level self-esteem and self-confidence they have, as 
well as a sense of helplessness, and proved a lot of studies, including a study (May Stone, (2002, 
study shows (Jilin, 2002), a study (John, (2003, study (Amer 0.2005) that students with learning 
disabilities are characterized by a decrease of social skills, which may affect the social cognition, 
and may lead to unrest verbal interaction that results in weakness in the understanding of students 
to what is being said to him, or to the difficulty in expressing themselves, causing the frequency 
to the student when the answer, other studies have indicated that these students face difficulties in 
adapting to new situations, or exotic, leading to hesitate to answer, and this has been proved by a 
study (Zayat, 2007), study (Batayneh, 2007), study (Smith, 2005), and others. For other property 
exhibited by the search results, a (low collected from his peers), the researcher believes that this 
result is natural does not need more of the statement and explanation, Vassaobac learning means 
lower academic achievement, and students with learning difficulties less taken for comparison to 
ordinary peers, and agreed so all of the studies that addressed this category of special education 
classes, regardless of the differences in the communities and theoretical frameworks. The research 
showed distracted pupils with the results of learning difficulties, and attention is sink a feature 
among students with learning difficulties, and have proven this fact, numerous studies that have 
shown interest in building training programs to modify or to ease the distractions of the members 
of this category. In light of the results that have been reached, the researcher concluded a number 
of conclusions and recommendations and proposals, including the folds of his research.
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الف�شل الأّول:

 م�شكلة البحث: 

التعلم  صعوبات  اخلاصة  الرتبية  أدبيات  تصف 
)Learning  disabilities( بأهنا اضطراب خفي حُمرّي، 

يبدون  الصعوبات  هذه  من  يعانون  الذين  فالتالميذ 
يوحي  يشء  أي  مظهرهم  يف  فليس  متامًا،  عاديني 
بأهنم خمتلفني عن التالميذ العاديني، إال أهنم جيدون 
صعوبة يف تعّلم بعض املهارات يف املدرسة، فبعضهم 
يواجه صعوبة يف تعّلم القراءة، والبعض اآلخر يواجه 
صعوبة يف الرياضيات، والبعض جيد صعوبة يف فهم 
املهام ومن ثّم إنجازها مقارنة بأقراهنم يف العمر نفسه 

)آل عزيز،2013: 14(. 

أولياء  لــدى  كــثــريًا  التعلم  صعوبات  وختتلط 
األمور واملعّلمني بمشكالت التعلم والتي قد تكون 
أو  السمعية  أو  البرصية  اإلعاقة  من  أساسًا  ناجتة 
البيئية  العوائق  أو  االنفعايل  االضطراب  أو  احلركية 
االقتصادية أو الثقافية، أو قد تكون صعوبات التعلم 
املعلمني،  أو  التلميذ واملنهج،  العالقة بني  ناشئة من 
البيت  ثقافة  متضمنًة  والبرشية  املادية  املصادر  أو 
يف  صعوبة  جيدون  ربام  التالميذ  فهؤالء  واملدرسة. 
متابعة  يستطيعون  ال  وألهنم  الدروس،  عىل  الرتكيز 
وجيدوهنا  الدروس  من  يتّذمرون  الدروس،جتدهم 
املدرسية،  الواجبات  أداء  يتجنبون  أيضًا،  وهم  ممّلة 
أدائها بشكل  أنفسهم غري قادرين عىل  ألهنم جيدون 
جيد، هذا األداء السيئ يف املدرسة يمكن أن يقّوض 
التواصل  صعوبة  إىل  هبم  ويــؤّدي  بأنفسهم  ثقتهم 

جيعل  ما  وغالبًا  الصداقات،  وتكوين  اآلخرين  مع 
وحمبطني  غاضبني  التعلم  صعوبات  ذوي  األطفال 
مثل  جيد  مل  وإذا  متعّددة،  سلوكية  مشاكل  ولدهيم 
مشكالهتم  فإَن  املالئمة  املساعدة  األطفال  هؤالء 
قد  أهنم  كام   ،)42  :2008 )رشيت،  أسوأ  ستكون 
هبا  التنّبؤ  يصعب  متضاربة  سلوكية  أنامطًا  يظهرون 

والسيطرة عليها من قبل معّلميهم.  

وعىل الرغم من اجلهود واملحاوالت التي ُتبذل يف 
تطوير برامج إعداد املعلِّمني يف املرحلة االبتدائية، إاّل 
أن البحوث والدراسات تدّل عىل إهنا واقعة يف إطار 
عند  هلا  أساسًا  اخلربة  تعتمد  التي  التقليدية  الربامج 
بنائها، لذا واجه الرتبويون واملهتّمون بشؤون القطاع 
املعّلمني  بقدرة  تتعّلق  جوهرية  مشكلة  الرتبوي 
السلوكية  اخلصائص  عىل  التعّرف  يف  واملعّلامت 
يامرسوا  لكي  التعلم،  صعوبات  ذوي  للتالميذ 
وخارجه،  الصف  داخل  صحيحة  بصورة  أدوارهم 
يف الوقت الذي ظهرت فيه أدوار جديدة هلم، وذلك 
يتوجب بناء برامج خالل فرتة إعدادهم قبل اخلدمة 

ويف أثنائها. 

للرتبويني  إن  إىل   )2005 )التميمي،  وُيشري 
والباحثني جهودًا حثيثة من أجل اعتامد اسرتاتيجيات 
جديدة تتناول حتديث برامج إعداد املعلمني التقليدية 
قد واجهت نقدًا، وقد نشأ هذا النقد واالعرتاض يف 
مستوى  إنخفاض  يف  املجتمع  لدى  العام  الشعور 
التعليم العام يف املراحل كافة،والذي ُيعّد املعلم أحد 
األسباب الرئيسة فيه )التميمي، 2005: 10(. وعىل 
الرغم من أمّهية الكتاب املدريس واملعينات األخرى، 
واألبنية ومالءمتها، إال أن العملية الرتبوية ال يمكن 
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أن تؤدي دورها املطلوب إال عن طريق املعلم امُلعد 
للقيام  يؤهله  بمستوى  وتربويًا  ومهنيًا  علميًا  إعدادًا 
يف  استحدثنا  ومهام  عاتقه،  عىل  امللقاة  باملسؤوليات 
من  اليه  أضفنا  ومهام  ووسائل،  طرائق  من  التعليم 
يف  وطّورنا  خمتلفة،  وتصورات  جديدة،  مواضيع 
املباين،  له  وأقمنا  املبالغ،  من  له  ورصدنا  مناهجه، 
التعليمية  والوسائل  األجهزة  بأحدث  ــاه  وزّودنـ
لتنمية  منه  االفادة  يمكن  كّله ال  ذلك  فإن  واإلثارة، 
التلميذ  لدى  املناسبة  االجيابية  السلوكية  اخلصائص 
واالجتامعية  التعليمية  املؤّسسات  طريق  عن  إالّ 

واإلعالمية والصحية )الظاهر،2012: 24(.

لذا شعر الباحث - من خالل اطالعه عىل برامج 
من  ألكثر  املعلمني  إعداد  معاهد  يف  املعلمني  إعداد 
عقدين من الزمن- بأن هناك مشكلة حقيقية تكُمن 
يف قّلة معلومات معّلمي ومعلامت املدارس االبتدائية 
صعوبات  ذوي  للتالميذ  السلوكية  باخلصائص 
بني  واالختالفات  بالفروق  معرفتهم  وقلة  التعلم، 
التعلم  وبطيئي  التعلم  صعوبات  ذوي  التالميذ 
والفئات األخرى من املتأّخرين دراسيًا، ما يؤّدي إىل 
ضعف تشخيصهم لتالميذهم من خالل خصائصهم 
هبذه  لالهتامم  الباحث  دفع  الذي  األمر  السلوكّية، 
املشكلة، فضاًل عن الزيادة املطَّردِة يف أعداد التالميذ 
)عواد،  العربية  البلدان  يف  التعلم  صعوبات  ذوي 
العزيز، والتي تستوجب  بلدنا  13(، ومنها   :2011
رضورة البحث يف سبل الكشف والتعرف عىل هؤالء 
التالميذ من قبل معّلميهم، وحتديد الّصعوبات التي 
يعانون منها، وأساليب تعديل السلوك املناسبة لكّل 

حالة من حاالت صعوبات التعلم.

اأهمية البحث:    

ُيعّد مفهوم ُصعوبات التعلم من املفاهيم احلديثة 
نتيجًة   )1963( عام  بعد  عنه  احلديث  انترش  التي 
وعلم  الرتبية  جمال  يف  الباحثني  من  العديد  الهتامم 
مشكلة  تعد  حيث  واألعــصــاب،  والطب  النفس 
ال  قد  التي  احلياتية  املشكالت  من  التعلم  ُصعوبات 
تقترص عىل مرحلة الّطفولة، وال عىل النطاق املدريس، 
وال اجلانب األكاديمي فحسب، بل تتعداُه لتصل إىل 
مراحل حياة الفرد القادمة، التي قد تؤّثر بصورة أو 
والنفسية  املستقبلية  املهنية  الفرد  حياة  عىل  بأخرى 
واالجتامعية. وهو من املشكالت التي تؤّرق العديد 
أظهرت  ولقد  أطيافها،  باختالف  املجتمعات  من 
الدراسات والبحوث يف عدد من الدول، خاصًة يف 
من  كثريًا  أَن  وبريطانيا  األمريكية  املتحدة  الواليات 
األطفال الذين يواجهون مشكالت يف املدرسة تتعّلق 
املتّوسط  الذكاء  بالتحصيل األكاديمي هم من ذوي 
)اليارسي،  الدراسة  يف  خيفقون  لكنهم  واملرتفع، 

.)45 :2006

الرتبوية  املشكالت  من  التعلم  صعوبات  وتبدو 
واجتامعية،  ونفسية  تربوية  أبعاد  ذات  ألهنا  اخلاصة 
من  ُيعانون  الــذيــن  التالميذ  أعـــداد  لتزايد  نــظــرًا 
الدراسية  املواد  معظم  أو  مادة  من  التعّلم  صعوبات 
الصف  يف  رسوهبم  وتــكــرار  ــدرايس،  الـ لعجزهم 
الفصول  مع  يتواءمون  ال  جيعلهم  مما  ــدرايس،  الـ
من  فمنهم  العادية،  واملناهج  العادية  الدراسية 
تنمو لدهيم سهولة  أو ال  الكالم،  تعلم  يتخلفون يف 
استخدام اللغة، أو الذين يواجهون صعوبة بالغة يف 
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احلسابية،  العمليات  ببعض  القيام  أو  القراءة،  تعّلم 
وبشكل عام يعجزون عن التعلم باألساليب املعتادة 
مع أهنم ليسوا متخلفني عقليًا، ولكنهم يتخّلفون عن 
نظائرهم ويفشلون يف التعلم ألسباب خمتلفة.. إاّل أنه 
جيمع بينهم مجيعًا مظهٌر واحٌد عىل األقل هو التباعد 
 :2008 القدرات)الزبيدي،  نمو  يف  االنحراف  أو 

 .)9

إن األطفال الذين ُيعانون من صعوبات تعلمية ال 
ون ضمن فئات األطفال املّعوقني، ولكنّهم بال  ُيصنفَّ
املهارات  إلكتساب  خاصة  فصول  إىل  بحاجة  شك 
صعوبات  ذوي  األطفال  أن  فاملالحظ  املدرسية. 
ولكن  التعليمي،  الــوضــع  يف  يتشاهبون  التعلم 
طفل  من  ختتلف  التكويني  اخللل  وطبيعة  التفاصيل 
مادة  يف  صعوبات  من  أحدهم  يشكو  فقد  آخر،  إىل 
صعوبة  أن  فيه  ريب  ال  ومما  عــّدة.   مواد  أو  واحدة 
ض الطفل لالضطراب النفي، وخلل  التعلم قد ُتعرِّ
 :2011 )الغزايل،  بزمالئه  قارناه  ما  إذا  التوافق  يف 

.)295

بقية  عىل  اإلنسان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فّضل  لقد 
والتّأكيد  ورعايته،  به   العناية  وأوجب  املخلوقات، 
والطبيعة  ينسجم  مهاًم  أمرًا  باعتباره  ذلك  أمهية  عىل 
الكريمة: ﴿لََقْد  اآلية  بدليل  التي رّشعها،  اإلنسانية 
التني،  )سورة  َتْقوِيٍم﴾  ْحَسِن 

َ
أ ِف  نَْساَن  اْلِ َخلَْقَنا 

آية4(. 

يف  الطفولة  مرحلة  بأمهية  البحث  أمهية  ترتبط 
ال  خصبًا  ميدانًا  ومازالت  كانت  التي  اإلنسان  حياة 
بحاث عدة تتقاسمها علوم خمتلفة، فقد ازداد اهتامم 

الباحثني والعلامء هبذه املرحلة، والتي ُتعّد من مراحل 
الدعائم  تقوم  وعليها  اإلنسان  حياة  يف  املهمة  النمو 
)احلسيني،  والــرشــد  البلوغ  مرحلة  يف  اجلوهرية 
والفلسفات  احلديثة  الرتبية  تنادي  كام   ،)5  :2005
يف  املجتمعات  تعيش  التي  والسياسية  االجتامعية 
باخلدمات  االنتفاع  يف  فرد  كل  بحق  اليوم  إطارها 
الرتبوية التي تساعده عىل النمو والوصول إىل أقىص 
مدى تؤهّله إمكانياته، فنحن نؤمن أن لكل فرد احلق 
يف أن يقوم بدور فعال يف خدمة جمتمعه، وأال يكون 
العجز أو الصعوبة يف التعلم سببًا يف حرمانه من هذا 
احلق، وال شك أن هتيئة الفرصة لكل فرد كي يشعر 
بأن له دورًا يف احلياة، وبإنه يستطيع أن يقوم بخدمات 
معّينة يوّفر ظروفًا طيبًة يشعر فيها بأمهيته.                                                 

أهنا  يف  العامة  الرتبية  عن  اخلاصة  الرتبية  ختتلف 
ُتِعّد أطفاالً غري اعتياديني للحياة، يف حني أن الرتبية 
العامة ُتِعّد األطفال االعتياديني للحياة لذلك كانت 
مهمة الرتبية أكثر دقًة وعمقًا وتتطلب جهودًا تربوية 
هتدف  األطفال،  هؤالء  وقــدرات  تتناسب  ضخمة 
واملّعوقات  الصّعوبات  إزاحــة  إىل  اخلاصة  الرتبية 
االجتامعية،  بيئته  مع  الطفل  تكيُّف  بني  حُتول  التي 
التي  التعليمية  املواد  ومساعدته يف حتصيل قسم من 
يف  لتسهم  اليومية  حياته  يف  منها  اإلفــادة  من  نه  متكَّ

إعداده مهنيًا وعمليًا، )اخلطيب، 2009: 212(. 

إن التالميذ ذوي صعوبات التعلم ُيشّكلون نسبة 
)20%( عىل األقل من كل عينة عشوائية تتألف من 
)اليارسي،  ابتدائية  مدرسة  أية  يف  تلميذ   )100(
هذه  لدراسة  أمهيًة  يعطي  ما  وهذا   ،)30  :2006

الفئة، وخصائصها وُسبل رعايتها. 
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حيتاجون  التعلم  صعوبات  ذوي  التالميذ  إن 
أقراهنم  مواكبة  هلــم  يتسنى  كــي  خــاصــة،  رعــايــة 
نتائج  أظهرت  وقد  قدراهتم  به  تسمح  ما  بحسب 
السلوكي،  التكيف  أن لدهيم مشكالت يف  البحوث 
تّؤثر  واجتامعية  نفسية  ضغوطًا  يواجهون  أهنم  كام 
ودراسة   ،)2008 )الظاملي،  كدراسة  توافقهم،  عىل 
املربني  باَل  إذ شغلت  )الزبيدي، 2008(، وغريها، 
واآلباء والتالميذ عىل حد سواء، فهي مشكلة نفسية 
والتشخيص  الكشف  وإن  واجتامعية،  وتربوية 
العاديني،  غري  األطــفــال  بعض  حلــاالت  املبكرين 
السيطرة  اىل  يؤدي  التعلم   صعوبات  ذوي  ومنهم 
اخلاصة  الربامج  إعداد  ثم  ومن  احلاالت،  هذه  عىل 
هبا بام يتفق ومبدأ التشخيص، وأن األجدى واألهم 
يف عملية تدبري أمر التلميذ ذي صعوبات التعلم هو 
ما يأيت بعد التشخيص والفرز والتحديد، إذ تبدأ فيام 
بعد مهمة صعبة وعمل وجهد كبري متخصص لتوفري 
هؤالء  وتأهيل  وتدريب  وتطوير  تعليم  متطلبات 
وأن  االعتياديني.  أقراهنم  مع  ملسايرهتم  األطفال 
التعلم  صعوبات  ذوي  الطفل  وتعليم  رعاية  عملية 
التنفيذية  األساليب  من  وغاياهتا  طبيعتها  يف  ختتلف 
مشكلة  فهي  االسوياء،  التالميذ  تعليم  يف  املألوفة 
املختصني  من  جمموعة  تعاون  تتطلب  وشاقة  صعبة 

فضاًل عن العائلة. 

التعلم  صعوبات  ظاهرة  من  العائلة  موقف  إن 
اذ  وفهمها،  وتأملها  عندها  الوقوف  ينبغي  مسألة 
يقع عليها عبء كبري ومسؤوليات جسيمة يف عملية 
تعليم وتأهيل طفلها، وال يمكن حتقيق أي نجاح هلذه 
املهمة اإلنسانية من دون صرب وتعاون مع املختصني، 

حيرز  أن  يأملون  احلديث  العرص  يف  األرس  ومعظم 
أبناؤهم الشهادات اجلامعية، وهم ال يألون جهدًا من 
أجل الرقي بأبنائهم اىل املستوى الذي يؤهلهم خلدمِة 
21(، لذلك  أنفسهم وجمتمعهم )الدرورة، 2013: 
حلامية  رضوريًا  أمرًا  التعلم  بصعوبات  االهتامم  يعد 
عميق  أثر  هلا  نتائج  من  عليها  يرتتب  ملا  التالميذ، 
عىل تكوين شخصياهتم مثل اإلحباطات الناجتة عن 
الذي  بالنفس  الثقة  وعدم  الذات  واحتقار  الفشل 
املوضوع،  تناولت هذا  التي  الدراسات  اليه  أشارت 
الدولة  عىل  عبًأ  األطــفــال  ــؤالء  ه يصبح  وبذلك 
االنحراف  تيار  يف  انجرافهم  عن  ناهيك  واملجتمع، 

واجلريمة. 

ومن اخلطأ أن نتصور إن األطفال ذوي صعوبات 
غري  أو  املحدودة،  لقابلياهتم  مدركني  غري  التعلم 
حيققون  عندما  بالفرح  يشعرون  اهنم  هبا،  عارفني 
نجاحا يف أحد املجاالت، وهذا حيفزهم لتحقيق نجاح 
أكثر وبطاقة أكرب، ولكن قابليتهم املحدودة تزيد من 
من  يسببه  وما  املستمر  الفشل  إن  الفشل،  احتامل 
إحباط يؤدي هبم اىل ترصفات غري مقبولة اجتامعيا، 
تبادل الكالم،  وصعوبة يف االتصال باآلخرين، ويف 
وأهم  التعلم،  نحو  والدافعية   اخلــربة   اىل  ويفتقر 
)اليارسي،  القراءة  هي  دراسته  يف  يالقيها  مشكلة 
العاطفية  لالنفعاالت  وكنتيجة   ،)43-41  :2006
صعوبات  ذوي  األطفال  يتعرض  النفسية  واملعاناة 
نوبات  تنتابه  الذي  فالطفل  القلق،  حلاالت  التعلم 
الواجب  تأدية  يف  كفاءة  أقل  يكون  ما  غالبًا  القلق 
انفعال  يرافقها  ما  غالبًا  القلق  حالة  وإن  التعليمي، 
عاطفي واضطراب جسمي وهرموين، وهذا قد يؤدي 
إىل ضعف يف اهتامم وتركيز الطفل وعدم القدرة عىل 
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وبالتايل  اآلخرين،  األطفال  ومواكبة  الدرس  متابعة 
فان الطفل يواجه صعوبات تعليمية كبرية. 

هي  الطفل  منها  يعاين  قد  التي  األخرى  واحلالة 
املعلم  من  أو  كمكان  املدرسة  يف  كان  سواء  اخلوف 
أو املعلمة، أو من طفل، أو من جمموعة أطفال، وإن 
مبارش يف حتصيله   تأثري  هلا  اخلوف  الطفل من  معاناة 
الدرايس. وظهر يف دراسات إن الطفل الذي يعيش 
احلواس،  متبلد  ينشأ  املثريات،  من  حمرومة  بيئة  يف 
للجوانب  ان  كام  التعلم،  بطيء  االرادة،  ضعيف 
وبالتايل  الــدرايس  التحصيل  عىل  تأثريًا  االنفعالية 
العوامل  من  بالنفس  فالثقة  التعلم،  صعوبات 
نحو  الدافعية  ان  كام  النجاح،  حتقيق  يف  االساسية 
وإرادة،  ميول واجتاهات  تنطوي عليه من  بام  التعلم 
كل ذلك له أثر إجيايب يف حتقيق التحصيل الدرايس، 
فاذا  للمدرسة،  النفي  باملناخ  تتصل  وهناك عوامل 
كانت القسوة والعنف هي التي تسيطر عليه فان هذا 
املناخ ال حيقق للتلميذ الشعور باألمن والطمأنينة، إلن 
استخدام العقوبات الشديدة سواء البدنية أو النفسية 
الذي  املعلم  وخيشى  الدراسية،  املــادة  يكره  جتعله 
يدرسها، وإن عدم مراعاة الفروق الفردية يف الصف 
قد جتعل بعض التالميذ يعانون من الشعور بالفشل 
واإلخفاق، وقد تكون هلم اجتاهات سلبية نحو بعض 
املواد الدراسية أو املدرسة، وال يتمكنون من تكوين 

عالقات اجتامعية سليمة )آل عزيز،2013: 32(.

عن  يكونوهنا  التي  األفـــراد  هــؤالء  مشاعر  إن 
من  عليه  حيصلون  الذي  السلبي  والتعزيز  أنفسهم 
البيئة يؤدي هبم اىل تكوين مفهوم عن عامل غري آمن 
ومهدد هلم، وكام يؤدي هبم أيضًا اىل تكوين فكرة عن 
أنفسهم بأهنم أشخاص ليسوا عىل وفاق مع املجتمع، 

من  الفردي  اإلشباع  عىل  حيصلون  ال  هؤالء  ومثل 
من  ويظهر  واحلــاميــة،  املجتمع  يف  هبم  االعـــرتاف 
دراسات العديد من الباحثني أن املشكالت االنفعالية 
غالبًا ما تتواجد يف هذا النوع من األفراد، وخاصة يف 
املجال املدريس، وذلك الهنم غري قادرين عىل التعلم 
الذي يقدر عليه اآلخرون من األسوياء، والذي يتبعه 

ال حمالة سوء التكيف االنفعايل. 

هناك  أن  عىل  النفس  علامء  من  الكثري  أمجع  وقد 
التي  االنفعالية  االستجابات  من  معينة  أشكاالً 
تواجههم  التي  املشكالت  إىل  بالنسبة  هؤالء  يكوهنا 

يف تعلمهم وهي بالشكل االيت: 

الرفض الشعوري للتعلم. . 1
اليأس الرسيع. . 2
االتكالية. . 3
تكوين اجتاه بأن النجاح عسري.. 4
القلق املتطرف. . 5
الرشود الذهني املتطرف. . 6
)شكشك، . 7 الذات  صنع  من  عامل  يف  االندماج 

.)6 :2008

ذي  الطفل  أن  اىل  عــزيــز،2013(  ويــشــري)آل 
صعوبات التعلم تقهره مشكالته النفسية وتستهلك 
من  جزء  جبهتني،  عىل  يكافح  فهو  وطاقته،  جهده 
توتره  مقاومة  حول  يتمركز  واحليوية  النفسية  طاقته 
الداخيل، ومشكالته الشخصية وجزء كبري من طاقته 
يتجه نحو كسب ثقة معلميه وأقرانه وهو جهد يفوق 
بام  املدرسية  احلياة  تدفعه  كام  السوي،  التلميذ  جهد 
فكرة  تكوين  اىل  ونفسية  اجتامعية  مطالب  من  فيها 
أنه طفل أقل من غريه، مما يرتتب عىل ذلك من ألوان 



345

م. د. عماد عبود هاني

الضغوط النفسية واالجتامعية، وقد تنتج حتت وطأة 
هذه املشاعر مظاهر سلوكية غري سليمة قد تتكرر يف 
العديد من املواقف املتنوعة )آل عزيز،2013: 27(. 

امليدان  يف  والرتبويني  اخلرباء  من  العديد  واهتم 
النفسية  العوامل  أثــر  بــدراســة  والنفي  الــرتبــوي 
عىل  كافة  واالقــتــصــاديــة  واالجتامعية  والــرتبــويــة 
صعوبات  ذوي  للتالميذ  السلوكية  اخلصائص 
ظاهرة  يف  بالغ  أثــر  من  العوامل  هلــذه  ملا  التعلم، 
األثر من جمتمع  التعلم، وإن اختلف هذا  صعوبات 
تربوية  ظروف  من  املجتمع  هذا  يوفره  ملا  تبعًا  آلخر 
الباحث  يرى  لذا  ألبنائه،  السليم  النمو  عىل  تساعد 
أمهية دراسة اخلصائص السلوكية هلذه الفئة بسبب:                                                        

إن تالميذ هذه الفئة يشّكلون نسبة ال يستهان هبا . 1
من تالميذ املدارس، وهذا ما يدفعنا إىل االهتامم 

هبا، وعدم جتاهلها.
قلة الدراسات التي تناولت اخلصائص السلوكية . 2

لألطفال  ذوي صعوبات التعلم يف العراق .

هدف البحث: 

السلوكية  اخلصائص  تعرف  إىل  البحث  هيدف 
نظر  وجهة  من  التعلم  صعوبات  ذوي  للتالميذ 

معلميهم. 

  حدود البحث: 

صعوبات  ذوي  التالميذ  عىل  البحث  يقترص 
التعلم يف الصفوف اخلاصة يف املدارس االبتدائية يف 
مركز مدينة كربالء املقدسة للعام الدرايس )2013-

2014( م.

تحديد الم�شطلحات 

الخ�شائ�ض ال�شلوكّية: 
تعريف البطاينة واجلراح )2007(: »جمموعة من 
اخلصائص التي متّيز التالميذ ذوي صعوبات التعلم 
الصواب  أحكام  جمــال  يف  والسيام  العاديني،  عن 
للعالقات  وإدراكــهــم  بوضوح،  والتفكري  واخلطأ 

الضمنّية )البطاينة واجلراح، 2007: 43(. 

»كل   :)2011( واخلميس  األمــعــري  تعريف 
ظاهرة  الفرد  من  تصدر  التي  والنشاطات  األفعال 
أم غري ظاهرة، سواء كانت أفعاالً يمكن مالحظتها 
أو  واحلركّية،  الفسيولوجّية  كالنشاطات  وقياسها 
نشاطات عىل نحو غري ملحوظ كالتفكري، وغريها« 

)األمعري، 2011: 161(.

من  »جمــمــوعــة  للباحث:  الــنــظــري  التعريف 
من  التعلم  صعوبات  ذوي  متّيز  التي  اخلصائص 
أقراهنم العاديني من خالل انعكاسها أو ظهورها يف 

املجاالت احلياتية التي يتفاعلون معها«. 

�شعوبات التعلم

التعلم  لصعوبات  التعريفات  من  العديد  هناك 
بعضها جاء من منظور طبي واآلخر من منظور تربوي 

نفي، ويف ما ييل عرض ألبرز هذه التعريفات:

أوالً: التعريف الطبي: يشري مصطلح صعوبات 
إىل  األقرب  األطفال  إىل  النموذج  هذا  وفق  التعلم 
املتوسط أو عند املتوسط، أو فوق املتوسط يف الذكاء 
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يف  أو  التعلم  يف  معينة  صعوبات  لدهيم  ممّن  العام،  
والتخيل،  اإلدراك،  يف  صعوبات  تشمل  السلوك 
احلركية،  والوظيفة  واالنتباه،  والذاكرة،  واللغة، 
العصبي  اجلهاز  يف  وظيفي  بخلل  ترتبط  والتي 
الدماغي  اخللل  عىل  التعريف  هذا  ويركز  املركزي، 

كسبب لصعوبات التعلم )اليارسي، 2006: 25(.

ثانيًا: تعريف كرك: جمموعة من األطفال الذين 
والكالم  اللغة  تطور  يف  اضطرابات  من  يعانون 
التواصل  مــهــارات  مــن  هبــا  يرتبط  ومــا  ــراءة  ــق وال

)جيمس، 2010: 438(.

تعني  الــفــدرالــيــة:  احلكومة  تعريف  ثــالــثــًا: 
من  أكثر  أو  واحدة  يف  اضطراب  التعلم،  صعوبات 
استخدام  يف  الداخلة  األساسية  النفسية  العمليات 
القدرة  يف  متثل  والتي  املكتوبة،  أو  املنطوقة  اللغة 
ــراءة،  ــق وال والتفكري،  ــامع،  ــت االس عــىل  املحتملة 
احلسابية  العمليات  وإجــراء  والتهجئة،  والكتابة، 
اضطرابات  مثل  املصطلح  هذا  ويشمل  األساسية، 
النطق،  واضطرابات  الدماغ،  وإصابات  اإلدراك، 
وال يشمل هذا املصطلح األطفال الذين يعانون من 
مشكالت تعلم ناجتة أساسًا عن إعاقات برصية، أو 
سمعية، أو حركية، أو عقلية، أو اضطرابات عاطفية 
)شعبان  اقتصادية  أو  ثقافية  أو  بيئية،  مشكالت  أو 

واملنري، 2012: 16(.

لصعوبات  املشركة  اللجنة  تعريف  رابعًا: 
التعلم  صعوبات  املتحدة:  الواليات  يف  التعلم 
من  متجانسة  غري  جمموعة  إىل  يشري  عام  مصطلح 
االضطرابات يف النطق، والقراءة، والكتابة، والتربير 
اضطرابات  وهي  احلسابية،  القدرات  أو  )املنطق(، 

مرض  عن  تنتج  أهّنــا  ويفرتض  داخــيل،  منشأ  ذات 
كام  املركزي،  العصبي  اجلهاز  يف  وظيفي  خلل  أو 
مع  متزامن  بشكل  حتدث  قد  التعلم  صعوبات  أّن 
اإلعاقة  احلسية،  )االضطرابات  أخرى  صعوبات 
والعاطفية،  االجتامعية  االضــطــرابــات  العقلية، 
التدريس غري الكايف أو غري املالئم، العوامل الوراثية، 

العوامل النفسية( )شعبان واملنري،2012: 17(.

األطفال  الربوي:  النفي  التعريف  خامسًا: 
الذين  األطفال  أولئك  هم  التعلم  صعوبات  ذوو 
العقلية  إمكاناهتم  بني  ظاهرة  تربوية  فروقًا  لدهيم 
واملستوى الفعيل لألداء املرتبط باضطرابات أساسية 
ال  أو  تصاحب  قــد  والــتــي  التعلم،  عمليات  يف 
تصاحب، بخلل يف وظيفة اجلهاز العصبي املركزي، 
والتي ال تعترب إضطرابات نامجة عن إعاقة عقلية، أو 
حرمان تربوي ثقايف، أو إضطراب انفعايل شديد، أو 

إعاقة حسية)البطاينة واجلراح، 2007: 191(

املعاقن:  األفراد  تعليم  قانون  تعريف  سادسًا: 
)Individuals with Disabilities Education Act(

أكثر  أو  واحدة  يف  اضطراب  هي  التعلم  صعوبات 
من العمليات النفسية األساسية والتي تستخدم اللغة 
عىل  القدرة  بعدم  تتمثل  والتي  املنطوقة،  أو  املكتوبة 
والتهجئة،  والكتابة،  والقراءة،  والكالم،  االستامع، 
ــرون،  وآخ )عيسى  احلسابية  بالعمليات  والقيام 

.)14 :2006

»مصطلح  ــواد،2001(:  ــ )ع تعريف  سابعًا: 
الــدرايس  الصف  يف  التالميذ  من  جمموعة  يصف 
عن  ــدرايس  الـ التحصيل  يف  إنخفاضًا  يظهرون 
عادي،  بذكاء  يتمتعون  أهنم  مع  العاديني،  نظرائهم 
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أو فوق املتوسط، إال أهنم يظهرون صعوبة يف بعض 
االنتباه،  أو  كــاإلدراك،  بالتعلم،  املّتصلة  العمليات 
أو  الكتابة،  أو  القراءة،  أو  التفكري،  أو  الذاكرة،  أو 
التهجي، أو إجراء العمليات احلسابّية، ويستبعد ذوو 
واالضطرابات  السمعّية،  واإلعاقة  العقلّية،  اإلعاقة 
االنفعالية، أو التالميذ الذين يعانون من انخفاض يف 
التحصيل يرجع مبارشة للظروف البيئية، أو الثقافية، 

أو االقتصادية )عواد، 2011: 23(.        

تعريفا  تعريف )عواد، 2001(،  الباحث  ويتبنى 
نظريًا لتحقيق هدف بحثه. 

التي  الكلية  الدرجة  اإلجرائي:  التعريف  أما 
حيصل عليها املستجيب من خالل إجابته عىل فقرات 

مقياس اخلصائص السلوكية الذي أعّده الباحث.  

الف�شل الثاني:

الإطار النظري ودرا�شات �شابقة

انت�شار �شعوبات التعلم

انتشار  نسبة  تــقــديــرات  يف  كبري  تباين  هــنــاك 
صعوبات التعلم، فبعضهم يرى أّن ما نسبته )10%-
صعوبات  ذوي  من  هم  جمتمع  أي  ــراد  أف من   )2
 )American Psychiatric Association, 1994; التعلم
الرسمية  التقديرات  تضاعفت  وقد   .Silver, 1987(

نسبة  أّن  إىل  أشارت  التقديرات  بداية هذه  كثريًا، يف 
 ،)1-3%( بني  ــرتاوح  ت التعلم  صعوبات  انتشار 
ما  تشخيص  جرى   )1976-1977( عامي  وبني 
نسبته )%23( من التالميذ عىل أهّنم ذوي صعوبات 

عامي  بني   )47%( إىل  الرقم  ارتفع  ثم  تعليمية، 
وقد   .)30  :2006 )اليارسي،   )1987-1988(
ذكرت وزارة الرتبية األمريكية عام )1994( إىل أّن 
بعمر  األمريكيني  األطفال  من   )2.54%( من  أكثر 
املدرسة يتلقون خدمات خاصة يف صعوبات التعلم، 
وأكثر من نصف هؤالء األطفال يلتحقون يف برامج 
الصفوف  يف  فيلتحقون  البقية  أّما  اخلاصة،  الرتبية 
بّد  وال   .)192  :2007 واجلراح،  العادية)البطاينة 
من اإلشارة إىل أّن تباين هذه النسب يعود إىل غياب 
يف  الفشل  وإىل  التعلم،  لصعوبات  املوحد  التعريف 
والذي  الصعوبات،  هلذه  املجاالت  متعدد  تطبيق 
والثقافية،  واجلينية،  االجتامعية،  العوامل  يضم 
إليه  يعزى  واحد  سبب  يوجد  ال  أّنه  وبام  والرتبوية، 
الرسوب يف املدرسة، فالبّد من ضبط بعض العوامل 
)مثل  التعلم  صعوبات  ذوي  من  الطفل  اعتبار  قبل 
الثقايف(. كام  احلرمان  أو  الشديدة،  التعلم  صعوبات 
أّن هذه األرقام املتباينة تثري املخاوف والشكوك حول 
جدوى ومصداقية املقاييس املستخدمة يف تشخيص 

صعوبات التعلم )اليارسي، 2006: 32-30(.  

المداخل النظرّية المف�ّشرة ل�شعوبات التعلم:

1-  المدخل الإنمائي /  المدخل التطوري 
)Developmental Approach(

يفرتض املؤيدون هلذا املدخل أن أي اضطراب أو 
تباعد يف تتابع نمط النمو وتكامل الوظائف يقود إىل 
سلوكيات غري سوية متباعدة يف اخلصائص السلوكية 
النضوج  معدالت  والختالف  بالتعلم.  املرتبطة 
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إىل  اهتاممهم  الباحثني  آخر وجه بعض  إىل  من طفل 
أي خلل يف  االنتظام    احتامل وجود حالة من عدم 
لصعوبات  املؤدية  األسباب  كأحد  النضوج  عملية 

التعلم )سعد وآخرون، 2006: 20(.

2- مدخل العمليات الأ�شا�شية 
)Basic Processes Approach(

ويركز مدخل العمليات النفسية عىل أن التجهيز 
وقدرات  اإلدراكية،  العمليات  عىل  يعتمد  العقيل 
املدخل  هلذا  واملؤيدون  الذاكرة،  وقــدرات  االنتباه 
يرون أن هذه العمليات عبارة عن مكونات منفصلة 
Single or Narrow Process )بعيدا عن التكامل بني 

العمليات  هذه  أن  واعتقدوا  املعرفية(،  العمليات 
منفصل،  بشكل  ومعاجلتها  وتقديرها  جتزئتها  يمكن 
-33  :2011 )القبطان،  التعلم  صعوبات  لتاليف 

 .)37

3- المدخل النف�ض - ع�شبي
  )Neuropsychological Approach( 

أو  املخ   إصابة  أن  املدخل  هذا  أصحاب  يرى 
الرئيسية لصعوبات  البسيط من األسباب  املخ  خلل 
التعلم، إذ يمكن أن تؤدي اإلصابة يف نسيج املخ إىل 
ظهور سلسلة من جوانب التأخر يف النمو يف الطفولة 
بعد  املدريس  التعلم  يف  التعلم  وصعوبات  املبكرة، 

ذلك.

 

4- المدخل ال�شلوكي  
)Behavioral Approach(

التعلم  صعوبات  أن  املدخل  هذا  أصحاب  يشري 
السرتاتيجيات  ممارسة  أو  كافية  غري  ملامرسة  نتيجة 
إذا  غري مناسبة، )نقص يف املهارة(، فبعض الطالب 
إن  يمكن  التعلم،  يف  الفاعلة  االسرتاتيجيات  تركوا 
يستمروا يف ممارسة استجابات غري مناسبة، فيطّوروا 
بذلك اسرتاتيجيات غري كفؤة. ثم إهنم قد يفتقرون 
إىل مستوى من اإلتقان الالزم ألداء املهارة أداًء سلسًا 

وآليًا )آل عزيز، 2013: 46(.

5- مدخل تجهيز المعلومات 
)Information Processing Approach(

املخ  استقبال  كيفية  عــىل  املــدخــل  ــذا  ه يــرّكــز 
مثل  وتنظيمها،  حتليلها  ثــم  ومــن  للمعلومات، 
البيانات داخل جهاز  املعلومات /  عمليات معاجلة 
املعرفية )املنظومة  البنية  فالتعلم تغيري يف  الكمبيوتر، 
تتكون  املعرفية  والبنية  للمتعلم   Schema املعرفية( 
املفاهيم  لفئات  هرميًا  تنظياًم  منظمة  جتمعات  من 
واملعلومات والعالقات، والبنية املعرفية أو املنظومة 
والعالقات  للمعلومات  مستمرة  اندماج  عملية  يف 
وهذا  القديمة،  والعالقات  باملعلومات  اجلديدة 
التعلم،  عملية  جوهر  هو  العقل  يف  املستمر  التمثيل 
وخالف ذلك يؤدي إىل صعوبات التعلم )القبطان، 

.)37-33 :2011
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اأنواع �شعوبات التعلم: 

صعوبات تعلم نائية: وهي تتعلق بنمو القدرات . 1
التوافق  عن  املسؤولة  والعمليات  العقلية 
الدرايس للتلميذ وتوافقه الشخيص واالجتامعي 
اإلدراك،  )االنتباه،  صعوبات  وتشمل  واملهني 
التفكري، التذكر، حل املشكلة( ومن املالحظ أّن 
االنتباه هو أوىل خطوات التعلم وبدونه ال حيدث 
اإلدراك وما يتبعه من عمليات عقلية مؤداها يف 

يف  االضطراب  عىل  يرتتب  وما  التعلم،  النهاية 
مستوى  انخفاض  من  العمليات  تلك  احدى 
بالقراءة  املرتبطة  الدراسية  املواد  يف  التلميذ 

والكتابة وغريها )نبهان، 2008: 18 -17(.
صعوبات تعلم أكاديمية: وهي تشمل صعوبات . 2

نتيجة وحمصلة  القراءة والكتابة واحلساب وهي 
لصعوبات التعلم النامئية أو أن عدم قدرة التلميذ 
عىل تعلم تلك املواد يؤثر عىل اكتسابه التعلم يف 

املراحل التالية )ال عزيز، 2013: 22(.

�شكل )1( الختالف بين التاأخر الدرا�شي و�شعوبات التعلم و�شعوبات التعلم الخا�شة وبطء التعلم

صعوبات التعلم بطء التعلمصعوبات التعلم اخلاصةمظاهر التأخر

التحصيل الدرايس
منخفض يف املواد التي حتتوي 
عى مهارات التعلم األساسية 
القراءة ، الرياضيات ، اإلماء.

منخفض يف مجيع املواد بشكل عام مع 
عدم القدرة عى االستيعاب.

منخفض يف معظم املواد 
الدراسية

سبب التدين يف 
التحصيل الدرايس

اضطراب يف العمليات الذهنية 
واالنتباه والذاكرة والركيز 

واإلدراك 
انخفاض نسبة الذكاء.

ضعف الدافعية للتعلم 
وصعوبات يف الوظائف 

العصبية.

القدرة العقلية

نسبة الذكاء عادية أو مرتفعة 
من 90 فا فوق.

نسبة الذكاء منخفضة بانحراف معياري 
)-1( نسبة الذكاء )75 - 90( 

نسبة الذكاء عادية 

املظاهر السلوكية
اعتيادي، وقد يصحبه نشاط 

زائد.
مشكل بسبب عوامل بيئية أو وراثية يف 

السلوك ألتكيفي. 

مرتبط بسلوكات غر 
مقبولة أو يعاين من إحباط 

نتيجة جتارب فاشلة.

اخلدمات الربوية 
املقدمة للفئات 

الثاثة 

برنامج خاص لصعوبات 
التعلم مع إستخدام األسلوب 

الفردي 

الصف االعتيادي مع تقديم خدمات 
سائدة مبارشة أو غر مبارشة أو صف 

خاص.

تقديم خدمات

 اإلرشاد الربوي من قبل 
مرشد خمتص يف تقبل مثل 

هذه اخلدمات.

املصدر: )اليارسي ، 2006: 19(.
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اعتبارات عامة حول �شعوبات التعلم:

التعلم . 1 صعوبات  ذوي  األطفال  كل  يعاين 
كل  يعاين  ال  حني  يف  أكاديمية،  مشكالت  من 
من  أكاديمية  مشكالت  لدهيم  الذين  األطفال 

صعوبات تعلم.
أهّنا ليست . 2 التعلم عىل  النظر إىل صعوبات  جيب 

هي  بل  فقط  املدرسة  بسنوات  خاصة  مشكلة  
موجودة يف مرحلة الطفولة املبكرة والرشد.

للعوامل . 3 مبارشة  نتيجة  ليست  التعلم  صعوبات 
االقتصادية، والبيئية، واالختالفات الثقافية.

العجز . 4 بحاالت  مقارنة  التعلم،  صعوبات 
األخرى مثل اإلعاقة البرصية أو احلركية، تعترب 
يساء  السبب  هلذا  خفية.  إعاقة  أو  منظورة  غري 
بوجود  واالعرتاف  بتأثريها،  ويستخف  فهمها، 
صعوبات التعلم يكون صعبًا جدًا عادة ألّن شّدة 

الصعوبة وخصائصها متفاوتة من فرد آلخر.
صعوبات . 5 عن  النامجة  التعلم  مشاكل  تتفاوت 

التعلم من شخص إىل آخر.
عصبي . 6 حيوي  اضطراب  التعلم  صعوبات 

عىل  الدماغ  قدرة  يف  يؤّثر   Neurobiological

استقبال، وختزين، ومعاجلة املعلومات.
ذوي . 7 األشخاص  عىل  التعلم  صعوبات  تؤثر 

ويرتاوح  خمتلف،  بشكل  التعلم  صعوبات 
تأثريها من معتدل إىل حاد. وأحيانًا يعاين األفراد 

من أكثر من نوع من صعوبات التعلم.
جماالت . 8 من  العديد  يف  التعلم  صعوبات  تؤثر 

حياة الفرد كالتعلم، والعمل، واألعامل الروتينية 

ويف  والصداقات،  العائلية،  واحلياة  اليومية، 
التفاعالت االجتامعية.

هي . 9 شيوعًا  التعلم  صعوبات  حاالت  أكثر 
صعوبات القراءة.

صعوبات التعلم قد تورث، ويف أغلب األحيان . 10
تظهر يف عائالت معينة.

صعوبات . 11 أسباب  بدقة  نحدد  أن  الصعب  من 
التعلم.

األفراد ذوي صعوبات التعلم يمكن أن يكونوا . 12
عايل االنجاز والتحصيل.

بالدعم والتدخل املبكر، يمكن أن يكون األفراد . 13
ذوو صعوبات التعلم ناجحني يف التعلم واحلياة.

العجز . 14 مرادفة حلاالت  ليست  التعلم  صعوبات 
والتوحد،  العقلية،  اإلعاقة  مثل  األخرى 
واالضطرابات  والبرصية  السمعية  واإلعاقة 

السلوكية.

يتلقون خدمات يف . 15 الذين  الطالب  )%51( من 
من ذوي  العامة هم  املدارس  املصادر يف  غرف 

صعوبات التعلم.
16 . )22%( التعلم  صعوبات  ذوي  نسبة  ازدادت 

عزيز،  )آل  املاضية  الـ)25(  السنوات  خالل 
.)67 :2013

خ�شائ�ض التالميذ ذوي �شعوبات التعلم

أهم  من  أّن   )Clements, 1966( كليمنتس  يرى 
خصائص هذه الفئة احلركة والنشاط الزائد، وتشتت 
االنتباه، واالندفاعية، كام أّن لدهيم صعوبات يف التآزر 
احلس - حركي، واضطرابات يف الكالم واالستامع، 
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ومشكالت يف القراءة والكتابة والعمليات احلسابية. 
وقد استخدم الباحثون يف األدب املتعلق بصعوبات 
وصف  يف  السلبية  املصطلحات  من  العديد  التعلم، 
التي  الرئيسة  والنقطة  التعلم،  صعوبات  ذوي 
ذوي  األطفال  أّن  دائاًم،  االعتبار  بعني  أخذها  جيب 
من  ويعانون  طبيعي  ذكاء  لدهيم  التعلم  صعوبات 
صعوبة يف موضوع مدريس أو أكثر، وهذه الصعوبة 
غري مرتبطة باضطرابات حمددة مثل الشلل الدماغي، 
أو اإلعاقة البرصية، أو العقلية. ويتوقع أّن التشخيص 
يف  وإدخــالــه  التعلم  صعوبات  ذي  للطفل  املبكر 
احتامل  خفض  إىل  سيؤدي  ناجح،  تعلمي  برنامج 
تعرضه للضجر، أو امللل، أو اخلمول أو الكسل، أو 
بالرسوب يف  الطفل  استمر  إذا  أّما  الدافعية،  ضعف 
سلوكية  مشاكل  لديه  تتكون  فقد  االبتدائية  املدرسة 

يف سن املراهقة )اليارسي، 21:2006(.

ويمكن إمجال اخلصائص العامة لذوي صعوبات 
التعلم، والتي تّعد مؤرشات عامة للتعرف عليهم بام 

ييل:

احــرتام  ســوء  بسهولة،  عاطفيًا  ويــثــار  حُمــبــط، 
اليقظة  أحــالم  يف  االستغراق  ــذات،  ال وتقديرات 
الصداقات،  تكوين  يف  صعوبة  األحيان،  أغلب  يف 
صعوبة إنجاز املهام التي تتطلب التسلسل والتنظيم، 
أغلب  يف  سلوكه  إليه،  املوكل  العمل  إنجاز  يف  بطء 
يكون  أن  يمكن  املوقف،  مع  يتناسب  ال  األحيان 
نومه عميقًا جدًا أو قليل النوم، يمكن أن يكون مثريًا 
القرارات،  اختاذ  صعوبة  جــدًا،  هادئًا  أو  للشغب، 
املزاج،  يف  احلاد  التقلب  النوم،  أثناء  مفرطة  حركة 
مّر بمراحل تطورية مبكرة أو متأخرة جدًا )الكالم، 

عدم  اندفاعي،  األحــذيــة(،  ربــط  املــيش،  الزحف، 
لزمالئه  بسهولة  ينقاد  اإلحباط،  حتمل  عىل  القدرة 
عالقاته  البيئية،  التغيريات  مع  يسء  تكيفه  وأقرانه، 
سيئة بالزمالء، أحكامه االجتامعية سيئة، حّساس من 
الناحية العاطفية، ضعف قدرته عىل إتباع التعليامت 

)رشيت، 2008: 42(.

طرق قيا�ض وت�شخي�ض �شعوبات التعلم

األطفال ذوي صعوبات  السهل حتديد  من  ليس 
التعلم، وجيب علينا قبل القيام بعملية التشخيص أن 
املهنيني لفحص  املعارف من  ببناء فريق متعدد  نقوم 
الطفل نفسيًا، وعقليًا، واجتامعيًا وتربويًا، والتوصل 
مقبوالً  الطفل  كان  ما  إذا  حول  قرار  إىل  اآلبــاء  مع 
التي تتبعها  التحديد  للرتبية اخلاصة، وتشمل عملية 
)رشيت،  التالية  اخلطوات  املدرسية  النظم  معظم 

:)44:2008

حتويل الطفل للتقييم من قبل الوالدين أو املعلم.. 1
الرتبية . 2 معلم  فيهم  بام  املعلمني  من  جلنة  تقوم 

كان  إذا  ما  لتحديد  التحويل  بتقييم  اخلاصة 
املعارف  متعددة  فريق  لقيام  رضورة  هنالك 

بتقييم الطفل.
يتم . 3 عليه،  واملوافقة  التقييم  تأكيد  يتم  أن  بعد 

احلصول عىل موافقة أبوية للتقييم.
يقوم فريق متعدد املعارف ويشتمل معلم الرتبية . 4

اخلاصة، واألخصائي االجتامعي، ومعلم الصف 
واملرشد النفي بإجراء التقييم.

يعقد أعضاء الفريق اجتامعًا ويقررون ما إذا كان . 5
الطفل مقبوالً يف الرتبية اخلاصة.
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وإذا كان وضع الطفل مقبوالً، تتم صياغة برنامج . 6
)LEP( ويتم وضع الطفل يف اخلدمة  تعلم مفرد 

املناسبة )البطاينة واجلراح، 2007: 201(.

 )Early Intervention( اأهمية الك�شف المبكر

ذوي  ــال  ــف األط لتحديد  املبكر  الكشف  إّن 
صعوبات التعلم، يؤدي إىل الرسعة يف بدء الكشف 
للتغلب  حيتاجوهنا  التي  املناسبة  الربامج  وضع  ويف 
واالجتامعي  األكاديمي  التكيف  سوء  مشاكل  عىل 
استطعنا  إذا  إننا  ذلك،  من  أمهية  واألكثر  املصاحبة. 
صعوبات  تطوير  خطر  يف  الذين  األطفال  حتديد 
التعلم، فقد نكون قادرين عىل منع هذه الصعوبات 

)الشيخ، 2011: 250(. 

للتغلب  التدخل  بأّن   )Lyon, 1996( ليون  ويؤكد 
التعلم جيب أن يتم مبكرًا، وجيب أن  عىل صعوبات 
ينّفذ من قبل املعلمني اخلرباء. وقد أثبتت الدراسات 
القرن  ثامنينات  أواخــر  منذ  أجريت  التي  الطولية 
ذوي  عــىل  للتعرف  املبكر  الكشف  أّن  املـــايض، 
صعوبات التعلم، واستمرارية هذا الكشف مع مرور 
الوقت، قد ساهم يف حل العديد من املشكالت التي 
تعاين منها هذه الفئة. حيث تزّود مثل هذه الدراسات 
حاالت  منع  كيفية  حــول  بمعلومات  املختصني 
صعوبات التعلم،  باإلضافة إىل كيفية التعامل معها 
له  كان  الروضة،  مستوى  يف  املبكر  اكتشافها  عند 
يف  التعلم  صعوبات  ذوي  تعليم  يف  إجيابية  تأثريات 

الصفوف التالية )شعبان واملنري،2012: 24(. 

وللكشف عام إذا كان حتديد أطفال ما قبل املدرسة 
يعتمد  ذلــك  فــإن  التعلم،  صعوبات  من  يعانون 

ألعامرهم،  املالئمة  املهام  مالحظة  عىل  قدرتنا  عىل 
االستعداد  مهارات  عىل  عــادة  املهام  هذه  وتشمل 
غري األكاديمية )مثل استعامل املقصات، محل القلم، 
ويعاين  الصف(  يف  زميل  مع  ما  بخربة  ــرتاك  االش
بعض األطفال من صعوبة يف التطور احلركي الدقيق 
والعام، وآخرون يعانون من ضعف يف تطوير اللغة 
والربط، وضعف  التفكري  القدرة عىل  الشفوية، ويف 
تؤثر  أن  يمكن  األمور  وهذه  املعلومات،  معاجلة  يف 
يف القدرة عىل االتصال والتعلم والتكيف االجتامعي 
والعاطفي للطفل. ويعتمد الفاحصون يف تشخيصهم 
اآلباء  ومشاهدات  مالحظات  الروضة عىل  ألطفال 
واملعلمني، ومقاييس التقدير، والتشخيص العيادي، 
 ،)46  :2008 ــت،  )رشي املعيارية  واالختبارات 
صعوبات  خصائص  أهــم  يوضح   )2( والشكل 

التعلم األكاديمية: 

 )Social Disorders( :ال�شعوبات الجتماعية

الصعوبات  ذوي  ــال  ــف األط بعض  يــعــاين  قــد 
التعليمية من اضطرابات بسيطة إىل شديدة يف التطور 
الرتبوية،  املواقف  يف  واملشكلة  النفي.  االجتامعي 
املشاكل  عىل  يركزون  املتخصصني  من  كثريًا  أّن  هي 
التعلم، يف  التعليمية هلؤالء التالميذ ذوي صعوبات 
حني يتم أحيانًا امهال التكيف االجتامعي لدهيم، مع أّن 
هناك الكثري من األدلة عىل أّن األفراد ذوي صعوبات 
إّن  االجتامعي،كام  التكيف  سوء  من  يعانون  التعلم 
العديد من األطفال ذوي صعوبات التعلم يظهرون 
االجتامعية. املهارات  يف  نقص  أو  سلوكية  مشاكل 
مراجعتها  يف   )Bruck, 1986( بروك  استنتجت  وقد 
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والعاطفي،  االجتامعي  بالتكيف  املتعلقة  للدراسات 
عىل  يتعرضون  التعلم  صعوبات  ذوي  األطفال  بأّن 
األرجح للمستويات املتزايدة من القلق واالنسحاب 
)الزيات،  العاديني  بنظرائهم  مقارنة  واالكتئاب، 

 .)31 :2007

التالميذ  وهناك تفسريات عدة ألسباب مواجهة 
ذوي صعوبات التعلم صعوبات التكيف يف املواقف 
األربعة  املجاالت  يف  حرصها  يمكن  االجتامعية، 

اآلتية:

ذوي . 1 التالميذ  إّن  االجتامعية:  املعايري  خرق 
املعايري  خيرقون  ما  كثريًا  التعلم  صعوبات 
أّن  يدركون  أهّنم  رغم  االجتامعية،  واألعراف 
هذه احلالة خطأ، وهم بذلك حياولون أن جيذبوا 

عىل  احلصول  أجل  من  إليهم  اآلخرين  انتباه 
املحبة والعطف منهم، ولكن بطرق غري مناسبة 

اجتامعيًا طبعًا.
املعرفة االجتامعية: بخصوص املعرفة االجتامعية، . 2

التعلم  صعوبات  ذوي  األطفال  بعض  فإّن 
يظهرون ردود أفعال سلبية جتاه اآلخرين ألهّنم 

يفتقدون إىل مهارات االستيعاب االجتامعي.
االلتزام . 3 إىل  بالنسبة  باألدوار:  االلتزام  مهارات 

صعوبات  ذوي  فإّن  االجتامعية،  باألدوار 
وجهات  فهم  يف  صعوبة  جيدون  ما  عادة  التعلم 
يقومون  ال  فإهّنم  وبالتايل  اآلخرين  وأفكار  نظر 
باألدوار املوكلة إليهم، وال يلتزمون هبا كوهنم ال 

يستوعبوهنا.

املصدر: )البطاينة واجلراح، 2007: 218(.

�شكل )2( خ�شائ�ض �شعوبات التعلم الأكاديمية

Disability أمثلة  األعراض نطاق الصعوبةنوع الصعوبة     

األحرف والكلات قد تكتب القراءة والكتابة والتهجئة     معاجلة اللغةُعر القراءة
بشكل خلفي

   املهارات الرياضيةصعوبة احلساب
احلساب، تذكر احلقائق 

الرياضية، مفاهيم الوقت 
واملال

الصعوبة يف تعلم احلساب يف 
الصفوف األساسية األولية

الكتابة اليدوية، التهجئة،     التعبر احلسايبصعوبة الكتابة
الركيب

الكتابة اليدوية غر املقروءة، 
صعوبة يف تنظيم األفكار

استخدام املقص وفك األزرارالتنسيق، املهارة اليدويةاملهارات احلركية الدقيقةُعر التناسق

صعوبة التوقع متى املتكلم تطوير لغة القراءةترمجة املعلومات السمعيةاضطراب املعاجلة السمعية
سينهي اجلملة

الصعوبة يف متييز األحرف مثل القراءة والكتابة والرياضياتترمجة املعلومات البريةاضطراب املعاجلة البرية
)h( و )n(

النشاط الزائد أكثر من الازم، 
واالندفاع

ال يستطيع اجللوس لفرة 
طويلة
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االتصال: يعاين ذوو صعوبات التعلم من صعوبة . 4
يف االتصال مع اآلخرين سواء كانوا متحدثني أو 

مستمعني )البطاينة واجلراح، 2007: 219(.

ا�شطراب مفهوم الذات لدی ذوي �شعوبات التعلم

التعليمية هم أطفال  إّن األطفال ذوي صعوبات 
ما  تعلم  يف  صعوبات  من  يعانون  إهّنــم  إاّل  أذكياء 
الفشل  وهــذا  يتعلموه،  أن  منهم  املدرسة  تتوقعه 
الدافعية،  وغياب  الكآبة  إىل  يؤدي  يتكرر،  عندما 
الذات،  مفهوم  يف  وضعف  املضادة،   والسلوكيات 
ذوي  األفراد  أن  الدراسات  من  العديد  اثبتت  وقد 
منخفض  مستوى  من  يعانون  التعلم  صعوبات 
األسباب  ومن  لدهيم.  الــذات  مفهوم  تقديرات  يف 
ذوي  عند  املنخفض  الذات  مفهوم  إىل  تؤدي  التي 
أّن   )Rowley( رويل  رأي  حسب  التعلم  صعوبات 
من  أكثر  األرسي  للدعم  حيتاجون  ــراد  األف هــؤالء 
عال  تقدير  بناء  يف  يساعدهم  كي  الطبيعي،  الطفل 
للذات، لكن لألسف فإّن هذا الدعم ال يتوفر غالبًا، 
بشكل  بدأ  إذا  التلميذ  أّن  أيضًا  ذلك  أسباب  ومن 
فاشل داخل قاعة الدروس، فإّن املعلم يرتكه عىل أّنه 
فاشل يف حّد ذاته، ويبدأ يعامله كفاشل، وهذا يعزز 
مفهوم الذات السلبي لديه، فغالبًا ما ينظر املعلمون 
إىل األطفال ذوي صعوبات التعلم ويقدرون مفهوم 
الذات لدهيم عل أّنه أقل منه لدى التالميذ العاديني، 
مما تسود لدهيم مشاعر بأهّنم تعساء وسلبيون مقارنة 
بأقراهنم اآلخرين. كام أّن املربني والرتبويني عادة ما 
التلميذ وبني حالته  الذات لدى  يربطون بني مفهوم 
الرتبوية واألكاديمية، فهم يفرتضون عادة بأّن الطفل 
ذوي صعوبات التعلم عادة ما يمتلكون مفهوم ذات 

مفهوم  املوهوبني  ألطفال  يمتلك  بينام  منخفض، 
تكون  التعلم  صعوبات  ذوي  لــدى  مرتفع  ذات 
منخفضة وضعيفة بشكل عام، وذلك نتيجة جتارب 
اإلذالل )Humiliation( والرفض، والفشل)الزيات،  

.)555-552 :b2007

�شعوبات النتباه وال�شعوبات الأخری
 )Attentional and other Disabilities( 

واالختبارات  املالحظات  الفاحصون  يستخدم 
الرسمية وغري الرسمية يف تشخيص صعوبات االنتباه 
يستطيع  هل  األسئلة:  إجابة  حياولون  فهم  وغريها، 
الطفل إبقاء انتباهه عىل املثريات السمعية/ البرصية؟ 
هل يمكن التشويش عىل الطفل وتشتته بسهولة؟ هل 
هل  األويل؟  الفشل  أم  الصعوبة  أمام  الطفل  يعتمد 
يستطيع الطفل التمييز بني صورتني أو شيئني برصيًا، 
أو بني كلمتني سمعيًا، أو بني شيئني ملسيًا؟ هل تدرك 
بني  التمييز  يستطيع  وهل  املساحة؟  مفهوم  الطفل 
اليسار واليمني؟ هل يستطيع أن يتذكر بشكل فوري 
الطفل  به؟ هل يستطيع  أو أحّس  أو رآه،  ما سمعه، 
تقليد الفاحص شفويًا أو حركيًا؟ وهل يستطيع تقليد 
اإلشارات؟ هل يمتلك الطفل تنسيقًا حركيًا برصيًا 
مالئاًم؟ وهل الطفل أخرق؟ )اخلطيب، مجال، ومنى 

احلديدي، 1997: 87- 88(.

 )Motivational Difficulties( شعوبات الدافعية�

التعلم  صعوبات  ذوي  التالميذ  من  كثري  يعاين 
أهّنم  احلالة  هذه  يف  ويبدو  الدافعية  يف  مشاكل  من 
حياولون جعل األحداث حتصل دون حماولة التدخل 
فيها. ويبدو أّن مشاكل الدافعية لدى هؤالء األطفال 
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تنحرص يف ثالث نواحي هي:

صعوبات . 1 ذوو  يعتقد  اخلارجي:  الضبط  مركز 
التعلم أهّنم خاضعون إىل تأثري العوامل اخلارجية، 
سبب  عن  األطفال  هؤالء  أحد  سئل  إذا  مثاًل 
حصوله عىل عالمات جيدة يف االمتحانات، فإّنه 
قد يقول أّن األسئلة كانت سهلة أو أّن أحدًا ما 
إىل  النجاح  أن يرجحوا  ساعدهم، وال حياولون 

أنفسهم.
2 . :)Negative Attribution( السلبية  العزوات 

مركز  مع  وثيق  بشكل  مرتبطة  الناحية  وهذه 
يفخرون  ال  االفراد  هؤالء  أّن  حيث  الضبط، 
شأن  من  يقللوا  أن  املحتمل  ومن  بنجاحاهتم 
التي حيققوهنا، كذلك فإهّنم من جهة  انجازاهتم 
أي  عن  مسؤولياهتم  شأن  من  يقللون  أخرى 

فشل حيدث بسببهم.
وهو . 3  :)Learned helplessness( املتعلم  العجز 

يعني أّن األفراد ذوي صعوبات التعلم يعتقدون 
املطلوبة،  املخرجات  إىل  تؤدي  لن  أّن جهودهم 
بغض  الفشل  توقع  يتعلمون  الناس  وهؤالء 
عادة  ولذلك  وجهودهم  حماوالهتم  عن  النظر 
)البطاينة  الدافعية  يفقدون  أو  يستسلمون  ما 

واجلراح، 2007: 223(.

معلم الأفراد ذوي �شعوبات التعلم

جيب عىل املعلمني أن يتعاملوا مع املشاعر السلبية 
املوجودة لدى العديد من الطالب ذوي الصعوبات 
التعلم. يف  التعلم حول أنفسهم وحول قدرهتم عىل 
ال  بأهّنم  يعتقدون  الطالب  هؤالء  األحيان،  أغلب 
يستطيعون التعلم وال يقتنعون بسهولة بقدرهتم عىل 

احراز التقدم والنجاح يف التعلم من خالل جهدهم 
اخلاص ونشاطاهتم وأفكارهم االسرتاتيجية. وهناك 
ذوي  ملعلمي  والنصائح  التعليامت  من  جمموعات 
التعامل  عىل  تساعدهم  أن  يمكن  التعلم  صعوبات 
ما  بقدر  تعلم  وهي:  وفاعلية  بكفاءة  الفئة  هذه  مع 
التعلم.  لصعوبات  املختلفة  األنواع  حول  تستطيع 
هذا  حياة  يف  هائل  فــرق  ــداث  إلح الفرصة  اغتنم 
عند  القوة  مصادر  تكتشف  أن  معناه  وهذا  التلميذ، 
أعِط  اهتامماته.  تدعم  وأن  عليها،  وتؤكد  التلميذ 
من  كثريًا  له  وأتــح  للتلميذ،  إجيابية  راجعة  تغذية 
الفرص للمامرسة العملية. تكّلم مع االختصاصيني 
يف مدرستك مثل معلم الرتبية اخلاصة حول الطرق 
املهام إىل خطوات  التلميذ. جزء  لتعليم هذا  الفعالة 
أصغر، وأعط توجيهاتك شفهيًا وكتابًة. إعطاء وقت 
أكثر للتلميذ إلهناء األعامل املدرسية أو لإلجابة عن 
واستعامل  لقراءة  للتلميذ  فرصة  أعط  االختبارات. 
األرشطة)العجمي،  عىل  املسجلة  الدراسية  الكتب 

.)192 :2009

درا�شات �شابقة:

درا�شة )فال�ض Valas , 2001(: )العجز المتعلم 
والتوافق النف�شي: تاأثيرات �شعوبة التعلم 

واإنخفا�ض التح�شيل(
يف  النجاح  عــزو  فحص  إىل  ــدراســة  ال هدفت 
صعوبات  ذوي  التالميذ  لدى  واللغة  الرياضيات 

التعلم والعاديني.

ضمت الدراسة  )214(  تلميذًا من تالميذ املراحل 
)9،7،4( من التالميذ ذوي صعوبات التعلم، 156 
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الدراسة  استخدمت  العاديني.  التالميذ  من  تلميذا 
اىل  الدراسة  توصلت  االكاديمي.  العزو  مقياس 
النجاح  يعزون  التعلم  صعوبات  ذوي  التالميذ  أن 
من  اكثر  خارجية  عوامل  اىل  واللغة  الرياضيات  يف 

.)Valas, 2001: 101- 114( التالميذ العاديني

درا�شة )جيلين Glenn,  2002(: )�شعوبات 
التعلم ، الكتئاب ، الكفاءة الجتماعية(

الكفاءة  عــىل  الــتــعــرف  اىل  الــدراســة  هــدفــت 
التعلم  صعوبات  ذوي  التالميذ  لدى  االجتامعية 
املكتئبني.تضمنت  وغري  املكتئبني  العاديني  وأقراهنم 
من   45 اىل  تقسيمهم  تم  تلميذًا   145 الــدراســة 
ذوي  من   27 املكتئبني،  غري  التعلم  صعوبات  ذوي 
غري  العاديني  من   59 املكتئبني،  التعلم  صعوبات 
استخدمت  املكتئبني.  العاديني  من   14 املكتئبني، 
مقياس  االجتامعية،  الــكــفــاءة  مقياس  ــة  ــدراس ال
ذوي  التالميذ  اىل:إن  الدراسة  توصلت  االكتئاب. 
املكتئبني  والعاديني  املكتئبني  التعلم  صعوبات 
االجتامعية. الكفاءة  جماالت  كل  يف  قصورًا  أظهروا 
املكتئبني  غري  التعلم  صعوبات  ذوي  التالميذ  وإن 
أظهروا قصورًا يف قبول النظري. املهارات االجتامعية، 
املشكالت السلوكية، وادراكات الذات االكاديمية .

 :)May & Stone, 2002 و�شتون  )ماي  درا�شة 
)تقييم الذات عند التالميذ ذوي �شعوبات التعلم(

    هدفت الدراسة إىل وضع تقييم جيد للذات عند 
الدراسة  التعلم.تضمنت  صعوبات  ذوي  التالميذ 
صعوبات  ذوي  من   49 العاديني.  من  تلميذًا   25

التعلم بمتوسط عمري 9،10 سنة. 

الذات،   – مفهوم  مقياس  الدراسة  استخدمت 
االكاديمية. للمهارات  الذاتية  التقديرات  استبيان 
صعوبات  ذوي  التالميذ  أن  اىل  الدراسة  توصلت 
الـــذات،  مــفــهــوم   يف  انــخــفــاض  لــدهيــم  التعلم 
وآخرون،  )عيسى  االكاديمية  مهاراهتم  يف  وضعف 

.)200:2006

تحليل  بعد  )مــا   :)Jone , 2003 ــون  )ج درا�ــشــة 
�شعوبات  ذوي  لالأطفال  الجتماعية  الكفاءة 

التعلم مقارنة باأقرانهم العاديين(

االجتامعية  الكفاءة  مقارنة  اىل  الدراسة  هدفت 
العاديني. وأقراهنم  التعلم  صعوبات  ذوي  لألطفال 
يف  أجريت  دراسة   23 لـ  حتلياًل  الدراسة   تضمنّت 
جمال الكفاءة االجتامعية بني األطفال ذوي صعوبات 
الدراسات  استخدمت  العاديني.  وأقراهنم  التعلم 
توصلت  االجتامعية.  الكفاءة  مقاييس  من  العديد 
الدراسة اىل أن التالميذ ذوي صعوبات التعلم لدهيم 
ادراكاهتم  يف  وضعف  منخفضة،  اجتامعية  كفاءات 
 )Jone , بالعاديني  مقارنة  االجتامعي  للقبول  الذاتية 

. 2003: 171- 188(

الخ�شائ�ض  )بــعــ�ــض  ــر،2005(:  ــ ــام ــ )ع ــة  ــش درا�
التعلم  �شعوبات  ذوي  لدی  والالمعرفية  المعرفية 

والعاديين(

استهدفت الدراسة الكشف عن بعض اخلصائص 
التعلم  صعوبات  ذوي  التالميذ  متيز  التي  املعرفية 
الذات  »مفهوم  أقراهنم  عن  والرياضيات  القراءة  يف 
االكاديمي – أخطاء االداء – زمن كمون االستجابة« 
اخلصائص  بــعــض  ــن  ع الــكــشــف  اىل  ــاإلضــافــة  ب
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الالمعرفية التي متيز التالميذ ذوي صعوبات التعلم 
يف القراءة والرياضيات عن اقراهنم العاديني »الكفاءة 
الذايت  االدراك  والفشل–  النجاح  عزو   – االجتامعية 
تلك  عن  الكشف  عن  فضاًل  التعلم«،  لصعوبة 
يف  التعلم  صعوبات  ذوي  التالميذ  بني  اخلصائص 

الرياضيات والقراءة.

تلميذًا   )48( مقدارها  عينة  الدراسة  وتضمنت 
يف  التعلم  صعوبات  ذوي  التالميذ  من  وتلميذة 
صعوبة  لكل   )24( بواقع  والرياضيات،  القراءة 
نوعية من تالميذ الصف الرابع االبتدائي، باإلضافة 
 -  9( من  العاديني  من  وتلميذة  تلميذًا   )27( اىل 
تقريبًا.   )0.334( معياري  وانحراف  سنة(،   11
صعوبات  ذوي  األطفال  أن  اىل  الدراسة  توصلت 
مقارنًة  منخفضة  االجتامعية  كفاءاهتم  التعلم  
ال  التعلم  صعوبات  ذوي  األطفال  وأن  بالعاديني. 
االجتامعي  للقبول  فعالة  ذاتية   – ادراكات  يمتلكون 

مقارنًة بالعاديني )عامر،2005: 3(.

مناق�شة الدرا�شات ال�شابقة: 

متّيز  التي  السلوكية  اخلصائص  حتديد  إطــار  يف 
العديد من  أجريت  التعلم  األطفال ذوي صعوبات 
الدراسات التي متيز هؤالء األطفال مقارنة بأقراهنم 
 ،)2005 )عامر،  دراســة  أشــارت  حيث  العاديني، 
 ،)2003 ,Jone( ودراســة   ،)2002 ,nleeG( ودراســة 
ودراسة )yM & eSton , 2002( اىل بعض اخلصائص 
االجتامعي  السلوك  وأبعاد  والسلوكية،  الشخصية 
متّيزهم  التي  التعلم  صعوبات  ذوي  األطفال  لدى 
كانخفاض متوسط درجات تقدير الذات، وقصور يف 

االجتامعي،  التفاعل  وصعوبة  االجتامعية،  املهارات 
التعلم  صعوبات  بحاالت  ارتباطا  العوامل  واكثر 
لدى تالميذ املرحلة االبتدائية هي االحساس بالعجز 
وضعف الثقة يف النفس والظروف االرسية والعالقة 
عوامل  اىل  التعلم  صعوبات  وعــزو  املــدرســيــة، 

خارجية.

ذوي  التالميذ  أن  احلالية   الدراسة  أظهرت  فيام 
السلوكية،  بالصعوبات  يتصفون  التعلم  صعوبات 
كالرتدد أثناء اإلجابة، وتشتت االنتباه، والقلق الزائد 
من االمتحانات، وضعف الدافعية، وجتنب املنافسة، 

وغريها.

الف�شل الثالث:

منهجية البحث واإجراءاته

من  البحث  ــراءات  إج الثالث  الفصل  يتضمن 
وأداة  اختيارها  وكيفية  والعينة  البحث  جمتمع  حيث 
والوسائل  وتطبيقها  بنائها  وإجـــراءات  البحث 
وعىل  البحث  أهداف  حتقيق  يف  املعتمدة  اإلحصائية 

النحو االيت:

البحث  جمتمع  يضم  البحث:  متمع  أوالً: 
البالغ  اخلاصة،  الرتبية  صفوف  تالميذ)تلميذات( 
تلميذًا،   )203( تلميذًة،  تلميذًا   )544( عددهم 
و)341( تلميذًة، يف املدارس االبتدائية التابعة  ملركز 
مدرسة،   )42( والبالغة  املقدسة،  كربالء  حمافظة 
)18( مدرسة للذكور، و)19( مدرسة لإلناث، )5( 
مدارس خمتلطة، وكام يوضح ذلك اجلدول )1(:                                                                                       
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الجدول )1( اأعداد التالميذ في �شفوف التربية الخا�شة في مركز ق�شاء كربالء المقد�شة للعام الدرا�شي )2014-2013()**(

    املدرسة
مموع الرابعالثالثالثايناألول

   املدرسة
مموع الرابعالثالثالثايناألول

ذ+ثثذثذثذثذثذذ+ثثذثذثذثذثذ

909       9الوارث088    8   العربية

01212    6 6 السيدة رمله9291643337 19اإلخاص

12012       12املنتظر     
قمر بني 

هاشم
      7 707

33235 8 6 1029أبو متام
السيف 

إسامي
   7 7  01414

17017     8 9حيفا17017 8   9  اهلاشمية

901818   9   األئمة099  9     رام اهلل

01111    4 7 األكرمن707   7    الشموخ

077  7     املشكاة707 7      بنو هاشم

909       9الوارث13013   5 8  العاديات

701616 9     احد
فاطمة 

الزهراء
   7    077

17017 9   8  غرناطة16016 8 8    بروت

808   8    املثنى
أرض 

احلسن
    9 9 18018

099    9   امليسم901717 8     اجلزائر

808       8أبو طالب2911    29  اآلداب

02020  3 8 9 الصحابة01212    5 7 وهران

14014 8   6  غرناطة088    8   بور سعيد

549      54احلرمن702929 6 7 9 تونس

707 7      أبو املعايل077  7     أم سلمه

01313    6 7 الربيع088    8   السجاد

909   9    العزة707     7  قرطبة

63606611062657543266278544املجموع20020 3 8 9  الفرزدق

123176127118544544املجموع5055       اجلهاد

)**( حصل الباحث عى هذه البيانات من قسم التخطيط- مديرية تربية كرباء املقدسة، حسب كتاب تسهيل املهمة ملحق )1(.
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عىل  البحث   عينة  اختريت  البحث:  عينة  ثانيًا: 
وفق إسلوب التوزيع العشوائي النسبي وضّمت عينة 
البحث )100( تلميذًا وتلميذًة، بواقع )41( تلميذًا، 
و)59( تلميذًة، شملت مدارس جمتمع البحث كافة 

)42( مدرسة، واجلدول )2( يوضح ذلك:  

عىل  التعرف  ــل  أج مــن  البحث:  أداة  ثالثًا: 
نحو  البحث  عينة  ألفـــراد  السلوكية  اخلصائص 
بتبني  الباحث  قام  التعلم  صعوبات  ذو  التالميذ 
الغرض)عواد،  هلذا  امُلعد    )2001 مقياس)عواد، 
فقرة   )36( من  املقياس  ويتكون   ،)247  :2011
بصورته األولية، فأصبح  يتكون بصورته النهائية من 

جدول)2( اأفراد عينة البحث 

املدرسة
مموع الرابعالثالثالثايناألول

املدرسة
مموع الرابعالثالثالثايناألول

كيثذثذثذثذثذكيثذثذثذثذثذ
222الوارث111العربية

1122السيدة رمله2221167اإلخاص

222املنتظر     
قمر بني 

هاشم
111

221166أبو متام
السيف 
إسامي

1133

2133حيفا2133اهلاشمية
2233األئمة222رام اهلل

1122األكرمن111الشموخ
111املشكاة111بنو هاشم
222الوارث1122العاديات

111فاطمة الزهراء2133احد
1233غرناطة1133بروت
2233أرض احلسن111املثنى

222امليسم1233اجلزائر
222أبو طالب222اآلداب
21144الصحابة1122وهران

1133غرناطة111بور سعيد
11112احلرمن211155تونس

111أبو املعايل111أم سلمه
1122الربيع111السجاد
222العزة111قرطبة

1211122011121484951100املجموع21144الفرزدق
23322322100املجموع111اجلهاد
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)32( فقرة، والبدائل مخاسية هي: تنطبق عيّل )دائاًم/ 
غالبًا / أحيانًا / قلياًل / نادرًا(، وأوزان البدائل: )5، 

4، 3، 2، 1( عىل التوايل. 

 :Validity اأ . ال�شدق

للمقياس  األساسية  اخلصائص  من  الصدق  يعد 
النفسية والرتبوية، فهو يشري إىل قدرة  واالختبارات 
)ملحم،  أجله  من  وضــع  ما  قياس  عىل  املقياس 
املختصني  من  الكثري  ويشري  ص220(.   ،2009
بالقياس النفي اىل وجود طرائق متعددة الستخراج 

الصدق، وقد اعتمد الباحث إسلويب الصدق: 

أفضل . 1 إن   :Face Validity الظاهري  الصدق 
وسيلة للتأكد من الصدق الظاهري ألداة البحث 
املختصني  واخلرباء  املحكمني  من  عدد  يقوم  أن 
أو  الظاهرة  لقياس  الفقرات  صالحية  بتقرير 
الفقرات،  تلك  أجلها  من  وضعت  التي  السمة 
صدق  عىل  مؤرشًا  منهم  الصادر  احلكم  ويعد 

األداة )دونالد وآخرون، 2013:281(. 

االختبار  يتضمن  أن  هو  الظاهري  والــصــدق 
الــذي  باملتغري  صلة  ذات  إهنــا  عــىل  يبدو  فــقــرات 
يقاس، وإن مضمون االختبار متفق مع الغرض منه 
يف  اجليدة  الفقرة  إن  كام   ،)233  :2010 )دوديــن، 
تساعد  قياسها  املراد  بالسمة  ترتبط  والتي  صياغتها 
)الكبيي،  صدقها  ومعامل  التمييزية  قوهتا  رفع  يف 
املقياس  عرض  تم  ذلك  عىل  بناًء   .)2001:171
بصورته األصلية عىل جلنة من األساتذة املختصني يف 

الرتبية اخلاصة)*( إلبداء أرائهم ومالحظاهتم واحلكم 
عىل صالحية الفقرات ملا وضعت من أجله أو عدم 
وقد  العراقية،  للبيئة  مطابقتها  ومدى  صالحيتها، 
للبقاء  فأكثر   )%80( االتفاق  نسبة  الباحث  أعتمد 
املقياس  فقرات  الفقرة وعدم حذفها، وحظيت  عىل 

عىل موافقة معظم اخلرباء - ملحق)2(.

الصدق التمييزي Validity Discrmnation: إن . 2
املقاييس  بناء  يف  املهمة  القياسية  اخلصائص  من 
صدقها  ومعامالت  للفقرات  التمييزية  القوة 
التحليل  هدف  إن  )جيلفورد(  يؤكد  اذ  وثباهتا، 
الفقرات  عىل  االبقاء  هو  للفقرات  االحصائي 
غري  الفقرات  واستبعاد  املقاييس  يف  الصاحلة 
)عالم،  جتريبها  إعادة  أو  تعديلها  أو  الصاحلة 

 .)257 :2009
وحلساب القوة التمييزية لفقرات مقياس االجتاه، 
لعينتني   t-Test اختبار  استخدام  اىل  الباحث  جلأ 
مستقلتني بعد ان تم حساب الدرجة الكلية للمقياس 
ألفراد العينة كلها، أي )100( تلميذ وتلميذة، وذلك 
يمثلون  العليا  الدرجات  فرد ذوي  الـ27  أن  باعتبار 
املجموعة العليا، والــ27 فرد  ذوي الدرجات الدنيا 
املجموعتني  بني  قورن  ثم  الدنيا،  املجموعة  يمثلون 
الفقرات  مجيع  وكانت  املذكور،  االختبار  باستخدام 
 ،52 حرية  ودرجة   0.05 داللة  مستوى  عند  مميزة 
الفقرات )1، 4، 26، 34(، كام هو مبنّي يف  ما عدا 

اجلدول)3(:

العام(، اجلامعة  النفس  أ. م. د زيد هبلول سمن )علم   )1()*(
املستنرية/ كلية الربية االساسية؛ )2( أ. م. د عدنان القصاب 
االساسية؛  الربية  كلية  املستنرية،  اجلامعة  خاصة(  )تربية 
املستنرية،  اجلامعة  خاصة(  خليل)تربية  سلمى  د  م.  أ.   )3(
)قياس  د عبد احلسن رزوقي  م.  أ.  االساسية؛ )4(  الربية  كلية 

وتقويم( جامعة بغداد، كلية الربية/ ابن رشد. 
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جدول )3( القوة التمييزية لفقرات مقيا�ض الخ�شائ�ض ال�شلوكية للتالميذ ذوي �شعوبات التعلم

الداللة T   املحسوبةاالنحرافاملتوسطالرتيبالفقرةالداللة T   املحسوبةاالنحرافاملتوسطالرتيبالفقرة

1
3.62951.6446عليا

0.087
غر 
دالة*

19
.3.812575000عليا

دالة5.977 1.81251.10868دنيا3.66261.4944دنيا

دالة3.812575000.3.243عليا20دالة4.000000000.6.591عليا2 2.62501.25831دنيا1.81251.32759دنيا

دالة3.875050000.6.943عليا21دالة4.000000000.2.076عليا3 .1.937599791دنيا.3.687560208دنيا

4
2.92581.4923عليا

1.110
غر 
دالة*

22
.3.937525000عليا

دالة6.431 1.87501.25831دنيا2.48111.4550دنيا

دالة3.687579320.3.047عليا23دالة3.875050000.4.176عليا5 2.62501.14746دنيا2.62501.08781دنيا

دالة4.000000000.4.392عليا24دالة4.000000000.3.478عليا6 2.87501.02470دنيا2.75001.43759دنيا

دالة3.812575000.4.685عليا25دالة4.000000000.5.084عليا7 2.18751.16726دنيا.2.875088506دنيا

8
.3.937525000عليا

26دالة7.566
2.85161.5327عليا

1.129
غر 
دالة* 2.37031.5934دنيا.2.250085635دنيا

دالة3.43751.093543.935عليا27دالة3.875050000.5.847عليا9 1.93751.06262دنيا2.12501.08781دنيا

10
.3.812575000عليا

28دالة7.132
3.50001.03280عليا

دالة3.379 2.12501.25831دنيا.1.812583417دنيا

دالة3.812554391.2.221عليا29دالة3.875034157.2.497عليا11 3.06251.23659دنيا3.18751.04682دنيا

دالة3.875034157.3.820عليا30دالة3.937525000.4.650عليا12 2.68751.19548دنيا2.50001.21106دنيا

دالة3.750077460.3.614عليا31دالة4.000000000.2.782عليا13 2.37501.31022دنيا.3.562562915دنيا

دالة3.812575000.2.883عليا32دالة4.000000000.3.656عليا14 2.81251.16726دنيا.3.125095743دنيا

دالة4.14820.94875.142   عليا33دالة4.000000000.3.000عليا15 2.74081.0592 دنيا3.25001.00000دنيا

16
4.51810.9352عليا

34دالة4.934
3.77311.4509عليا

0.101
غر 
دالة* 3.148771.3218 دنيا3.14811.09908دنيا

دالة4.1111.2813.062عليا35دالة 4.70370.724034.617عليا17 3.071.206دنيا3.44441.31071دنيا

18
4.5181.08735عليا

36دالة3.206
4.071.83عليا

دالة5.164 2.1851.301دنيا3.77781.2195دنيا

)*( القيمة التائية املحسوبة عند مستوى داللة 0.05 ودرجة حرية 52 لعينتن مستقلتن 1.69.
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Construct Validity:  ويطلق . 3 البنائي  الصدق 
عىل هذا النوع أحيانًا )صدق املفهوم( أو صدق 
التكوين الفريض ألنه يعتمد عىل التحقق جتريبيًا 
من مدى تطابق درجات املقياس مع اخلاصية أو 

املفهوم املراد قياسه. 

وللصدق البنائي أساليب متعددة منها: االتساق 
بإجياد  وهيتم   )Internal consistency( ــداخـــيل الـ
العالقة بني الدرجة عىل الفقرة والدرجة الكلية عىل 
املقياس فتحذف  الفقرة عندما يكون معامل ارتباطها 
بالدرجة الكلية واطئا ً عىل اعتبار أن الفقرة ال تقيس 
)النجار،  بأكمله  املقياس  يقيسها   التي  الظاهرة 

.)289 :2010

ولتحقيق هذا النوع من الصدق تم تطبيق املقياس 
عىل عينة من  التالميذ بلغت )32(  تلميذًا وتلميذًة 
تم اختيارها بطريقة عشوائية، واعتمد الباحث معادلة 
االرتباط  معادالت  الستخراج    )Person( بريسون 
للمقياس،  الكلية  والدرجة  الفقرة  عىل  الدرجة  بني 
وعند اختبار الداللة ظهر إهنا دالة عند مستوى داللة 
)0.05(، ما عدا الفقرات )1، 4، 12، 26(، كام هو 

مبني يف اجلدول )4(:

الجدول )4( قيمة معامل الرتباط لكل فقرة من فقرات 

المقيا�ض مع الدرجة الكلية

الفقرة
معامل 

االرتباط
الفقرة

معامل 

االرتباط
الفقرة 

معامل 

االرتباط
1*0.012130.390250.313
20.461140.42726*0.126
30.421150.316270.260
4*0.124160.483280.485
5،.481170.449290.371
60.273180.512300.517
70.239190.395310.451
80.227200.298320.441
90.322210.493330.365

100.420220.339340.236
110.495  230.43535  0.274
12*0.175240.309360.441

)*( القيمة التائية املحسوبة عند مستوى داللة 0.05.

:Reliability ب. الثبات
النتــائج  االختبار  يعــطي  أن  بالثــبات  يقصــد 
يف  أنفسهم  ــراد  األفـ عــىل  أعــيد  مــا  أذا  نفسهــا 
الظروف نفسها. ويعني ثبات االختبار عدم تناقضه 
مع نفسه أو دقة يف القياس)دودين، 2010:218(. 
تطبيق  منها:طريقة  طرق  بعدة  الثبات  ويستخرج 
التجزئة  وطريقة  االختبار،  أعادة  وطريقة  االختبار 
إعتمد  املتكافئة.وقد  الصور  وطريقة  النصفية، 
الباحث طريقة التجزئة النصفية ألهنا من أكثر الطرق 
ًمن  وأكثر ضامنا  إهنا مطمئنة  ً، فضاًل عن  استخداما 
مع درجات  االختبار  إرتباط درجات نصف  خالل 
 ،)306  :2013 وآخرون،  اآلخر)دونالد  النصف 
الثبات  وحلساب  كرونباخ(،  )ألفا  طريقة  وكذلك 
عينة  عىل  الباحث  اعتمد  النصفية،  التجزئة  بطريقة 
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خالهلا  من  أستخرج  والتي  االحصائي،  التحليل 
وتلميذًة،  تلميذًا   )32( عددها  والبالغ  الصدق 
وقسمت الدرجات إىل)فردية و زوجية(، ثم طبقت 
الفردي  النصفني  درجــات  بني  )بريسون(  معادلة 
 )0.562( االرتباط  معامل  بلغ  حيث  والزوجي 
أصبح  براون(   - )سبريمان  معادلة  استخدام  وعند 
عند  إحصائيًا  دال  وهو   ،)0.720( الثبات  معامل 
الثبات بطريقة )ألفا  مستوى )0.05(.وبلغ معامل 

كرونباخ( )0.778(.

بعد  النهائي:  والتطبيق  املقياس  وصف  رابعًا: 
املقياس  أصبح  وثباته،  املقياس  صدق  من  التحقق 
يتكون من)32( فقرة بصيغته النهائية املعّدة للتطبيق 
التعلم يف  التالميذ ذوي صعوبات  عىل عينة البحث 
الصفوف اخلاصة امللحقة باملدارس االبتدائية، كّلف 
مهمة  الصفوف  هذه  يف  واملعلامت  املعلمني  الباحث 
املقياس اخلاصة بكل تلميذ من  االجابة عىل فقرات 
بدائل  فقرة  كل  أمام  وضعت   ، البحث  عينة  تالميذ 
االختيار )تنطبق عيل / دائام ً، غالبًا ً، أحيانًا، قليال ً، 
البدائل )1،2،3،4،5(  نادرًا( وكانت درجات هذه 

عىل التوايل، والوقت املستغرق )15-20( دقيقة. 

أهداف  لتحقيق  اإلحصائية:  الوسائل  خامسًا 
البحث احلايل استعان الباحث بالوسائل االحصائية 

اآلتية:

بريسون. معادلة  واحدة.  لعينة  التائي  االختبار 
الوزن  املرجح،  الوسط  بــراون.   – سبريمان  معادلة 

املئوي.

الف�شل الرابع:

 عر�ض النتائج ومناق�شتها

هدف البحث 

»التعرف عىل اخلصائص السلوكية للتالميذ ذوي 
صعوبات التعلم من وجهة نظر معلميهم« ولتحقيق 
اخلصائص  مقياس  بتبني  الباحث  قام  اهلدف،  هذا 
وتم  التعلم،  صعوبات  ذوي  للتالميذ  السلوكية 
تلميذًا  املقياس عىل عينة عددها )100(  تطبيق هذا 
يف  اخلاصة  الرتبية  صفوف  تالميذ  من  وتلميذًة 
املدارس االبتدائية  يف مركز مدينة كربالء، موّزعني 
عىل حسب اجلنس )ذكور-إناث(، والصف الدرايس 

)األول – الثاين – الثالث- الرابع اإلبتدائي(. 

حتليل  وبعد  العشوائية،  بالطريقة  العينة  ُأختريت 
احلسايب  املتوسط  واستخراج  العينة،  أفراد  درجات 
من  فقرة  لكل  النسبي  والوزن  املعياري  واالنحراف 
ذوي  للتالميذ  السلوكية  اخلصائص  مقياس  فقرات 
)يرتدد  الفقرة  أن  النتائج  أظهرت  التعلم  صعوبات 
التالميذ  بني  استخداما  األكثر  هي  اإلجابة(  أثناء 
املرجح  وسطها  بلغ  إذ  التعلم،  صعوبات  ذوي 
تليها   ،)90.20( هلا  النسبي  ــوزن  وال  ،)4،51(
الفقرة )حتصيله منخفض عن زمالئه(، إذ بلغ وسطها 
 ،)87.60( هلا  النسبي  والوزن   ،)4.38( املرجح 
املرجح  وسطها  بلغ  إذ  مشتت(،  )إنتباهه  الفقرة  ثم 
وهكذا،   ،)85.80( هلا  النسبي  والوزن   ،)4.29(

واجلدول)5( يّوضح ذلك:                           
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جدول )5( الأو�شاط المرجحة والأوزان المئوية لفقرات مقيا�ض الخ�شائ�ض ال�شلوكية للتالميذ ذوي �شعوبات التعلم مرتبة 

ترتيبًا تنازليًا

الوزن النسبي للفقرة الوسط املرجح للفقرةتسلسل الفقرة يف املقياس الفقراتالرتبة
4.5190.20   32يردد أثناء اإلجابة.1
34.3887.60حتصيله منخفض عن زمائه.2
54.2985.80إنتباهه مشتت.3
124.2985.80خياف من اإلمتحانات.4
304.2384.60يفشل يف إتباع وتنفيذ تعليات معلم)املعلمة(5
24.2284.40يفشل يف إهناء املهام التي بدأها.6
204.1883.60يتغيب عن املدرسة.7
314.1583.00رغبته يف الدراسة منخفضة.8
294.1482.80يتجنب املنافسة مع زمائه.9

184.1382.60خيطىء أثناء القراءة.10
234.0981.80جيد صعوبة يف تنظيم وقته.11
154.0681.20يعّر عن نفسه بصورة سيئة.12
144.0581.00ثروته اللغوية حمدودة مقارنة بزمائه13
244.0581.00قليل املشاركة يف األنشطة املدرسية.14
134.0380.60ضعيف االهتام باألعال التي يكلف هبا15
224.0280.40أفكاره مبعثرة.16
193.9879.60يصعب عليه فهم تعليات املعلم)املعلمة(17
173.9779.40يقرأ ببطء.18
83.8977.80يكره املشاركة يف األنشطة اجلاعية19
353.6472.80يشكو منه املعلمون )املعلات(.20
93.6172.20إسلوبه حاد مع زمائه.21
333.6072.00قليل السؤال عن زمائه.22
13.5971.80 كثر احلركة يف الصف23
343.3867.60يظهر عليه احلزن.24
163.1863.60غر قادر عى حتمل املسؤولية.25
253.1763.40غر متوافق مع زمائه يف الصف.26
263.1763.40يشكو من اإلصابة باألمراض.27
213.1262.60مهمل يف أداء واجباته املدرسية.28
 60،00 363.00منبوذ بن زمائه.29
62.9559.00حيب أن جيلس بمفرده.30
72.9559.00جيد صعوبة يف حل املشكات التي تعرضه.31
112.8557.00بطىء الفهم.32
102.8456.80عاقاته سيئة بزمائه.33
282.7454.80يصعب عليه تذكر املعلومات السابقة34
42.7054.00رسيع اإلنفعال.35
272.2945.80كثر اخلروج من الصف بدون سبب.36
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صعوبات  ذوي  التالميذ  أن  النتيجة  هذه  وتشري 
ويعني   ــة،  اإلجــاب أثــنــاء  بــالــرتدد  يتسمون  التعلم 
بالنفس  والثقة  ــذات،  ال تقدير  مستوى  انخفاض 
لدهيم، وكذلك الشعور بالعجز، وأثبتت ذلك الكثري 
وهذه  )عامر،2005(،  دراسة  منها  الدراسات،  من 
  )Glenn, دراســة  اليه  توصلت  ما  مع  تتفق  النتيجة 
  )May & Stone, 2002( 2002، ودراسة ماي وستون(

يتصفون  التعلم  صعوبات  ذوي  التالميذ  أن  من 
الذي قد يؤثر يف اإلدراك  الذات   بانخفاض مفهوم 
االجتامعي، وقد يؤدي اىل اضطراب التفاعل اللفظي 
الذي ينتج عنه ضعف يف فهم التالميذ اىل ما يقال له، 
أو اىل صعوبٍة يف التعبري عن أنفسهم، مما يسبب الرتدد 
لدى التلميذ عند اإلجابة، وأشارت دراسات أخرى 
التكيف  يف  صعوبات  يواجهون  التالميذ  هؤالء  أن 
مع املواقف اجلديدة، أو الغريبة، ما يؤدي اىل الرتدد 
يف اإلجابة، وهذا ما أثبتته دراسة )الزيات،2007(، 
ــت،  ــة)رشي ودراس  ،)2007 )البطاينة،  ودراســـة 

2009(، وغريها.

أظهرهتا  التي  ــرى  األخ للخاصية  بالنسبة  أمــا 
أقرانه(،  عن  منخفض  )حتصيله  وهي  البحث  نتائج 
النتيجة طبيعية ال حتتاج  أن هذه  يعتقد  الباحث  فإن 
التعلم  فصعوبات  والتفسري،  البيان  من  املزيد  اىل 
والتالميذ  ــدرايس،  الـ التحصيل  انخفاض  تعني 
بأقراهنم  مقارنًة  حتصياًل  أقل  التعلم  صعوبات  ذوي 
التي  الدراسات  كل  ذلك  عىل  وأتفقت  العاديني، 
تناولت هذه الفئة من فئات الرتبية اخلاصة، برصف 
واألطــر  املجتمعات  يف  االخــتــالفــات  عــن  النظر 

النظرية. 

وأظهرت نتائج البحث تشتت انتباه التالميذ ذوي 
صعوبات التعلم، ويعد االنتباه املشتت صفًة مالزمًة 
هذه  وأثبتت  التعلم،  صعوبات  ذوي  التالميذ  لدى 
احلقيقة الدراسات العديدة التي اهتمت ببناء برامج 
ألفراد  االنتباه  تشتت  لتخفيف  أو  لتعديل  تدريبية 

هذه الفئة.

ال�شتنتاجات

يتصفون  التعلم  صعوبات  ذوي  التالميذ  إن 
)املعرفية  السلوكية  اخلصائص  مــن  بمجموعة 
واألكاديمية واالنفعالية واإلجتامعية(، وهي بحسب 
والتحصيل  اإلجابة،  أثناء  الرتدد  كاآليت:  تكرارها 
املنخفض مقارنًة بأقراهنم العاديني، وتشتت االنتباه، 
متابعة  يف  والصعوبة  االمتحانات،  من  ــوف  واخل
إبتدأها،  التي  املهام  وإهناء  املعلم،  تعليامت  وتنفيذ 
يف  الرغبة  وضعف  املدرسة،  عن  التغيب  عن  فضاًل 

الدراسة، وجتنب املنافسة، وغريها.

التو�شيات  
الباحث  صــاغ  احلــايل  البحث  نتائج  ضــوء  عىل 

التوصيات اآلتية:

رضورة أن يستعمل املعلمون واملعلامت املقاييس . 1
عن  بالكشف  اخلاصة  التشخيصية  واألدوات 
التعلم،  صعوبات  من  يعانون  الذين  التالميذ 
التعامل معهم، ومنها إسلوب  وكذلك أساليب 
أهنم  أثبتت  فالدراسات  الدرايس،  التفاعل 
االجتامعي  التفاعل  يف  وتقدمًا  حتسنًا  يظهرون 
من خالل التفاعل الدرايس يف الصف الدرايس، 

.)Glenn, 2002( كدراسة
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تدريبية . 2 دورات  بفتح  املختصة  اجلهات  قيام 
للمعلمني واملعلامت، لغرض تعريفهم وتدريبهم 
عىل خمتلف الربامج واالسرتاتيجيات التي ختص 
التالميذ ذوي صعوبات التعلم، ورضورة تعرف 
والفروق  االختالفات  عىل  واملعلامت  املعلمني 

بني فئات الذين يعانون من صعوبات التعلم.
لتأثريها . 3 الفئة،  هذه  بأفراد  أكرب  بشكٍل  االهتامم 

التالميذ،  هؤالء  وأرس  املعلم  عىل  الواضح 
الربامج  أحدث  تضمني  خالل  من  وذلك 
واالسرتاتيجيات، واملداخل العالجية للحاالت 
املعاهد  مناهج  يف  التعلم  لصعوبات  املختلفة 
والكفايات  باملخرجات  هتتم  التي  والكليات 
واملواكبة  االبتدائية،  املدارس  يف  التعليمية 
املستمرة ألحدث الربامج واالسرتاتيجيات التي 

ختص هذه الفئة.  

المقترحات  

إجراء  الباحث  يقرتح  احلايل  للبحث  إستكامالً 
الدراسات اآلتية:

برنامج جتريبي يف ختفيف بعض اخلصائص . 1 بناء 
التعلم،  صعوبات  لذوي  السلبية  السلوكية 
الرتدد عند اإلجابة، أو الفشل يف متابعة تعليامت 

املعلم...وغريها.   
اخلصائص . 2 بعض  بني  إرتباطية  دراسة  إجراء 

ومعتقداهتم  التعلم  صعوبات  لذوي  السلوكية 
املعرفية.  

القرآن الكريم

برنامج . 3 دمج   :)2013( اهلل  عبد  حمسن  عزيز،  آل 
ط1،  التعلم،  صعوبات  ذوي  تدريس  يف   )TRIZ(

مركز ديبونو لتعليم التفكري،عامن، األردن.  

اخلميس . 4 الرزاق  عبد  ونداء  هناء غالب،  األمعري، 
برياض  الصحّية  الصفّية  البيئة  مقومات   :)2011(
األطفال يف دولة الكويت، ومدى ارتباطها باالنامط 
السلوكّية للطفل داخل الفصل، جملة العلوم الرتبوية 

والنفسية، املجلد 2 / العدد 1، مارس، 2011.  

اجلراح . 5 النارص  وعبد  حممد  أسامة  البطاينة، 
)2007(: علم نفس الطفل غري العادي، دار املسرية 

للنرش والتوزيع، ط1،عامن.

دليل . 6 الكفايات   :)2005( حممد  عواد  التميمي، 
الرتبية،  وزارة  والتعليم،  الرتبية  ميدان  يف  العاملني 

بغداد.

جيمس، مكلونكلني )2010(: تقييم الطالب ذوي . 7
احلاجات اخلاصة، ترمجة صالح الدين عالم، ط1، 

دار الفكر نارشون وموزعون، عامن.

بني . 8 الطفل   :)2005( امليالين  فاضل  احلسيني، 
 ،1 ط  الصدق،   لسان  منشورات  والرتبّية،  الوراثة 

قم املقّدسة.

االنتباه . 9  :)1997( احلديدي  ومنى  مجال،  اخلطيب، 
والذاكرة العاملة، ط1، دار املسرية للنرش والتوزيع، 

ط1، عامن.

الرتبية . 10 اىل  مدخل   :)2009( ماجدة  اخلطيب، 
اخلاصة، ط1، دار صفاء للنرش والتوزيع، عامن.

الم�شادر 
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مهارات . 11 تنمية   :)2013( إبراهيم  عيل  الدرورة، 
املتوسطة  املرحلتني  يف  الطالب  عند  القراءة 

والثانوية، ط1، القطيف.
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